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UCHWAŁA Nr IV/12/2011 

RADY GMINY NIEPORĘT 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporęcie”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, 
18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1  
i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz  
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o 
zmianie ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustawy o PaŊstwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, 
poz. 871), w wykonaniu uchwały nr 
XXXIV/37/2009 Rady Gminy Nieporňt z dnia  
26 marca 2009r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia „Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu działki ewid.  
nr 113/11 w Nieporňcie”, po stwierdzeniu zgod-
noŌci z ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nieporňt” zatwierdzonym uchwałņ  
nr 98/LVIII/98 Rady Gminy Nieporňt z dnia  
17 czerwca 1998r., Rada Gminy Nieporňt uchwa-
la, co nastňpuje:  

§ 1. Uchwala siň: „Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu działki 
ewid. nr 113/11 w Nieporňcie” składajņcy siň z: 

1. Tekstu planu. 

2. Rysunku planu w skali 1:1000, stanowiņcego 
załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały, bňdņce-
go jej integralnņ czňŌciņ. 

3. Rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglňdnionych uwag do projektu planu, 
stanowiņcego załņcznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

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. 

§ 2.1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu działki ewid.  
nr 113/11 w Nieporňcie obejmuje obszar działki 
ewidencyjnej nr 113/11, połoŐonej w Nieporňcie, 
gmina Nieporňt. 

2. Granice planu okreŌla załņcznik nr 1 do 
uchwały nr XXXIV/37/2009 Rady Gminy Niepo-
rňt z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przystņ-
pienia do sporzņdzenia „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
działki ewid. nr 113/11 w Nieporňcie”. Granice 
planu wyznaczone sņ na rysunku planu. 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Celem planu jest umoŐliwienie rozbudo-
wy istniejņcych budynków uŐytecznoŌci publicz-
nej przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i 
optymalizacji korzyŌci, wynikajņcych z propo-
nowanych działaŊ i przekształceŊ przestrzen-
nych. 

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

1. planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1, sta-
nowiņce przepisy gminne, 

2. przepisach odrňbnych – naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi, 

3. obszarze obowiņzywania planu – naleŐy 
przez to rozumień obszar, którego granice 
okreŌlono w § 2, 

4. terenie – naleŐy przez to rozumień teren o 
okreŌlonym przeznaczeniu lub o odrňbnych 
zasadach zagospodarowania, wydzielony 
na rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi, 

5. przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, ustalone dla 
danego terenu, 

6. przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie inne niŐ 
podstawowe, które uzupełnia przeznaczenie 
podstawowe, 

7. powierzchni zabudowy działki budowlanej – 
naleŐy przez to rozumień powierzchniň 
działki zabudowanņ budynkami, liczonņ po 
zewnňtrznym obrysie Ōcian tych budynków, 

8. intensywnoŌci zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień stosunek sumy powierzchni, li-
czonej po zewnňtrznym obrysie Ōcian, 
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wszystkich kondygnacji nadziemnych (bez 
piwnic) wszystkich budynków zlokalizowa-
nych na działce, do powierzchni działki, 

9. powierzchni biologicznie czynnej - naleŐy 
przez to rozumień teren z nawierzchniņ 
ziemnņ urzņdzony w sposób zapewniajņcy 
naturalnņ wegetacjň, a takŐe 50% po-
wierzchni tarasów i stropodachów z takņ 
nawierzchniņ, nie mniej jednak niŐ 10m², 
oraz wodň powierzchniowņ na tym terenie, 

10. nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń zewnňtrz-
nej Ōciany budynku (oprócz wysuniňtych 
poza tņ Ōcianň okapów, otwartych tarasów i 
balkonów oraz elementów wejŌń do budyn-
ków, takich jak schody, pochylnie, rampy, 
zadaszenia), od linii rozgraniczajņcej drogi 
publicznej, ciņgu pieszo-jezdnego, granicy 
działki lub innego obiektu zgodnie z rysun-
kiem planu, 

11. usługach – naleŐy przez to rozumień dzia-
łalnoŌń gospodarczņ, której celem jest za-
spokojenie potrzeb ludnoŌci, nie wytwarza-
jņcņ dóbr materialnych, 

12. strefie bezpieczeŊstwa dla linii napowietrz-
nej 15kV - naleŐy przez to rozumień pas te-
renu w otoczeniu linii, który ze wzglňdów 
eksploatacyjnych linii i bezpiecznej pracy w 
pobliŐu czynnej linii elektroenergetycznej 
wymaga ustalenia ograniczeŊ w zagospo-
darowaniu przestrzennym terenu, 

13. definicje pozostałych pojňń nie wymienio-
nych powyŐej, a uŐytych w niniejszej 
uchwale znajdujņ siň w przepisach odrňb-
nych. 

§ 5. Dla obszaru objňtego granicami okreŌlo-
nymi w § 2 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. parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy, 

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

7. szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci, 

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

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

10. zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, 

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

§ 6. Plan nie zawiera ustaleŊ, z racji braku ich 
wystňpowania lub braku potrzeby ich okreŌle-
nia, dotyczņcych: 

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

2. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

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

§ 7.1. 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) przeznaczenie terenów. 

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

1) strefa ochrony sanitarnej poŌredniej od ujň-
cia wody wodociņgu północnego m.st. War-
szawy ze Zbiornika ZegrzyŊskiego. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 i 2 majņ charakter infor-
macyjny. 

Rozdział 2 

Zakres ustaleń planu 

§ 8. Na obszarze objňtym granicami planu 
ustala siň jako podstawowe przeznaczenie - te-
reny zabudowy usługowej o charakterze pu-
blicznym, oznaczone symbolami U. 

§ 9. Plan ustala zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego:  
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1. Obowiņzek lokalizowania zabudowy zgodnie 

z ustaleniami rysunku planu dotyczņcymi 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

2. Obowiņzek zachowania dla wszystkich bu-
dynków podobnych parametrów w zakresie 
wysokoŌci i kształtu dachu oraz ujednoliconej 
kolorystyki elewacji i pokryń dachowych. 

3. Zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej 
kolorystyki elewacji i dachów budynków oraz 
ogrodzeŊ. 

4. Zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych, 
z wyjņtkiem obiektów lokalizowanych dla po-
trzeb budowy w granicach terenu budowy na 
czas okreŌlony w pozwoleniu na budowň. 

5. MoŐliwoŌń lokalizacji reklam usytuowanych 
wyłņcznie w płaszczyŎnie ogrodzenia lub 
elewacji budynku o maksymalnej powierzch-
ni 3m². 

§ 10. Plan ustala nastňpujņce zasady lokaliza-
cji i gabaryty ogrodzeŊ:  

1. W przypadku lokalizowania ogrodzeŊ, obo-
wiņzek sytuowania ich w liniach rozgranicza-
jņcych dróg. 

2. Dla ogrodzeŊ frontowych (od strony drogi) 
ustala siň: 

1) obowiņzek stosowania ogrodzeŊ aŐuro-
wych, w których powierzchnia przeŌwitu 
wynosi min. 30%, 

2) moŐliwoŌń zastosowania podmurówki o 
maksymalnej wysokoŌci 0,6m, 

3) wysokoŌń maksymalnņ ogrodzenia razem 
z podmurówkņ: 2m, 

4) zakaz stosowania ogrodzeŊ pełnych oraz 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych. 

3. Dla ogrodzeŊ bocznych (miňdzy działkami 
budowlanymi) ustala siň: 

1) moŐliwoŌń stosowania ogrodzeŊ aŐuro-
wych lub pełnych, identycznych lub na-
wiņzujņcych do ogrodzeŊ frontowych, 

2) moŐliwoŌń zastosowania podmurówki o 
maksymalnej wysokoŌci 0,6m, 

3) wysokoŌń maksymalnņ ogrodzenia razem 
z podmurówkņ 2m, 

4) zakaz stosowania ogrodzeŊ z prefabryka-
tów betonowych. 

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

1. Na całym obszarze plan zakazuje: 

1) lokalizowania przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 

okreŌlonych w przepisach odrňbnych, z 
wyjņtkiem realizowania inwestycji celu 
publicznego, 

2) wprowadzania nieoczyszczonych Ōcieków 
do wód powierzchniowych i do gruntu 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanałów Ōciekowych, 

3) wycinania drzew, oprócz przypadków 
stwarzajņcych bezpoŌrednie zagroŐenie 
dla Őycia ludzi oraz utraty mienia lub sta-
nowiņcych przeszkodň dla lokalizacji 
obiektów kubaturowych oraz urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej. 

2. Plan ustala, zgodnie z obowiņzujņcymi prze-
pisami z zakresu ochrony Ōrodowiska, teren 
oznaczony symbolem 2U (na którym dopusz-
cza siň sytuowanie lokali mieszkalnych), pod-
legajņcy ochronie akustycznej, dla którego 
obowiņzujņ dopuszczalne poziomy hałasu 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

3. Z uwagi na to, Őe obszar objňty niniejszym 
planem miejscowym znajduje siň w grani-
cach strefy ochrony sanitarnej poŌredniej od 
ujňcia wody Wodociņgu Północnego m.st. 
Warszawy ze Zbiornika ZegrzyŊskiego, plan 
ustala utrzymanie zapisów wynikajņcych z 
decyzji zatwierdzajņcej ustanowienie tej stre-
fy. 

4. Plan ustala obowiņzek: 

1) ochrony powietrza atmosferycznego po-
przez zastosowanie w obiektach o charak-
terze usługowym instalacji, których eks-
ploatacja nie spowoduje przekroczenia 
standardów jakoŌci powietrza poza tere-
nem, do którego prowadzņcy instalacje 
posiada tytuł prawny, 

2) maksymalnego zachowania istniejņcej zie-
leni. 

§ 12.1. Plan ustala parametry i wskaŎniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

2) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy, 

3) maksymalnņ intensywnoŌń zabudowy, 

4) maksymalnņ powierzchniň zabudowy, 

5) minimalnņ powierzchniň biologicznie czynnņ, 

6) nachylenie połaci dachowych. 

2. WielkoŌci parametrów i wskaŎników, o któ-
rych mowa w ust. 1, okreŌlone sņ w „Ustale-
niach szczegółowych dla terenów”, w rozdzia-
le 3 niniejszej uchwały. 
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§ 13. Plan ustala szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomoŌci:  

1. Plan nie ustala granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów 
nieruchomoŌci. 

2. Połņczenia i podziały naleŐy przeprowadzań 
procedurņ przewidzianņ w przepisach ustawy 
o gospodarce nieruchomoŌciami. 

3. NieruchomoŌci powstałe w wyniku scalenia 
istniejņcych działek, a nastňpnie ich podziału, 
muszņ mień: 

1) parametry zgodne z ustaleniami zapisa-
nymi w „Ustaleniach szczegółowych dla 
terenów” (rozdział 3 niniejszej uchwały), 

2) zapewniony dostňp do drogi publicznej, 
zgodnie z ustaleniami planu oraz zgodnie 
z przepisami zawartymi w ustawach doty-
czņcych gospodarki nieruchomoŌciami 
oraz warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadań budynki i ich usytu-
owanie. 

4. Plan ustala zachowanie dotychczasowych 
podziałów na działki budowlane, zaistniałych 
przed uchwaleniem niniejszego planu oraz 
działek powstałych w wyniku wydzielenia 
dróg wyznaczonych na rysunku planu. 

§ 14. Plan ustala zasady tymczasowego za-
gospodarowania, urzņdzania oraz uŐytkowania 
terenów - do czasu zagospodarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siň ich 
uŐytkowanie w sposób dotychczasowy. 

§ 15.1. Plan ustala zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1) obowiņzek wyposaŐenia terenu objňtego 
planem w sieci i urzņdzenia zaopatrzenia w 
wodň, odprowadzania Ōcieków, elektroener-
getyczne i telekomunikacyjne, zasilane z sys-
temów zbiorowych, 

2) moŐliwoŌń wyposaŐania terenu w sieci in-
nych mediów technicznych, w tym sień ga-
zowņ i kanalizacjň deszczowņ, 

3) zachowanie istniejņcych sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej, nie kolidujņcych z 
planowanņ zabudowņ, z dopuszczeniem 
wymiany, przebudowy i rozbudowy, 

4) zasadň realizacji sieci infrastruktury technicz-
nej, o których mowa w pkt 1 i 2 w drogach, z 
nastňpujņcymi zastrzeŐeniami: 

a) wzajemne usytuowanie sieci i sņsiadujņ-
cych z niņ obiektów budowlanych powin-
no spełniań warunki okreŌlone w odrňb-
nych przepisach, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň sieci poza drogņ, 
w pasach terenów ograniczonych liniņ za-
budowy i liniņ rozgraniczajņcņ dróg, pod 
warunkiem uzyskania zgody właŌcicieli i w 
uzgodnieniu z zarzņdzajņcym sieciņ, 

c) na całym obszarze dopuszczalne jest loka-
lizowanie obiektów infrastruktury tech-
nicznej pod warunkiem uzyskania prawa 
do dysponowania odpowiednim terenem 
na ten cel, 

d) do wszystkich urzņdzeŊ i sieci naleŐy za-
pewniń dostňp właŌciwym słuŐbom dla 
wykonywania bieŐņcych konserwacji, na-
praw i remontów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň na cele 
bytowe, gospodarcze i p. poŐarowe plan ustala: 

1) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej gminnej 
sieci wodociņgowej, z uwzglňdnieniem wy-
mogów dotyczņcych przeciwpoŐarowego za-
opatrzenia wodnego, w tym lokalizacji hy-
drantów przeciwpoŐarowych, 

2) podłņczenie nowych odbiorców do sieci na-
stňpowań bňdzie na podstawie warunków 
uzyskanych od zarzņdzajņcego sieciņ. 

3. W zakresie odprowadzania Ōcieków byto-
wo-gospodarczych plan ustala: 

1) odprowadzanie Ōcieków komunalnych po-
przez system kanalizacji obrzeŐa Jeziora Ze-
grzyŊskiego do oczyszczalni Ōcieków „Dňbe” 
w Orzechowie, 

2) podczyszczanie Ōcieków w miejscu wytwa-
rzania, jeŌli wskaŎniki zanieczyszczeŊ prze-
kraczań bňdņ wielkoŌci dopuszczalne, okre-
Ōlone w odrňbnych przepisach, 

3) podłņczenie uŐytkowników do sieci według 
warunków okreŌlanych przez zarzņdzajņcego 
sieciņ, 

4) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych Ōcie-
ków do wód powierzchniowych i do gruntu 
oraz budowy przydomowych oczyszczalni 
Ōcieków. 

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych plan ustala obowiņzek odprowadzania 
wód deszczowych z dachów obiektów i po-
wierzchni utwardzonych do istniejņcej sieci ka-
nalizacji deszczowej. 

5. W zakresie zasilania w energiň elektrycznņ 
plan ustala: 

1) zasilanie z istniejņcej sieci elektroenergetycz-
nej napowietrzno-kablowej Ōredniego napiň-
cia (15 kV) i niskiego napiňcia 0,4 kV, 
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2) bezpoŌredniņ dostawň energii elektrycznej 

do odbiorców poprzez przyłņcza elektroener-
getyczne niskiego napiňcia, 

3) budowň sieci i urzņdzeŊ elektroenergetycz-
nych prowadzonņ w oparciu o warunki przy-
łņczenia i umowy przyłņczeniowe zawierane 
przez właŌciwy zakład energetyczny z pod-
miotami ubiegajņcymi siň o przyłņczenie do 
sieci, 

4) w przypadku wystņpienia kolizji projektowa-
nego zagospodarowania terenu z istniejņcņ 
sieciņ elektroenergetycznņ, przebudowa mo-
Őe byń zrealizowana w uzgodnieniu i na wa-
runkach okreŌlonych przez zarzņdcň sieci 
według przepisów odrňbnych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan 
ustala: 

1) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych Ŏródeł cie-
pła z zastosowaniem paliw grzewczych za-
pewniajņcych wysoki stopieŊ czystoŌci emisji 
spalin, tj. energia elektryczna, gaz przewo-
dowy lub z butli, olej opałowy niskosiarkowy. 

2) moŐliwoŌń zaopatrzenia w ciepło ze Ŏródeł 
odnawialnych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala: 

1) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej sieci gazowej 
Ø 80 mm niskiego podwyŐszonego ciŌnienia, 

2) rozbudowň i przebudowň istniejņcej sieci 
gazowej kolidujņcej z istniejņcym i projekto-
wanym zagospodarowaniem na warunkach 
okreŌlonych przez właŌciwy zakład gazowni-
czy, zgodnie z aktualnie obowiņzujņcym roz-
porzņdzeniem okreŌlajņcym warunki tech-
niczne jakim powinny odpowiadań sieci ga-
zowe, 

3) lokalizacjň szafek gazowych w miejscu 
uzgodnionym z zarzņdcņ sieci gazowej, 

4) lokalizacjň ogrodzeŊ w odległoŌci minimum 
0,5m od gazociņgu, 

5) zapewnienie dostňpu do urzņdzeŊ liniowych 
uzbrojenia przebiegajņcych przez tereny dzia-
łek w celu wykonania bieŐņcych konserwacji i 
napraw, 

6) zabezpieczenie istniejņcych gazociņgów 
przed uszkodzeniem przez sprzňt budowlany 
i samochody podczas prowadzenia prac mo-
dernizacyjnych ulic i dróg, 

7) dostawa gazu dla nowych odbiorców bňdzie 
moŐliwa o ile spełnione zostanņ kryteria eko-
nomicznej opłacalnoŌci dostawy gazu oraz 
zawarte odpowiednie porozumienia z od-
biorcami. 

 

8. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) bezpoŌredniņ obsługň abonentów telefonicz-
nych za poŌrednictwem indywidualnych 
przyłņczy na warunkach okreŌlonych przez 
odpowiedniego operatora telekomunikacyj-
nego, 

2) obowiņzek zapewnienia łņcznoŌci alarmowej 
dla ochrony ludnoŌci w sytuacjach szczegól-
nych. 

9. W zakresie gospodarki odpadami plan 
ustala: 

1) gromadzenie i segregacjň odpadów zgodnie 
z planem gospodarki odpadami w gminie 
Nieporňt, w urzņdzeniach przystosowanych 
do ich gromadzenia - w czterech typach 
oznaczonych pojemników: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

b) surowce wtórne, 

c) odpady organiczne przeznaczone do kom-
postowania, 

d) wydzielone odpady niebezpieczne. 

2) wywóz odpadów na wysypisko, na podsta-
wie stosownych umów. 

§ 16. Plan ustala zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji:  

1. Plan nie ustala zasad budowy nowych dróg. 

2. Obsługň komunikacyjnņ obszaru objňtego 
planem zapewniajņ istniejņce drogi znajdujņ-
ce siň poza jego granicami. 

1) poŌrednio - droga wojewódzka nr 633 – ul. 
Jana Kazimierza, 

2) bezpoŌrednio: 

a) droga gminna – ul. PodleŌna, 

b) droga wewnňtrzna. 

3. Obowiņzek zapewnienia miejsc postojowych 
na działce przy uwzglňdnieniu nastňpujņcych 
wskaŎników: 

a) 1 miejsce postojowe/30m² lokalu uŐytko-
wego, 

b) 2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 17. Dla terenu zabudowy usługowej o cha-
rakterze publicznym, oznaczonego symbolem 
1U, plan ustala:  

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-
gowa o charakterze publicznym. 
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2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) garaŐe, pomieszczenia gospodarcze usy-
tuowane w budynku usługowym lub jako 
obiekty wolnostojņce, 

2) urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

3) miejsca postojowe, drogi wewnňtrzne. 

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

1) plan nie ustala zasad podziału nierucho-
moŌci, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki budowlanej: 60%, 

3) maksymalna intensywnoŌń działki budow-
lanej: 1, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna działki budowlanej: 20%, 

5) maksymalna wysokoŌń nowej zabudowy: 

a) usługowej – 10m – do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, 

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

6) geometria dachów: 

a) dla budynków usługowych - dachy pła-
skie lub dachy strome dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci 
dachowych od 30º do 45º, 

b) dla wolnostojņcych garaŐy i budynków 
gospodarczych - dachy płaskie lub da-
chy strome jednospadowe, dwuspa-
dowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 30º do 45º, 

c) w istniejņcych budynkach w przypadku 
koniecznoŌci remontu lub wymiany 
dachu plan dopuszcza zastosowanie 
pierwotnego kņta nachylenia połaci. 

7) kolorystyka oraz materiał dachów, elewa-
cji i ogrodzeŊ frontowych: 

a) dachy płaskie – bez ograniczeŊ, 

b) dachy strome - dachówka ceramiczna, 
dachówka cementowa, blachodachów-
ka lub inne pokrycia dachowe imitujņce 
dachówkň w naturalnych barwach da-
chówki ceramicznej lub odcieniach ko-
loru czerwonego, brņzowego, czarne-
go, z zachowaniem jednakowej lub po-
dobnej kolorystyki oraz materiału dla 
wszystkich obiektów zlokalizowanych 
na działce, 

c) elewacje – tynki w gamie kolorów pa-
stelowych oraz kamieŊ, cegła, drewno, 
uszlachetnione materiały imitujņce 
kamieŊ i cegłň w barwach naturalnych 
z zachowaniem jednakowej lub podob-

nej kolorystyki oraz materiału dla 
wszystkich obiektów zlokalizowanych 
na działce; zakaz stosowania okładzin z 
PCV oraz okładzin z blachy, 

d) ogrodzenia frontowe - tynk, kamieŊ, 
cegła, drewno, metal oraz uszlachet-
nione materiały imitujņce kamieŊ i ce-
głň, w barwach dostosowanych do ko-
lorystyki obiektów zlokalizowanych na 
działce. 

4. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

1) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņ-
cych: 

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

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ zawar-
tych w § 10, 

c) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zawartych w § 11, 

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. 

§ 18. Dla terenu zabudowy usługowej o cha-
rakterze publicznym, oznaczonego symbolem 
2U, plan ustala:  

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-
gowa o charakterze publicznym. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) lokale mieszkalne usytuowane w budynku 
usługowym, 

2) garaŐe, pomieszczenia gospodarcze usy-
tuowane w budynku usługowym lub jako 
obiekty wolnostojņce, 

3) urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

4) miejsca postojowe, drogi wewnňtrzne, 

5) obiekty małej architektury. 

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

1) plan nie ustala zasad podziału nierucho-
moŌci, 
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2) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki budowlanej: 50%, 

3) maksymalna intensywnoŌń działki budow-
lanej: 0,8, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna działki budowlanej: 30%, 

5) maksymalna wysokoŌń nowej zabudowy: 

a) usługowej – 12m – do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, 

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

6) geometria dachów: 

a) dla budynków usługowych - dachy pła-
skie lub dachy strome dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci 
dachowych od 30º do 45º, 

b) dla wolnostojņcych garaŐy i budynków 
gospodarczych - dachy płaskie lub da-
chy strome jednospadowe, dwuspa-
dowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 30º do 45º, 

c) w istniejņcych budynkach w przypadku 
koniecznoŌci remontu lub wymiany 
dachu plan dopuszcza zastosowanie 
pierwotnego kņta nachylenia połaci. 

7) kolorystyka oraz materiał dachów, elewa-
cji i ogrodzeŊ frontowych: 

a) dachy płaskie – bez ograniczeŊ, 

b) dachy strome - dachówka ceramiczna, 
dachówka cementowa, blachodachów-
ka lub inne pokrycia dachowe imitujņce 
dachówkň w naturalnych barwach da-
chówki ceramicznej lub odcieniach ko-
loru czerwonego, brņzowego, czarne-
go, z zachowaniem jednakowej lub po-
dobnej kolorystyki oraz materiału dla 
wszystkich obiektów zlokalizowanych 
na działce, 

c) elewacje – tynki w gamie kolorów pa-
stelowych oraz kamieŊ, cegła, drewno, 
uszlachetnione materiały imitujņce 
kamieŊ i cegłň w barwach naturalnych 
z zachowaniem jednakowej lub podob-
nej kolorystyki oraz materiału dla 
wszystkich obiektów zlokalizowanych 
na działce; zakaz stosowania okładzin z 
PCV oraz okładzin z blachy, 

d) ogrodzenia frontowe - tynk, kamieŊ, 
cegła, drewno, metal oraz uszlachet-
nione materiały imitujņce kamieŊ i ce-
głň, w barwach dostosowanych do ko-

lorystyki obiektów zlokalizowanych na 
działce. 

4. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

1) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņ-
cych: 

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

b) lokalizacji i gabarytów ogrodzeŊ zawar-
tych w § 10, 

c) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego zawartych w § 11, 

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 4 

Ustalenia końcowe 

§ 19. Na obszarze objňtym niniejszym pla-
nem tracņ moc ustalenia Zmiany w planie 
uproszczonym zagospodarowania przestrzen-
nego Osiedla Górki 2 w Nieporňcie, zatwierdzo-
nej uchwałņ nr 43/XXXIX/01 Rady Gminy Niepo-
rňt z dnia 27 kwietnia 2001r., opublikowanej w 
Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazo-
wieckiego Nr 160, poz. 2360. 

§ 20. 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 10%. 

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Nieporňt. 

§ 22. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

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

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Eugeniusz Woźniakowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr IV/12/2011 

Rady Gminy Nieporňt 
z dnia 27 stycznia 2011r. 

 
Informacja dotyczņca uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporňcie 
 

W terminie wskazanym, zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w ogłoszeniu Wójta Gminy z dnia 26 paŎdziernika 2010r. do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporňcie nie wpłynňły Őadne 
uwagi. 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr IV/12/2011 

Rady Gminy Nieporňt 
z dnia 27 stycznia 2011r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu  

infrastruktury technicznej, naleŐņcych do zadaŊ własnych Gminy, ustalonych w miejscowym planie  
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporňcie 

 
1. W zwiņzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 

ewid. nr 113/11 w Nieporňcie ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowň usługowņ o charakterze 
publicznym, o symbolu 1U i 2U. Teren 1U jest zabudowany i zagospodarowany z bezpoŌrednim do-
stňpem do drogi publicznej. Teren 2U jest zabudowany i zagospodarowany z bezpoŌrednim dostň-
pem do drogi publicznej i drogi wewnňtrznej. 

2. Wydatki wynikajņce ze skutków realizacji inwestycji przewidzianych w planie nie stanowiņ zadania 
własnego Gminy i nie bňdņ generowały kosztów dla Gminy Nieporňt, jako Őe: 

1) na terenach objňtych planem nie przewiduje siň budowy nowych dróg publicznych – teren objňty 
planem obsługujņ drogi juŐ istniejņce, a plan nie zakłada ich poszerzenia; 

2) obszar objňty planem posiada dostňp do niezbňdnych sieci infrastruktury technicznej, co oznacza, 
Őe Gmina nie poniesie kosztów zwiņzanych z ich realizacjņ. 
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UCHWAŁA Nr VIII/39/2011 

RADY GMINY NIEPORĘT 

 z dnia 19 maja 2011 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 

prowadzone przez gminę Nieporęt w czasie przekraczającym wymiar zajęć  
zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) 
oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 wrzeŌnia 1991r. o systemie oŌwiaty 
(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŎn. zm.) 
Rada Gminy Nieporňt uchwala, co nastňpuje:  

§ 1.1. Ustala siň czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki obejmujņcy realizacjň pod-
stawy programowej wychowania przedszkolne-
go w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez gminň Nieporňt w wymiarze 5 godzin 
dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku 
do piņtku w godzinach 7.30 - 12.30, w wyłņcze-
niem przerwy wakacyjnej okreŌlonej na posta-
wie odrňbnych przepisów. 


