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- oznaczonej numerem działki 113/4 - nazwć ul. 

Poziomkowa, 

- oznaczonej numerami działek 32 i 53 - nazwć 
ul. Kalinowa, 

- oznaczonej numerami działek 38,39/6, 39/8 i 59 
- nazwć ul. Agrestowa, 

- oznaczonej numerami działek 40 i cz.45 - nazwć 
ul. Jeżynowa.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Grójec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Grzegorz Pruś 
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UCHWAŁA Nr XL/144/09 

RADY GMINY WOLANÓW 

z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Wolanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 Nr 
142, poz. 1591, zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 
1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 3 ust. 1, art. 14, 
art. 15 i 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zmiana Dz.U. z 
2004r Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Nr 113, poz. 
954, Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087) w związku z 
wykonaniem uchwały nr XXI/64/08 Rady Gminy w 
Wolanowie z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czćċci Gminy 
Wolanów, Rada Gminy w Wolanowie uchwala, co 
nastćpuje: 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czćċci Gminy Wolanów, 
zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgod-
noċci z ustaleniami zmiany studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Wolanów zatwierdzonej uchwałą nr 
XXXVI/114/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia  
6 marca 2009r., składający sić z: 

1. czćċci tekstowej, stanowiącej treċć uchwały 
planu; 

2. czćċci graficznej, na którą składa sić rysunek 
planu w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały i bćdący integralną czć-
ċcią planu; 

3. rozstrzygnićcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

Uchwała nie zawiera rozstrzygnićcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu 

§ 2. Granice planu okreċla załącznik graficzny 
do uchwały nr XXI/64/08 Rady Gminy w Wolano-
wie z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czćċci Gminy Wola-
nów. Plan obejmuje obszar, którego granice wy-
znaczają: zachodnia granica działki nr ew. 302, 
28/3 (Kolonia Strzałków), północne granice działek 
nr ew. 302 i 303 (Kolonia Strzałków), wschodnia 
granica działki nr ew. 303, 28/3 (Kolonia Strzał-
ków), południowe granice działki nr ew. 28/3 (Ko-
lonia Strzałków). Granice planu oznaczone są na 
rysunku planu. 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 3. Celem planu jest stworzenie podstaw for-
malno-prawnych dla rozbudowy istniejącego za-
kładu produkcyjnego „Pipelife” oraz okreċlenie 
wzajemnych relacji z otaczającym zagospodaro-
waniem. 
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§ 4.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

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

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wynika in-
aczej; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

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

5) obszarze obowiązywania planu – należy przez 
to rozumieć obszar w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

6) terenie – należy przez to rozumieć teren o 
okreċlonym przeznaczeniu lub o odrćbnych 
zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

7) dostćpie do drogi publicznej – należy przez to 
rozumieć bezpoċredni dostćp do tej drogi 
oraz inny sposób dostćpu okreċlony w prze-
pisach odrćbnych; 

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie ustalone dla dane-
go terenu; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie  inne niż podsta-
wowe, które uzupełniają przeznaczenie pod-
stawowe; 

10) powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnić działki zabudowaną 
obiektami kubaturowymi; 

11) intensywnoċci zabudowy – należy przez to 
rozumieć stosunek sumy powierzchni, liczo-
nej po zewnćtrznym obrysie murów, wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce, do 
powierzchni działki; 

12) maksymalnej wysokoċci zabudowy – należy 
przez to rozumieć maksymalną wysokoċć 
obiektu mierzoną od poziomu terenu rodzi-
mego przy najniżej położonym wejċciu do 
budynku do najwyższego punktu przekrycia 
dachu; 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć wyznaczone na działce li-
nie, okreċlające najmniejszą dopuszczalną od-

ległoċć lica budynku od linii rozgraniczającej 
dróg, ciągów pieszo-jezdnych, granic działek 
lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; poza tć linić mogą wystawać niekubatu-
rowe elementy budynku, takie jak schody, 
okapy, ganki oraz balkony; 

14) liniach rozgraniczających - należy przez to 
rozumieć, wyznaczone na rysunku planu, linie 
wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

15) produkcji, przemyċle, magazynach, składach, 
- rozumie sić przez to usługi z grupy przed-
sićwzićć mogących znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, dla których sporządzenie raportu 
może być wymagane, zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami; 

16) usługach – należy przez to rozumieć działal-
noċć usługową prowadzoną w samodzielnych 
obiektach budowlanych lub wydzielonych 
pomieszczeniach w budynkach o innej funkcji 
niż usługowa, której celem jest zaspokojenie 
potrzeb ludnoċci, nie wytwarzającą bezpo-
ċrednio, metodami przemysłowymi, dóbr ma-
terialnych - z wykluczeniem obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży wićkszej niż 
2000m2; 

17) reklamie – należy przez to rozumieć grafikć 
umieszczoną na materialnym podłożu lub 
formć przestrzenną niosącą przekaz informa-
cyjno – reklamowy. 

2. Definicje pozostałych pojćć, nie wymienio-
nych powyżej, a użytych w niniejszej uchwale 
znajdują sić w przepisach odrćbnych. 

§ 5. Dla obszaru objćtego granicami okreċlo-
nymi w §2 niniejszej uchwały ustala sić: 

1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 
terenu; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

4) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy, oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoċci zabudowy; 

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

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów, oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 
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8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

9) zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów; 

10) stawkć procentową, na podstawie której 
okreċla sić jednorazową opłatć wynikającą ze 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci w związku z 
uchwaleniem planu. 

§ 6. Niniejszy plan nie zawiera ustaleĉ - z racji 
braku ich wystćpowania na terenie objćtym ni-
niejszym planu dotyczących: 

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

2) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na pod-
stawie przepisów odrćbnych w tym terenów 
narażonych na niebezpieczeĉstwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem sić mas ziem-
nych. 

§ 7.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne, przed-
stawione na rysunku planu, są ustaleniami obo-
wiązującymi: 

1) granice obszaru objćtego ustaleniami planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenów. 

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

Rozdział 2 
Zakres ustaleń planu 

§ 8. Na obszarze objćtym granicami planu wy-
dziela sić tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami cyfrowo-literowymi, dla których ustala 
sić nastćpujące podstawowe przeznaczenie tere-
nu: 

1) tereny produkcyjno-przemysłowe, magazyny i 
składy, oraz usług handlu hurtowego i deta-
licznego oznaczone na rysunku planu symbo-
lami PMS; 

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

1) obowiązek lokalizowania zabudowy na działce 
lub zespołach działek zgodnie z ustaleniami ry-
sunku planu dotyczącymi nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

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

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

4) obowiązek dokonania nasadzeĉ zieleni wyso-
kiej i ċredniowysokiej tworzących zasłonć w 
krajobrazie przy granicy z terenami przezna-
czonymi w studium pod funkcjć inną niż prze-
mysłowa; 

5) możliwoċć stosowania tablic reklamowych, 
dotyczących prowadzonej działalnoċci; zaleca 
sić ich wkomponowanie w ogrodzenie lub ele-
wacjć budynku lub umieszczenie w formie 
wolno stojącej do wysokoċci 10m. 

§ 10. Plan ustala nastćpujące zasady lokalizacji 
i gabarytów ogrodzeĉ: 

1) ogrodzenia działek budowlanych muszą być 
lokalizowane w wyznaczonych na rysunku pla-
nu liniach rozgraniczających; 

2) ogrodzenia działek muszą być ażurowe i posia-
dać min. 50% przeċwitu, o maksymalnej wyso-
koċci 2,2m, z dopuszczeniem ogrodzeĉ na 
podmurówce o maksymalnej wysokoċci 0,6m; 

3) dopuszcza sić ogrodzenia pełne i wyższe niż 
2,2m tylko w przypadku gdy bćdą one pełniły 
funkcjć ekranów dzwićkochłonnych od emite-
rów ponadnormatywnego hałasu – ich wyso-
koċć wyliczona zostanie przy wykonaniu rapor-
tu oddziaływania na ċrodowisko. 

§ 11. Plan ustala nastćpujące zasady ochrony 
ċrodowiska przyrodniczego: 

1. Na całym obszarze plan zakazuje: 

1) wprowadzania nieoczyszczonych ċcieków 
do wód powierzchniowych lub do gruntu; 

2) samowolnego wycinania drzew; dopuszcza 
sić wycinanie w przypadkach stwarzających 
bezpoċrednie zagrożenie dla życia ludzi oraz 
utraty mienia lub stanowiących przeszkodć 
dla lokalizacji obiektów kubaturowych, oraz 
urządzeĉ infrastruktury technicznej, za zgo-
dą odpowiednich organów. 

2. Na obszarze objćtym planem dopuszcza sić 
lokalizowanie przedsićwzićć mogących znaczą-
co oddziaływać na ċrodowisko zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi. 

3. Ze wzglćdu na bezpoċrednie sąsiedztwo terenu 
PMS z zabudową mieszkaniową w celach 
ochrony akustycznej nakazuje sić zastosowanie 
w procesie technologicznym rozwiązaĉ tech-
nicznych oraz zieleni izolacyjnej ograniczającej 
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poziom hałasu w miejscu zabudowy chronionej 
do poziomu okreċlonego w przepisach odrćb-
nych. 

4. Plan ustala obowiązek: 

1) ochrony powietrza atmosferycznego po-
przez zastosowanie w obiektach o charakte-
rze przemysłowym i usługowym rozwiązaĉ 
technicznych, których eksploatacja nie spo-
woduje przekroczenie standardów jakoċci 
powietrza poza terenem, do którego prowa-
dzący instalacjć posiada tytuł prawny; 

2) ogrzewania lokalnego budynków ze źródeł 
ekologicznie czystych (energia elektryczna, 
gaz przewodowy lub z butli bądź zbiornika, 
olej opałowy niskosiarkowy do 0,3% lub 
odnawialne źródła energii); 

3) gromadzenia i selekcji odpadów na posesji 
w urządzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia zgodnie z systemem oczysz-
czania przyjćtym w gospodarce komunalnej 
gminy; 

4) usuwania i utylizacji odpadów wytwarza-
nych w ramach produkcji i usług, zgodnie z 
ustaleniami przepisów odrćbnych; 

5) zachowania istniejącej zieleni; 

6) wprowadzenia i utrzymania zieleni o charak-
terze izolacyjnym (ċredniowysokiej i wyso-
kiej) w miejscach pokazanych na rysunku w 
granicach terenu oznaczonego w planie 
symbolem PMS. 

5. Plan ustala ochronć wód podziemnych na ca-
łym obszarze objćtym granicami opracowania 
planu, znajdującego sić w granicach terenów 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(GZWP), poprzez: 

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w 
których prowadzona działalnoċć może spo-
wodować zanieczyszczenie gruntów lub 
wód, bez zaprojektowania i wykonania od-
powiednich zabezpieczeĉ; 

2) obowiązek stosowania wszelkich zabezpie-
czeĉ technicznych dla ochrony ċrodowiska, 
szczególnie wód podziemnych i powierzch-
niowych przy realizacji nowych inwestycji. 

§ 12.1. Plan ustala parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dotyczące: 

1) nieprzekraczalnej wysokoċci zabudowy usłu-
gowej, produkcyjnej i gospodarczej; 

2) maksymalnej intensywnoċci zabudowy; 

3) maksymalnej powierzchni zabudowy; 

4) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 

5) nachylenia połaci dachowych. 

2. Wielkoċci parametrów i wskaźników, o któ-
rych mowa w ust. 1. okreċlone są w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów. 

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

1. Plan nie ustala granic obszarów wymagających 
przeprowadzenia scaleĉ i podziałów nierucho-
moċci. 

2. Plan ustala szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomoċci: 

1) obowiązek zastosowania dla nieruchomoċci 
powstałych w wyniku scalania i podziału pa-
rametrów zgodnych z ustaleniami zapisa-
nymi w „ustaleniach szczegółowych dla da-
nych terenów”, 

2) obowiązek zapewnienia dla nieruchomoċci 
powstałych w wyniku scalania i podziału 
dostćpu do drogi publicznej, zgodnie z usta-
leniami planu oraz zgodnie z przepisami 
zawartymi w ustawach dotyczących gospo-
darki nieruchomoċciami przy spełnieniu wa-
runków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie. 

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

§ 15.1. Plan ustala nastćpujące zasady moder-
nizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruk-
tury technicznej: 

1) obowiązuje wyposażenie terenu przeznaczo-
nych pod zabudowć w sieci i urządzenia zaopa-
trzenia w wodć, odprowadzania ċcieków, elek-
troenergetyczne i telekomunikacyjne; 

2) dopuszczalne jest wyposażenie terenu w sieci 
infrastruktury technicznej innych mediów oraz 
inne urządzenia infrastruktury technicznej 
ograniczone do obsługi terenu, pod warunkiem 
zachowania pozostałych ustaleĉ planu oraz in-
teresów osób trzecich; 

3) budowa, rozbudowa i przebudowa sieci służą-
ca obsłudze zainwestowania może być prowa-
dzona wyłącznie w oparciu o warunki i dane 
techniczne uzyskane od zarządców sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć plan ustala: 

1) zaopatrzenie w wodć z istniejącego wodociągu 
zakładowego opartego o ujćcie wód podziem-
nych, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym 
na szczególne korzystanie z wód; 
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2) sieć wodociągowa istniejąca w obszarze planu 

podlegają zachowaniu z dopuszczeniem rozbu-
dowy i przebudowy; 

3) przy wystąpieniu kolizji istniejących wodocią-
gów z projektowaną zabudową wodociągi na-
leży przebudować; 

4) wodć na cele p.pożarowe i produkcyjne należy 
zapewnić indywidualnie z ujćcia wody lub po-
przez budowć na terenie planowanych inwe-
stycji zbiorników retencyjnych; 

3. W zakresie odprowadzanie ċcieków plan 
ustala: 

1) odprowadzanie ċcieków bytowych w systemie 
kanalizacji zakładowej i gromadzenie w zbior-
nikach bezodpływowych na terenie zakładu, 
pod warunkiem zapewnienia okresowego wy-
wozu zgromadzonych nieczystoċci przez kon-
cesjonowanych przewoźników do punktów 
zlewnych ċcieków; zakazuje sić odprowadzania 
nie oczyszczonych ċcieków do gruntu i cieków 
wodnych powierzchniowych; 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
plan ustala: 

1) dla odprowadzania wód opadowych należy 
zapewnić rozbudowć istniejącego systemu za-
kładowej sieci kanalizacji deszczowej, z odpły-
wami przez własny zbiornik retencyjny do cie-
ków powierzchniowych przepływających poza 
terenem zakładu (zlewnia rzeki Dobrzycy); Sto-
sowane rozwiązania powinny zapewniać od-
pływ wód w sposób wykluczający wystćpowa-
nie zakłóceĉ stosunków wodnych w terenach 
przyległych. Wody opadowe z placów składo-
wych, dróg i innych utwardzonych powierzchni 
należy odprowadzać przez odpowiednie urzą-
dzenia podczyszczające (osadniki piasku, sepa-
ratory zanieczyszczeĉ ropopochodnych), lokali-
zowane w granicach terenu do którego inwe-
stor ma tytuł prawny. Szczegółowe warunki 
odprowadzania ċcieków do odbiornika zgodnie 
z obowiązującymi przepisami okreċli organ 
udzielający pozwolenia wodnoprawnego; 

2) zakaz odprowadzania wód opadowych z tere-
nów inwestycji na tereny ulic lub działek sąsia-
dujących; 

5. W zakresie zasilania w energić elektryczną 
plan ustala: 

1) zasilanie w energić elektryczną z istniejącej 
sieci ċredniego napićcia przez istniejące przyłą-
cze i stacjć transformatorową na terenie zakła-
du oraz przez rozbudowć układu zasilania; 

2) przyłączanie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej poprzez budowć liniowych odcinków 
sieci i urządzeĉ elektroenergetycznych, prowa-

dzoną w oparciu o warunki przyłączenia wy-
dawane przez właċciwy zakład energetyczny 
dla podmiotu ubiegającego sić o przyłączenie 
do sieci; 

3) lokalizowanie nowych stacji transformatoro-
wych SN/nn poza liniami rozgraniczającymi 
ulic, jako: 

a) wolnostojące na działkach z bezpoċrednim 
dostćpem, 

b) wbudowane w obiekty kubaturowe, 

c) słupowe; 

6. W zakresie zaopatrzenia w energić cieplną dla 
potrzeb grzewczych, technologicznych i przy-
gotowywania ciepłej wody użytkowej, plan 
ustala: 

1) zaopatrzenie z lokalnych źródeł ciepła z za-
leceniem stosowania technologii i paliw 
ekologicznych, tj. zapewniających wysoki 
poziom czystoċci emisji spalin (energia elek-
tryczna, olej opałowy o niskiej zawartoċci 
siarki – 0,3%, gaz przewodowy, gaz płynny 
magazynowany w zbiornikach i inne); 

2) możliwoċć zaopatrzenia w ciepło ze źródeł 
odnawialnych (energia słoĉca, wiatru, bio-
masy i inne). 

7. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) bezpoċrednią obsługć telekomunikacyjną za 
poċrednictwem indywidualnych przyłączy, 
na warunkach okreċlonych przez dowolnego 
operatora sieci; 

2) Obowiązek zabezpieczenia możliwoċci przy-
gotowania łącznoċci alarmowej dla ochrony 
ludnoċci w sytuacjach szczególnych. 

§ 16. W zakresie gospodarki odpadami plan 
ustala: 

1) gromadzenie i selekcjć odpadów na posesjach 
w urządzeniach przystosowanych do ich gro-
madzenia zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjćtym w gospodarce komunalnej gminy; 

2) usuwania i utylizacji odpadów wytwarzanych w 
ramach produkcji i usług, zgodnie z ustalenia-
mi przepisów odrćbnych; 

§ 17. Plan ustala zasady modernizacji i rozbu-
dowy istniejących dróg oraz budowy nowych na 
obszarze obowiązywania planu: 

1. Obsługć komunikacyjną poprzez bezpoċredni 
zjazd z drogi krajowej nr 12 stykającej sić z ob-
szarem objćtym planem. 

2. Ustala sić obsługć działek i obiektów z dróg 
dojazdowych wewnćtrznych nie oznaczonych 
w planie. 
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3. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 

na własnych działkach przy uwzglćdnieniu na-
stćpujących wskaźników: 

1) zabudowa produkcyjno - przemysłowa, ma-
gazynowa, składy i bazy – indywidualnie na 
każdej działce w zależnoċci od rodzaju pro-
wadzonej działalnoċci nie mniej niż 1 miej-
sce postojowe dla samochodu osobowego 
lub 1 miejsce dla samochodu cićżarowego 
na każde 1000m2 powierzchni użytkowej 
budynków oraz 1 miejsce postojowe dla 
samochodu osobowego i 2 miejsca posto-
jowe dla rowerów na 10 pracowników; 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolami od 1PMS plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny produkcyj-
no - przemysłowe, składów i magazynów oraz 
usług handlu hurtowego i detalicznego; z 
obiektami i urządzeniami towarzyszącymi: 

1) obiektami małej architektury; 

2) zielenią urządzoną i izolacyjną. 

3) parkingami i drogami dojazdowymi we-
wnćtrznymi; 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) garaże i pomieszczenia gospodarcze 

2) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych 

3. Charakter działaĉ: 

1) adaptacja istniejącej stanu zagospodarowa-
nia 

2) realizacja nowej zabudowy, obiektów i prze-
strzeni. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan ustala możliwoċć podziału nierucho-
moċci na nowe działki budowlane z zacho-
waniem nastćpujących zasad: 

a) minimalna szerokoċć frontu działki - 50m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale – 5000m2, 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego – 70°; 

2) nieprzekraczalna wysokoċć nowej i rozbu-
dowywanej zabudowy: 

a) produkcyjnej, magazynowej i usługowej 
– 3 kondygnacje naziemne o maksymal-
nej wysokoċci 15m, od punktu posado-
wienia na gruncie rodzimym do najwyż-

szego punktu pokrycia dachu; (ograni-
czenie wysokoċci i iloċci kondygnacji nie 
dotyczy obiektów technicznych, takich 
jak: kominy, silosy, anteny, wysićgniki, 
itp. oraz czćċci budynków, których wyso-
koċć wynika bezpoċrednio z wymogów 
technicznych, konstrukcyjnych i techno-
logii produkcji), 

b) gospodarczej i garaży – 1 kondygnacja 
naziemna o maksymalnej wysokoċci 7m, 
od punktu posadowienia na gruncie ro-
dzimym do najwyższego punktu pokrycia 
dachu. 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
- 50%; 

4) maksymalna intensywnoċć zabudowy - 1; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10%. 

5. Architektura: 

1) dachy - płaskie, oparte na łuku oraz dwu-
spadowe i wielospadowe o równym nachy-
leniu połaci dachowych od 10º do 35º 

2) kolorystyka, charakter oraz materiał da-
chów, elewacji i ogrodzeĉ: 

a) dachy: 

- blacha w arkuszach, pokrycia bitu-
miczne, pokrycia z tworzyw sztucz-
nych dachówka ceramiczna, dachów-
ka cementowa, blachodachówka, da-
chy szklane, zielone i inne - z nakazem 
utrzymania kolorystyki jednakowej lub 
podobnej dla wszystkich obiektów na 
działce, 

- zakazuje sić stosowania kolorów ja-
skrawych, 

b) elewacje: 

- tynki i okładziny z blachy oraz two-
rzyw sztucznych w gamie kolorów pa-
stelowych lub białym oraz cegła, ka-
mieĉ i drewno w barwach natural-
nych, 

- zakaz stosowania okładzin winylo-
wych typu „siding”, 

- zakazuje sić stosowania kolorów ja-
skrawych 

c) plan dopuszcza dla elewacji i dachów ko-
lorystykć - związaną z kolorami firmo-
wymi danego inwestora. 

d) ogrodzenia: 

- jednorodne, formą i materiałami na-
wiązujące do charakteru zabudowy, 
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- zakazuje sić stosowania kolorów ja-
skrawych; 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) zakaz zabudowy mieszkaniowej; 

2) obowiązek realizacji pasów osłon w postaci 
nasadzeĉ zieleni wysokiej i ċredniowysokiej 
o charakterze izolacyjnym we wskazanych 
na rysunku planu miejscach mićdzy linią 
rozgraniczającą a nieprzekraczalną linią za-
budowy. Nasadzenia te powinny być wyko-
nane w postaci minimum 1 rzćdu gćstej zie-
leni zimozielonej o minimalnej wysokoċci 
3m (np.: żywotniki) dla miejsc gdzie linia za-
budowy oddalona jest o 3m od linii rozgra-
niczającej i minimum 2 rzćdów: pierwszego 
gćstej zieleni zimozielonej o minimalnej wy-
sokoċci 3m (np.: żywotniki) i drugiego ziele-
ni wysokiej o minimalnej wysokoċci 8m dla 
miejsc gdzie linia zabudowy oddalona jest o 
10 m od linii rozgraniczającej. W przypadku 
kolizji zieleni izolacyjnej z istniejącą bądź 
projektowaną infrastrukturą techniczną 
można zmienić lokalizacjć pasów zieleni izo-
lacyjnej lub zastąpić je innymi rozwiązania-
mi technicznymi o charakterze izolacyjnym. 

3) uciążliwoċć związana z działalnoċcią zakładu 
należy ograniczać (za pomocą rozwiązaĉ 
technologicznych lub osłonowych) do pa-
rametrów okreċlonych w raporcie oddziały-
wania na ċrodowisko – jeċli taki bćdzie wy-
magany. 

4) Plan ustala obowiązek sytuowania zabudo-
wy wewnątrz terenów wyznaczonych na ry-
sunku planu obowiązującymi i nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy. 

5) Dla istniejącej zabudowy i obiektów, znajdu-
jących sić w całoċci mićdzy linią rozgrani-
czającą, a wyznaczonymi w planie liniami 
zabudowy, plan dopuszcza bieżącą konser-
wacjć oraz przebudowć tej zabudowy i 
obiektów, ustalając jednoczeċnie możliwoċć 
jej odtworzenia jedynie w granicach obszaru 
wyznaczonego przez linie zabudowy. 

6) Dla istniejącej zabudowy i obiektów, znajdu-
jących sić w czćċci mićdzy linią rozgranicza-
jącą, a wyznaczonymi w planie liniami za-
budowy, plan dopuszcza poza bieżącą kon-
serwacją tej zabudowy i obiektów także 
możliwoċć jej przebudowy w istniejącym 

obrysie, a rozbudowć i odtworzenie jedynie 
w granicach obszaru wyznaczonego przez 
linie zabudowy. 

7) obowiązek spełnienia warunków ochrony, 
nakazów i zakazów wymienionych w ustale-
niach ogólnych dla wszystkich terenów, a w 
szczególnoċci: 

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

b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeĉ - 
§ 10, 

c) zasad ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go - § 11, 

d) zasad zakresie scalania i podziału nieru-
chomoċci- § 13, 

e) zasad tymczasowego zagospodarowania 
- § 14, 

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

g) zasad gospodarki odpadami - § 16, 

h) zasad obsługi komunikacyjnej terenów - 
§ 17. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 19. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 
4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala sić wysokoċć stawki procentowej, służącej 
naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-
ċci nieruchomoċci związanego z uchwaleniem 
planu w wysokoċci: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem PMS – 
30%. 

§ 20. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejċcia 
w życie niniejszego planu, a nie zakoĉczonych 
decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Wolanów. 

§ 22. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Zbigniew Kacprzak 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLIV/144/09 
Rady Gminy w Wolanowie 

z dnia 29 października 2009r. 
 

Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zadaĉ  
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 
późn. zm.) Rada Gminy w Wolanowie rozstrzyga, 
co nastćpuje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaĉców stanowią zadania własne gminy. 

§ 2. W skład zadaĉ własnych gminy zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego wchodzą: 

- wodociąg, 

- kanalizacja sanitarna, 

- oċwietlenie dróg i miejsc publicznych, 

- kanalizacja deszczowa. 

§ 3. Sposób realizacji przewidzianych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadaĉ gminy: 

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy, 
w tym Prawo zamówieĉ publicznych, 

2) w oparciu o przepisy branżowe, np. prawo 
energetyczne, 

3) terminy realizacji poszczególnych zadaĉ - eta-
powanie w zależnoċci od przyjćtych zadaĉ w 
corocznych budżetach gminy, 

4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej w granicach planu nie należą do 
zadaĉ własnych gminy i bćdą finansowe ze 
ċrodków własnych inwestorów, na zasadach 
okreċlonych przepisami odrćbnymi. 

§ 4. Zasady finansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadaĉ własnych gminy, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych odbywać sić 
bćdą poprzez: 

1) wydatki z budżetu gminy zgodnie z uchwałą 
budżetową, 

2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budżet gminy – w ramach, m.in. 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji z funduszy krajowych, 

c) z udziału inwestorów zewnćtrznych na pod-
stawie odrćbnych porozumieĉ, 

d) innych ċrodków zewnćtrznych. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Zbigniew Kacprzak 
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UCHWAŁA Nr XLIV/146/09 

RADY GMINY W WOLANOWIE 

z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr VI/22/07 z dnia 2 marca 2007r.  
w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada1984r. o 
podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 
94, poz. 431 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 
30 października 2002r. o podatku leċnym (Dz.U. Nr 

200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 i art. 14  
pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. 
Nr 9, poz. 84 z późn zm.) Rada Gminy w Wolano-
wie uchwala, co nastćpuje: 

 

 


