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UCHWAŁA Nr XXXIII/212/2010 

RADY GMINY CHYNÓW 

 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego obszar wsi Hipolitów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz art. 20 i 
29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.), w zwiņzku z uchwałņ 
nr XV/98/08 Rady Gminy Chynów z dnia 19 marca 
2008r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmujņcego obszar wsi Hipolitów, 
stwierdzajņc, Őe plan jest zgodny ze studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Chynów, przyjňtym uchwałņ nr 
XIV/75/08 Rady Gminy Chynów z dnia 29 stycznia 
2008r. Rada Gminy Chynów na wniosek Wójta 
Gminy uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, zwany dalej w treŌci 
uchwały planem, obejmujņcy obszar wsi Hipoli-
tów, w gminie Chynów. 

§ 2. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1)  rysunek planu sporzņdzony w skali 1:1000, na 
którym wskazano granice obowiņzywania pla-
nu, bňdņcy załņcznikiem nr 1 do uchwały; 

2)  rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglňdnionych uwag do projektu planu, bň-
dņce załņcznikiem nr 2 do uchwały; 

3)  rozstrzygniňcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
bňdņce załņcznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 3. Celem planu miejscowego jest stworzenie 
podstaw materialno - prawnych dla wydawania 
pozwoleŊ na budowň oraz rozwiņzywania konflik-
tów przestrzennych na obszarze objňtym planem 
poprzez okreŌlenie zasad adaptacji, rozbudowy i 
przebudowy istniejņcych obiektów kubaturowych, 
okreŌlenie zasad wprowadzenia nowego układu 
komunikacji oraz ustalenie zasad udostňpniania 
terenów pod nowņ zabudowň. 

 

§ 4.1. W planie okreŌla siň: 

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

2)  zasady ochrony Ōrodowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego; 

3)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury; 

4)  wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

5)  szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym; 

6)  parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy; 

7)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

9)  zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
adaptacji, rozbudowy i budowy urzņdzeŊ ko-
munikacyjnych w obszarze obowiņzywania 
ustaleŊ planu; 

10)  zasady obsługi w zakresie wyposaŐenia w 
infrastrukturň technicznņ oraz adaptacji, roz-
budowy i budowy urzņdzeŊ infrastruktural-
nych w obszarze obowiņzywania ustaleŊ pla-
nu; 

11)  sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenu; 

12)  stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň za wzrost wartoŌci nieru-
chomoŌci spowodowany uchwaleniem ni-
niejszego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

2. W planie nie okreŌla siň zasad ochrony dóbr 
kultury współczesnej, a takŐe sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
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ochronie na podstawie odrňbnych przepisów, 
poniewaŐ nie odnoszņ siň do terenu objňtego pla-
nem. 

§ 5.1. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1)  uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wynika in-
aczej, 

2)  liniach rozgraniczajņcych - naleŐy przez to 
rozumień linie okreŌlone na rysunku planu 
symbolem graficznym, zgodnie z legendņ, 
których oŌ wyznacza przebieg granicy po-
miňdzy terenami o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania, 

3)  terenie - naleŐy przez to rozumień fragment 
obszaru planu, wyodrňbniony na rysunku 
planu liniami rozgraniczajņcymi o okreŌlo-
nym przeznaczeniu i zasadach zagospodaro-
wania, 

4)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na rysunku 
planu linie, których nie moŐe przekroczyń za-
budowa, 

5)  przeznaczeniu podstawowym terenu - naleŐy 
przez to rozumień ustalone w planie przezna-
czenia danego terenu wyodrňbnionego li-
niami rozgraniczajņcymi oraz odpowiadajņcy 
mu sposób zagospodarowania i zabudowy, 

6)  przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie i zwiņzany z 
nim sposób zagospodarowania, jakie sņ do-
puszczone na wyodrňbnionym terenie, przy 
czym warunki tego dopuszczenia okreŌla ni-
niejsza uchwała, 

7)  funkcji uzupełniajņcej – naleŐy przez to rozu-
mień funkcjň dla której przeznaczone jest nie 
wiňcej niŐ 20% powierzchni uŐytkowej zabu-
dowy na kaŐdej działce inwestycyjnej, 

8)  intensywnoŌci zabudowy - naleŐy przez to 
rozumień wskaŎnik, obliczony z ilorazu sumy 
powierzchni całkowitej kondygnacji naziem-
nych w obrysie Ōcian zewnňtrznych budyn-
ków bez balkonów i tarasów, wszystkich 
obiektów budowlanych zlokalizowanych na 
działce inwestycyjnej i powierzchni tej działki, 

9)  procencie zabudowy terenu - naleŐy przez to 
rozumień wskaŎnik procentowy wielkoŌci 
powierzchni zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej na wyodrňbnio-
nym w planie terenie, 

10)  minimalnym wskaŎniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej – naleŐy przez to rozumień 
najmniejszņ dopuszczalnņ powierzchniň bio-

logicznie czynnņ na działce inwestycyjnej wy-
raŐonņ w procentach, 

11)  liczbie kondygnacji - naleŐy przez to rozumień 
liczbň nadziemnych kondygnacji uŐytkowych 
budynku, 

12)  wysokoŌci budynku - naleŐy przez to rozu-
mień wymiar pionowy budynku lub jego czň-
Ōci, mierzony od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyŐej połoŐonej krawňdzi dachu lub 
punktu zbiegu połaci dachowej, 

13)  szerokoŌń elewacji frontowej budynku – nale-
Őy przez to rozumień całkowitņ szerokoŌń bu-
dynku liczonņ w wymiarze równoległym do 
drogi, przy której budynek jest usytuowany, 

14)  działce budowlanej – naleŐy przez to rozu-
mień nieruchomoŌń gruntowņ lub działkň 
gruntu, której wielkoŌń, cechy geometryczne, 
dostňp do istniejņcej lub planowanej drogi 
publicznej oraz wyposaŐenie w istniejņce lub 
planowane urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej, spełniajņ wymogi realizacji obiektów 
budowlanych, wynikajņce z odrňbnych prze-
pisów i niniejszej uchwały oraz zabudowanņ 
działkň gruntu, której wielkoŌń, cechy geome-
tryczne, dostňp do drogi publicznej oraz wy-
posaŐenie w urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej umoŐliwiajņ prawidłowe i racjonalne 
korzystanie z budynków i urzņdzeŊ połoŐo-
nych na tej działce, 

15)  działce inwestycyjnej – naleŐy przez to rozu-
mień działkň lub zespół działek ewidencyj-
nych, na których realizuje siň inwestycjň, 

16)  uciņŐliwoŌci dla Ōrodowiska – naleŐy przez to 
rozumień oddziaływanie na Ōrodowisko w 
stopniu pogarszajņcym standard warunków 
zamieszkania na terenach sņsiednich albo 
dokuczliwe dla otaczajņcego Ōrodowiska oraz 
wpływajņce na zniszczenie lub zanieczyszcze-
nie Ōrodowiska, a zwłaszcza: hałas, wibracje, 
zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie 
odpadami, 

17)  usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień inwestycje o funkcji usługowej, któ-
rych eksploatacja nie powoduje uciņŐliwoŌci 
dla Ōrodowiska zgodnie z definicjņ zawartņ w 
pkt 15, 

18)  usługach bytowych – naleŐy przez to rozu-
mień obiekty budowlane i lokale oraz tereny, 
słuŐņce działalnoŌci zwiņzanej z podstawowņ 
obsługņ lokalnej społecznoŌci, z wyłņczeniem 
działalnoŌci wytwarzajņcej bezpoŌrednio, me-
todami przemysłowymi, dobra materialne i z 
wyłņczeniem usług motoryzacyjnych, 
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19)  przepisach szczególnych lub odrňbnych - 

naleŐy przez to rozumień inne przepisy i pra-
wa poza ustawņ o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

2. Dla pojňń nie zdefiniowanych w niniejszej 
uchwale obowiņzujņ pojňcia zdefiniowane w 
przepisach odrňbnych. 

§ 6.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte 
w tekŌcie uchwały planu do terenu objňtego gra-
nicami planu miejscowego. 

2. Rysunek planu ustala przeznaczenie terenów 
oraz linie rozgraniczajņce tereny o róŐnych funk-
cjach lub róŐnych zasadach zagospodarowania, 
stosowanie do ustaleŊ zawartych w uchwale, przy 
uŐyciu oznaczeŊ zastosowanych w rysunku planu, 
opisanych w legendzie. 

3. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1)  granice obowiņzywania planu, 

2)  linie rozgraniczajņce, 

3)  kolejny numer terenu i symbol przeznaczenia 
terenu, 

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5)  wymiarowanie linii, 

6)  ŌcieŐki rowerowe, 

7)  zadrzewienia cenne ze wzglňdów przyrodni-
czych – do zachowania, 

8)  zbiorniki wodne i tereny podmokłe, 

9)  granica stref ochrony archeologicznej wraz z 
numerem stanowiska archeologicznego, 

10)  istniejņce rowy do zachowania. 

4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu majņ charakter informacyjny: 

1)  proponowany podział terenów na działki, 

2)  budynki istniejņce – do adaptacji, 

3)  gazociņg wysokiego ciŌnienia, 

4)  jezdnie projektowanych i istniejņcych dróg. 

Rozdział 2 
Ustalenia dla całego obszaru 

Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego,  

w tym przestrzeni publicznych 

§ 7. Dominujņcņ funkcjņ terenu objňtego pla-
nem miejscowym jest zabudowa mieszkaniowa i 
zabudowa zagrodowa towarzyszņca terenom pro-
dukcji rolnej oraz tereny rolne i tereny leŌne. 

§ 8. Tereny wydzielone liniami rozgraniczajņ-
cymi majņ na rysunku planu oznaczenie, na które 
składa siň: kolejny numer terenu oraz symbol 
okreŌlajņcy przeznaczenie podstawowe terenu. 

§ 9. WyróŐnia siň tereny przeznaczone na na-
stňpujņce cele: 

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN, 

2)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usług, oznaczony na rysunku planu 
symbolem MU, 

3)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MNe, 

4)  tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem MR, 

5)  tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZL, 

6)  tereny produkcji rolnej, z moŐliwoŌciņ wpro-
wadzenia dolesieŊ, oznaczone na rysunku 
planu symbolem R/ZL, 

7)  tereny produkcji rolnej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem R, 

8)  tereny wód, oznaczone na rysunku planu 
symbolem WS, 

9)  tereny publicznych dróg lokalnych, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem KDL, 

10)  tereny publicznych dróg dojazdowych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDD, 

11)  tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW, 

12)  tereny ciņgów pieszo - jezdnych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem KPJ. 

§ 10.1. Wyznacza siň układ głównych prze-
strzeni publicznych, w skład których wchodzņ te-
reny ulic publicznych (KDL, KDD) i ciņgów pieszo 
– jezdnych (KPJ). 

2. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych ustala siň: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy, a takŐe wy-
maganņ kolorystykň elewacji, 

2)  nakaz dostosowania przestrzeni publicznych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

3)  nakaz sytuowania ogrodzeŊ w linii rozgranicza-
jņcej drogi ustalonej w planie, 

4)  od strony przestrzeni publicznych nakaz sto-
sowania ogrodzeŊ aŐurowych co najmniej po-
wyŐej 0,6 m od poziomu terenu i wprowadza-
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nia przeŌwitów umoŐliwiajņcych naturalny 
przepływ powietrza o łņcznej powierzchni sta-
nowiņcej min. 25% powierzchni aŐurowej czň-
Ōci ogrodzenia miňdzy słupami, 

5)  dopuszczenie reklam i znaków informacyjno - 
plastycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warunkiem, 
Őe powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie prze-
kroczy 3m2, 

6)  umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na małych obiektach kubaturo-
wych i innych uŐytkowych elementach wypo-
saŐenia przestrzeni publicznych (wiaty przy-
stankowe, latarnie) nie moŐe utrudniań korzy-
stania z nich lub zakłócań ich uŐytkowania. 

3. Ustalenia pkt 5-6 nie dotyczņ gminnego sys-
temu informacji przestrzennej oraz znaków dro-
gowych. 

§ 11. Ustala siň zakaz lokalizowania wszelkiej - 
stałej i tymczasowej zabudowy oraz innych obiek-
tów o funkcjach usług i handlu poza terenami 
wyznaczonymi dla tych funkcji oraz poza zasiň-
giem odpowiednich linii zabudowy, a w szczegól-
noŌci w liniach rozgraniczajņcych ulic i ciņgów 
pieszych, z wyjņtkiem obiektów tymczasowych 
lokalizowanych na potrzeby prowadzenia robót 
budowlanych w obrňbie działki inwestycyjnej, na 
której realizowana jest inwestycja docelowa, w 
czasie waŐnoŌci pozwolenia na budowň. 

Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu 

§ 12. Zasady zagospodarowania terenów i 
kształtowania zabudowy muszņ byń zgodne z 
ustaleniami szczegółowymi planu, okreŌlonymi w 
rozdziale 3 uchwały oraz zawartymi na rysunku 
planu. 

§ 13. Istniejņca zabudowa, w tym zabudowa 
zlokalizowana na działkach mniejszych niŐ norma-
tywne, moŐe podlegań wymianie, rozbudowie i 
przebudowie pod warunkiem przestrzegania za-
sad zabudowy, okreŌlonych niŐej w planie dla 
zabudowy nowej, moŐe teŐ podlegań zmianie 
sposobu uŐytkowania, pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
dla terenu. 

§ 14. Ustala siň zasady kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu w celu stworzenia 
spójnego kompleksu zabudowy; w tym celu wy-
znacza siň: 

1)  maksymalny procent zabudowy terenu, mak-
symalnņ intensywnoŌń zabudowy, minimalny 
procent powierzchni biologicznie czynnej, a 
takŐe maksymalnņ wysokoŌń zabudowy – we-

dług ustaleŊ szczegółowych zawartych w Roz-
dziale 3 uchwały, 

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy, wg rysunku 
planu, 

3)  inne wymogi, w tym: kształt dachów, kolory 
elewacji według ustaleŊ szczegółowych zawar-
tych w Rozdziale 3 uchwały. 

§ 15.1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej ekstensywnej i zabudowy zagrodowej 
ustala siň stosowanie dachów spadzistych o kņcie 
nachylenia połaci dachowych 20° - 45°. 

2. Dla terenów nie wymienionych w ust. 1 
kształt dachów według ustaleŊ szczegółowych. 

§ 16. Ustala siň obowiņzek stosowania na ele-
wacjach budynków stonowanej kolorystyki o 
przewadze jasnych kolorów naturalnych i kolorów 
ziemi. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego oraz zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 17. W zakresie ochrony Ōrodowiska ustala 
siň: 

1)  zakaz lokalizowania obiektów i urzņdzeŊ, mo-
gņcych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 

2)  dla poszczególnych terenów dopuszczalne 
poziomy hałasu muszņ byń zgodne z obowiņ-
zujņcymi przepisami szczególnymi. 

§ 18. W zakresie ochrony istniejņcego układu 
hydrograficznego i ochrony wód przed zanie-
czyszczeniem ustala siň: 

1)  zakaz zmian stanu wody na gruncie, a zwłasz-
cza kierunku odpływu znajdujņcej siň na 
gruncie wody opadowej ani kierunku odpły-
wu ze Ŏródeł - ze szkodņ dla gruntów sņsied-
nich oraz odprowadzania wód opadowych 
oraz Ōcieków na grunty sņsiednie, 

2)  zakaz lokalizacji obiektów, których oddziały-
wanie lub emitowane zanieczyszczenia mogņ 
negatywnie wpłynņń na stan wód podziem-
nych oraz nakaz podłņczenia wszystkich 
obiektów do sieci gminnych po ich realizacji, 

3)  zachowanie istniejņcych rowów melioracyj-
nych i urzņdzeŊ melioracji szczegółowych na 
całym obszarze objňtym planem, z wyjņtkiem 
budowy przepustów pod drogami i dojazda-
mi do działek oraz kładek dla pieszych, 

4)  w odniesieniu do terenów na których wystň-
pujņ urzņdzenia melioracji szczegółowych: 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 120 – 23181 – Poz. 2629 
 

a)  zakaz wznoszenia nad rurociņgami drenar-
skimi budowli oraz wykonywania nad nimi 
nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

b)  moŐliwoŌń przebudowy i rozbudowy urzņ-
dzeŊ melioracyjnych (systemów drenar-
skich) kolidujņcych z projektowanņ zabu-
dowņ przed przystņpieniem do realizacji 
tej zabudowy po uzgodnieniu projektu 
przebudowy urzņdzeŊ melioracyjnych z 
zarzņdzajņcym sieciņ melioracji, 

c)  projekty zagospodarowania działki naleŐy 
uzgodniń z właŌciwym zarzņdcņ melioracji 
i urzņdzeŊ wodnych, 

5)  zakaz lokalizowania ogrodzeŊ w odległoŌci 
mniejszej niŐ 5 m od linii brzegu rzeki Czarna 
oraz od górnej krawňdzi rowu melioracyjne-
go, 

6)  dopuszczenie poszerzania i pogłňbiania ist-
niejņcych cieków i rowów melioracyjnych po 
uzgodnieniu z zarzņdzajņcym sieciņ meliora-
cji, 

7)  nakaz zapewnienia dostňpu do rowów melio-
racyjnych dla słuŐb odpowiedzialnych za ich 
eksploatacjň oraz słuŐb ratowniczych, 

8)  dopuszczenie realizacji urzņdzeŊ odwadniajņ-
cych na warunkach i w uzgodnieniu z zarzņd-
cņ istniejņcej sieci melioracyjnej dla terenów 
nieobjňtych sieciņ melioracji, 

9)  nakaz uzgadniania wszelkich zamierzeŊ inwe-
stycyjnych kolidujņcych z rzekņ Czarna z Wo-
jewódzkim Zarzņdem Melioracji i UrzņdzeŊ 
Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu, 

10)  dopuszczenie realizacji stawów i oczek wod-
nych, po uzyskaniu pozwolenia wodnopraw-
nego. 

§ 19. W zakresie ochrony przyrody ustala siň: 

1)  zakaz wycinania lub niszczenia istniejņcej zie-
leni - pojedynczych drzew lub ich skupisk, ob-
sadzeŊ dróg i rowów, zieleni Ōródpolnej oraz 
innych zadrzewieŊ i zakrzewieŊ, z wyjņtkiem 
terenów niezbňdnych dla lokalizacji obiektów 
kubaturowych i koniecznych wjazdów oraz 
parkingów, 

2)  nakaz zwiňkszenia stopnia zadrzewieŊ, przy 
stosowaniu gatunków roŌlin typowych dla lo-
kalnego ekosystemu, a takŐe zalecenie zadrze-
wiania ciņgów ulicznych. 

3)  zakaz nasadzeŊ pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi drzew i krzewów, któ-
rych naturalna wysokoŌń moŐe przekraczań  
3 m. 

§ 20. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków: 

1)  Ustala siň ochronň zabytków archeologicznych, 
tj. stanowiska archeologicznego nr ew. 4/63-67 
i 5/63-67, poprzez wyznaczenie strefy ochrony 
konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu 
zgodnie z legendņ. 

2)  Dla wyznaczonej strefy ochrony konserwator-
skiej, obejmujņcej stanowisko archeologiczne, 
ustala siň: 

a)  obowiņzek uzgodnienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków wszelkich zamie-
rzeŊ inwestycyjnych, wiņŐņcych siň z wyko-
nywaniem prac ziemnych; 

b)  obowiņzek przeprowadzenia badaŊ arche-
ologicznych oraz wykonania ich dokumen-
tacji na koszt inwestora; 

c)  obowiņzek uzyskania przez inwestora po-
zwolenia na prowadzenie badaŊ archeolo-
gicznych od wojewódzkiego konserwatora 
zabytków przed ich rozpoczňciem. 

Zasady podziału i scalania nieruchomości 

§ 21.1. Ustala siň minimalnņ powierzchniň 
działek budowlanych według ustaleŊ szczegóło-
wych dla terenów. 

2. Minimalna szerokoŌń frontu działek budow-
lanych dla terenów nowej zabudowy, oznaczo-
nych symbolami MN, MU i MNe powinna wyno-
siń 20 m, natomiast dla pozostałych terenów sze-
rokoŌci frontu działki nie okreŌla siň. 

3. Nakazuje siň wydzielenie niezbňdnych dróg i 
dojazdów do obsługi działek budowlanych o sta-
tusie dróg publicznych, wskazanych w rysunku 
planu lub dróg wewnňtrznych. 

4. Wykonywanie wszelkich podziałów działek 
moŐliwe bňdzie jedynie po uprzednim sporzņdze-
niu projektu podziału dla obszaru całej działki. 

§ 22.1. Zachowuje siň podziały terenów zabu-
dowanych, uprawomocnione przed dniem wejŌcia 
w Őycie niniejszego planu miejscowego, z dopusz-
czeniem realizacji zabudowy zgodnie z przezna-
czeniem ustalonym w niniejszym planie miejsco-
wym. 

2. Dopuszcza siň wtórny podział działek bu-
dowlanych pod warunkiem zachowania minimal-
nej wielkoŌci działki budowlanej zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi. 

3. Przy podziałach terenu naleŐy zachowań 
wartoŌci uŐytkowe, zgodne z przeznaczeniem 
przewidzianym w niniejszym planie miejscowym 
dla wszystkich fragmentów terenu pozostałych po 
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podziale, z zachowaniem wszystkich innych usta-
leŊ planu. 

4. Ustala siň, Őe kņt połoŐenia granic działki w 
stosunku do pasa drogowego bňdzie wynosił od 
80odo 90o. 

System infrastruktury technicznej 

§ 23.1. Ustala siň wyposaŐenie terenu w sień 
wodociņgowņ; skanalizowanie terenu, jego gazy-
fikacjň, zaopatrzenie w energiň elektrycznņ, przy-
łņczenie do sieci telekomunikacyjnej i zorganizo-
wany wywóz odpadów nie nadajņcych siň do go-
spodarczego wykorzystania. 

2. Dla systemu infrastruktury technicznej plan 
ustala: 

1)  modernizowane i projektowane sieci i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej bňdņ zlokali-
zowane w liniach rozgraniczajņcych ulic, które 
w tym celu posiadajņ odpowiednie rezerwy te-
renowe, zgodnie z ustaleniami planu; 

2)  na całym terenie opracowania, w miejscach, 
które bňdņ ustalone po wykonaniu koncepcji 
budowy lub rozbudowy sieci i obiektów oraz 
po uregulowaniu praw do terenu, dopuszcza 
siň realizacjň nastňpujņcych drobnych urzņ-
dzeŊ inŐynieryjnych: przyłņczy do budynków, 
sieci rozbiorczych, stacji transformatorowych, 
pompowni wody, przepompowni Ōcieków i 
strefowych oczyszczalni wód deszczowych, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

Zaopatrzenie w wodę 

§ 24. Ustala siň, Őe zaopatrzenie terenu w wodň 
bňdzie prowadzone z wodociņgu gminnego, z 
istniejņcych i projektowanych na terenie objňtym 
planem sieci wodociņgowych, w oparciu o istnie-
jņce ujňcia wody ze stacjami uzdatniania. 

Kanalizacja sanitarna 

§ 25.1. Ustala siň docelowe skanalizowanie ob-
szaru objňtego planem. 

2. Dla osiņgniňcia załoŐonego celu ustala siň 
odprowadzanie Ōcieków w systemie pompowym 
do projektowanej i istniejņcej sieci kanalizacyjnej, 
z odprowadzeniem do gminnej oczyszczalni Ōcie-
ków. 

3. Dopuszcza siň stosowanie indywidualnych 
biologicznych oczyszczalni przydomowych na 
terenach zabudowy mieszkaniowej oraz na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej i usług na dział-
kach budowlanych, których powierzchnia wynosi 
minimum 3000m2. 

4. Tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanali-
zacji gminnej, dopuszcza siň odprowadzanie Ōcie-
ków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, 

przy czym ustala siň przyłņczenie do sieci gminnej 
niezwłocznie po ich zrealizowaniu. 

Odprowadzanie wód opadowych 

§ 26. Ustala siň czňŌciowe odprowadzanie wód 
opadowych z wewnňtrznych ulic dojazdowych i 
ciņgów pieszo – jezdnych powierzchniowo do 
gruntu, poprzez budowanie nawierzchni prze-
puszczalnych. 

§ 27.1. Ustala siň docelowe wybudowanie 
gminnej sieci kanalizacji deszczowej. 

2. Tymczasowo, do czasu zrealizowania inwe-
stycji, wymienionych w ust. 1 zezwala siň na od-
prowadzanie wód deszczowych, odpowiadajņcych 
wymogom ochrony Ōrodowiska z dróg o na-
wierzchniach utwardzonych do rowów meliora-
cyjnych, rowami przepuszczalnymi wzdłuŐ dróg, 
poprzez strefowe oczyszczalnie, w których wody 
deszczowe powinny byń oczyszczone do poziomu 
wymaganego przez obowiņzujņce przepisy praw-
ne; na etapie wykonywania projektów technicz-
nych dróg naleŐy uzyskań zgodň właŌcicieli tego 
odbiornika na odprowadzenie Ōcieków deszczo-
wych. 

3. Dopuszcza siň wykonywanie lokalnych ro-
wów lub drenaŐy opaskowych, majņcych przej-
mowań nadwyŐki wód infiltracyjnych. 

4. Nakazuje siň uzgadnianie wszelkich zamie-
rzeŊ inwestycyjnych z Wojewódzkim Zarzņdem 
Melioracji i UrzņdzeŊ Wodnych. 

Instalacja gazowa 

§ 28.1. Ustala siň docelowņ gazyfikacjň całego 
terenu dla celów grzewczych, komunalno - byto-
wych i innych, w oparciu o istniejņce gazociņgi 
Ōredniego ciŌnienia. 

2. Linia ogrodzeŊ powinna przebiegań min. 0,5 
m od gazociņgu. 

3. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki 
gazowe (otwierane na zewnņtrz od strony ulicy) 
powinny byń lokalizowane w linii ogrodzeŊ, a w 
pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym 
z zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ. 

4. Dalsza gazyfikacja bňdzie moŐliwa, o ile zo-
stanņ zawarte porozumienia pomiňdzy dostawcņ 
gazu a odbiorcņ, po spełnieniu kryteriów ekono-
micznej opłacalnoŌci dostaw gazu dla Przedsiň-
biorstwa Gazowniczego. 

5. Gazociņgi, które w wyniku modernizacji ulic 
znalazłyby siň pod jezdniņ, naleŐy przenieŌń w pas 
drogowy poza jezdniņ na koszt inwestora budo-
wy. 

6. Ustala siň zachowanie istniejņcego gazociņ-
gu wysokiego ciŌnienia. 
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Ciepłownictwo 

§ 29. Teren bňdzie docelowo zaopatrywany w 
ciepło z własnych Ŏródeł, lokalnie, w oparciu o 
sień gazowņ lub energiň elektrycznņ. 

§ 30.1. Dopuszcza siň wykorzystanie do celów 
grzewczych oleju opałowego niskosiarkowego, o 
maksymalnej zawartoŌci siarki palnej na poziomie 
0,3%. 

2. Dopuszcza siň stosowanie innych, lokalnych 
systemów grzewczych, w tym wykorzystujņce 
odnawialne Ŏródła energii (np. kolektory słonecz-
ne) i niekonwencjonalne Ŏródła energii (pompy 
ciepła). 

3. Na terenach oznaczonych symbolem MR 
dopuszcza siň wykorzystanie do celów grzew-
czych paliw stałych. 

4. Do czasu pełnej realizacji rozdzielczej sieci 
gazowej dopuszcza siň wykorzystanie do celów 
grzewczych paliw stałych na wszystkich terenach 
znajdujņcych siň w granicach planu. 

Sieć energetyczna i telekomunikacyjna 

§ 31.1. Rozwój systemu zaopatrzenia w energiň 
elektrycznņ polegań bňdzie na odbudowie, prze-
budowie i modernizacji istniejņcych linii elektro-
energetycznych oraz budowie nowych linii elek-
troenergetycznych, a takŐe na odbudowie, prze-
budowie, modernizacji i wymianie istniejņcych 
stacji rozdzielczych, transformatorowych i trans-
formatorowo – rozdzielczych oraz budowie no-
wych stacji. 

2. Dopuszcza siň wykorzystywanie alternatyw-
nych Ŏródeł energii z wyłņczeniem budowy turbin 
wiatrowych. 

§ 32.1. Jako rozwiņzanie preferowane ustala 
siň prowadzenie linii elektroenergetycznych o 
róŐnych napiňciach po oddzielnych trasach; do-
puszcza siň jednak w technicznie lub ekonomicz-
nie uzasadnionych przypadkach prowadzenie linii 
elektroenergetycznych napowietrznych linii SN  
i nN na wspólnych słupach. 

2. Preferuje siň stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji 
transformatorowych SN/nN w wykonaniu słupo-
wym; dopuszcza siň jednak ze wzglňdów tech-
nicznie uzasadnionych stosowanie linii elektro-
energetycznych w wykonaniu kablowym oraz 
stacji w wykonaniu wnňtrzowym. 

3. Przyłņczenie obiektów do sieci elektroener-
getycznej oraz przebudowa urzņdzeŊ elektroener-
getycznych, w sytuacjach wystņpienia kolizji ist-
niejņcego lub planowanego zagospodarowania 
działki z istniejņcymi urzņdzeniami elektroenerge-
tycznymi bňdzie siň odbywań w uzgodnieniu i na 

warunkach okreŌlonych przez właŌciwego opera-
tora systemu elektroenergetycznego, według za-
sad okreŌlonych w przepisach prawa energetycz-
nego. 

4. Projekty zagospodarowania działek i projek-
ty ulic powinny przewidywań miejsca i tereny dla 
lokalizacji linii, stacji i przyłņczy oraz innych ele-
mentów infrastruktury elektroenergetycznej, nie-
zbňdnych dla zaopatrzenia lokowanych na tych 
działkach budynków i budowli w energiň elek-
trycznņ, a takŐe oŌwietlenia terenu wokół obiek-
tów i ulic. 

§ 33.1. Ustala siň moŐliwoŌń przyłņczenia tere-
nu do sieci telekomunikacyjnej. 

2. Ustala siň zakaz realizacji napowietrznych li-
nii telekomunikacyjnych. 

3. Ustala siň zakaz lokalizacji stacji bazowych 
telefonii komórkowych. 

Usuwanie odpadów 

§ 34. Ustala siň selektywnņ zbiórkň odpadów 
stałych, gromadzonych na działce własnej, do 
czasu ich wywozu przez wyspecjalizowane firmy 
na legalne wysypiska lub inne legalne zakłady 
utylizacji, poza terenem obowiņzywania planu 
miejscowego. 

System komunikacji 

§ 35.1. Ustala siň system komunikacyjny tere-
nu objňtego planem miejscowym, którego obsza-
ry sņ oznaczone na rysunku planu kolejno: nume-
rem porzņdkowym, symbolem KD, a dodatkowo - 
symbolem oznaczajņcym klasň i kategoriň drogi. 

2. Tereny systemu komunikacji oznaczone jako 
publiczne bňdņ inwestycjami gminnymi. 

§ 36. Dla układu drogowo - ulicznego ustala siň 
przebiegi dróg i ulic, dostňpnoŌń komunikacyjnņ 
do drogi, zasady przekroju poprzecznego (szero-
koŌń jezdni i szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych), zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
szczegółowymi. 

§ 37. Dla tras układu ulicznego wyznaczonego 
na rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi ustala 
siň: 

1)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych ulic pu-
blicznych lokalnych, oznaczonych symbolem 
KDL według ustaleŊ szczegółowych, 

2)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych ulic pu-
blicznych dojazdowych, oznaczonych symbo-
lem KDD oraz niepublicznych ulic wewnňtrz-
nych, oznaczonych symbolem KDW, według 
ustaleŊ szczegółowych, 
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3)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych projek-

towanych dojazdów wewnňtrznych (nie pu-
blicznych), nie oznaczonych w rysunku planu 
minimum 10m, dla dojazdów do najwyŐej  
6 działek przeznaczonych pod zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ – minimum 7m, 
a dla dojazdów do najwyŐej 1 działki przezna-
czonej pod zabudowň mieszkaniowņ jednoro-
dzinnņ ekstensywnņ– minimum 5 m. 

4)  dojazdy bez przelotu, pełniņce funkcjň dróg 
poŐarowych muszņ byń zakoŊczone placem do 
zawracania, o wymiarach min. 20 m x 20 m, a 
inne dojazdy bez przelotu placem o wymiarach 
min. 12,5 x 12,5 m. 

5)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych ciņgów 
pieszo – jezdnych, oznaczonych symbolem 
KPJ7 m. 

§ 38.1. Ustala siň koniecznoŌń zapewnienia 
miejsc parkingowych w granicach poszczególnych 
lokalizacji własnych, przy nastňpujņcych wskaŎni-
kach parkingowych: 

1)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
co najmniej 1 miejsce parkingowe na 1 dom 
istniejņcy oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom 
projektowany, 

2)  dla usług – co najmniej 25 miejsc parkingo-
wych na kaŐde 1000m2 powierzchni uŐytkowej, 

2. W ramach ogólnodostňpnych miejsc parkin-
gowych naleŐy wydzieliń miejsca postojowe dla 
rowerów. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

dla poszczególnych terenów - przeznaczenie, 

zasady zagospodarowania, parametry  

i wskaźniki kształtowania zabudowy 

§ 39. Ustala siň szczegółowe przeznaczenie, za-
sady zagospodarowania, parametry i wskaŎniki 
kształtowania zabudowy odrňbnie dla terenów o 
róŐnym przeznaczeniu, zróŐnicowanych według 
oznaczeŊ przyjňtych na rysunku planu. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

§ 40. Wyznacza siň tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN. 

§ 41.1. W zakresie przeznaczenia terenów 
oznaczonych symbolem MN ustala siň: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna w formie domów wol-
nostojņcych i bliŎniaczych. 

 

 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi nieuciņŐliwe, wbudowane w budyn-
kach mieszkalnych, jako funkcja uzupełnia-
jņca; 

b)  zachowanie i rozbudowa istniejņcych bu-
dynków usługowych; 

c)  zieleŊ urzņdzona, w tym zadrzewienia i za-
krzewienia; 

d)  garaŐe i inne budynki pomocnicze, towarzy-
szņce zabudowie mieszkaniowej, pod wa-
runkiem zachowania linii zabudowy i 
wszystkich innych wymagaŊ dotyczņcych 
zabudowy. 

§ 42.1. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renów oznaczonych symbolem MN ustala siň: 

1)  maksymalnņ intensywnoŌń zabudowy netto na 
poziomie 0,5, 

2)  minimalnņ powierzchniň działki wielkoŌci 
1000m2, z tolerancjņ do 10%. 

3)  maksymalny procent zabudowy - 25%, 

4)  minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 60%. 

2. Dopuszcza siň realizacjň na jednej działce 
budowlanej najwyŐej jednego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego. 

3. Na rysunku planu wskazuje siň linie zabu-
dowy, przy czym nieprzekraczalne linie zabudowy 
dla budynków mieszkalnych dotyczņ równieŐ za-
budowy jej towarzyszņcej, w tym garaŐy. 

§ 43. W zakresie parametrów i wskaŎników za-
budowy terenów oznaczonych symbolem MN 
ustala siň: 

1)  wysokoŌń budynków - do jednej kondygnacji 
plus poddasze uŐytkowe, przy zachowaniu 
łņcznej maksymalnej wysokoŌci budynku 9,0m; 

2)  nakaz stosowania spadzistych dachów dwu-
spadowych lub wielospadowych, o kņcie na-
chylenia połaci od 20odo 45o, 

3)  szerokoŌń elewacji frontowej budynków w 
granicach: 8 m - 15 m. 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i usług 

§ 44. Wyznacza siň teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem MU. 

 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 120 – 23185 – Poz. 2629 
 

§ 45. W zakresie przeznaczenia terenu ozna-
czonego symbolem MU ustala siň: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna w formie domów wol-
nostojņcych i bliŎniaczych oraz usługi handlu, 
biur, gastronomii, rzemiosła, administracji,  
a takŐe usługi hotelarskie, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi nieuciņŐliwe, wbudowane w budyn-
kach mieszkalnych, jako funkcja uzupełnia-
jņca, 

b)  zieleŊ urzņdzona, w tym zadrzewienia i za-
krzewienia; 

c)  garaŐe i inne budynki pomocnicze, towarzy-
szņce zabudowie mieszkaniowej i usługo-
wej, pod warunkiem zachowania linii zabu-
dowy i wszystkich innych wymagaŊ doty-
czņcych zabudowy. 

§ 46.1. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renów oznaczonych symbolem MU ustala siň: 

1)  maksymalnņ intensywnoŌń zabudowy netto na 
poziomie 0,5, 

2)  minimalnņ powierzchniň działki wielkoŌci 
1000m2, z tolerancjņ do 10%. 

3)  maksymalny procent zabudowy - 40%, 

4)  minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 40%. 

2. Dopuszcza siň realizacjň na jednej działce 
budowlanej najwyŐej jednego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub jednego budynku 
usługowego. 

3. Na rysunku planu wskazuje siň linie zabu-
dowy. 

§ 47. W zakresie parametrów i wskaŎników za-
budowy terenów oznaczonych symbolem MU 
ustala siň: 

1)  wysokoŌń budynków: do jednej kondygnacji 
plus poddasze uŐytkowe, przy zachowaniu 
łņcznej maksymalnej wysokoŌci budynku 
11,0m, 

2)  nakaz stosowania spadzistych dachów dwu-
spadowych lub wielospadowych, o kņcie na-
chylenia połaci od 20odo 45o; 

3)  szerokoŌń elewacji frontowej budynków w 
granicach: 8 m - 30 m. 

 

 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej ekstensywnej 

§ 48. Wyznacza siň tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem MNe. 

§ 49. W zakresie przeznaczenia terenów ozna-
czonych symbolem MNe ustala siň: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna w formie domów wol-
nostojņcych. 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 

a)  usługi nieuciņŐliwe, wbudowane w budyn-
kach mieszkalnych, jako funkcja uzupełnia-
jņca; 

b)  zieleŊ urzņdzona, w tym zadrzewienia i za-
krzewienia; 

c)  garaŐe i inne budynki pomocnicze, towarzy-
szņce zabudowie mieszkaniowej, pod wa-
runkiem zachowania linii zabudowy i 
wszystkich innych wymagaŊ dotyczņcych 
zabudowy. 

§ 50.1. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renów oznaczonych symbolem MNe ustala siň: 

1)  maksymalnņ intensywnoŌń zabudowy netto na 
poziomie 0,3, 

2)  minimalnņ powierzchniň działki wielkoŌci 
2000m2, z tolerancjņ do 10%. 

3)  maksymalny procent zabudowy - 25%, 

4)  minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 70%. 

2. Dopuszcza siň realizacjň na jednej działce 
budowlanej najwyŐej jednego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego. 

3. Na rysunku planu wskazuje siň linie zabu-
dowy, przy czym nieprzekraczalne linie zabudowy 
dla budynków mieszkalnych dotyczņ równieŐ za-
budowy jej towarzyszņcej, w tym garaŐy. 

§ 51. W zakresie parametrów i wskaŎników za-
budowy terenów oznaczonych symbolem MNe 
ustala siň: 

1)  wysokoŌń budynków – maksymalnie jedna 
kondygnacja plus poddasze uŐytkowe, przy za-
chowaniu łņcznej maksymalnej wysokoŌci bu-
dynku 9,0 m; 

2)  nakaz stosowania spadzistych dachów dwu-
spadowych lub wielospadowych, o kņcie na-
chylenia połaci od 20odo 45o, 

3)  szerokoŌci elewacji frontowej budynków nie 
okreŌla siň. 
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Tereny zabudowy zagrodowej 

§ 52. Wyznacza siň tereny zabudowy zagrodo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolem MR. 

§ 53. W zakresie przeznaczenia terenów ozna-
czonych symbolem MR ustala siň: 

1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa, tj. budynki i obiekty zwiņzane z obsługņ 
gospodarstw rolnych, w tym mieszkalne, go-
spodarcze i pomocnicze, 

2)  przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciņŐ-
liwe jako funkcja uzupełniajņca. 

§ 54.1. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renów oznaczonych symbolem MR ustala siň: 

1)  maksymalnņ intensywnoŌń zabudowy netto na 
poziomie 0,5, 

2)  minimalnņ powierzchniň działki wielkoŌci 
1000m2, 

3)  maksymalny procent zabudowy - 40%, 

4)  minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 50%. 

2. Na rysunku planu wskazuje siň linie zabu-
dowy. 

§ 55.W zakresie parametrów i wskaŎników za-
budowy terenów oznaczonych symbolem MR 
ustala siň: 

1)  wysokoŌń budynków – do jednej kondygnacji 
plus poddasze uŐytkowe, przy zachowaniu 
łņcznej maksymalnej wysokoŌci budynku 
11,0m; 

2)  nakaz stosowania spadzistych dachów, dwu-
spadowych lub wielospadowych o kņcie na-
chylenia połaci od 20odo 45o, 

3)  szerokoŌci elewacji frontowej budynków nie 
okreŌla siň. 

Tereny lasów, tereny produkcji rolnej  
oraz tereny produkcji rolnej, z możliwością 

wprowadzania dolesień 

§ 56. Wyznacza siň tereny, dla których utrzy-
muje siň dotychczasowe uŐytkowanie, w tym te-
reny lasów, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZL, a takŐe tereny uŐytkowania rolniczego, 
oznaczone na rysunku planu symbolem R. 

§ 57. Wyznacza siň tereny rolne, na których ist-
nieje moŐliwoŌń wprowadzania dolesieŊ, ozna-
czone na rysunku planu symbolem R/ZL. 

§ 58.1. Na terenach oznaczonych symbolem 
ZL, R/ZL oraz R obowiņzuje całkowity zakaz zabu-
dowy. 

2. Na terenach oznaczonych symbolem ZL oraz 
R/ZL dopuszcza siň dolesianie gruntów. 

Tereny wód 

§ 59. Wyznacza siň tereny wód oznaczone na 
rysunku planu symbolem WS. 

§ 60. Tereny o symbolu WS przeznaczone sņ 
na otwarte wody Ōródlņdowe – do zachowania i 
ochrony. 

§ 61. Na terenach WS dopuszcza siň prowa-
dzenie prac zwiņzanych z utrzymaniem wód oraz 
lokalizacjň obiektów hydrotechnicznych i przed-
siňwziňń niezbňdnych do ukształtowania przepły-
wu wód. 

Tereny dróg i ciągów pieszo - jezdnych 

§ 62. Ustala siň nastňpujņce parametry i 
wskaŎniki zagospodarowania terenów dla po-
szczególnych terenów, wydzielonych liniami roz-
graniczajņcymi, przeznaczonych dla placów, ulic i 
ciņgów pieszych: 

 
pt Symbol Klasa ulicy SzerokoŌń w liniach 

rozgraniczajņcych 
Zalecana szerokoŌń 

jezdni 
Inne informacje 

1 2 3 4 5 6 

1 1KDL lokalna 12m 1x2 pas ruchu (6m) - dwustronne lub jednostronne chodniki 
- ŌcieŐka rowerowa 

2 2KDL lokalna 12m 1x2 pas ruchu (6m) -dwustronne lub jednostronne chodniki, 

3 3KDL lokalna 12m 1x2 pas ruchu (6m) - dwustronne lub jednostronne chodniki, 
- droga połoŐona czňŌciowo poza granicņ 
planu 

4 4KDD dojazdowa 10m 1x2 pas ruchu (6m) -dwustronne lub jednostronne chodniki 

5 5KDD dojazdowa 10m 1x2 pas ruchu (6m) -dwustronne lub jednostronne chodniki 

6 6KDD dojazdowa 10m 1x2 pas ruchu (6m) -dwustronne lub jednostronne chodniki 

7 7KDD dojazdowa 10m 1x2 pas ruchu (6m) -dwustronne lub jednostronne chodniki 

8 8KDD dojazdowa 10m 1x2 pas ruchu (6m) -dwustronne lub jednostronne chodniki 
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9 9KDW wewnňtrzna 7m 1x2 pas ruchu (6m) - 

10 10KDW wewnňtrzna 10m 1x2 pas ruchu (6m) - 

11 11KDW wewnňtrzna 5m 1 pas ruchu (5m) - 

12 12KPJ ciņg pieszo-
jezdny 

7m - - 

 
Rozdział 4 

Skutki prawne planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 63. OkreŌla siň, Őe w wyniku uchwalenia pla-
nu wzroŌnie wartoŌń terenów objňtych niniejszym 
planem. W zwiņzku z tym ustala siň wysokoŌń 
stawki procentowej, słuŐņcej naliczeniu opłaty 
zwiņzanej wzrostem wartoŌci nieruchomoŌci na 
poziomie 10%. 

Rozdział 5 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 64. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia 
w Őycie planu miejscowego, a nie zakoŊczonych 
decyzjņ ostatecznņ, stosuje siň ustalenia planu. 

§ 65. Nie zezwala siň na tymczasowe uŐytko-
wanie terenu, niezgodne z ustalonym w planie 
przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania, z 
wyjņtkiem zagospodarowania zwiņzanego z pro-
wadzeniem prac budowlanych i aktualnym uŐyt-
kowaniem terenu. 

§ 66. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Chynów. 

§ 67. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego, a tak-
Őe na stronie internetowej Urzňdu Gminy. 

§ 68. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jan Stankiewicz 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XXXIII/212/2010 

Rady Gminy Chynów 
z dnia 30 kwietnia 2010r. 

 

Na podstawie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) 
okreŌla siň nastňpujņcy sposób realizacji oraz za-
sady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy: 

§ 1. 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorzņdzie gminnym (t.jed. Dz.U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591), inwestycje z zakre-
su infrastruktury technicznej, słuŐņce zaspoko-
jeniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊców, sta-
nowiņ zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Hipolitów obejmujņ: 

- inwestycje docelowe, realizowane wzdłuŐ 
dróg publicznych, traktowane jako zadania 
wspólne, w tym: wybudowanie jezdni, 
chodników, wraz z uzbrojeniem technicz-
nym, oŌwietleniem, zieleniņ przyulicznņ i 
ewentualnymi zabezpieczeniami technicz-
nymi, zmniejszajņcymi uciņŐliwoŌń w rozu-
mieniu przepisów ochrony Ōrodowiska, 

- inwestycje realizowane samodzielnie, zloka-
lizowane w liniach rozgraniczajņcych dróg 
lub poza tymi liniami. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleŐņce do zadaŊ własnych gminy to realizacja 
dróg publicznych oraz ciņgów pieszo - jezdnych 
na terenie przeznaczonym w planie miejscowym 
pod takņ funkcjň oraz budowa sieci wodociņgowej 
i kanalizacyjnej. 

§ 3. 

OkreŌla siň nastňpujņcy sposób realizacji inwesty-
cji wskazanych w § 2: 

1) Realizacja inwestycji musi przebiegań zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami w tym, m.in. usta-
wņ Prawo budowlane, ustawņ o zamówieniach 
publicznych, samorzņdzie gminnym, gospo-
darce komunalnej i ochronņ Ōrodowiska oraz 
odpowiednimi rozporzņdzeniami. 

2) Sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w § 2 
moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym 
siň postňpem techniczno – technologicznym, 
zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej do-
stňpnej techniki (okreŌlonej w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochro-
ny Ōrodowiska – Dz.U. Nr 62, poz. 627), o ile nie 
bňdzie naruszał ustaleŊ planu miejscowego. 

3) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej, nie wyszczególnio-
nych w § 2, bňdzie przedmiotem odrňbnej 
umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gmi-
ny, zwiņzanych z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Hipolitów, podlega 
przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o 
finansach publicznych (t.jed. Dz.U. z 2003r. Nr 15, 
poz. 148 z póŎn. zm.), przy czym: 

1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała 
Rady Gminy; 

2) wydatki inwestycyjne, finansowane z budŐetu 
gminy uchwala siň w uchwale budŐetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budŐetowy ujmowane sņ w wykazie 
stanowiņcym załņcznik do uchwały budŐeto-
wej. 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych i 
ciņgów pieszo – jezdnych finansowane bňdņ z 
budŐetu gminy lub przez inne podmioty, na 
podstawie odrňbnych porozumieŊ. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgowej 
i kanalizacji finansowane bňdņ na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodň i zbiorowym odprowadzeniu Ōcieków z 
dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747), 
ze 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych bňdņ finansowane na pod-
stawie art. 7 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo ener-
getyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54, 
poz. 348). 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jan Stankiewicz 
 
 


