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UCHWAŁA NR XII/67/2011 RADY GMINY BRÓJCE 

  
 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu obrębu Wardzyn w gminie Brójce 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) 
w nawiązaniu do uchwały Nr V/23/2011 Rady Gminy 
Brójce z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu obrębu Wardzyn 
w Gminie Brójce, po stwierdzeniu nie naruszania 
przez plan miejscowy ustaleń Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brójce zatwierdzonego Uchwałą Nr 
III/19/2002 Rady Gminy Brójce z dnia 30 grudnia 
2002 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brójce, Rada Gminy Brójce uchwala, co na-
stępuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu obrębu Wardzyn w gmi-
nie Brójce, zwany dalej Planem, obejmuje obszar 
okreņlony w Uchwale Nr V/23/2011 Rady Gminy 
Brójce z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu obrębu Wardzyn 
w Gminie Brójce. 

2. Granice obszaru Planu stanowią: 

1) od północnego wschodu - granica działki nr ewid. 
118/3; 

2) od zachodu - granice działek nr ewid. 118/2 i 
118/3; 

3) od południa - granice działek nr ewid. 118/2, 
118/4, 118/5, 119 i 118/3. 

§ 2. Integralnymi częņciami uchwały są: 
1) załącznik nr 1 - rysunek Planu w skali 1:1000; 
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-

trzenia uwag złoŊonych do projektu Planu; 
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realiza-

cji, zapisanych w Planie, inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleŊą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o: 
1) „przeznaczeniu podstawowym” - naleŊy przez to 

rozumieć przeznaczenie ustalone w Planie, które 
moŊe być realizowane na terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi; 

2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - naleŊy przez to 
rozumieć przeznaczenie ustalone w Planie które 
moŊe być realizowane jako uzupełnienie przezna-
czenia podstawowego; 

3) „wielkoņci powierzchni zabudowy” – naleŊy przez 
to rozumieć wskaňnik procentowy powierzchni 
zabudowy wszystkich budynków na terenie dział-
ki budowlanej, do powierzchni tej działki budow-
lanej; 

4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – naleŊy przez 
to rozumieć linię, poza którą nie mogą wysuwać 
się częņci nadziemne budynków, wiat, kontene-
rów technicznych oraz pochylnie, schody ze-
wnętrzne; linia ta nie dotyczy częņci podziemnych 
oraz częņci obiektów nie łączących się konstruk-
cyjnie z gruntem, takich jak: balkony, wykusze, 
loggie, gzymsy, okapy, zadaszenia nadwieszone 
nad wejņciami, przy czym owo wysunięcie nie 
moŊe być większe niŊ 0,8 m dla okapów i gzym-
sów oraz większe niŊ 1,3 m dla pozostałych ele-
mentów; 

5) „budynku głównym” - naleŊy przez to rozumieć 
budynki usługowe, mieszkalne, mieszkalno-usłu-
gowe, ogólnodostępne budynki uŊytecznoņci pu-
blicznej i inne łączące wymienione sposoby uŊyt-
kowania; 

6) „budynku towarzyszącym” – naleŊy przez to ro-
zumieć budynki gospodarcze, garaŊowe, maga-
zynowe i inne łączące wymienione sposoby uŊyt-
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kowania oraz wiaty, kontenery techniczne, itp.; 
7) „uciąŊliwoņci” - naleŊy przez to rozumieć oddzia-

ływanie na otoczenie przekraczające wielkoņci 
dopuszczalne ustalone w przepisach prawa; 

8) „usługach podstawowych” - naleŊy przez to ro-
zumieć usługi zaspakajające gospodarczo-bytowe 
potrzeby ludnoņci, które nie wytwarzają dóbr ma-
terialnych; 

9) „infrastrukturze technicznej” - naleŊy przez to 
rozumieć elementy układu komunikacyjnego z 
miejscami postojowymi oraz uzbrojenie tech-
niczne wraz z urządzeniami technicznymi; 

10) „uzbrojeniu technicznym lokalizowanym w for-
mie doziemnej” – naleŊy przez to rozumieć insta-
lacje podziemne wraz z niezbędnymi dla ich funk-
cjonowania urządzeniami technicznymi i innymi 
obiektami budowlanymi stanowiącymi częņci in-
stalacji, które ze względów technicznych posa-
dowi się na powierzchni. 

2. Pojęcia i okreņlenia niezdefiniowane, nale-
Ŋy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne ry-
sunku Planu są ustaleniami obowiązującymi: 
1) granice obszaru Planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu i róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) symbole okreņlające przeznaczenie terenu; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) wartoņci liczbowe podane w metrach precyzujące 

ustalenia Planu; 
6) szerokoņć pasa technologicznego od napowietrz-

nej elektroenergetycznej sieci rozdzielczej. 
2. Oznaczone na rysunku Planu pasy techno-

logiczne od elektroenergetycznej sieci rozdzielczej 
15kV obowiązują w zakresie podanych wartoņci licz-
bowych okreņlających ich szerokoņć. Lokalizacja sieci 
będąca odniesieniem do wyznaczenia pasa - na 
podstawie aktualnych map do celów projektowych. 

3. Pozostałe oznaczenia występujące na ry-
sunku Planu mają charakter informacyjny. 

§ 5. Plan wyznacza tereny wydzielone na ry-
sunku Planu liniami rozgraniczającymi oraz opisane 
symbolem literowym: 
1) U - teren usług; 
2) IT/U - teren obsługi infrastruktury technicznej i 

usług; 
3) IT – teren obsługi infrastruktury technicznej; 
4) KDD – teren drogi. 

§ 6. Plan nie wyznacza: zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, nie wyznacza wymagań wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, nie 
wyznacza granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takŊe obszarów szczególnego 
zagroŊenia powodzią oraz obszarów osuwania się 
mas ziemnych, nie wyznacza takŊe szczególnych 

warunków zagospodarowania terenów oraz ograni-
czeń w ich uŊytkowaniu, w tym zakazów zabudowy - 
z uwagi na nie występowanie okolicznoņci faktycz-
nych uzasadniających dokonanie takich ustaleń. 
Pozostałe wymagania dotyczące obligatoryjnych i 
fakultatywnych elementów planu, definiuje w zakre-
sie odpowiadającym uwarunkowaniom obszaru 
Planu. 

 
Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe dla liniowych obiektów 
infrastruktury technicznej 

 
§ 7. Ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i 

budowy sieci uzbrojenia technicznego: 
1) ustala się docelowe pełne zaopatrzenie i wyposa-

Ŋenie obszaru Planu w sieci uzbrojenia, a w tym: 
wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, elektroenergetyczną, telekomunika-
cyjną, gazową; 

2) powiązania sieci uzbrojenia technicznego obszaru 
Planu z układem sieci gminnych realizowane bę-
dą poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę 
sieci; 

3) przewidywane w Planie sieci słuŊące do zaopa-
trzenia ludnoņci są celami publicznymi w rozu-
mieniu przepisów o gospodarce nieruchomo-
ņciami; 

4) liniowe sieci uzbrojenia technicznego będą pro-
wadzone w obrębie linii rozgraniczających drogi, 
z dopuszczeniem prowadzenia sieci w pasach 
pomiędzy granicami działki budowlanej, a nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy; 

5) dla nieliniowych urządzeń i budowli technicznych 
stanowiących częņci sieci uzbrojenia techniczne-
go, np. stacji transformatorowych, stacji reduk-
cyjnych gazu, przepompowni, wskazuje się teren 
IT, dopuszczając jednoczeņnie lokalizacje na ca-
łym obszarze Planu; 

6) obowiązuje zapewnienie dostępu do sieci w ce-
lach eksploatacyjnych; 

7) dla wszystkich liniowych sieci uzbrojenia tech-
nicznego ustala się realizację wyłącznie w formie 
doziemnej; 

8) w przypadku stwierdzenia realizacji sieci na tere-
nie posiadającym urządzenia melioracji szczegó-
łowych, które nie są ujęte w ewidencji wód me-
lioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, 
a kolidujących z realizowaną inwestycją, inwestor 
jest zobowiązany we własnym zakresie do roz-
wiązania zaistniałej kolizji w sposób zapewniający 
prawidłowy odpływ wód; 

9) dla obiektów budowlanych o wysokoņci nie 
mniejszej niŊ 50 m npt obowiązuje uzgodnienie 
lokalizacji i ustalenie sposobu oznakowania prze-
szkodowego tych obiektów z właņciwymi orga-
nami lotnictwa, przy czym uzgodnienie winno 
być dokonane przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę lub innego odpowiedniego dokumentu. 
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§ 8. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej obowiązuje realizacja w układzie sieci 
rozdzielczych. 

§ 9. Ustalenia w zakresie sieci elektroenerge-
tycznych: 
1) ustala się prowadzenie sieci wyłącznie w formie 

doziemnej; 
2) dla istniejącej napowietrznej sieci 15 kV ustala 

się: 
 a) pas technologiczny szerokoņci 12 m liczony po 

6 m w obie strony od osi linii, 
 b) docelową likwidację lub przebudowę na formę 

doziemną, 
 c) dopuszcza się bieŊącą konserwację sieci i re-

monty z wykluczeniem rozbudowy, przebu-
dowy w formie napowietrznej; 

3) w zakresie budowy stacji transformatorowych 
ustala się: 

 a) wskazuje się teren dla lokalizacji stacji trans-
formatorowej 15/0,4 kV w terenie IT, 

 b) dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowych w innych terenach z zapewnionym 
dostępem do dróg publicznych, 

 c) ustala się minimalną powierzchnię terenu dla 
budynkowej (kontenerowej) stacji transforma-
torowej 6 m x 5 m, a dla stacji słupowej 2 m x 
3 m. 

§ 10. Zasady przebudowy, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji drogowej: 
1) powiązania komunikacyjne obszaru Planu z ze-

wnętrznym układem komunikacyjnym realizowa-
ne będą z przyległych dróg dojazdowych; 

2) wydziela się teren KDD jako drogę klasy dojaz-
dowej stanowiącą częņć poszerzenia przyległej 
drogi nr ew. 121; 

3) teren KDD jest celem publicznym w rozumieniu 
przepisów o gospodarce nieruchomoņciami; 

4) w terenie KDD zakazuje się realizacji obiektów i 
konstrukcji budowlanych, w tym równieŊ tymcza-
sowych oraz reklam, za wyjątkiem: 

 a) urządzeń technicznych słuŊących zachowaniu 
lub poprawie bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, 

 b) sieci uzbrojenia technicznego lokalizowanego 
w formie doziemnej, 

 c) elementów informacji wizualnej (np. słupków 
kierunkowych z nazwami miejscowoņci, na-
zwami obiektów, nie obejmuje reklam lub 
szyldów); 

5) dla terenu KDD ustala się opłatę planistyczną z 
tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci spowo-
dowanej uchwaleniem Planu w wysokoņci 0,1%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów 
 
§ 11. 1. Dla terenu U ustala się przeznaczenie 

- teren usług, a w tym: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi zdrowia, 
opieki społecznej, kultury, oņwiaty, sportu, rekre-
acji, turystyki oraz usługi publiczne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) mieszkalnictwo, 
 b) infrastruktura techniczna. 

2. Zakazuje się wprowadzania innego prze-
znaczenia niŊ wymienione w ust. 1, takŊe w postaci 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
uŊytkowania terenów. 

3. Zasady realizacji przeznaczenia: 
1) w zakresie mieszkalnictwa dopuszcza się: 
 a) mieszkania realizowane w budynkach usłu-

gowych na maksimum 40% powierzchni cał-
kowitej tych budynków, 

 b) budynki mieszkalne realizowane wyłącznie na 
potrzeby przeznaczenia podstawowego, słuŊą-
ce, np.: celom socjalnym, zakwaterowaniu lub 
zamieszkania personelu, których łączna po-
wierzchnia całkowita stanowi maksimum 40% 
powierzchni całkowitej budynków głównych 
przeznaczenia podstawowego; 

2) w zakresie usług publicznych wyklucza się areszty 
ņledcze, zakłady karne i zakłady dla nieletnich; 

3) zakazuje się z lokalizacji garaŊy na samochody 
cięŊarowe o ponad 2 stanowiskach; 

4) zakazuje się lokalizacji garaŊy na samochody 
osobowe o ponad 4 stanowiskach; 

5) ustala się moŊliwoņć realizacji urządzeń i budowli 
rekreacji indywidualnej, np.: basenów lub sta-
wów rekreacyjnych, fontann, terenowych urzą-
dzeń sportu i rekreacji (boisk, skateparków, itp.); 

6) w zakresie infrastruktury technicznej: 
 a) wyklucza się parkingi na samochody cięŊaro-

we o powyŊej 4 stanowiskach, 
 b) realizacja sieci uzbrojenia technicznego na 

zasadach rozdziału 2. 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego, zasady kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczal-

nymi liniami zabudowy ustalonymi na rysunku 
Planu; 

2) wewnątrz terenu ustala się lokalizację budynków 
w odsunięciu od granic działki budowlanej, z do-
puszczeniem odległoņci 1,5 m od granicy; 

3) maksymalna wysokoņć budynków głównych w 
kalenicy – 13 m; 

4) maksymalna wysokoņć budynków towarzyszą-
cych w kalenicy – 8 m; 

5) maksymalna wysokoņć urządzeń reklamowych – 
8 m; 

6) geometria dachów: 
 a) nachylenia połaci dachowych widocznych na 

elewacjach od 20º do 45°, przeciwległe połacie 
o jednakowym nachyleniu, 

 b) moŊliwoņć stosowania przekryć krzywolinio-
wych; 
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7) wielkoņć powierzchni zabudowy: 
 a) dla działek o nr ewid. 118/2, 118/4, 118/5 - 

maksimum 70%, 
 b) dla działki nr ewid. 118/3 – maksimum 40%; 
8) minimalna intensywnoņć zabudowy 0,0; 
9) maksymalna intensywnoņć zabudowy: 
 a) dla działek o nr ewid. 118/2, 118/4, 118/5 - 1,0, 
 b) dla działki nr ewid. 118/3 – 0,8; 

10) udział powierzchni biologicznie czynnej: 
 a) dla działek o nr ewid. 118/2, 118/4, 118/5 - mi-

nimum 10%, 
 b) dla działki nr ewid. 118/3 – minimum 40%; 

11) dla pasa technologicznego napowietrznej sieci 
rozdzielczej 15 kV o szerokoņci 6 m od osi linii 
ustala się: 

 a) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych i 
miejsc przeznaczonych na pobyt ludzi w za-
sięgu zagroŊeń i uciąŊliwoņci linii, 

 b) zakaz nasadzeń roņlinnoņci wysokiej; 
12) zakazuje się nasadzeń roņlinnoņci wysokiej takŊe 

w odległoņciach poziomych mniejszych niŊ 10 m 
od osi linii; 

13) ustala się sytuowanie budynków główną kalenicą 
na siatce prostokątnej lub pod kątem 30º-45º 
względem: zachodniej granicy terenu albo grani-
cy z przyległą drogą, albo względem osi istnieją-
cych budynków; 

14) na całym terenie dopuszcza się lokalizowanie 
małej architektury o cechach uŊytkowych lub es-
tetycznych w sposób nie zagraŊający bezpieczeń-
stwu publicznemu, w tym nie utrudniający do-
stępu słuŊb ratowniczych, itp.; 

15) dopuszcza się łączne zagospodarowanie działek 
bez koniecznoņci ich scalania; 

16) przy łącznym zagospodarowywaniu działek do-
puszcza się lokalizację budynków w granicach 
wspólnych dla tych działek. 

5. Zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
1) nakazuje się zamknięcie wszelkich uciąŊliwoņci w 

granicach działki budowlanej; 
2) na wszystkich ciągach komunikacji wewnętrznej, 

placach manewrowych obowiązuje stosowanie 
nawierzchni co najmniej ulepszonych – niepyl-
nych, takich jak: gruntowych ulepszonych stabili-
zowanych mechanicznie lub chemicznie, tłucz-
niowych, Ŋwirowych, ŊuŊlowych, z tworzyw 
sztucznych, twardych, bitumicznych, betono-
wych, kostkowych, klinkierowych, brukowco-
wych, z elementów prefabrykowanych; 

3) obowiązuje maksymalne zachowanie zadrzewień 
(dopuszczenie wycięć drzew starszych niŊ dwu-
dziestoletnie tylko w postaci egzemplarzy cho-
rych, zagraŊających bezpieczeństwu ludzi i mie-
nia); 

4) obowiązuje wprowadzanie nasadzeń zieleni na 
powierzchniach biologicznie czynnych; 

5) pod względem akustycznym tereny klasyfikuje się 
jak tereny domów opieki społecznej. 

6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się ujednolicanie kolorystyki budynków 
oraz kolorystyki pokryć dachów w ramach jednej 
działki budowlanej; 

2) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dacho-
wych wyklucza się stosowanie odcieni koloru 
niebieskiego; 

3) wyklucza się stosowanie na elewacjach i w po-
kryciach dachowych blach falistych; 

4) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych; 

5) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń pełnych; 
6) dopuszcza się ogrodzenia o wysokoņci do 1,60 m; 
7) wyklucza się reklamy na ogrodzeniach; 
8) wyklucza się reklamy o powierzchni powyŊej 20 

m2; 
9) dopuszcza się umieszczanie reklam na budynkach 

wyłącznie do wysokoņci stropu nad pierwszą 
kondygnacją. 

7. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji indywidualnej: 
1) ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych 

dróg; 
2) ustala się obowiązek zastosowania dla kaŊdej 

działki budowlanej przynajmniej jednego zjazdu o 
parametrach zjazdu publicznego; 

3) ustala się następujące minimalne wskaňniki wy-
posaŊenia terenu w miejsca postojowe na samo-
chody osobowe: 

 a) dla usług kultury, oņwiaty, sportu, rekreacji, 
turystyki oraz usług publicznych – 10 stano-
wisk na 1000 m2 powierzchni uŊytkowej usług 
budynku głównego, 

 b) dla usług zdrowia i opieki społecznej – 3 sta-
nowiska na 1000 m2 powierzchni uŊytkowej 
usług budynku głównego, 

 c) dla mieszkalnictwa – 1 stanowisko na samo-
chód osobowy dla kaŊdego mieszkania, 

 d) dopuszcza się realizację parkingów zarówno w 
formie podziemnej, na powierzchni terenu, jak 
i wbudowanej w budynki. 
8. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 

systemów uzbrojenia technicznego: 
1) nakazuje się wyprzedzającą bądň równoległą w 

stosunku do zabudowy realizację indywidualnego 
uzbrojenia technicznego; 

2) dla wszystkich liniowych elementów uzbrojenia 
technicznego ustala się realizację wyłącznie w 
formie doziemnej; 

3) zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczo–
bytowych, technologicznych, p.poŊ. z sieci wodo-
ciągowej lub/i z ujęć indywidualnych; 

4) w zakresie odprowadzenia ņcieków sanitarnych, 
ustala się: 

 a) odprowadzenie ņcieków sanitarnych i techno-
logicznych docelowo do sieci kanalizacji sani-
tarnej, 

 b) w przypadku braku moŊliwoņci technicznych 
włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, jak i 
do czasu realizacji sieci dającej moŊliwoņć 
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podłączenia, ustala się moŊliwoņć stosowania 
bezodpływowych zbiorników na nieczystoņci 
ciekłe z jednoczesnym warunkiem likwidacji i 
podłączenia do sieci kanalizacyjnej w nieprze-
kraczalnym terminie 2 lat od czasu zaistnienia 
moŊliwoņci technicznych takiego podłączenia, 

 c) moŊliwoņć stosowania indywidualnych o-
czyszczalni ņcieków; 

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych, ustala się: 

 a) docelowe odprowadzenie do kanalizacji desz-
czowej, 

 b) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych stę-
Ŋeń substancji dla wód wprowadzanych do 
sieci lub do ziemi, 

 c) w przypadku braku moŊliwoņci włączenia do 
sieci kanalizacji: 

  - obowiązuje maksymalne zatrzymanie i wy-
korzystanie wód opadowych w obrębie 
działki budowlanej poprzez odprowadzenie 
powierzchniowe, do zbiorników retencyj-
nych lub dołów chłonnych, 

  - dopuszcza się odprowadzenie do gminnego 
układu odwadniającego – do rowów odwad-
niających, zbiorników wodnych; 

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się: 
 a) docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, 
 b) do czasu realizacji układów zbiorowego zaopa-

trzenia w gaz dopuszcza się korzystanie z in-
dywidualnych zbiorników gazu płynnego; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów 
ogrzewczych, ustala się: 

 a) stosowanie indywidualnych ňródeł z wyklu-
czeniem węglowych noņników energii o wy-
sokiej emisji popiołów, przy czym zakaz nie 
dotyczy ekogroszku, 

 b) dopuszcza się stosowanie dodatkowych ňródeł 
ciepła w postaci kominków; 

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, 
ustala się: 

 a) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznej, 
 b) zakaz budowy instalacji wykorzystujących siłę 

wiatru do produkcji energii; 
9) w zakresie gospodarki odpadami, obowiązuje: 
 a) usuwanie odpadów, 
 b) wyposaŊenie działki budowlanej w urządzenia 

do gromadzenia odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicz-
nym, 

 c) nakaz gospodarowania odpadami zgodnie z 
obowiązującym na terenie gminy systemem 
utrzymania porządku i czystoņci. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoņci: 
1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 

1200 m2; 
2) minimalna szerokoņć frontu wydzielanej działki 

od strony drogi – 50 m; 

3) granice wydzielanych działek prostopadłe lub 
równoległe do linii rozgraniczających przyległe 
drogi; 

4) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o 
szerokoņci w liniach rozgraniczających minimum 
8 m; 

5) przepisy dotyczące warunków scalania i podzia-
łów nieruchomoņci nie dotyczą działek wydziela-
nych na potrzeby infrastruktury technicznej i dzia-
łek wydzielanych na powiększenie działek sąsied-
nich, regulacji granic. 

10. Minimalna powierzchnia nowo wydzielo-
nych działek budowlanych 1200 m2. Wielkoņć ta nie 
dotyczy działek wydzielanych na potrzeby infrastruk-
tury technicznej i działek wydzielanych na powięk-
szenie działek sąsiednich, regulacji granic. 

11. Ustala się opłatę planistyczną z tytułu 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci spowodowanej 
uchwaleniem Planu w wysokoņci 0,1%. 

§ 12. 1. Dla terenu IT/U ustala się przeznacze-
nie - teren obsługi infrastruktury technicznej i usług, 
a w tym: 
1) przeznaczenie podstawowe – obsługa infrastruk-

tury wodociągowej, usługi handlu, gastronomii, 
usługi podstawowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne - infrastruktura tech-
niczna. 

2. Zakazuje się wprowadzania innego prze-
znaczenia niŊ wymienione w ust. 1, takŊe w postaci 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
uŊytkowania terenów. 

3. Zasady realizacji przeznaczenia: 
1) w zakresie usług: 
 a) dopuszcza się handel o powierzchni sprzedaŊy 

do 300 m2, 
 b) wyklucza się obiekty handlu hurtowego; 
2) w zakresie infrastruktury technicznej: 
 a) wyklucza się parkingi na samochody cięŊaro-

we, 
 b) realizacja sieci uzbrojenia technicznego na 

zasadach rozdziału 2. 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego, zasady kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczal-

nymi liniami zabudowy ustalonymi na rysunku 
Planu; 

2) wewnątrz terenu ustala się lokalizację budynków 
w odsunięciu od granic działki budowlanej, z do-
puszczeniem odległoņci 1,5 m od granicy; 

3) maksymalna wysokoņć budynków głównych w 
kalenicy – 10 m; 

4) maksymalna wysokoņć budynków towarzyszą-
cych w kalenicy – 7 m; 

5) maksymalna wysokoņć urządzeń reklamowych – 
7 m; 

6) geometria dachów: 
 a) nachylenia połaci dachowych widocznych na 

elewacjach od 20º do 45°, 
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 b) przeciwległe połacie o jednakowym nachyle-

niu; 
7) wielkoņć powierzchni zabudowy maksimum 50%; 
8) minimalna intensywnoņć zabudowy 0,03, mak-

symalna intensywnoņć zabudowy 0,75; 
9) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-

nej 10%; 
10) ustala się sytuowanie budynków główną kalenicą 

równolegle do granicy z przyległą drogą lub na 
siatce prostokątnej do układu istniejącego bu-
dynku; 

11) na całym terenie dopuszcza się lokalizowanie 
małej architektury o cechach uŊytkowych lub es-
tetycznych w sposób nie zagraŊający bezpieczeń-
stwu publicznemu, w tym nie utrudniający do-
stępu słuŊb ratowniczych, itp. 

5. Zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
1) nakazuje się zamknięcie wszelkich uciąŊliwoņci w 

granicach działki budowlanej; 
2) na wszystkich ciągach komunikacji wewnętrznej, 

placach manewrowych obowiązuje stosowanie 
nawierzchni co najmniej ulepszonych – niepyl-
nych, takich jak: gruntowych ulepszonych stabili-
zowanych mechanicznie lub chemicznie, tłucz-
niowych, Ŋwirowych, ŊuŊlowych, z tworzyw 
sztucznych, twardych, bitumicznych, betono-
wych, kostkowych, klinkierowych, brukowco-
wych, z elementów prefabrykowanych; 

3) terenu nie obejmuje się ochroną akustyczną. 
6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się ujednolicanie kolorystyki budynków 
oraz kolorystyki pokryć dachów w ramach terenu; 

2) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dacho-
wych wyklucza się stosowanie odcieni koloru 
niebieskiego; 

3) wyklucza się stosowanie na elewacjach i w po-
kryciach dachowych blach falistych; 

4) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych; 

5) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń pełnych; 
6) dopuszcza się ogrodzenia o wysokoņci do 1,40 m; 
7) wyklucza się reklamy na ogrodzeniach; 
8) wyklucza się reklamy o powierzchni powyŊej 10 

m2; 
9) dopuszcza się umieszczanie reklam na budynkach 

wyłącznie do wysokoņci stropu nad pierwszą 
kondygnacją. 

7. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji indywidualnej: 
1) ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej 

drogi; 
2) dla usług ustala się obowiązek zastosowania 

przynajmniej jednego zjazdu o parametrach zjaz-
du publicznego; 

3) ustala się następujące minimalne wskaňniki wy-
posaŊenia terenu w miejsca postojowe na samo-
chody osobowe: 

 a) dla usług handlu – 2 stanowiska na kaŊde roz-
poczęte 100 m2 powierzchni sprzedaŊy, lecz 
nie mniej niŊ 4 miejsca, 

 b) dla usług gastronomii – 1 miejsce na 8 miejsc 
konsumpcyjnych, lecz nie mniej niŊ 6 miejsc, 

 c) dopuszcza się realizację parkingów zarówno w 
formie podziemnej, na powierzchni terenu, jak 
i wbudowanej w budynki. 

8. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów uzbrojenia technicznego: 
1) nakazuje się wyprzedzającą bądň równoległą w 

stosunku do zabudowy realizację indywidualnego 
uzbrojenia technicznego; 

2) dla wszystkich liniowych elementów uzbrojenia 
technicznego ustala się realizację wyłącznie w 
formie doziemnej; 

3) zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczo-
bytowych, technologicznych, p.poŊ. z sieci wodo-
ciągowej; 

4) w zakresie odprowadzenia ņcieków sanitarnych, 
ustala się: 

 a) odprowadzenie ņcieków sanitarnych i techno-
logicznych docelowo do sieci kanalizacji sani-
tarnej, 

 b) w przypadku braku moŊliwoņci technicznych 
włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej jak i 
do czasu realizacji sieci dającej moŊliwoņć 
podłączenia, ustala się moŊliwoņć stosowania 
bezodpływowych zbiorników na nieczystoņci 
ciekłe z jednoczesnym warunkiem likwidacji i 
podłączenia do sieci kanalizacyjnej w nieprze-
kraczalnym terminie 2 lat od czasu zaistnienia 
moŊliwoņci technicznych takiego podłączenia; 

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych, ustala się: 

 a) docelowe odprowadzenie do kanalizacji desz-
czowej, 

 b) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych stę-
Ŋeń substancji dla wód wprowadzanych do 
sieci lub do ziemi, 

 c) w przypadku braku moŊliwoņci włączenia do 
kanalizacji obowiązuje maksymalne zatrzyma-
nie i wykorzystanie wód opadowych w obrę-
bie działki budowlanej poprzez odprowadze-
nie powierzchniowe, do zbiorników retencyj-
nych lub dołów chłonnych; 

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się: 
 a) docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, 
 b) do czasu realizacji układów zbiorowego zaopa-

trzenia w gaz wyklucza się korzystanie z indy-
widualnych zbiorników gazu płynnego; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów 
ogrzewczych ustala się stosowanie indywidual-
nych ňródeł z wykluczeniem węglowych noņni-
ków energii o wysokiej emisji popiołów, przy 
czym zakaz nie dotyczy ekogroszku; 

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, 
ustala się: 

 a) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznej, 
 b) zakaz budowy instalacji wykorzystujących siłę 

wiatru do produkcji energii; 
9) w zakresie gospodarki odpadami, obowiązuje: 
 a) usuwanie odpadów, 
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 b) wyposaŊenie działki budowlanej w urządzenia 

do gromadzenia odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicz-
nym, 

 c) nakaz gospodarowania odpadami zgodnie z 
obowiązującym na terenie gminy systemem 
utrzymania porządku i czystoņci. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoņci oraz wydzielania działek 
budowlanych: 
1) nie przewiduje się procedury scalania i podziału 

nieruchomoņci; 
2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 

działek budowlanych 500 m2. Wielkoņć ta nie do-
tyczy działek wydzielanych na potrzeby infrastruk-
tury technicznej i działek wydzielanych na po-
większenie działek sąsiednich, regulacji granic. 

10. Ustala się opłatę planistyczną z tytułu 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci spowodowanej 
uchwaleniem Planu w wysokoņci 0,1%. 

§ 13. 1. Dla terenu IT ustala się przeznaczenie: 
teren obsługi infrastruktury technicznej, a w tym 
obsługa uzbrojenia technicznego, infrastruktura 
techniczna z zakresu komunikacji wewnętrznej. 

2. Zasady realizacji przeznaczenia, zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) moŊliwoņć lokalizacji elementów uzbrojenia 

technicznego takŊe w postaci budynków, konte-
nerów technicznych; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysun-
kiem Planu; 

3) dopuszcza się lokalizację budynków w granicach 
terenu lub 1,5 m od granic; 

4) wyklucza się ogrodzenia z prefabrykatów beto-
nowych; 

5) wielkoņć powierzchni zabudowy maksimum 70%; 
6) intensywnoņć zabudowy maksimum 0,7; 

7) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 
5%; 

8) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dacho-
wych wyklucza się stosowanie odcieni koloru 
niebieskiego; 

9) wyklucza się stosowanie na elewacjach i w po-
kryciach dachowych blach falistych; 

10) terenu IT nie obejmuje się ochroną akustyczną; 
11) maksymalna wysokoņć budynków – 5 m; 
12) ustala się zasady kształtowania przekryć dacho-

wych: 
 a) dopuszcza się dowolne kształtowanie przekryć 

dachowych, w tym przekrycia krzywoliniowe, 
 b) dla przekryć dachowych o płaszczyznach pro-

stoliniowych o połaciach widocznych na ele-
wacjach ustala się nachylenie do 45° i przeciw-
ległe połacie o jednakowych nachyleniach. 

3. Nie przewiduje się scalania nieruchomoņci 
i ich ponownego podziału. 

4. Ustala się stawkę procentową słuŊącą nali-
czeniu opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartoņci 
nieruchomoņci spowodowanej uchwaleniem Planu 
w wysokoņci 0,1%. 

 
Rozdział 4 

Przepisy końcowe 
 
§ 14. W obszarze Planu Traci moc Uchwała 

Nr XXIII/184/05 Rady Gminy Brójce z dnia 10 sierpnia 
2005 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
częņć sołectwa Wardzyn (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 
2005 r. Nr 303, poz. 2833). 

§ 15. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy Brójce: 
Marek Pietrzko 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr XII/67/2011  
Rady Gminy Brójce  
z dnia 30 sierpnia 2011 r.  
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr XII/67/2011  
Rady Gminy Brójce  
z dnia 30 sierpnia 2011 r.  

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŉONYCH DO PROJEKTU PLANU 

 
Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Brójce roz-
strzyga o sposobie rozpatrzenia uwag złoŊonych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obrębu Wardzyn w gmi-
nie Brójce.  

§ 1. Do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 
Wardzyn w gminie Brójce nie wpłynęły Ŋadne uwagi, 
o których mowa w art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póň-
niejszymi zmianami) oraz w art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paňdziernika 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o ņrodowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie ņrodowiska oraz 
ocenach oddziaływania na ņrodowisko (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227, z póňniejszymi zmianami) w ramach 
przeprowadzanej dla dokumentu strategicznej oceny 
oddziaływania na ņrodowisko. 

§ 2. Brak uwag oznacza, Ŋe nie załącza się li-
sty uwag nieuwzględnionych oraz nie podejmuje się 
rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia. 

 
 
Załącznik nr 3  
do uchwały nr XII/67/2011  
Rady Gminy Brójce  
z dnia 30 sierpnia 2011 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 
996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 
153, poz. 901) Rada Gminy Brójce rozstrzyga o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.  

§ 1. W obszarze objętym Planem miejsco-
wym przewiduje się realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej naleŊącej do zadań wła-
snych gminy słuŊących zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb wspólnoty, w zakresie zgodnym z art. 7 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póň-
niejszymi zmianami) oraz okreņla się sposób ich 
realizacji oraz zasady finansowania. 

§ 2. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowe-
go przewiduje się budowę, rozbudowę infrastruktury 
technicznej stanowiącej inwestycje celu publicznego, 
w szczególnoņci drogi oznaczonej w planie miejsco-
wym symbolem KDD. 

§ 3. Ustala się, Ŋe inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej naleŊącej do zadań własnych 
gminy będą mogły być finansowane: 
1) z budŊetu gminy; 
2) ze ņrodków własnych przedsiębiorstw działają-

cych w imieniu gminy; 
3) współfinansowane ze ņrodków zewnętrznych, w 

tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej; 
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie 

zawartych porozumień; 
5) z dotacji, poŊyczek, kredytów, obligacji komunal-

nych; 
6) z innych ņrodków zewnętrznych; 
7) poprzez udział inwestorów prywatnych w finan-

sowaniu zadań publicznych w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego. 

§ 4. Ustala się, Ŋe udział finansowy gminy lub 
zainteresowanych podmiotów będzie przedmiotem 
indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych 
zadań inwestycyjnych. 
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