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UCHWAŁA Nr VII/61/11 

RADY GMINY WIELISZEW 

 z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew 

na obszarze wsi Łajski – centrum (część B). 

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, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z póŎn. zm.), 
w zwiņzku z uchwałņ nr 184/XXIII/08 Rady Gmi-
ny Wieliszew z dnia 25 listopada 2008r. w spra-
wie przystņpienia do sporzņdzenia: zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Skrzeszew (obecnie Wieli-
szew) na obszarze wsi Łajski - centrum (czňŌń B), 
Rada Gminy Wieliszew stwierdzajņc, Őe niniejszy 
plan jest zgodny z ustaleniami Studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Wieliszew, przyjňtym uchwa-
łņ nr 239/XVII/2000 Rady Gminy Wieliszew z 
dnia 7 listopada 2000r., uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Wieliszew na 
obszarze wsi Łajski – centrum (czňŌń B), zwany 
dalej „planem”, składajņcy siň z: 

1. czňŌci tekstowej, 

2. czňŌci graficznej, którņ jest rysunek planu w 
skali 1:1000 stanowiņcy załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, bňdņcy jej integralnņ czň-
Ōciņ, 

3. rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
złoŐonych do projektu planu, stanowiņcego 
załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały, bňdņcy 
jej integralnņ czňŌciņ, 

4. rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, stanowiņcego załņcznik nr 3 do 
niniejszej uchwały, bňdņcy jej integralnņ czň-
Ōciņ. 

§ 2. Granice obszaru objňtego planem ozna-
czono na rysunku planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do niniejszej uchwały i przebiegajņ: 

1. od północy – po północnej granicy działki o 
nr ewid. 69/3 oraz dalej w linii prostej bňdņ-

cej przedłuŐeniem tej granicy do północnej 
granicy działki o nr ewid. 81/2, 

2. od wschodu – po wschodniej granicy działek 
o nr ewid.77/5 i 79/1, 

3. od południa – po projektowanej linii rozgra-
niczajņcej drogi wojewódzkiej nr 632, 

4. od zachodu – po zachodniej granicy działki o 
nr ewid. 69/4. 

§ 3. Ilekroń w dalszych ustaleniach planu jest 
mowa o: 

1. Ilekroń w dalszych ustaleniach planu jest 
mowa o: 

1) terenie – naleŐy przez to rozumień teren 
o okreŌlonym przeznaczeniu lub o od-
rňbnych zasadach zagospodarowania, 
wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi oraz oznaczony sym-
bolem cyfrowo-literowym, 

2) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie, ustalo-
ne dla danego terenu, 

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie inne niŐ 
podstawowe, dopuszczone na warun-
kach okreŌlonych w planie, 

4) powierzchni zabudowy działki budowla-
nej – naleŐy przez to rozumień po-
wierzchniň działki zabudowanņ budyn-
kami, liczonņ jako rzut poziomy ze-
wnňtrznych krawňdzi tych budynków na 
powierzchniň działki, 

5) intensywnoŌci zabudowy działki budow-
lanej – naleŐy przez to rozumień stosu-
nek sumy powierzchni, liczonej jako rzut 
poziomy zewnňtrznych krawňdzi wszyst-
kich kondygnacji naziemnych (bez piw-
nic) wszystkich budynków zlokalizowa-
nych na działce, do powierzchni działki, 

6) powierzchni biologicznie czynnej działki 
budowlanej - naleŐy przez to rozumień 
powierzchniň działki budowlanej stano-
wiņcņ grunt rodzimy, który pozostaje 
niezabudowany powierzchniowo lub ku-
baturowo, nie stanowiņcy nawierzchni 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 123 – 24622 – Poz. 3928 
 

dojazdów i dojŌń pieszych, nieutwardzo-
ny, pokryty trwałņ roŌlinnoŌciņ lub uŐyt-
kowany rolniczo, a takŐe wody po-
wierzchniowe, 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień linie okreŌlajņce naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń ze-
wnňtrznej Ōciany budynku od linii roz-
graniczajņcej drogi publicznej, ciņgu pie-
szo-jezdnego, granicy działki lub innego 
obiektu zgodnie z rysunkiem planu, bez 
wysuniňtych poza zewnňtrznņ Ōcianň 
budynku, takich jego czňŌci jak gzymsy, 
okapy, schody zewnňtrzne, otwarte tara-
sy, balkony, pochylnie i rampy, 

8) proponowanej granicy działki – naleŐy 
przez to rozumień proponowanņ liniň 
podziału na działki o orientacyjnym 
przebiegu, niebňdņcņ obowiņzujņcym 
ustaleniem planu, 

9) usługach – naleŐy przez to rozumień 
działalnoŌń gospodarczņ, której celem 
jest zaspokojenie potrzeb ludnoŌci, nie 
wytwarzajņcņ dóbr materialnych, 

10) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez 
to rozumień działalnoŌń usługowņ, nieza-
liczanņ do przedsiňwziňń mogņcych zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko, nie-
powodujņcņ przekraczania standardów 
jakoŌci Ōrodowiska oraz uciņŐliwoŌci po-
za terenem, do którego prowadzņcy dzia-
łalnoŌń posiada tytuł prawny, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi, 

11) przedsiňwziňciu mogņcym znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko - naleŐy przez 
to rozumień zamierzenie budowlane lub 
innņ ingerencjň w Ōrodowisko polegajņ-
cņ na przekształceniu lub zmianie spo-
sobu uŐytkowania terenu, dla których 
wymagane jest sporzņdzenie raportu 
oddziaływania na Ōrodowisko w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych. 

2. Pojňcia nie wymienione w ust. 1, a uŐyte w 
niniejszej uchwale, naleŐy rozumień zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

§ 4. W planie ustala siň: 

1. podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 
terenu, 

2. linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospo-
darowania, 

3. zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

4. zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

5. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, 

6. parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy, 

7. granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrňb-
nych, 

8. szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci, 

9. szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu, 

10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

11. zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, 

12. stawkň procentowņ, na podstawie której 
ustala siň jednorazowņ opłatň wynikajņcņ 
ze wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w 
zwiņzku z uchwaleniem planu. 

§ 5. W planie nie ustala siň: 

1. wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

2. zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, 

3. granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów górniczych, a takŐe naraŐonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych 
osuwaniem siň mas ziemnych. 

§ 6.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne, 
przedstawione na rysunku planu sņ obowiņzujņ-
cymi ustaleniami: 

1) granice obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) zmierzone odległoŌci elementów zagospoda-
rowania, 

5) przeznaczenie terenów. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne, przed-
stawione na rysunku planu wynikajņ z przepi-
sów odrňbnych: 

1) strefa ochrony konserwatorskiej. 
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3. Oznaczenia graficzne, przedstawione na 
rysunku planu, a nie wymienione w ust.1 i 2 
majņ charakter informacyjny. 

§ 7. Na obszarze objňtym granicami planu 
wydziela siň tereny oznaczone symbolami cy-
frowo-literowymi, dla których ustala siň nastň-
pujņce podstawowe przeznaczenie: 

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone symbolem MN, 

2. tereny zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone symbolem U/MN, 

3. teren zabudowy usług kultury, oznaczony 
symbolem UK, 

4. teren drogi zbiorczej, oznaczony symbolem 
KDZ, 

5. teren drogi lokalnej, oznaczony symbolem 
KDL, 

6. tereny dróg dojazdowych, oznaczone symbo-
lem KDD, 

7. tereny ciņgów pieszo-jezdnych, oznaczone 
symbolem KPJ. 

§ 8. W planie ustala siň zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 

1. Nakazuje siň lokalizowanie zabudowy zgod-
nie z ustaleniami rysunku planu dotyczņcymi 
linii zabudowy. 

2. Nakazuje siň stosowanie na terenach prze-
znaczonych do zabudowy budynków o po-
dobnych parametrach w zakresie wysokoŌci i 
kształtu dachu oraz o ujednoliconej kolory-
styce elewacji oraz pokryń dachowych. 

3. Zakazuje siň stosowania jaskrawej, kontra-
stowej kolorystyki elewacji i pokryń dacho-
wych budynków oraz ogrodzeŊ. 

4. Zakazuje siň rozmieszczania reklam w liniach 
rozgraniczajņcych dróg i ciņgów pieszo-
jezdnych na całym obszarze planu, gdzie do-
puszcza siň znaki drogowe i tablice informa-
cyjne zwiņzane z ruchem drogowym oraz ta-
blice gminnego systemu informacyjnego 
(nazwy ulic, numery posesji) 

5. Dopuszcza siň lokalizacjň reklam wyłņcznie w 
płaszczyŎnie ogrodzenia lub elewacji budyn-
ku o maksymalnej powierzchni: 

1) 1m² dla działki budowlanej zlokalizowanej 
na terenach oznaczonych symbolem MN, 

2) 3m² dla działki budowlanej zlokalizowanej 
na terenach oznaczonych symbolem 
U/MN, UK. 

§ 9. W planie ustala siň zasady lokalizacji i 
gabaryty ogrodzeŊ: 

1. W przypadku lokalizowania ogrodzeŊ, naka-
zuje siň sytuowanie ich w liniach rozgranicza-
jņcych dróg. 

2. Nakazuje siň wycofanie o minimum 2m w 
stosunku do linii rozgraniczajņcej drogi, bram 
wjazdowych usytuowanych w ogrodzeniach 
przy drogach o szerokoŌci mniejszej niŐ 10m. 

3. Dla ogrodzeŊ frontowych: 

1) nakazuje siň stosowanie ogrodzeŊ aŐuro-
wych, w których powierzchnia przeŌwitu 
wynosi minimum 30%, 

2) dopuszcza siň zastosowanie podmurówki 
o maksymalnej wysokoŌci 0,6m 

3) ustala siň wysokoŌń maksymalnņ ogro-
dzenia razem z podmurówkņ na 1,8m, 

4) zakazuje siň stosowania ogrodzeŊ pełnych 
oraz ogrodzeŊ z prefabrykatów betono-
wych, 

5) dopuszcza siň realizacjň ogrodzeŊ w for-
mie Őywopłotu bez ograniczenia wysoko-
Ōci. 

§ 10. W planie ustala siň zasady ochrony Ōro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Zakazuje siň: 

1) lokalizowania przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych, z 
wyjņtkiem realizowania inwestycji celu 
publicznego w tym równieŐ z zakresu 
łņcznoŌci, 

2) wprowadzania nieoczyszczonych Ōcieków 
do wód powierzchniowych i do gruntu, 

3) wycinania drzew, z wyjņtkiem przypad-
ków, gdy istniejņce drzewa stwarzajņ bez-
poŌrednie zagroŐenie dla Őycia ludzi oraz 
utraty mienia lub stanowiņ przeszkodň dla 
lokalizacji obiektów budowlanych oraz 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej za 
zgodņ właŌciwego organu. 

2. Ustala siň, zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami z zakresu ochrony Ōrodowiska, nastňpu-
jņce rodzaje terenów podlegajņcych ochronie 
akustycznej, dla których obowiņzujņ dopusz-
czalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami 
odrňbnymi: 

1) tereny MN przeznaczone pod zabudowň 
mieszkaniowņ, 

2) tereny U/MN przeznaczone na cele miesz-
kaniowo – usługowe. 
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3. Ustala siň, dla obiektów stałego pobytu ludzi, 

bezpoŌrednio sytuowanych wzdłuŐ drogi wo-
jewódzkiej nr 621, oznaczonej symbolem 
1KDZ, obowiņzek stosowania rozwiņzaŊ 
technicznych ograniczajņcych negatywne 
oddziaływanie potencjalnej uciņŐliwoŌci dro-
gi, np. poprzez zastosowanie przegród ze-
wnňtrznych o odpowiedniej izolacyjnoŌci 
akustycznej, w tym okien i drzwi dŎwiňko-
chłonnych gwarantujņcych dotrzymania 
normatywnych standardów poziomu hałasu, 
zgodnych z przepisami odrňbnymi. 

4. Nakazuje siň ochronň powietrza atmosfe-
rycznego poprzez zastosowanie w obiektach 
budowlanych instalacji, których eksploatacja 
nie spowoduje przekroczenia standardów ja-
koŌci powietrza poza terenem, do którego 
prowadzņcy instalacje posiada tytuł prawny. 

5. Nakazuje siň respektowanie zapisów wynika-
jņcych z koniecznoŌci ochrony wód podziem-
nych na terenach znajdujņcych siň w grani-
cach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP). 

§ 11. W planie ustala siň zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1. Ustala siň ochronň zabytków archeologicz-
nych (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP 
57-66/22, 23, 25), w formie stref ochrony kon-
serwatorskiej, okreŌlonych na rysunku planu 
symbolami i numerami: 52-66/22, 23 oraz 52-
66/25, dla których obowiņzuje: 

1) nakaz uzyskania przez inwestora od wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków, 
przed wydaniem pozwolenia na budowň 
lub zgłoszeniem właŌciwemu organowi 
budów obiektów budowlanych, wiņŐņcych 
siň z wykonywaniem robót ziemnych, 
uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbňd-
nych badaŊ archeologicznych, 

2) nakaz uzyskania przez inwestora od wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków, 
uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbňd-
nych badaŊ archeologicznych, poprzedza-
jņcych inne niŐ wymienione w pkt 1 robo-
ty ziemne lub zmianň charakteru dotych-
czasowej działalnoŌci, 

3) nakaz przeprowadzenia badaŊ archeolo-
gicznych oraz wykonania ich dokumenta-
cji, (przed rozpoczňciem badaŊ archeolo-
gicznych wymagane jest uzyskanie od wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków po-
zwolenia na ich prowadzenie). 

 

§ 12.1. W planie ustala siň parametry i 
wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dotyczņce: 

1) linii zabudowy, 

2) maksymalnej wysokoŌci zabudowy, 

3) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy, 

4) maksymalnej powierzchni zabudowy, 

5) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, 

6) nachylenia połaci dachowych. 

2. WielkoŌci parametrów i wskaŎników, o któ-
rych mowa w ust. 1. okreŌlone sņ w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów, w rozdziale 2 ni-
niejszej uchwały. 

§ 13. W planie ustala siň szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci: 

1. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ. 

2. Ustala siň szczegółowe zasady i warunki po-
działu nieruchomoŌci dla terenów oznaczo-
nych symbolami: 

1) 1MN, 2MN, 3MN: 

a) minimalna powierzchnia działki bu-
dowlanej: 800m², 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej: 20m, 

c) kņt połoŐenia granic działki budowlanej 
w stosunku do pasa drogowego: 90º 
lub zbliŐony do kņta nachylenia granic 
istniejņcych działek sņsiednich; 

2) 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN: 

a) minimalna powierzchnia działki bu-
dowlanej: 1200m² 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej: 25m 

c) kņt połoŐenia granic działki budowlanej 
w stosunku do pasa drogowego: 90º 
lub zbliŐony do kņta nachylenia granic 
istniejņcych działek sņsiednich; 

3) 1UK: 

a) minimalna powierzchnia działki bu-
dowlanej: 4000m², 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej: 40m, 

c) kņt połoŐenia granic działki budowlanej 
w stosunku do pasa drogowego: 90º 
lub zbliŐony do kņta nachylenia granic 
istniejņcych działek sņsiednich. 
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§ 14. W planie ustala siň zasady tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzania oraz uŐyt-
kowania terenów: 

1. Zakazuje siň lokalizowania tymczasowych 
obiektów budowlanych, z wyjņtkiem obiek-
tów zlokalizowanych dla potrzeb budowy w 
granicach terenu budowy na czas okreŌlony 
w pozwoleniu na budowň. 

2. Dopuszcza siň uŐytkowanie działek w sposób 
dotychczasowy do czasu zagospodarowania 
ich zgodnie z ustaleniami planu oraz pod wa-
runkiem, Őe działalnoŌń prowadzona na ich 
obszarze nie jest Ŏródłem uciņŐliwoŌci wykra-
czajņcych poza ich granice i nie uniemoŐliwia 
zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami 
planu działek sņsiednich. 

§ 15. W planie ustala siň zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktu-
ry technicznej: 

1. Nakazuje siň wyposaŐenie wszystkich tere-
nów przeznaczonych pod zabudowň w sieci 
i urzņdzenia zaopatrzenia w wodň, odpro-
wadzania Ōcieków, elektroenergetyczne i te-
lekomunikacyjne, zasilane z systemów zbio-
rowych. 

2. Dopuszcza siň wyposaŐenie terenów w sieci 
innych mediów technicznych, w tym sień 
gazowņ i kanalizacjň deszczowņ. 

3. Ustala siň zachowanie istniejņcych sieci i 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, nie ko-
lidujņcych z planowanņ zabudowņ i ukła-
dem dróg, z dopuszczeniem odbudowy, 
przebudowy i rozbudowy. 

4. Ustala siň realizacjň sieci infrastruktury 
technicznej, o których mowa w ust. 1 i 2 w 
liniach rozgraniczajņcych dróg lokalnych, 
dojazdowych i ciņgów pieszo-jezdnych, dla 
których: 

1) nakazuje siň zachowanie warunków 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych do-
tyczņcych wzajemnego usytuowania sie-
ci i sņsiadujņcych z niņ obiektów budow-
lanych, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň sieci poza li-
niami rozgraniczajņcymi dróg, w pasach 
terenów ograniczonych liniņ zabudowy i 
liniņ rozgraniczajņcņ dróg lub ciņgów 
pieszo-jezdnych, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów infra-
struktury technicznej: stacji transforma-
torowych, stacji telekomunikacyjnych, 
podziemnych przepompowni Ōcieków i 
innych urzņdzeŊ technicznych, poza li-

niami rozgraniczajņcymi dróg, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

5. W zakresie zaopatrzenia w wodň: 

1) ustala siň zaopatrzenie w wodň na cele 
bytowe, gospodarcze i przeciw poŐaro-
we w systemie zbiorowym przez rozbu-
dowň gminnej sieci wodociņgowej, w 
oparciu o istniejņcy wodociņg w ul. No-
wodworskiej, 

2) ustala siň zapewnienie zapatrzenia wod-
nego do celów przeciwpoŐarowych z hy-
drantów nadziemnych, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi, 

3) ustala siň rozbudowň sieci wodociņgo-
wej dla obsługi terenów przeznaczonych 
do zabudowy i zapewnienia wszystkim 
odbiorcom moŐliwoŌci bezpoŌredniego 
podłņczenia do sieci, 

4) dopuszcza siň korzystanie z indywidual-
nych ujňń wody wyłņcznie do czasu wy-
posaŐenia dróg w sień wodociņgowņ. 

6. W zakresie odprowadzania Ōcieków sani-
tarnych: 

1) ustala siň odprowadzanie Ōcieków sani-
tarnych do układu Kanalizacji ObrzeŐa 
Zalewu ZegrzyŊskiego, w oparciu o ka-
nał sanitarny istniejņcy w ulicy Nowo-
dworskiej, przez rozbudowň sieci, 

2) dopuszcza siň, do czasu wyposaŐenia 
wszystkich terenów w sień kanalizacji 
sanitarnej, gromadzenie Ōcieków w 
zbiornikach bezodpływowych na dział-
kach, pod warunkiem zapewnienia ich 
okresowego opróŐniania i wywozu 
zgromadzonych nieczystoŌci przez kon-
cesjonowanych przez gminň przewoŎni-
ków do punktu zlewnego Ōcieków, 

3) nakazuje siň, po wybudowaniu sieci ka-
nalizacyjnej, przyłņczenie do sieci bu-
dynków i likwidacjň zbiorników bezod-
pływowych, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi, 

4) nakazuje siň, dla obiektów wytwarzajņ-
cych Ōcieki technologiczne, budowň 
urzņdzeŊ podczyszczajņcych Ōcieki do 
parametrów okreŌlonych przez odbiorcň 
Ōcieków. 

7. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych: 

1) ustala siň odprowadzanie wód opado-
wych z terenów budowlanych według 
rozwiņzaŊ indywidualnych, powierzch-
niowo i przez infiltracjň do gruntu, a w 
przypadku niewystarczajņco chłonnej 
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powierzchni działki nakazuje siň zapew-
nienie retencji wody w zbiornikach lub 
odprowadzenie jej do kanałów deszczo-
wych, po ich wybudowaniu w drogach, 
na warunkach okreŌlonych przez zarzņ-
dzajņcego sieciņ, 

2) zakazuje siň odprowadzania wód opa-
dowych z terenów działek na tereny dróg 
i działek sņsiednich, 

3) ustala siň odwodnienie ulic poprzez 
spływ powierzchniowy, rowy trawiaste, 
rowy retencyjno – infiltracyjne, drenaŐ 
lub kanalizacjň deszczowņ, 

4) dopuszcza siň wprowadzenie wód opa-
dowych pochodzņcych z utwardzonych 
powierzchni dróg, parkingów i innych 
obiektów potencjalnie zanieczyszczo-
nych do wód powierzchniowych i do 
gruntu pod warunkiem oczyszczenia 
tych wód na odpowiednich urzņdzeniach 
podczyszczajņcych i spełnienia wymo-
gów okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych. 

5) ustala siň odbiornikiem wód opadowych 
Kanał Bródnowski. 

8. W zakresie zasilania w energiň elektrycznņ: 

1) ustala siň zasilanie z istniejņcej sieci 
elektroenergetycznej napowietrzno - ka-
blowej Ōredniego napiňcia (15 kV) i ni-
skiego napiňcia (0,4 kV) oraz bezpoŌred-
ni przesył energii elektrycznej do odbior-
ców poprzez przyłņcza elektroenerge-
tyczne niskiego napiňcia, 

2) ustala siň budowň sieci i urzņdzeŊ elek-
troenergetycznych prowadzonņ w opar-
ciu o warunki przyłņczenia i umowy 
przyłņczeniowe zawierane przez właŌci-
wy zakład energetyczny z podmiotami 
ubiegajņcymi siň o przyłņczenie do sieci, 

3) ustala siň budowň liniowych odcinków 
sieci Ōredniego i niskiego napiňcia w li-
niach rozgraniczajņcych dróg, 

4) ustala siň lokalizacjň stacji trafo 15/0,4 kV 
poza liniami rozgraniczajņcymi dróg na 
wydzielonych działkach, z bezpoŌrednim 
dostňpem do drogi publicznej, 

5) dopuszcza siň lokalizacjň słupowych sta-
cji trafo 15/0,4 kV w liniach rozgranicza-
jņcych dróg, 

6) dopuszcza siň, w przypadku wystņpienia 
kolizji projektowanego zagospodarowa-
nia terenu i układu komunikacyjnego z 
istniejņcņ sieciņ elektroenergetycznņ, 
przebudowň sieci realizowanņ w uzgod-

nieniu i na warunkach okreŌlonych przez 
zarzņdcň sieci według przepisów odrňb-
nych. 

9. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala siň zaopatrzenie w ciepło z lokal-
nych Ŏródeł ciepła z zaleceniem stoso-
wania paliw ekologicznych, zapewniajņ-
cych wysoki stopieŊ czystoŌci emisji 
spalin, gdzie kominki stanowiń mogņ je-
dynie dodatkowe Ŏródło ogrzewania 
obiektów, 

2) dopuszcza siň zaopatrzenia w ciepło 
energiņ pozyskiwanņ ze Ŏródeł odna-
wialnych. 

10. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala siň zaopatrzenie w gaz do celów 
gospodarczych i grzewczych z istniejņcej 
sieci gazowej Ōredniego ciŌnienia, 

2) ustala siň budowň i eksploatacjň sieci 
gazowej na warunkach okreŌlonych 
przez zarzņdcň sieci według przepisów 
odrňbnych, 

3) nakazuje siň, dla zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, lokalizacjň szafek 
gazowych w linii ogrodzeŊ, otwieranych 
na zewnņtrz od strony ulicy, a w pozo-
stałych przypadkach w miejscu uzgod-
nionym z zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ, 

4) nakazuje siň lokalizacjň ogrodzeŊ w od-
ległoŌci minimum 0,5 m od gazociņgu, 

5) nakazuje siň, dla gazociņgów, które w 
wyniku modernizacji drogi znalazłyby siň 
pod jezdniņ, przeniesienie ich w pas 
drogowy poza jezdniņ, 

6) nakazuje siň zabezpieczenie istniejņcych 
gazociņgów przed uszkodzeniem pod-
czas prowadzenia prac modernizacyj-
nych w drogach. 

11. W zakresie telekomunikacji: 

1) ustala siň bezpoŌredniņ obsługň abonen-
tów telefonicznych za poŌrednictwem 
indywidualnych przyłņczy na warunkach 
okreŌlonych przez odpowiedniego ope-
ratora telekomunikacyjnego, 

2) nakazuje siň zapewnienie łņcznoŌci 
alarmowej dla ochrony mieszkaŊców w 
sytuacjach szczególnych. 

12. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) ustala siň gromadzenie i segregacjň od-
padów zgodnie z przepisami odrňbnymi 
obowiņzujņcymi w gminie Wieliszew. 
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§ 16. W planie ustala siň zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1. Ustala siň powiņzanie układu komunikacyj-
nego obszaru objňtego planem z układem 
zewnňtrznym poprzez drogň wojewódzkņ nr 
621 – ul. Nowodworskņ, znajdujņcņ siň w 
granicach opracowania, dla której ustala siň 
klasň drogi zbiorczej – KDZ/. 

2. Ustala siň bezpoŌredniņ obsługň komunika-
cyjnņ obszaru objňtego planem poprzez dro-
gi, dla których ustala siň nastňpujņce klasy: 
KDL – droga lokalna, KDD – droga dojazdo-
wa, oraz przez ciņgi pieszo-jezdne oznaczone 
symbolem KPJ. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 i 2 
ustala siň obie linie rozgraniczajņce i szero-
koŌń: 

1) dla drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 
1KDZ: od 15,5m do 22m, 

2) dla drogi lokalnej oznaczonej symbolem 
2KDL: 15m, 

3) dla drogi dojazdowej oznaczonej symbo-
lem 3KDD: 12m, 

4) dla drogi dojazdowej oznaczonej symbo-
lem 4KDD: 12m, 

5) dla drogi dojazdowej oznaczonej symbo-
lem 5KDD: 12m, 

6) dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 6KPJ: 8m, ciņg zakoŊczony 
placem do zawracania o wymiarach 12,5m 
x 12,5m, 

7) dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 7KPJ: 8m, 

8) dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 8KPJ: 6m, 

9) dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 9KPJ: 6m. 

4. Dopuszcza siň obsługň działek budowlanych z 
dróg wewnňtrznych nie wyznaczonych na ry-
sunku planu, przy czym: 

1) ustala siň minimalnņ szerokoŌń dróg nie 
mniejszņ niŐ: 

a) 10m dla dróg obsługujņcych tereny 
oznaczone symbolem U/MN, 

b) 8m dla dróg obsługujņcych tereny 
oznaczone symbolem MN, 

2) nakazuje siň zakoŊczenie dróg nieprzelo-
towych placem do zawracania, którego 
wielkoŌń i cechy geometryczne umoŐliwia-
jņ wpisanie okrňgu o Ōrednicy nie mniej-
szej niŐ 12m, 

3) nakazuje siň lokalizacjň budynków przy 
drogach z zachowaniem linii zabudowy w 
odległoŌci nie mniejszej niŐ 5 m od grani-
cy drogi. 

5. Nakazuje siň zapewnienie miejsc postojo-
wych na działkach, przy uwzglňdnieniu na-
stňpujņcych wskaŎników: 

1) co najmniej 2 miejsca postojowe/1 lokal 
mieszkalny, 

2) co najmniej 1 miejsce postojowe/30m² 
powierzchni lokalu uŐytkowego, 

3) dla działek budowlanych znajdujņcych siň 
na terenach o dopuszczonych kilku funk-
cjach nakazuje siň zapewnienie miejsc po-
stojowych oddzielnie dla kaŐdej funkcji. 

6. Ustala siň zagospodarowanie przestrzeni 
dróg i ciņgów pieszo-jezdnych, dla których: 

1) nakazuje siň kształtowanie nawierzchni 
ulic i chodników w sposób umoŐliwiajņcy 
korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

2) nakazuje siň zharmonizowanie kolorystyki 
i rodzajów materiałów uŐytych do: 

a) budowy nawierzchni, w szczególnoŌci 
chodników i miejsc postojowych, 

b) obiektów małej architektury (takich jak: 
latarnie, kosze, ławki itp.), 

c) budowli i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej (takich jak: szafki energetyczne i 
telekomunikacyjne, stacje transforma-
torowe itp.), 

3) dopuszcza siň lokalizacjň w liniach rozgra-
niczajņcych dróg i ciņgów pieszo-
jezdnych: 

a) obiektów małej architektury, (takich 
jak: latarnie, kosze, ławki itp.), 

b) zieleni urzņdzonej, 

c) ciņgów komunikacji pieszej i rowero-
wej, 

d) miejsc parkingowych ogólnodostňp-
nych, 

e) przystanków komunikacji zbiorowej, 

f) urzņdzeŊ zwiņzanych z eksploatacjņ 
dróg oraz urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej, jeŐeli zezwalajņ na to przepisy 
odrňbne. 

7. Nakazuje siň, na terenach wyznaczonych 
przez linie rozgraniczajņce dróg, spełnienie 
ustaleŊ dotyczņcych: 

1) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, zawartych w § 8, 
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2) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, zawartych w § 10, 

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków, zawartych w §11, 

4) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów, zawar-
tych w § 14, 

5) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej, zawar-
tych w § 15. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 17. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MN, 
2MN, 3MN, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojņca, 
z obiektami towarzyszņcymi: 

1) garaŐe usytuowane w budynku mieszkal-
nym lub wolno stojņce, 

2) pomieszczenia gospodarcze usytuowane 
w budynku mieszkalnym lub budynki go-
spodarcze wolno stojņce, 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciņŐliwe w lokalu usytuowa-
nym w budynku mieszkalnym, o po-
wierzchni całkowitej nieprzekraczajņcej 
30% powierzchni całkowitej budynku, 

2) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych 

3) drogi wewnňtrzne. 

3. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje siň lokalizowanie zabudowy 
zgodnie z ustaleniami rysunku planu do-
tyczņcymi linii zabudowy, 

2) ustala siň maksymalnņ powierzchniň za-
budowy działki budowlanej: 30%, 

3) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń za-
budowy działki budowlanej: 0,35, 

4) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ działki budowlanej: 60%, 

5) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 

a) mieszkaniowej - 10m - dwie kondygna-
cje naziemne, 

b) gospodarczej i garaŐy - 6m - jedna 
kondygnacja naziemna, 

c) dla istniejņcych budynków wyŐszych 
lub posiadajņcych wiňkszņ liczbň kon-
dygnacji naziemnych zakazuje siň nad-
budowy, 

6) ustala siň geometriň dachów: 

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci dachowych od 30º 
do 45º dla budynków mieszkalnych, 

b) dachy jednospadowe, dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci 
dachowych od 15º do 45º dla wolno 
stojņcych garaŐy i budynków gospo-
darczych, 

c) dla istniejņcych budynków w przypad-
ku koniecznoŌci remontu lub wymiany 
dachu dopuszcza siň zastosowanie 
pierwotnego kņta nachylenia połaci, 

7) ustala siň kolorystykň oraz materiał da-
chów, elewacji i ogrodzeŊ frontowych: 

a) dla dachów:  

- nakazuje siň stosowanie dachówki 
ceramicznej lub innych pokryń da-
chowych imitujņcych dachówkň w 
naturalnych barwach dachówki ce-
ramicznej lub odcieniach koloru 
czerwonego, brņzowego, czarnego 
lub pokryń z łupka skalnego 

- nakazuje siň zachowanie jednako-
wej lub podobnej kolorystyki oraz 
materiału dla wszystkich obiektów 
zlokalizowanych na działce 

b) dla elewacji:  

- nakazuje siň stosowanie tynków w 
kolorach naturalnych lub pastelo-
wych, - dopuszcza siň okładziny z 
kamienia naturalnego, cegły, mate-
riałów ceramicznych, drewnianych, 
uszlachetnionych materiałów imitu-
jņcych kamieŊ i cegłň, w barwach 
naturalnych lub pastelowych, 

- dopuszcza siň okładziny z kamienia 
naturalnego, cegły, materiałów ce-
ramicznych, drewnianych, uszla-
chetnionych materiałów imitujņcych 
kamieŊ i cegłň, w barwach natural-
nych lub pastelowych, 

- zakazuje siň stosowania okładzin z 
tworzyw sztucznych oraz okładzin z 
blachy, 

- nakazuje siň zachowanie jednako-
wej lub podobnej kolorystyki oraz 
materiału dla wszystkich obiektów 
zlokalizowanych na działce, 
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c) dla ogrodzeŊ frontowych:  

- nakazuje siň stosowanie materia-
łów, takich jak: tynk, kamieŊ natu-
ralny, cegła, materiały ceramiczne, 
drewniane lub uszlachetnione mate-
riały imitujņce kamieŊ lub cegłň z 
elementami z metalu w postaci prň-
tów, siatki, itp., w formie i barwach 
dostosowanych do ogrodzeŊ działek 
sņsiednich, 

- dopuszcza siň realizacjň ogrodzenia 
w formie Őywopłotu, 

- zakazuje siň stosowania okładzin z 
tworzyw sztucznych oraz okładzin z 
blachy. 

4. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

1) ustala siň warunki podziału nieruchomoŌci 
zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1; 

2) dopuszcza siň zabudowň istniejņcych dzia-
łek nie spełniajņcych parametrów doty-
czņcych minimalnej szerokoŌci i wielkoŌci 
(okreŌlonych w ust. 3, pkt 1) pod warun-
kiem, Őe: 

a) działka posiada szerokoŌń od 14 do 
18m i wówczas budynek naleŐy zlokali-
zowań w odległoŌci co najmniej 1,5m 
od granicy z sņsiedniņ działkņ budow-
lanņ lub bezpoŌrednio przy tej granicy 
przy zachowaniu przepisów odrňbnych 
oraz pozostałych ustaleŊ planu, 

b) działka posiada szerokoŌń od 18 do 
20m i wówczas budynek naleŐy zlokali-
zowań w odległoŌci co najmniej 3m lub 
4m od granicy z sņsiedniņ działkņ bu-
dowlanņ przy zachowaniu przepisów 
odrňbnych oraz pozostałych ustaleŊ 
planu, 

3) ustala siň zachowanie istniejņcej zabudo-
wy z moŐliwoŌciņ przebudowy, odbudo-
wy, rozbudowy i nadbudowy z uwzglňd-
nieniem wymogów okreŌlonych w ust. 3, 

4) zakazuje siň budowy w obrňbie jednej 
działki budowlanej wiňcej niŐ jednego bu-
dynku mieszkalnego oraz zmiany funkcji 
innych budynków na mieszkaniowņ, jeŐeli 
na działce znajduje siň juŐ budynek miesz-
kalny, 

5) nakazuje siň spełnienie ustaleŊ dotyczņ-
cych: 

a) ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, zawartych w § 8, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ, za-
wartych w § 9, 

c) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, zawartych w § 10, 

d) ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, zawartych w § 11, 

e) parametrów i wskaŎników kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, zawartych w § 12, 

f) zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomoŌci, zawartych w § 13, 

g) tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania oraz uŐytkowania terenów, 
zawartych w § 14, 

h) zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury tech-
nicznej zawartych, w § 15, 

i) zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji, zawar-
tych w § 16. 

§ 18. Dla terenów zabudowy usługowej z do-
puszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonych symbolami 1U/MN, 
2U/MN, 3U/MN, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-
gowa. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolno stojņca lub lokal mieszkalny usytu-
owany w budynku usługowym, 

2) garaŐe usytuowane w budynku usługo-
wym lub mieszkalnym lub wolno stojņce, 

3) pomieszczenia gospodarcze usytuowane 
w budynku usługowym lub mieszkalnym 
lub budynki gospodarcze wolno stojņce, 

4) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych, 

5) parkingi, 

6) drogi wewnňtrzne. 

3. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje siň lokalizowanie zabudowy 
zgodnie z ustaleniami rysunku planu do-
tyczņcymi linii zabudowy, 

2) ustala siň maksymalnņ powierzchniň za-
budowy działki budowlanej: 40% 

3) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń za-
budowy działki budowlanej: 0,5 
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4) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ działki budowlanej: 40% 

5) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 

a) usługowej i mieszkaniowej – 10m – 
dwie kondygnacje naziemne, 

b) gospodarczej i garaŐy – 6m - jedna 
kondygnacja naziemna, 

c) dla istniejņcych budynków wyŐszych 
lub posiadajņcych wiňkszņ liczbň kon-
dygnacji naziemnych zakazuje siň nad-
budowy, 

6) ustala siň geometriň dachów: 

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci dachowych od 30º 
do 45º dla budynków usługowych i 
mieszkalnych, 

b) dachy jednospadowe, dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci 
dachowych od 15º do 45º dla wolno 
stojņcych garaŐy i budynków gospo-
darczych, 

c) dla istniejņcych budynków w przypad-
ku koniecznoŌci remontu lub wymiany 
dachu dopuszcza siň zastosowanie 
pierwotnego kņta nachylenia połaci. 

7) ustala siň kolorystykň oraz materiał da-
chów, elewacji i ogrodzeŊ frontowych: 

a) dla dachów:  

- nakazuje siň stosowanie dachówki 
ceramicznej lub innych pokryń da-
chowych imitujņcych dachówkň w 
naturalnych barwach dachówki ce-
ramicznej lub odcieniach koloru 
czerwonego, brņzowego, czarnego 
lub pokryń z łupku skalnego, 

- nakazuje siň zachowanie jednako-
wej lub podobnej kolorystyki oraz 
materiału dla wszystkich obiektów 
zlokalizowanych na działce, 

b) dla elewacji:  

- nakazuje siň stosowanie tynków w 
kolorach naturalnych lub pastelo-
wych, 

- dopuszcza siň okładziny z kamienia 
naturalnego, cegły, materiałów ce-
ramicznych, drewnianych, uszla-
chetnionych materiałów imitujņcych 
kamieŊ i cegłň, w barwach natural-
nych lub pastelowych, 

- zakazuje siň stosowania okładzin z 
tworzyw sztucznych oraz okładzin z 
blachy, 

- nakazuje siň zachowanie jednako-
wej lub podobnej kolorystyki oraz 
materiału dla wszystkich obiektów 
zlokalizowanych na działce, 

c) dla ogrodzeŊ frontowych:  

- nakazuje siň stosowanie materia-
łów, takich jak: tynk, kamieŊ natu-
ralny, cegła, materiały ceramiczne, 
drewniane lub uszlachetnione mate-
riały imitujņce kamieŊ lub cegłň z 
elementami z metalu w postaci prň-
tów, siatki, itp., w formie i barwach 
dostosowanych do ogrodzeŊ działek 
sņsiednich, 

- dopuszcza siň realizacjň ogrodzenia 
w formie Őywopłotu, 

- zakazuje siň stosowania okładzin z 
tworzyw sztucznych oraz okładzin z 
blachy. 

4. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

1) ustala siň warunki podziału nieruchomoŌci 
zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2; 

2) ustala siň zachowanie istniejņcej zabudo-
wy z moŐliwoŌciņ przebudowy, odbudo-
wy, rozbudowy i nadbudowy z uwzglňd-
nieniem wymogów okreŌlonych w ust. 3, 

3) zakazuje siň budowy w obrňbie jednej 
działki budowlanej wiňcej niŐ jednego bu-
dynku mieszkalnego oraz zmiany funkcji 
innych budynków na mieszkaniowņ, jeŐeli 
na działce znajduje siň juŐ budynek miesz-
kalny, 

4) nakazuje siň spełnienie ustaleŊ dotyczņ-
cych: 

a) ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, zawartych w § 8, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ, za-
wartych w § 9, 

c) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, zawartych w § 10, 

d) ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, zawartych w § 11, 

e) parametrów i wskaŎników kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, zawartych w § 12, 

f) zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomoŌci, zawartych w § 13, 
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g) tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania oraz uŐytkowania terenów, 
zawartych w § 14, 

h) zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury tech-
nicznej, zawartych w § 15, 

i) zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji, zawar-
tych w § 16. 

§ 19. Dla terenu zabudowy usług kultury, 
oznaczonego symbolem 1UK, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług 
kultury. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) obiekty małej architektury 

2) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych, 

3) parkingi, 

4) drogi wewnňtrzne. 

3. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje siň lokalizowanie zabudowy 
zgodnie z ustaleniami rysunku planu do-
tyczņcymi linii zabudowy, 

2) ustala siň maksymalnņ powierzchniň za-
budowy działki budowlanej: 40% 

3) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń za-
budowy działki budowlanej: 0,6 

4) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ działki budowlanej: 40% 

5) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy: 

a) usługowej – 12 m – dwie kondygnacje 
naziemne, 

b) dla istniejņcych budynków wyŐszych 
lub posiadajņcych wiňkszņ liczbň kon-
dygnacji naziemnych zakazuje siň nad-
budowy, 

6) ustala siň geometriň dachów: 

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

b) dla istniejņcych budynków w przypad-
ku koniecznoŌci remontu lub wymiany 
dachu dopuszcza siň zastosowanie 
pierwotnego kņta nachylenia połaci. 

 

 

7) ustala siň kolorystykň oraz materiał da-
chów, elewacji i ogrodzeŊ frontowych: 

a) dla dachów:  

- nakazuje siň stosowanie dachówki 
ceramicznej lub innych pokryń da-
chowych imitujņcych dachówkň w 
naturalnych barwach dachówki ce-
ramicznej lub odcieniach koloru 
czerwonego, brņzowego, czarnego 
lub pokryń z łupku skalnego, 

- nakazuje siň zachowanie jednako-
wej lub podobnej kolorystyki oraz 
materiału dla wszystkich obiektów 
zlokalizowanych na działce, 

b) dla elewacji:  

- nakazuje siň stosowanie tynków w 
kolorach naturalnych lub pastelo-
wych, 

- dopuszcza siň okładziny z kamienia 
naturalnego, cegły, materiałów ce-
ramicznych, drewnianych, uszla-
chetnionych materiałów imitujņcych 
kamieŊ i cegłň, w barwach natural-
nych lub pastelowych, 

- zakazuje siň stosowania okładzin z 
tworzyw sztucznych oraz okładzin z 
blachy, 

- nakazuje siň zachowanie jednako-
wej lub podobnej kolorystyki oraz 
materiału dla wszystkich obiektów 
zlokalizowanych na działce, 

c) dla ogrodzeŊ frontowych:  

- nakazuje siň stosowanie materia-
łów, takich jak: tynk, kamieŊ natu-
ralny, cegła, materiały ceramiczne, 
drewniane lub uszlachetnione mate-
riały imitujņce kamieŊ lub cegłň z 
elementami z metalu w postaci prň-
tów, siatki, itp., w formie i barwach 
dostosowanych do ogrodzeŊ działek 
sņsiednich, 

- dopuszcza siň realizacjň ogrodzenia 
w formie Őywopłotu, 

- zakazuje siň stosowania okładzin z 
tworzyw sztucznych oraz okładzin z 
blachy. 

4. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

1) ustala siň warunki podziału nieruchomoŌci 
zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3; 
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2) ustala siň zachowanie istniejņcej zabudo-
wy z moŐliwoŌciņ przebudowy, odbudo-
wy, rozbudowy i nadbudowy z uwzglňd-
nieniem wymogów okreŌlonych w ust. 3, 

3) nakazuje siň spełnienie ustaleŊ dotyczņ-
cych 

a) ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, zawartych w § 8, 

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ, za-
wartych w § 9, 

c) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, zawartych w § 10, 

d) parametrów i wskaŎników kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, zawartych w § 12, 

e) zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomoŌci, zawartych w § 13, 

f) tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania oraz uŐytkowania terenów, 
zawartych w § 14, 

g) zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury tech-
nicznej, zawartych w § 15, 

h) zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji, zawar-
tych w § 16. 

Rozdział 3 
Ustalenia końcowe 

§ 20. Na obszarze objňtym niniejszym pla-
nem traci moc uchwała nr 205/XV/2000 Rady 
Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2000r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Skrzeszew 
(obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Łajski - 
centrum (czňŌń B), (Dz.U. Woj. Maz. Nr 88, poz. 
882). 

§ 21. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
siň wysokoŌń stawki procentowej, słuŐņcej nali-
czaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci zwiņzanego z uchwaleniem pla-
nu w wysokoŌci: 

1. 15% dla terenów oznaczonych symbolem 
MN, U/MN, UK, 

2. 0% dla terenów oznaczonych symbolem 
KDZ, KDL, KDD, KPJ. 

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Wieliszew. 

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Wieliszew: 

Józef Borzewski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VII/61/11 
Rady Gminy Wieliszew 
z dnia 29 marca 2011r. 

 
Rozstrzygniňcie w sprawie uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego gminy Wieliszew na obszarze wsi Łajski- centrum (czňŌń B) 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z póŎn. zm.) Rada Gminy Wieliszew rozstrzyga, co nastňpuje: w 
trakcie wyłoŐenia projektu planu do publicznego wglņdu nie wniesiono uwag do proponowanych roz-
wiņzaŊ. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Wieliszew: 

Józef Borzewski 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VII/61/11 
Rady Gminy Wieliszew 
z dnia 29 marca 2011r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zadaŊ z zakresu infrastruktury technicznej  

oraz zasad ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 717 z póŎn.  zm.) Rada Gminy Wieliszew rozstrzyga, co nastňpuje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŐņce zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊców 
stanowiņ zadania własne gminy. 

§ 2. W skład zadaŊ własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
gminy Wieliszew na obszarze wsi Łajski – centrum (czňŌń B),  gmina Wieliszew  wchodzņ: 

wodociņg, 

kanalizacja, 

oŌwietlenie dróg i miejsc publicznych, 

kanalizacja deszczowa. 

§ 3. Sposób realizacji przewidzianych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ 
do zadaŊ własnych gminy: 

1) realizacja w oparciu o obowiņzujņce przepisy, w tym Prawo zamówieŊ publicznych, 

2) w oparciu o przepisy branŐowe, np. Prawo energetyczne, 

3) terminy realizacji poszczególnych zadaŊ – etapowanie w zaleŐnoŌci od przyjňtych zadaŊ w corocznych 
budŐetach gminy, 

4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu nie naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy i bňdņ finansowane ze Ōrodków własnych inwestorów, na zasadach okreŌlonych przepisami odrňb-
nymi. 

§ 4. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ 
do zadaŊ własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych odbywań siň bňdņ poprzez: 

1) wydatki z budŐetu gminy zgodnie z uchwałņ budŐetowņ, 

2) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, poprzez budŐet gminy – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji z funduszy krajowych, 

c) z udziału inwestorów zewnňtrznych na podstawie odrňbnych porozumieŊ, 

d) innych Ōrodków zewnňtrznych. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Wieliszew: 

Józef Borzewski 
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