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UCHWAŁA Nr XXXIII/230/2009 

RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE 

z dnia 27 listopada 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Maków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 
2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i z 
2009r. Nr 223, poz. 1458 i Nr 52, poz. 420), oraz 
art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami z 
2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr 
45, poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Nr 127, 
poz. 880 i z 2008r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 
1227 i Nr 201, poz. 1237 i z 2009r. Nr 220, poz. 
1413) w zwiņzku z wykonaniem uchwały nr 
XV/91/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 
26 marca 2008r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czňŌci sołectwa Maków, Rada 
Miejska w Skaryszewie uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czňŌci sołectwa Maków, 
zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgod-
noŌci z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Skaryszew zatwierdzonym uchwałņ nr 
XIII/156/2000 Rady Miejskiej w Skaryszew z dnia 
28 kwietnia 2000r., składajņcy siň z: 

1) czňŌci tekstowej, stanowiņcej treŌń uchwały 
planu; 

2) czňŌci graficznej, na którņ składa siň rysunek 
planu w skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 
do niniejszej uchwały i bňdņcy integralnņ czň-
Ōciņ planu; 

3) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, stanowiņce załņcznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

Uchwała nie zawiera rozstrzygniňcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

§ 2. Granice planu okreŌla załņcznik graficzny 
do uchwały nr XV/91/2008 Rady Miejskiej w Ska-
ryszewie z dnia 26 marca 2008r. w sprawie przy-
stņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czňŌci sołec-
twa Maków. Granice planu oznaczone sņ na ry-
sunku planu. 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 3. Celem planu jest ustalenie warunków i 
moŐliwoŌci zabudowy lub rozbudowy zabudowy 
na obszarze objňtym planem przy poszanowaniu 
zasad zrównowaŐonego rozwoju, minimalizacji 
wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyŌci, 
wynikajņcych z proponowanych działaŊ i prze-
kształceŊ przestrzennych. 

§ 4.1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 

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

3) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiņcy załņcznik Nr 1 do uchwały; 

4) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenami, zawarte w prawomocnych decy-
zjach administracyjnych; 

5) obszarze obowiņzywania planu – naleŐy przez 
to rozumień obszar w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

6) terenie – naleŐy przez to rozumień teren o 
okreŌlonym przeznaczeniu lub o odrňbnych 
zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi; 
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7) działce budowlanej – naleŐy przez to rozu-

mień nieruchomoŌń gruntowņ lub działkň 
gruntu, której wielkoŌń, cechy geometryczne, 
dostňp do drogi publicznej oraz wyposaŐenie 
w urzņdzenia infrastruktury technicznej speł-
niajņ wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikajņce z przepisów odrňbnych i 
ustaleŊ planu; 

8) dostňpie do drogi publicznej – naleŐy przez to 
rozumień bezpoŌredni dostňp do tej drogi 
oraz inny sposób dostňpu okreŌlony w prze-
pisach odrňbnych; 

9) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie ustalone dla dane-
go terenu; 

10) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie inne niŐ podsta-
wowe, które uzupełniajņ przeznaczenie pod-
stawowe; 

11) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień powierzchniň działki zabudowanņ 
obiektami kubaturowymi; 

12) intensywnoŌci zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień stosunek sumy powierzchni, liczo-
nej po zewnňtrznym obrysie murów, wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce, do 
powierzchni działki; 

13) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień maksymalnņ wysokoŌń 
obiektu mierzonņ od poziomu terenu rodzi-
mego przy najniŐej połoŐonym wejŌciu do 
budynku do najwyŐszego punktu przekrycia 
dachu; 

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na działce li-
nie, okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczalnņ od-
ległoŌń lica budynku od linii rozgraniczajņcej 
dróg, ciņgów pieszo-jezdnych, granic działek 
lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; poza tň liniň mogņ wystawań niekubatu-
rowe elementy budynku, takie jak schody, 
okapy, ganki oraz balkony; 

15) obowiņzujņcej linii zabudowy - obowiņzujņcej 
linii zabudowy - naleŐy przez to rozumień li-
niň, wzdłuŐ której obowiņzuje nakaz lokalizo-
wania obiektów bez moŐliwoŌci przekraczania 
tej linii. Ustalenie to uznaje siň za spełnione, 
jeŐeli co najmniej 50% powierzchni frontowej 
Ōciany budynku pokrywa siň z wyznaczonņ na 
rysunku planu obowiņzujņca liniņ zabudowy;. 
W przypadku kolizji projektowanego zainwe-
stowania z wartoŌciowym drzewostanem 
ustalenie obowiņzujņcej linii zabudowy uzna-

je siň za spełnione, jeŐeli co najmniej 30% 
powierzchni Ōciany budynku pokrywa siň z 
wyznaczonņ na rysunku planu obowiņzujņca 
liniņ zabudowy; 

16) liniach rozgraniczajņcych - naleŐy przez to 
rozumień, wyznaczone na rysunku planu, linie 
wydzielajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania; 

17) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień działalnoŌń usługowņ nie zaliczanņ 
do przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko, dla których moŐe byń 
wymagane lub jest wymagane sporzņdzanie 
raportu oddziaływania na Ōrodowisko, zgod-
nie z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi; 

18) usługach – naleŐy przez to rozumień działal-
noŌń usługowņ prowadzonņ w samodzielnych 
obiektach budowlanych lub wydzielonych 
pomieszczeniach w budynkach o innej funkcji 
niŐ usługowa, której celem jest zaspokojenie 
potrzeb ludnoŌci, nie wytwarzajņcņ bezpo-
Ōrednio, metodami przemysłowymi, dóbr ma-
terialnych - z wykluczeniem obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaŐy wiňkszej niŐ 
2000m2; 

19) reklamie – naleŐy przez to rozumień grafikň 
umieszczonņ na materialnym podłoŐu lub 
formň przestrzennņ niosņcņ przekaz informa-
cyjno – reklamowy; 

20) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 
naleŐy przez to rozumień budynek wolno sto-
jņcy albo budynek w zabudowie bliŎniaczej, 
słuŐņcy zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych, w którym dopuszcza siň wydzielenie 
nie wiňcej niŐ dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŐytko-
wego o powierzchni całkowitej nie przekra-
czajņcej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

2. Definicje pozostałych pojňń, niewymienio-
nych powyŐej, a uŐytych w niniejszej uchwale 
znajdujņ siň w przepisach odrňbnych. 

§ 5. Dla obszaru objňtego granicami okreŌlo-
nymi w § 2 niniejszej uchwały ustala siň: 

1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 
terenu; 

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

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 
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5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy, oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów, oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

9) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów; 

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

§ 6. Niniejszy plan nie zawiera ustaleŊ - z racji 
braku ich wystňpowania na terenie objňtym ni-
niejszym planu dotyczņcych: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie na pod-
stawie przepisów odrňbnych w tym terenów 
naraŐonych na niebezpieczeŊstwo powodzi 
oraz zagroŐonych osuwaniem siň mas ziem-
nych. 

§ 7.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne, przed-
stawione na rysunku planu, sņ ustaleniami obo-
wiņzujņcymi: 

1) granice obszaru objňtego ustaleniami planu; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) obowiņzujņce linie zabudowy; 

5) przeznaczenie terenów; 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie-
wymienione w ust. 1 majņ charakter informacyj-
ny. 

Rozdział 2 
Zakres ustaleń planu 

§ 8. Na obszarze objňtym granicami planu wy-
dziela siň tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami cyfrowo-literowymi, dla których ustala 

siň nastňpujņce podstawowe przeznaczenie tere-
nu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wolno stojņcej, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem MN; 

2) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: KDD, KPJ. 

§ 9. Plan ustala zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego poprzez: 

1) obowiņzek lokalizowania zabudowy na działce 
lub zespołach działek zgodnie z ustaleniami ry-
sunku planu dotyczņcymi obowiņzujņcych i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

2) obowiņzek stosowania na terenach przezna-
czonych do zabudowy budynków o podobnych 
parametrach w zakresie wysokoŌci i kształtu 
dachu oraz o ujednoliconej kolorystyce elewa-
cji oraz dachów; 

3) zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej kolo-
rystyki elewacji i dachów budynków; 

4) zakaz lokalizowania obiektów i urzņdzeŊ telefo-
nii komórkowej na terenie objňtym planem; 

5) architekturň budynków nawiņzujņcņ do krajo-
brazu i lokalnej tradycji budownictwa; 

6) zagospodarowanie terenów dróg publicznych 
poprzez: 

a) kształtowanie nawierzchni ulic i chodników 
w sposób umoŐliwiajņcy bezkolizyjne korzy-
stanie osobom niepełnosprawnym, 

b) ujednolicenie kolorystyki i rodzajów mate-
riałów uŐytych do: 

 budowy nawierzchni - w szczególnoŌci 
chodników, placów, miejsc postojowych, 

 urzņdzeŊ wyposaŐenia (latarnie, kosze, 
ławki itp.), 

 budowli i urzņdzeŊ technicznych (szafki 
energetyczne i telekomunikacyjne, stacje 
transformatorowe itp.), 

c) moŐliwoŌń lokalizacji poza jezdniņ obiektów 
małej architektury, zieleni urzņdzonej, ciņ-
gów komunikacji pieszej i rowerowej, 
miejsc parkingowych ogólnodostňpnych, 
przystanków komunikacji zbiorowej, urzņ-
dzeŊ zwiņzanych z eksploatacjņ dróg oraz 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, jeŐeli 
zezwalajņ na to przepisy odrňbne, 

7) zakaz rozmieszczania reklam w liniach rozgra-
niczajņcych dróg, na całym obszarze planu. W 
pasach drogowych dopuszcza siň jedynie znaki 
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drogowe i tablice informacyjne zwiņzane z ru-
chem drogowym; 

8) moŐliwoŌń stosowania tablic informacyjnych 
na terenach MN, o maksymalnej powierzchni 
4m2, dotyczņcych działalnoŌci prowadzonych 
na danej nieruchomoŌci. Zaleca siň ich wkom-
ponowanie w ogrodzenie lub w elewacjň bu-
dynku. 

§ 10. Plan ustala nastňpujņce zasady lokalizacji 
i gabarytów ogrodzeŊ: 

1) ogrodzenia działek budowlanych muszņ byń 
lokalizowane w wyznaczonych na rysunku pla-
nu liniach rozgraniczajņcych dróg; 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach 
przy drogach o szerokoŌci mniejszej niŐ 10m 
muszņ zostań cofniňte o minimum 2 m w sto-
sunku do linii rozgraniczajņcej drogi wyznaczo-
nej na rysunku planu; 

3) ogrodzenia frontowe działek muszņ byń aŐuro-
we i posiadań min. 50% przeŌwitu, o maksy-
malnej wysokoŌci 1,8m, z dopuszczeniem 
ogrodzeŊ na podmurówce o maksymalnej wy-
sokoŌci 0,6m, z zakazem stosowania ogrodzeŊ 
pełnych oraz ogrodzeŊ z prefabrykatów beto-
nowych. Preferowane ogrodzenia z kamienia, 
cegły, drewna, metalu w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku. 

§ 11. Plan ustala nastňpujņce zasady ochrony 
Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. Na całym obszarze objňtym planem zakazuje 
siň: 

1) lokalizowania przedsiňwziňń mogņcych zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko, okreŌlo-
nych w przepisach odrňbnych z wyjņtkiem 
realizowania inwestycji celu publicznego; 

2) wprowadzania nieoczyszczonych Ōcieków 
do wód powierzchniowych lub do gruntu; 

3) prowadzenia działalnoŌci gospodarczej o 
uciņŐliwoŌci wykraczajņcej poza granice 
działki lub działek do których inwestor po-
siada tytuł prawny; 

4) samowolnego wycinania drzew; dopuszcza 
siň wycinanie w przypadkach stwarzajņcych 
bezpoŌrednie zagroŐenie dla Őycia ludzi oraz 
utraty mienia lub stanowiņcych przeszkodň 
dla lokalizacji obiektów kubaturowych, oraz 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, za zgo-
dņ odpowiednich organów. 

2. Plan ustala, zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami z zakresu ochrony Ōrodowiska, nastňpujņ-
ce rodzaje terenów podlegajņcych ochronie 
akustycznej, dla których obowiņzujņ dopusz-

czalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami 
odrňbnymi - tereny MN - przeznaczone pod za-
budowň mieszkaniowņ. 

3. W całym obszarze objňtym planem ustala siň 
obowiņzek: 

1) ochrony powietrza atmosferycznego po-
przez zastosowanie w obiektach urzņdzeŊ i 
instalacji, których eksploatacja nie spowo-
duje przekroczenie standardów jakoŌci po-
wietrza poza terenem, do którego prowa-
dzņcy instalacjň posiada tytuł prawny; 

2) ogrzewania budynków ze Ŏródeł ekologicz-
nie czystych, w tym z wykorzystaniem ener-
gii elektrycznej, gazu przewodowego lub z 
butli, oleju opałowego, niskosiarkowego 
wňgla oraz innych ekologicznych noŌników 
energii, w tym odnawialnych i niekonwen-
cjonalnych Ŏródeł ciepła; 

3) gromadzenia i selekcji odpadów na pose-
sjach w urzņdzeniach przystosowanych do 
ich gromadzenia zgodnie z systemem 
oczyszczania przyjňtym w gospodarce ko-
munalnej gminy. 

4. Plan ustala ochronň wód podziemnych na ob-
szarze znajdujņcym siň w granicach terenu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) objňtego najwyŐszņ ochronņ (ONO) 
poprzez: 

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w 
których prowadzona działalnoŌń moŐe spo-
wodowań zanieczyszczenie gruntów lub 
wód; 

2) obowiņzek stosowania wszelkich zabezpie-
czeŊ technicznych dla ochrony Ōrodowiska, 
szczególnie wód podziemnych i powierzch-
niowych przy realizacji nowych inwestycji. 

5. Teren opracowania znajduje siň w zasiňgu ob-
szarów zmeliorowanych. Lokalizacja wszelkich 
inwestycji na gruntach zmeliorowanych za 
pomocņ drenowania wymaga uzgodnienia na 
etapie planowania i projektowania z Woje-
wódzkim Zarzņdem Melioracji i UrzņdzeŊ 
Wodnych. Na terenach zmeliorowanych plan 
ustala obowiņzek dokonania, przed realizacjņ 
zamierzeŊ inwestycyjnych, odpowiednich za-
bezpieczeŊ lub przebudowy, umoŐliwiajņcych 
prawidłowe funkcjonowanie systemu na tere-
nach sņsiednich w uzgodnieniu z jednostkņ 
prowadzņcņ ewidencjň urzņdzeŊ melioracyj-
nych. 

§ 12.1. Plan ustala parametry i wskaŎniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dotyczņce: 
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1) nieprzekraczalnej wysokoŌci zabudowy usłu-

gowej, produkcyjnej i gospodarczej; 

2) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy; 

3) maksymalnej powierzchni zabudowy; 

4) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 

5) nachylenia połaci dachowych. 

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

§ 13. Plan ustala szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomoŌci: 

1. plan nie ustala granic obszarów wymagajņcych 
przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nierucho-
moŌci; 

2. plan ustala szczegółowe zasady i warunki połņ-
czeŊ i podziału nieruchomoŌci: 

1) obowiņzek zastosowania dla nieruchomoŌci 
powstałych w wyniku połņczeŊ i podziału 
parametrów zgodnych z ustaleniami zapisa-
nymi w „ustaleniach szczegółowych dla te-
renów” (rozdział 3 niniejszej uchwały); 

2) obowiņzek zapewnienia dla nieruchomoŌci 
powstałych w wyniku połņczeŊ i podziału 
dostňpu do drogi publicznej, zgodnie z usta-
leniami planu oraz zgodnie z przepisami 
zawartymi w ustawach dotyczņcych gospo-
darki nieruchomoŌciami oraz warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadań 
budynki i ich usytuowanie; 

3. parametry dotyczņce podziału nieruchomoŌci 
(wielkoŌń, szerokoŌń) zapisane w Rozdziale 3 
p.t: „Ustalenia szczegółowe dla terenów” nie 
dotyczņ dokonywania podziału działki, którego 
celem jest powiňkszenie sņsiedniej nierucho-
moŌci lub regulacja istniejņcych granic działek, 
pod warunkiem, Őe działki budowlane powstałe 
w wyniku podziału bňdņ spełniały warunki 
ustalone w niniejszej uchwale. 

§ 14. Plan ustala w zakresie tymczasowego za-
gospodarowania terenów, Őe do czasu zagospo-
darowania terenów zgodnie z ustaleniami planu, 
dopuszcza siň ich uŐytkowanie w sposób dotych-
czasowy. 

§ 15. Plan ustala nastňpujņce zasady moderni-
zacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktu-
ry technicznej: 

1. Obowiņzuje wyposaŐenie wszystkich terenów 
przeznaczonych pod zabudowň w sieci po-
wiņzane z istniejņcymi i projektowanymi sys-
temami uzbrojenia poza obszarem opraco-
wania: 

1) wodociņgowņ; 

2) kanalizacji sanitarnej; 

3) gazowņ; 

4) elektrycznņ i telekomunikacyjnņ; 

2. Podstawowe urzņdzenia liniowe, podziemne i 
nadziemne uzbrojenia, niezbňdne dla obsługi 
terenów, naleŐy lokalizowań: 

1) w liniach rozgraniczajņcych dróg publicz-
nych i ciņgach pieszo-jezdnych; 

2) w pasach terenów o granicach okreŌlo-
nych liniami zabudowy i liniņ rozgranicza-
jņcņ drogi; 

3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
siň budowň sieci poza terenami wymie-
nionymi w podp. 1) i 2) pod warunkiem, Őe 
zostanie zachowana moŐliwoŌń realizacji 
przeznaczenia danego terenu według za-
sad i warunków ustalonych w planie i wy-
nikajņcych z odrňbnych przepisów; 

3. Na całym obszarze planu dopuszcza siň loka-
lizowanie obiektów infrastruktury technicznej: 
stacji transformatorowych, stacji telekomuni-
kacyjnych, podziemnych przepompowni Ōcie-
ków i innych urzņdzeŊ technicznych nie ozna-
czonych na rysunku planu na podstawie 
opracowaŊ technicznych, bez koniecznoŌci 
zmiany planu; 

4. Zachowanie istniejņcych urzņdzeŊ nadziem-
nych i podziemnych uzbrojenia terenów; do-
puszcza siň rozbudowň i przebudowň urzņ-
dzeŊ w przypadku kolizji z planowanym zago-
spodarowaniem terenu lub ze wzglňdów 
technicznych, na koszt podmiotu, który tň 
zmianň powoduje i po uzgodnieniu z właŌci-
cielem sieci; 

5. Dla urzņdzeŊ liniowych uzbrojenia, przebiega-
jņcych przez tereny działek, ustala siň ko-
niecznoŌń zapewnienia dostňpu w celu wyko-
nywania bieŐņcych konserwacji;. 

6. W zakresie zaopatrzenia w wodň na cele by-
towe, gospodarcze i p. poŐarowe, plan ustala: 

1) zaopatrzenie obszaru w wodň w oparciu o 
istniejņcņ na terenie wsi Maków sień wo-
dociņgowņ; 

2) zachowanie istniejņcej sieci wodociņgowej 
oraz jej sukcesywnņ rozbudowň, wyprze-
dzajņco lub równoczeŌnie z powstajņcņ 
zabudowņ; 

3) pełne pokrycie zapotrzebowania wody na 
cele bytowe, gospodarcze i p. poŐarowe; 
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4) w ulicach dojazdowych sień wodociņgowa 
powinna byń wyposaŐona w hydranty p. 
poŐarowe nadziemne; 

7. W zakresie odprowadzania Ōcieków sanitar-
nych plan ustala: 

1) zakaz odprowadzania nieczyszczonych 
Ōcieków do wód powierzchniowych i do 
ziemi; 

2) docelowo, obowiņzek wyposaŐenia tere-
nów zabudowy istniejņcej oraz terenów 
wyznaczonych do zabudowy w sień zbior-
czej kanalizacji sanitarnej i odprowadzanie 
Ōcieków do systemu kanalizacji; 

3) do czasu wyposaŐenia terenów w sień ka-
nalizacji sanitarnej dopuszcza siň kanaliza-
cjň indywidualnņ i gromadzenie Ōcieków w 
zbiornikach bezodpływowych na terenie 
nieruchomoŌci, pod warunkiem zapew-
nienia okresowego wywozu zgromadzo-
nych nieczystoŌci przez koncesjonowa-
nych przez gminň przewoŎników do punk-
tu zlewnego Ōcieków; 

4) dopuszcza siň odprowadzanie Ōcieków na 
przydomowe oczyszczalnie, realizowane w 
technologii zapewniajņcej pełne mecha-
niczno-biologiczne oczyszczanie Ōcieków. 
Ze wzglňdu na połoŐenie na obszarze zasi-
lania Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych nr 405 „Niecka Radomska", objňtego 
najwyŐszņ ochronņ (ONO), nie dopuszcza 
siň oczyszczalni mechanicznych, ograni-
czonych do osadnika gnilnego i drenaŐu 
rozsņczajņcego Ōcieki w gruncie. 

8. W całym obszarze ustala siň odprowadzanie 
wód opadowych w systemach indywidual-
nych i lokalnych, powierzchniowo: 

1) wody opadowe z powierzchni dachów 
mogņ byń odprowadzane na teren własny 
działki i przez infiltracjň do gruntu, bez 
oczyszczania; 

2) dla wód opadowych odprowadzanych z 
powierzchni dróg, parkingów i innych za-
nieczyszczonych powierzchni naleŐy za-
pewniń oczyszczanie, przez budowň od-
powiednich urzņdzeŊ oczyszczajņcych, 
zgodnie z warunkami jakie naleŐy spełniń 
przy wprowadzaniu Ōcieków do wód lub 
do ziemi; 

3) zakazuje siň odprowadzania wód opado-
wych z działek na tereny ulic i działek sņ-
siadujņcych. 

 

9. W zakresie zasilania w energiň elektrycznņ 
plan ustala: 

1) zasilanie w energiň elektrycznņ z sieci na-
powietrzno-kablowej Ōredniego i niskiego 
napiňcia poprzez rozbudowň o dodatkowe 
stacje transformatorowe Sn/nn; bezpo-
Ōredni dosył energii elektrycznej do po-
szczególnych odbiorców poprzez przyłņcza 
elektroenergetyczne niskiego napiňcia – 
0,4/0,23 kV 

2) budowň, przebudowň i modernizacjň sieci 
oraz budowň urzņdzeŊ elektroenergetycz-
nych prowadzonņ w uzgodnieniu i na wa-
runkach okreŌlonych przez właŌciwy za-
kład energetyczny; 

3) lokalizowanie stacji transformatorowych 
Sn/nn poza liniami rozgraniczajņcymi ulic 
na wydzielonych działkach z dostňpem do 
drogi publicznej; 

4) plan dopuszcza: 

a) lokalizowanie stacji transformatoro-
wych słupowych w liniach rozgranicza-
jņcych ulic, 

b) realizacjň stacji transformatorowych 
wbudowanych w obiekty kubaturowe, 

5) budowň sieci, urzņdzeŊ elektroenergetycz-
nych, przebudowň istniejņcej sieci elektro-
energetycznej, która koliduje z projekto-
wanym zagospodarowaniem przestrzen-
nym i układem komunikacyjnym w opar-
ciu o warunki okreŌlane przez właŌciwy 
Zakład Energetyczny. IloŌń i lokalizacja 
stacji transformatorowych wynikań bňdzie 
ze zgłoszonego zapotrzebowania na moc 
przez nowo budowane obiekty. 

10. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala: 

1) z lokalnych Ŏródeł bezpiecznych dla Ōro-
dowiska z zaleceniem stosowania paliw 
ekologicznych tj zapewniajņcych wysoki 
stopieŊ czystoŌci emisji spalin (energia 
elektryczna, gaz, olej opałowy niskosiar-
kowy i inne); 

2) moŐliwoŌń stosowania do ogrzewania al-
ternatywnych, przyjaznych dla Ōrodowiska 
noŌników energetycznych w tym ze Ŏródeł 
odnawialnych. 

11. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala: 

1) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej sieci po-
przez jej rozbudowň, przebudowň na wa-
runkach okreŌlonych przez właŌciwy Za-
kład Gazowniczy zgodnie z warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadań 
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sieci gazowe, zawartymi w aktualnie obo-
wiņzujņcym rozporzņdzeniu Ministra Go-
spodarki; 

2) lokalizacja szafek gazowych w liniach 
ogrodzeŊ, otwieranych na zewnņtrz od 
strony ulicy; linia ogrodzeŊ powinna prze-
biegań minimum 0,5m od gazociņgu; 

3) moŐliwoŌń realizacji dostawy gazu dla no-
wych odbiorców po spełnieniu kryteriów 
ekonomicznych dla dostawy gazu oraz za-
warciu odpowiednich porozumieŊ z od-
biorcami. 

12. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) zaopatrzenie w łņcza telekomunikacyjne z 
sieci dowolnego operatora telekomunika-
cyjnego; 

2) obsługň z istniejņcej i projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg na warunkach okreŌlonych 
przez zarzņdcň drogi; 

3) obowiņzek zapewnienia moŐliwoŌci łņcz-
noŌci alarmowej dla ochrony mieszkaŊ-
ców w sytuacjach szczególnych; 

4) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej na terenie opracowania. 

13. W zakresie gospodarki odpadami plan ustala 
gromadzenie i selekcjň odpadów na pose-
sjach w urzņdzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia zgodnie z systemem oczyszcza-
nia przyjňtym w gospodarce komunalnej 
gminy. 

§ 16. Plan ustala zasady modernizacji i rozbu-
dowy istniejņcych dróg oraz budowy nowych na 
obszarze obowiņzywania planu: 

1. obsługň komunikacyjnņ obszaru objňtego pla-
nem stanowi droga dojazdowa oraz ciņgi pie-
szo-jezdne - łņczņce siň z zewnňtrznym ukła-
dem komunikacyjnym, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 

1) KDD – drogi dojazdowe; 

2) KPJ – ciņgi pieszo-jezdne; 

2. dla terenów, o których mowa w ust. 1, plan 
ustala nastňpujņce szerokoŌci w liniach rozgra-
niczajņcych: 

1) dla drogi oznaczonej dla dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1KDD, plan 
ustala przebieg wschodniej linii rozgranicza-
jņcej – szerokoŌń całkowita10m; 

2) dla ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2KPJ, 3KPJ, 4KPJ 
– 8 m; 

3. na terenach wyznaczonych przez linie rozgrani-
czajņce dróg obowiņzujņ ustalenia dotyczņce 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
zawarte w § 9 niniejszej uchwały; 

4. plan dopuszcza obsługň działek budowlanych z 
dróg dojazdowych wewnňtrznych nie oznaczo-
nych na rysunku planu, przyjmujņc ich mini-
malnņ szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
nie mniejszņ niŐ: 

1) 7m – gdy słuŐņ obsłudze do 4 działek; 

2) 8m - gdy słuŐņ obsłudze powyŐej 4 działek; 

3) dla dróg nieprzelotowych, słuŐņcych obsłu-
dze powyŐej dwóch działek plan nakłada 
obowiņzek zakoŊczenia takiej drogi placem 
do zawracania o minimalnych wymiarach 
12,5X12,5m; 

5. plan ustala obowiņzek zapewnienia miejsc po-
stojowych na działkach budowlanych przy 
uwzglňdnieniu nastňpujņcych wskaŎników: 

1) 2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny; 

2) 2 miejsca postojowe/100m2 powierzchni 
uŐytkowej usług; 

3) w przypadku terenów o dopuszczonych kil-
ku funkcjach, miejsca postojowe naleŐy za-
pewniń oddzielnie dla kaŐdej funkcji. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami od 1MN do 2MN plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolno stojņca z obiektami i urzņdzeniami 
towarzyszņcymi: 

a) zabudowaniami gospodarczymi i gara-
Őami - wbudowanymi w bryłň budynku 
lub wolno stojņcymi, 

b) usługami nieuciņŐliwymi, zwiņzanymi z 
zaopatrzeniem mieszkaŊców (handel, 
rzemiosło, gastronomia) - wbudowanymi 
w bryłň budynku lub wolno stojņcymi; 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie Ōcieków itp.) na wydzielo-
nych pod te urzņdzenia działkach z zapew-
nionym dostňpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działaŊ: 

3) realizacja nowej zabudowy. 
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4. Warunki urbanistyczne: 

1) podział na nowe działki według linii podzia-
łowych na rysunku planu lub z zachowa-
niem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna szerokoŌń krótszego boku 
działki: 

 dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolno stojņcej- 20m, 

 dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej bliŎniaczej - 12m (jeden 
segment), 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale: 

 dla zabudowy jednorodzinnej wolno 
stojņcej – 900m2, 

 dla zabudowy jednorodzinnej bliŎnia-
czej - 600m² (jeden segment), 

2) nieprzekraczalna wysokoŌń nowej i rozbu-
dowywanej zabudowy: 

a) mieszkaniowej – 2 kondygnacja naziem-
ne, w tym poddasze, które moŐe byń 
poddaszem uŐytkowym, z moŐliwoŌciņ 
podpiwniczenia, razem o maksymalnej 
wysokoŌci 9m, 

b) usługowej, gospodarczej towarzyszņcej 
zabudowie jednorodzinnej, garaŐy - 1 
kondygnacja naziemna, z moŐliwoŌciņ 
podpiwniczenia, o maksymalnej wysoko-
Ōci 7m, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 30%; 

4) maksymalna intensywnoŌń zabudowy dział-
ki: 0,5; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na działki: 50%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 25º do 45º dla 
budynków mieszkalnych i usługowych, 

b) jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 
wolno stojņcych garaŐy, budynków go-
spodarczych; 

2) kolorystyka, forma oraz materiał dachów, 
elewacji i ogrodzeŊ: 

a) dachy – dachówka ceramiczna, dachów-
ka cementowa, blachodachówka, blacha 

w arkuszach, pokrycia bitumiczne - w od-
cieniach brņzu i czerwieni (najlepiej w ko-
lorze naturalnej dachówki), o kolorystyce 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych lub białym oraz cegła, kamieŊ, 
metal, szkło i drewno; zakaz stosowania 
okładzin typu „siding”, 

c) ogrodzenia frontowe – kamieŊ, cegła, 
mur tynkowany, drewno, metal, w bar-
wach dostosowanych do kolorystyki bu-
dynku. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) teren opracowania znajduje siň w zasiňgu 
obszarów zmeliorowanych. Lokalizacja 
wszelkich inwestycji na gruntach zmelioro-
wanych za pomocņ drenowania wymaga 
uzgodnienia na etapie planowania i projek-
towania z Wojewódzkim Zarzņdem Meliora-
cji i UrzņdzeŊ Wodnych. Na terenach zme-
liorowanych plan ustala obowiņzek dokona-
nia, przed realizacjņ zamierzeŊ inwestycyj-
nych, odpowiednich zabezpieczeŊ lub prze-
budowy, umoŐliwiajņcych prawidłowe funk-
cjonowanie systemu na terenach sņsiednich 
w uzgodnieniu z jednostkņ prowadzņcņ 
ewidencjň urzņdzeŊ melioracyjnych; 

4) nakaz usytuowania zabudowy wzdłuŐ obo-
wiņzujņcej linii zabudowy nie dotyczy: 

a) obiektów juŐ istniejņcych poddanych, 
remontowi, przebudowie, rozbudowie 
lub nadbudowie oraz innym pracom bu-
dowlanym zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, 

b) obiektów uzupełniajņcych i towarzyszņ-
cych funkcji podstawowej takich jak: sa-
modzielne obiekty usługowe, garaŐe, za-
budowania gospodarcze, obiekty infra-
struktury technicznej itp., 

c) nowych obiektów o funkcji podstawowej 
jeŌli istniejņce budynki (jedynie w do-
brym stanie technicznym) wypełniajņ 
wyznaczone linie zabudowy lub uniemoŐ-
liwiajņ sytuowanie nowej zabudowy, 

d) w przypadkach wymienionych w ppkt a), 
b), c) obowiņzujņcņ liniň zabudowy trak-
towań naleŐy jako nieprzekraczalnņ liniň 
zabudowy, 

5) plan dopuszcza przekroczenie linii zabudo-
wy niekubaturowymi czňŌciami budynku ta-
kimi jak: schody, balkony, tarasy, gzymsy 
zgodnie z przepisami odrňbnymi pod wa-
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runkiem, Őe w poziomie parteru nie wycho-
dzņ one poza liniň rozgraniczajņcņ terenu 
np.: na ulicň, drogň lub plac; 

2) Obowiņzek spełnienia warunków ochrony, 
nakazów i zakazów wymienionych w ustale-
niach ogólnych dla wszystkich terenów, a w 
szczególnoŌci: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ - 
§ 10, 

c) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego - § 11, 

d) zasad zakresie zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoŌci- § 13, 

e) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 14, 

f) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - 
§ 15, 

g) zasad obsługi komunikacyjnej terenów - 
§ 16. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 18. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala siň wysokoŌń stawki procento-
wej, słuŐņcej naliczaniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci zwiņzanego z 
uchwaleniem planu w wysokoŌci: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN – 
12%. 
§ 19. Do spraw z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia 
w Őycie niniejszego planu, a nie zakoŊczonych 
decyzjņ ostatecznņ, stosuje siň ustalenia planu. 

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew. 

§ 21. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

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

 
Przewodniczņca Rady Miejskiej: 

mgr Danuta Wilanowicz 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XXXIII/230/2009 
Rady Miejskiej w Skaryszewie 

z dnia 27 listopada 2009r. 
 

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 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póŎn. zm.) Rada Miejska w Skaryszewie rozstrzy-
ga, co nastňpuje: 

§ 1. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuŐņce zaspakajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaŊców stanowiņ zadania własne gminy. 

§ 2. 

W skład zadaŊ własnych gminy zapisanych w 
miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego wchodzņ: 

- wodociņg, 

- kanalizacja sanitarna, 

- oŌwietlenie dróg i miejsc publicznych, 

- kanalizacja deszczowa. 

§ 3. 

Sposób realizacji przewidzianych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ 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 - eta-
powanie 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 finansowe ze 
Ōrodków własnych inwestorów, na zasadach 
okreŌlonych przepisami odrňbnymi. 

§ 4. 

Zasady finansowania zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, zgodnie z prze-
pisami 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 pod-
stawie odrňbnych porozumieŊ, 

d. innych Ōrodków zewnňtrznych. 
 

Przewodniczņca Rady Miejskiej: 
mgr Danuta Wilanowicz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


