
 

 

UCHWAŁA NR LV/428/14 

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU 

z dnia 22 września 2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.
1)

) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r.poz.647 z późn. zm.
2)

) w związku z uchwałą  

nr XXXV/264/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany części 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” miasta Grójca, zmienionej uchwałą  

Nr LV/425/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 września 2014r. oraz po stwierdzeniu, iż plan nie narusza 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Grójec przyjętym 

uchwałą Nr XXX/229/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 10 września 2012r., Rada Miejska w Grójcu uchwala 

co następuje: 

Rozdział 1. 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca w liniach roz-

graniczających kwartał o symbolu 10.Bho-U. 

2. Granica planu przebiega po linii rozgraniczającej kwartał 10.Bho-U i graniczy z liniami rozgraniczają-

cymi ulic i terenów oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Centrum” miasta 

Grójca, uchwalonym uchwałą nr LI/434/98 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 czerwca 1998r, symbolami: 

- od południa z linią rozgraniczającą ulicę Pocztową o symbolu: 14. Ka-L; 

- od północy z linią rozgraniczającą ulicę Krótką o symbolu: 1. Ka – Z; 

- od wschodu z linią rozgraniczającą Aleje Niepodległości o symbolu: 4. Ka – Z; 

- od zachodu z liniami rozgraniczającymi ulicę Lewiczyńską, odcinek bez symbolu. 

3. Granica planu oznaczona została graficznie na rysunku planu w skali 1:500, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

4. Integralną częścią planu są następujące załączniki do niniejszej uchwały: 

1) rysunek planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. ,poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014r. poz.379 

 i poz. 1072 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r. poz. 951, poz. 1445, Dz. U. z 2013r. poz. 21,  

poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, Dz. U z 2014r. poz. 379 i poz. 768 
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2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik nr 2 do niniej-

szej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

5. Ustalenia planu obowiązują na obszarze wyznaczonym granicą planu. 

§ 2. 1. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach  

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,  

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 

7) kolorystykę obiektów; 

8) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; 

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem; 

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Nie określa się następujących elementów i zasad zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie doty-

czą obszaru objętego planem: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powo-

dzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych; 

2) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości objętych planem miej-

scowym; 

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, 

5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2, pkt. 8 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 

7) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 

8) granic terenów zamkniętych i ich stref ochrony; 

9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich 

terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hi-

tlerowskich obozów zagłady. 

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Grójca w kwartale 10. Bho-U, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 
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2) działce budowlanej – działka w rozumieniu art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie terenu pod 

funkcje, których udział w zagospodarowaniu lub zabudowie jest przeważający, w sposób określony 

w przepisach szczegółowych dla terenów; 

4) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie danego terenu 

pod funkcje spoza zakresu przeznaczenia o którym mowa w pkt. 3, wprowadzone na warunkach określo-

nych w przepisach szczegółowych dla terenów; 

5) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość stosunku po-

wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących 

i lokalizowanych na działce budowlanej, mierzonych w obrysie zewnętrznym, do powierzchni całkowitej 

działki budowlanej; 

6) terenie biologicznie czynnym — teren w rozumieniu obowiązującego na dzień sporządzenia projektu bu-

dowlanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

7) minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć najmniejszy pro-

centowy udział terenów biologicznie czynnych na działce; 

8) maksymalnej wysokości budynków – wysokość w rozumieniu obowiązującego na dzień sporządzenia 

projektu budowlanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  

budynki i ich usytuowanie, 

9) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na terenie linie usytuowania 

zewnętrznej ściany budynku, najbliższej w stosunku do linii rozgraniczającej terenu, bez konieczności 

uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów, nadwieszeń wystających poza obrys budynku 

nie więcej niż 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków o ile rysunek planu 

nie stanowi inaczej; 

10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na terenie linie określa-

jące najmniejszą dopuszczalną odległość, w jakiej może być usytuowany budynek w stosunku do linii roz-

graniczającej terenu, bez konieczności uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów 

i nadwieszeń wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp 

przy wejściach do budynków o ile rysunek planu nie stanowi inaczej; 

11) długości elewacji budynku – należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar poziomy elewacji bu-

dynku wyrażony w metrach, mierzony między skrajnymi narożnikami budynku; 

12) maksymalnej liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć największą, nieprzekraczalną liczbę kon-

dygnacji użytkowych nadziemnych budynku; 

13) maksymalnej powierzchni zabudowy na działce budowlanej – należy przez to rozumieć największą 

nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni zajętej przez wszystkie budynki istniejące 

i lokalizowane na działce budowlanej, mierzone w obrysie zewnętrznym, bez tarasów, bez schodów ze-

wnętrznych, bez ramp i podjazdów, oraz bez części podziemnych budynków niewystających ponad poziom 

terenu, do całkowitej powierzchni działki budowlanej; 

14) usługach – należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których 

prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr ma-

terialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

większej niż 2000m2; przy czym prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia standardów 

jakości środowiska poza terenem, na którym jest prowadzona ta działalność, a w przypadku zlokalizowania 

lokalu usługowego w budynku mieszkalno-usługowym – poza lokalem, w którym jest prowadzona ta dzia-

łalność; 

15) obiektach lub budynkach tymczasowych – należy przez to rozumieć obiekty budowlane przeznaczone 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, z wyjątkiem 

obiektów i budynków towarzyszących budowie lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas budowy; 
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16) reklamie – należy przez to rozumieć przekaz informacyjny o towarach i usługach, w jakiejkolwiek wizu-

alnej formie, eksponowany za pomocą: 

- specjalnych nośników, w szczególności bilbordu, baneru, tablicy, gabloty, słupa ogłoszeniowego,  

masztu, 

- grafik naniesionych bezpośrednio na budynki lub inne elementy zagospodarowania terenu, takich jak 

malowane lub naklejane grafiki na ścianach i oknach budynków, na chodnikach, na ogrodzeniach; 

17) Systemie Identyfikacji Miejskiej - należy przez to rozumieć kompleksowo opracowany dla całego mia-

sta system jednolitych stylistycznie elementów informacyjnych ułatwiających orientację w przestrzeni mia-

sta; na system mogą się składać elementy takie jak: tablice z nazwami ulic i ich nośniki, tablice kierujące do 

istotnych punktów miasta (np. muzea, szpitale, wybrane usługi itp.), nośniki z planem miasta, nośniki in-

formacji o istotnych elementach krajobrazu miejskiego (tj. obiekcie zabytkowym, patronie ulicy itp.); 

18) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsię-

biorcę działalności gospodarczej, mogące zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę przedsię-

biorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w wypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz 

nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej 

działalności gospodarczej, graficzne elementy identyfikacji wizualnej przedsiębiorcy; w tym także szyldy 

semaforowe i zwiastuny szyldów; 

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nieujętych w ust.1, należy stosować definicje zgod-

ne z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

§ 4. 1. Dla kwartału objętego planem ustala się symbol literowy Bho - U określający: 

1) położenie terenu: 

a) B – w obrębie strefy centralnej miasta na obszarach zabudowanych i do zabudowania, 

b) h – w obrębie terenów z przewagą cech historycznego układu przestrzennego. 

2) planowane działania na obszarze objętym planem: 

a) o – przekształcenie i rehabilitacja zasobów w kierunku odtworzenia układu przestrzennego zharmonizo-

wanego z otoczeniem; 

3) dominujące funkcje terenów na obszarze objętym planem 

a) U - usługi. 

2. Dla terenu objętego planem ustala się symbol cyfrowy - 10 - jako numer porządkowy. 

3. Dla terenu 10.Bho-U plan wyznacza następujące przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy śród-

miejskiej usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

4. Dla terenu określonego w ust. 3 plan wyznacza funkcje uzupełniające w stosunku do przeznaczenia pod-

stawowego określone w ustaleniach szczegółowych dla terenu w rozdziale 2 niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenu i funkcja; 

5) oznaczenia literowo – cyfrowe terenów, w tym przeznaczenie terenów; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy; 

7) budynek zabytkowy objęty ochroną w planie; 

8) elewacje eksponowane. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny. 
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Rozdział 2. 

Ustalenia szczegółowe dla terenu 10.Bho-U 

§ 6. 1. Na terenie 10.Bho-U plan ustala adaptację istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy i nadbudowy istniejących budynków, realizację nowej zabudowy z działaniami porządkującymi 

w ciągu ulic: Krótkiej, Lewiczyńskiej, Pocztowej i Al. Niepodległości. 

2. Dla terenu 10.Bho-U plan ustala przeznaczenie: 

1) podstawowe: zabudowa usługowa, usługi z zakresu handlu detalicznego obsługi finansowej, biur, gastro-

nomii, administracji, turystyki, kultury, kultu religijnego oraz budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu 

hoteli i pensjonatów, 

2) dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki gospodarcze, miejsca postojowe, infra-

struktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia, mała architektura. 

§ 7. 1. Obszar objęty planem w całości stanowi tereny zabudowy śródmiejskiej. 

2. Dla terenu 10. Bho-U w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, plan ustala następujące 

zasady: 

1) ustala się obowiązek uzupełniania i kształtowania zwartej zabudowy miejskiej, poprzez zachowanie 

i uzupełnienie kwartału zabudowy tworząc pierzeje ciągłe wzdłuż ulic: Krótkiej, Lewiczyńskiej, Pocztowej 

i Al. Niepodległości; 

2) ustala się realizację zabudowy zwartej o charakterze plombowym poprzez lokalizację budynków bezpo-

średnio w granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi, za wyjątkiem sytuacji, w których koliduje to 

z istniejącą zabudową; 

3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do działań remontowych, przebudowy 

i rozbudowy oraz koniecznej wymiany; 

4) w rozbudowie budynków istniejących oraz budowie nowych budynków lokalizowanych w pierzejach ulic 

należy stosować rozwiązania architektoniczne nawiązujące do charakterystycznych cech istniejącej histo-

rycznej zabudowy poprzez stosowanie np.: gzymsów wieńczących, gzymsów okiennych, gzymsów  

międzypiętrowych, okien i portfenetrów w układzie wertykalnym; 

5) rozbudowy budynków istniejących oraz budowę nowych budynków należy lokalizować z zachowaniem 

wyznaczonych na rysunku planu obowiązujących linii zabudowy; 

6) w pierzei zabudowy od strony ulicy Krótkiej, Lewiczyńskiej, Pocztowej i Al. Niepodległości dopuszcza się 

w nowych rozwiązaniach architektonicznych stosowanie, powyżej pierwszej kondygnacji budynku: balko-

nów, loggii, werand, wykuszy, okapów, nadwieszeń wystających poza obrys budynku nie więcej niż 0,9 m; 

7) w pierzejach zabudowy od strony ulicy Krótkiej, Lewiczyńskiej, Pocztowej i Al. Niepodległości nie określa 

się odległości od obowiązującej linii zabudowy dla schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do  

budynków; 

8) dopuszcza się realizację zabudowy, o której mowa w § 6 ust. 2 wewnątrz kwartału 10. Bho-U, poza wyzna-

czonymi liniami zabudowy pod warunkiem zachowania wysokości i odległości budynków wynikających 

z przepisów odrębnych; 

9) w przypadku realizacji ciągłej zabudowy w pierzejach należy zapewnić przejazdy bramowe do wnętrza 

kwartału zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) nie dopuszcza się lokalizowania obiektów tymczasowych i prowizorycznych, nie związanych z realizacją 

inwestycji docelowych, lokalizowanie obiektów tymczasowych możliwe jest jedynie w obrębie działki bu-

dowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa w czasie ważności pozwolenia na budowę; 

11) dla kwartału 10. Bho-U ustala się nakaz ujednolicenia i zharmonizowania kolorystyki i materiałów uży-

tych do budowy nawierzchni; 

12) ustala się nakaz lokalizowania obiektów małej architektury w sposób nie kolidujący z ruchem pieszym, 

rowerowym, dojazdowym; 

13) dopuszcza się lokalizację inwestycji publicznych z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest 

zgodna z przepisami odrębnymi. 
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3. W ramach kształtowania zabudowy od strony przestrzeni publicznych wyznacza się na rysunku planu 

elewacje eksponowane oraz ustala się dla nich następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) ustala się wyróżnienie elewacji budynku lub części elewacji budynku stanowiącego elewację eksponowaną 

np. poprzez detal, formę architektoniczną, materiał lub kolor elewacji, miejsce lokalizacji głównego wejścia 

do budynku itp.; 

2) elewacje nowych i przebudowywanych budynków powinny być wykonane ze szlachetnych materiałów 

wykończeniowych np. kamienia naturalnego, tynków szlachetnych, drewna, szkła; 

3) w elewacjach eksponowanych należy stosować rozwiązania architektoniczne nawiązujące do charaktery-

stycznych cech istniejącej historycznej zabudowy poprzez stosowanie np.: gzymsów wieńczących, gzym-

sów okiennych, gzymsów międzypiętrowych, okien i portfenetrów w układzie wertykalnym; 

4. Dla terenu 10. Bho-U plan ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 100% 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 0% 

4) maksymalna intensywność zabudowy - 3,0 

5) minimalna intensywność zabudowy - 1,0 

6) maksymalna wysokość budynków liczona od poziomu terenu do najwyższej górnej krawędzi dachu: 

- dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej stanowiącej pierzeję ulic Krótkiej, Lewiczyń-

skiej, Pocztowej i Al. Niepodległości - 12m; 

- dla zabudowy lokalizowanej wyłącznie wewnątrz kwartału – 6m; 

7) maksymalna liczba kondygnacji 

- dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej stanowiącej pierzeję ulic Krótkiej, Lewiczyń-

skiej, Pocztowej i Al. Niepodległości - 3, przy czym w trzeciej kondygnacji należy lokalizować poddasze 

użytkowe. 

- dla zabudowy lokalizowanej wyłącznie wewnątrz kwartału – 2. 

8) Ustala się zasady kształtowania geometrii i pokrycia dachów: 

a) dla zabudowy śródmiejskiej usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się stosowanie da-

chów jedno lub dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30
0 

lub zgodnie ze 

stanem istniejącym; 

b) dla dachów towarzyszących głównym połaciom tj.: mansardowych, wykuszy, kukułek, itp., kąt nachyle-

nia należy dostosować do rozwiązań architektoniczno - technicznych w powiązaniu z głównymi poła-

ciami dachu. 

c) dopuszcza się przekrycia zwieńczone attykami, gzymsami, dachami mansardowymi, 

d) dla zabudowy zlokalizowanej wyłącznie wewnątrz kwartału dopuszcza się stosowanie dachów płaskich 

i stropodachów oraz dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowych do 30
0
; 

e) dla całego kwartału ustala się stosowanie pokrycia dachów dachówką – ceramiczną, blaszaną lub bitu-

miczną, w odcieniach szarości i naturalnej dachówki, przy czym w zabudowie pierzei pokrycia dachowe 

wszystkich budynków w szeregu powinny być jednolite. 

9) ustala się długość elewacji poszczególnych budynków położonych na działkach stanowiących pierzeję ulic: 

Krótkiej, Lewiczyńskiej, Pocztowej i Al. Niepodległości na całą szerokość działki budowlanej, 

10) ustala się zasady kolorystyki budynków: 

a) ustala się stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych na elewacjach budynków w tym:  

tynków, drewna, szkła, kamienia, betonu architektonicznego wykluczając możliwość użycia materiałów 

będących ich imitacją; 
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b) elewacje budynków pokryte tynkiem powinny być wykonane w kolorach pastelowych, niejaskrawych 

w gamie odcieni bieli, kremów, beży, szarości; 

c) dopuszcza się stosowanie na elewacjach barw innych niż wymienione w ppkt. b do celów dekoracyjnych, 

podziałów funkcjonalnych z zachowaniem barwy pastelowej jako przeważającej dla całości obiektu; 

d) zakazuje się stosowania okładzin z PCV. 

7. Dla terenu 10. Bho-U plan określa minimalne powierzchnie działek budowlanych uzyskiwanych 

w wyniku łączenia lub podziału nieruchomości: 

1) minimalna powierzchnia działki – 150 m2; 

2) minimalne szerokości frontów działek budowlanych uzyskiwanych w wyniku łączenia lub podziału nieru-

chomości – 10 m; 

3) kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających ulic i placów plan ustala 

na prostopadły z tolerancją do 10
0
; ustalenia nie trzeba stosować do narożnych działek budowlanych; usta-

lenie to nie dotyczy działek budowlanych wydzielonych do czasu uchwalenia planu. 

4) dopuszcza się 10% odstępstwo od ustaleń w zakresie minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki 

budowlanej, 

5) dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek oraz inną szerokość frontu działek i inny kąt położenia granic 

działek niż określone w pkt. 7. 1), 7. 2), 7. 3) dla działek istniejących przed wejściem w życie planu, wy-

dzielanych dla istniejących budynków oraz wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej, dojazdy 

i drogi wewnętrzne. 

§ 8. 1. W kwartale 10. Bho-U plan ustala następujące zasady dostosowania zabudowy do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych poprzez: 

1) zapewnienie dostępu do nowoprojektowanych budynków usługowych i mieszkalnych poprzez realizację 

ramp, pochylni lub podnośników w celu umożliwienia zjazdu i wjazdu osobie poruszającej się na wózku; 

2) oświetlenie stref wejściowych do nowoprojektowanych budynków powinno być równomierne 

i nie powodować oślepiania. 

3) wprowadzenie nawierzchni anty-poślizgowej w rejonach przejść dla pieszych; 

4) realizowanie przejść pieszych w sposób zapewniający przejazd dla wózka inwalidzkiego; 

5) stosowanie obniżenia posadzki przy miejscach postojowych wskazanych dla osób niepełnosprawnych. 

§ 9. 1. Na terenie 10. Bho-U ustala się następujące zasady rozmieszczenia urządzeń reklamowych i znaków 

informacyjnych takich jak reklamy, znaki informacyjno-plastyczne oraz nośniki reklamowe: 

1) na obszarze planu dopuszcza się lokalizowanie znaków Systemu Identyfikacji Miejskiej; 

2) umieszczanie szyldów na elewacjach nowo realizowanych budynków dopuszcza się wyłącznie w miejscach 

specjalnie na ten cel wyznaczonych w projektach budowlanych uzgodnionych z Wojewódzkim Urzędem 

Ochrony Zabytków ; 

3) dopuszcza się lokalizację reklam i znaków informacyjno-plastycznych wolnostojących lub w powiązaniu 

z elementami małej architektury, 

4) powierzchnia jednej reklamy lub znaku informacyjno-plastycznego nie może przekroczyć 3m
2
. 

2. Na terenie 10. Bho-U zakazuje się lokalizowania urządzeń reklamowych: 

1) w sposób powodujący utrudnienia w komunikacji pieszej i kołowej; 

2) w sposób przesłaniający obiekty budowlane, bez uzgodnienia z właścicielem przesłanianego obiektu; 

3) w sposób powodujący uniemożliwianie odczytania elewacji eksponowanych, kompozycji przestrzennej 

układów urbanistycznych i widoków na obiekty zabytkowe, poprzez przesłonięcie powiązań widokowych. 

3. Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystywane do celów reklamowych bez ograni-

czeń, na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy. 
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§ 10. Na terenie 10. Bho-U ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń: 

1) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki, 

2) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8 metra od poziomu terenu, 

3) ogrodzenie powinno być ażurowe, 

4) wysokość cokołu nie może przekraczać 0,6 m, 

5) zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń, 

6) linia ogrodzenia winna przebiegać w odległości min. 0,5m od gazociągu. 

7) zakazuje się realizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych. 

§ 11. 1. Na terenie 10. Bho-U w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, oraz 

szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazów 

zabudowy, ustala się: 

1) zakaz lokalizacji usług uciążliwych, 

2) zakaz składowania jakichkolwiek odpadów, 

3) obowiązek stosowania w zagospodarowaniu terenu norm dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

według klasyfikacji terenu przeznaczonego na cele mieszkaniowo-usługowe zgodnie z przepisami odręb-

nymi, 

4) oddziaływanie na środowisko przekraczające dopuszczalne wielkości poprzez emisję substancji i energii, 

w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, 

gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, winno zamykać się na terenie działki budowlanej lub zespo-

łu działek na jakiej jest wytwarzane. 

§ 12. 1. Na terenie 10. Bho--U w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury 

współczesnej ustala się: 

1) położenie kwartału na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Grójec w obrębie terenów 

z przewagą cech historycznego układu przestrzennego – h, 

2) prace rozbiórkowe, remontowe, odtwarzanie i uzupełnianie zabudowy w kwartale 10. Bho-U wymagają 

sporządzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej i jeśli wymagają pozwolenia na budowę lub rozbiór-

kę, organ administracji architektoniczno-budowlanej podejmuje decyzję w uzgodnieniu z właściwym Kon-

serwatorem Zabytków; 

3) podlega ochronie wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków budynek dawnej Bożnicy Żydowskieja z pocz. 

XXw. położona na działce nr 1475/9 przy ul. Lewiczyńskiej, 

4) w przypadku planowanej rozbiórki obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków przed przystąpie-

niem do prac rozbiórkowych należy uzyskać pozytywne postanowienie na rozbiórkę Wojewódzkiego Urzę-

du Ochrony Zabytków oraz przeprowadzić procedurę wykreślenia obiektu z GEZ; 

5) w przypadku odkrycia podczas robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest 

on zabytkiem należy prowadzić działania określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad  

zabytkami. 

§ 13. 1. W kwartale 10. Bho-U dla budynków nowo realizowanych ustala się obowiązek lokalizacji miejsc 

postojowych w ilości nie mniejszej niż wynikająca z następujących wskaźników: 

1) dla budynków i lokali usługowych - 1 miejsce parkingowe na każde 100m2 powierzchni usługowej, 

2) dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych – 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego na 

mieszkanie. 

2. W przypadku braku możliwości zrealizowania miejsc postojowych według wskaźników z ust. 1 w kwar-

tale 10. Bho-U dopuszcza się realizację nowej zabudowy pod warunkiem zapewnienia przez Inwestora miejsc 

postojowych poza kwartałem 10. Bho-U, według wskaźników ust. 1, wymagalnego na dzień uzyskania pozwo-

lenia na użytkowanie budynku. 
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Rozdział 3. 

Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 14. 1. Jako układ drogowy zapewniający obsługę komunikacyjną oraz powiązania obszaru planu 

z zewnętrznym układem komunikacyjnym wskazuje się dla ruchu kołowego istniejące ulice: Krótką, Lewi-

czyńską, Pocztową i Al. Niepodległości, bezpośrednio przylegające do terenu 10. Bho-U , znajdujące się poza 

obszarem opracowania. 

2. Na terenie 10. Bho-U dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych o parametrach zgodnych z przepisami 

odrębnymi. 

3. Do istniejących i projektowanych budynków i obiektów należy zapewnić dojazd pożarowy, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych. 

§ 15. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się obowiązek podłączenia budynków usługowych 

i mieszkalnych do miejskiej sieci wodociągowej. 

2. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych i wód opadowych ustala się: 

1) wszystkie budynki usługowe i mieszkalne muszą być podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 

2) odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło nowych budynków i obiektów realizowanych na terenie planu 

w oparciu o urządzenia zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, z sieci gazowej lub z sieci elektroenerge-

tycznej; 

2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z odnawialnych źródeł energii lub pomp ciepła z wykorzystaniem  

kogeneracji rozproszonej; 

3) dopuszcza się indywidualne urządzenia grzewcze np. kotły indywidualne, kotłownie lokalne, kominki; 

4) zakazuje się zaopatrzenie zabudowy w ciepło z indywidualnych kotłów opalanych paliwem stałym. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) możliwość podłączenia nowych budynków i obiektów realizowanych na terenie planu do sieci gazowej 

zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności w zgodzie z przepisami dotyczącymi warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) budynki mieszkalne i usługowe muszą posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór ener-

gii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji, 

2) szczegółowe plany zagospodarowania poszczególnych działek budowlanych powinny przewidywać rezer-

wę miejsc i terenów dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektro-

energetycznej niezbędnych dla zaopatrzenia lokalizowanych na tych terenach budynków i budowli 

w energię elektryczną a także oświetlenia wokół obiektów. 

6. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: 

1) usuwanie odpadów w ramach zorganizowanego i o powszechnej dostępności komunalnego systemu zbiera-

nia i usuwania odpadów stałych, 

2) zabezpieczenie możliwości segregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami odrębnymi. 
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Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

§ 16. 1. Ustala się dla terenu 10. Bho-U stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30%. 

2. Na terenie 10. Bho-U tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego „Centrum” miasta Grójca uchwalonego uchwałą nr LI/434/98 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 

19 czerwca 1998r. 

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec. 

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i publikacji na 

stronie internetowej Gminy Grójec. 

5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady: 

Adam Siennicki 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/428/14 

Rady Miejskiej w Grójcu 

z dnia 22 września 2014 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/428/14 

Rady Miejskiej w Grójcu 

z dnia 22 września 2014 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie  

zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.) Rada Miejska w Grójcu rozstrzyga co następuje: 

W przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca, nie ma 

ustaleń dotyczących inwestycji z zakresy infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

  

 Przewodniczący Rady: 

Adam Siennicki 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/428/14 

Rady Miejskiej w Grójcu 

z dnia 22 września 2014 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag  

złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.) Rada Miejska w Grójcu rozstrzyga co następuje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca, wyłożonego do 

publicznego wglądu w dniach od 23 czerwca do 25 lipca 2014r. nie wniesiono uwag. 

  

 Przewodniczący Rady: 

Adam Siennicki 
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