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UCHWAŁA Nr VIII/70/11 

RADY GMINY WIELISZEW 

 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póŎn. zm.) 
oraz art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z póŎn. zm.), 
w zwiņzku z uchwałņ nr 62/VII/03 Rady Gminy 
Wieliszew z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obsza-
ru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew, stwierdzajņc 
zgodnoŌń z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wieliszew zatwierdzonym uchwałņ nr 
239/XVII/2000 Rady Gminy Wieliszew z dnia  
7 listopada 2000r., Rada Gminy Wieliszew 
uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, 
gm. Wieliszew składajņcy siň z: 

1. czňŌci tekstowej, stanowiņcej treŌń uchwały 
planu, 

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

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. Granice planu okreŌla załņcznik nr 1 do 
uchwały nr 62/VII/03 Rady Gminy Wieliszew z 
dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru wsi Skrze-
szew, gm. Wieliszew. Granice planu obejmujņ 
obszar połoŐony wzdłuŐ ul. Łņcznej i przebiega-
jņ: 

 

1. od północy – po granicy z miejscowoŌciņ 
Poddňbie, 

2. od wschodu – po granicy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wieliszew, dotyczņcego obszaru wsi Komor-
nica, uchwalony uchwałņ nr 46/IX/07 Rady 
Gminy Wieliszew z dnia 12 czerwca 2007r. 

3. od południa – po północnej granicy działki 
ewid. nr 624 (ul. Łņczna) 

4. od zachodu – po osi drogi na działce ewid. nr 
620. 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 3. Celem planu jest ustalenie warunków dla 
zrównowaŐonego rozwoju, polegajņcych na 
przekształceniu terenów niezainwestowanych w 
sposób umoŐliwiajņcy wyznaczenie nowych 
obszarów budowlanych przy minimalizacji wza-
jemnych konfliktów i optymalizacji korzyŌci, 
wynikajņcych z proponowanych działaŊ i prze-
kształceŊ przestrzennych, oraz uporzņdkowaniu 
terenów juŐ zainwestowanych. 

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

1. planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1; 

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 niniejszej uchwały; 

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 w pla-
nie dla danego terenu; 
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6. przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 

przez to rozumień przeznaczenie inne niŐ 
podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe i nie moŐe 
funkcjonowań bez przeznaczenia podsta-
wowego; 

7. powierzchni zabudowy działki budowlanej – 
naleŐy przez to rozumień powierzchniň 
działki zabudowanņ budynkami; 

8. intensywnoŌci zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień stosunek sumy powierzchni, li-
czonej po zewnňtrznym obrysie krawňdzi, 
wszystkich kondygnacji naziemnych (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 linie okreŌlajņce naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń zewnňtrz-
nej Ōciany budynku od linii rozgraniczajņcej 
drogi publicznej, ciņgu pieszo-jezdnego, 
drogi wewnňtrznej, granicy działki lub in-
nego obiektu zgodnie z rysunkiem planu, 
bez wysuniňtych poza zewnňtrznņ Ōcianň 
budynku, takich jego czňŌci jak: gzymsy, 
okapy, schody zewnňtrzne, otwarte tarasy, 
balkony, wykusze, podesty, pochylnie i 
rampy; 

11. usługach – naleŐy przez to rozumień dzia-
łalnoŌń nie wytwarzajņcņ metodami prze-
mysłowymi dóbr materialnych, której ce-
lem jest zaspokojenie potrzeb ludnoŌci; 

12. usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień działalnoŌń usługowņ nie zalicza-
nņ do przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko; 

13. definicje pozostałych pojňń nie wymienio-
nych powyŐej a uŐytych w niniejszej uchwa-
le 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 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. szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci, 

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

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

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 
planem lub braku potrzeby ich okreŌlenia, doty-
czņcych: 

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 lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrňb-
nych, w tym górniczych, a takŐe naraŐonych 
na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐo-
nych 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. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 majņ charakter informa-
cyjny. 

Rozdział 2 
Zakres ustaleń planu 

§ 8. Na obszarze objňtym granicami planu 
wydziela siň tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami cyfrowo-literowymi, dla których 
ustala siň nastňpujņce podstawowe przeznacze-
nie terenu: 
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1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami MN, 

2. tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolami ZL, 

3. tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDL, 

4. tereny dróg dojazdowych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami KDD. 

§ 9. Plan ustala zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego: 

1. obowiņzek lokalizowania zabudowy na dział-
ce lub zespołach działek zgodnie z ustale-
niami rysunku planu dotyczņcymi nieprze-
kraczalnej linii zabudowy, 

2. obowiņzek stosowania na terenach przezna-
czonych do zabudowy budynków o podob-
nych parametrach w zakresie wysokoŌci i 
kształtu dachu oraz o ujednoliconej kolory-
styce elewacji oraz dachów, 

3. zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej 
kolorystyki elewacji i dachów budynków, 

4. zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
usługowych i gospodarczych na całym ob-
szarze planu, 

5. zakaz rozmieszczania reklam w liniach roz-
graniczajņcych dróg, na całym obszarze pla-
nu; w pasach drogowych dopuszcza siň je-
dynie znaki drogowe i tablice informacyjne 
zwiņzane z ruchem drogowym oraz tablice 
gminnego systemu informacyjnego (nazwy 
ulic, numery posesji), 

6. moŐliwoŌń lokalizacji reklam sytuowanych 
wyłņcznie w płaszczyŎnie ogrodzenia lub 
elewacji budynku, o maksymalnej po-
wierzchni 1m² na terenach oznaczonych 
symbolami MN. 

§ 10. Plan ustala zasady lokalizacji i gabaryty 
ogrodzeŊ: 

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

2. Obowiņzek wycofania o minimum 2 m w 
stosunku do linii rozgraniczajņcej bram wjaz-
dowych usytuowanych w ogrodzeniach przy 
drogach o szerokoŌci mniejszej niŐ 10m. 

3. 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: 1,8m, 

4) zakaz stosowania ogrodzeŊ pełnych oraz 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych 

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

1) moŐliwoŌń stosowania ogrodzeŊ aŐuro-
wych lub pełnych, 

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

3) wysokoŌń maksymalnņ ogrodzenia razem 
z podmurówkņ: 1,8m. 

§ 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 realizacji inwestycji celu pu-
blicznego, o których mowa w ustawie o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko-
munikacyjnych, 

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

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

2. Plan ustala, zgodnie z obowiņzujņcymi prze-
pisami z zakresu ochrony Ōrodowiska, tereny 
MN przeznaczone pod zabudowň mieszka-
niowņ, podlegajņce ochronie akustycznej, dla 
których obowiņzujņ dopuszczalne poziomy 
hałasu zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

3. Plan ustala obowiņzek: 

1) ochrony powietrza atmosferycznego po-
przez zastosowanie w obiektach budowla-
nych instalacji, których eksploatacja nie 
spowoduje przekroczenia standardów ja-
koŌci powietrza poza terenem, do którego 
prowadzņcy instalacje posiada tytuł praw-
ny, 

2) maksymalne zachowanie istniejņcej ziele-
ni leŌnej, 

3) prowadzenia na terenach lasów gospo-
darki leŌnej zgodnie z aktualnymi przepi-
sami odrňbnymi. 
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4. Plan ustala ochronň wód podziemnych na 

całym obszarze objňtym granicami opraco-
wania planu, znajdujņcego siň w granicach 
terenu Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych (GZWP) objňtego wysokņ ochronņ po-
przez: 

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w 
których prowadzona działalnoŌń moŐe 
spowodowań zanieczyszczenie gruntów 
lub wód, bez zaprojektowania i wykonania 
odpowiednich zabezpieczeŊ. 

2) obowiņzek stosowania wszelkich zabez-
pieczeŊ technicznych dla ochrony Ōrodo-
wiska, szczególnie wód podziemnych i 
powierzchniowych przy realizacji nowych 
inwestycji. 

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

1) linii zabudowy, 

2) maksymalnej wysokoŌci zabudowy, 

3) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy, 

4) maksymalnej powierzchni zabudowy, 

5) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, 

6) nachylenia połaci dachowych. 

2. WielkoŌci parametrów i wskaŎników, o któ-
rych mowa w ust. 1. okreŌlone sņ w „Ustale-
niach szczegółowych dla terenów” (rozdział 3 
niniejszej uchwały). 

§ 13. Plan ustala szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomoŌci: 

1. Plan nie wyznacza obszarów wymagajņcych 
przeprowadzenia scaleŊ. 

2. Szczegółowe warunki podziału dla terenów 
oznaczonych symbolami od 1 MN do 3 MN: 

a) minimalna powierzchnia działki po podzia-
le 1000m², 

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

c) minimalny kņt nachylenia granic wydzie-
lonych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego: 60 ° 

3. Plan zachowuje dotychczasowe podziały na 
działki budowlane, zaistniałe przed uchwale-
niem niniejszego planu oraz działki powstałe 
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 wszystkich terenów 
przeznaczonych pod zabudowň w sieci, po-
wiņzane z istniejņcymi i projektowanymi sys-
temami uzbrojenia gminy: 

a) wodociņgowņ, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) gazowņ, 

d) elektrycznņ, 

e) telekomunikacyjnņ. 

2) lokalizacjň podstawowych urzņdzeŊ linio-
wych, podziemnego i naziemnego uzbroje-
nia, niezbňdnego dla obsługi terenów: 

a) w liniach rozgraniczajņcych dróg publicz-
nych i ciņgach pieszo-jezdnych z zacho-
waniem przepisów odrňbnych i w uzgod-
nieniu z zarzņdcņ drogi, 

b) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
siň budowň sieci poza terenami wymie-
nionymi w pkt. a pod warunkiem, Őe zo-
stanie zachowana moŐliwoŌń realizacji 
przeznaczenia danego terenu według za-
sad i warunków ustalonych w planie i wy-
nikajņcych z odrňbnych przepisów. 

3) plan ustala moŐliwoŌń lokalizacji sieciowych 
przepompowni Ōcieków i stacji transformato-
rowych poza liniami rozgraniczajņcymi dróg, 

4) lokalizacjň przepompowni przydomowych 
ustala siň na terenach działek, 

5) obowiņzek zachowania istniejņcych urzņdzeŊ 
nadziemnych i podziemnych uzbrojenia tere-
nów; dopuszcza siň rozbudowň i przebudowň 
urzņdzeŊ w przypadku kolizji z planowanym 
zagospodarowaniem terenu lub ze wzglňdów 
technicznych, 

6) dla urzņdzeŊ liniowych uzbrojenia przebiega-
jņcych przez tereny działek ustala siň ko-
niecznoŌń zapewnienia dostňpu w celu wy-
konywania bieŐņcych konserwacji. 

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

1) zaopatrzenie w wodň z gminnej sieci wodo-
ciņgowej, po wybudowaniu wodociņgów do-
prowadzajņcych, 
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2) podstawowym Ŏródłem bňdzie projektowane 

ujňcie i stacja wodociņgowa w Janówku; za-
silanie drugostronne zapewniań bňdzie ujňcie 
i stacja wodociņgowa w Wieliszewie, 

3) do czasu wybudowania gminnej sieci wodo-
ciņgowej dopuszcza siň własne ujňcia wody 
na działkach, 

4) podłņczenie nowych odbiorców do sieci oraz 
dostawa wody nastňpowań bňdzie na pod-
stawie warunków uzyskanych od zarzņdzajņ-
cego sieciņ. 

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

1) obsługň terenów wsi Skrzeszew przez budo-
wň sieci kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno-pompowym i ciŌnieniowym, 
odprowadzajņcņ Ōcieki bytowo-gospodarcze 
poprzez układ istniejņcej i projektowanej sieci 
kanalizacyjnej do oczyszczalni Ōcieków w 
Orzechowie lub na lokalnņ oczyszczalniň 
gminnņ, jeŌli bňdzie zapewniona moŐliwoŌń 
jej realizacji i odprowadzania oczyszczonych 
Ōcieków do wód powierzchniowych, 

2) do czasu wyposaŐenia obszaru w sień zbior-
czej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siň kana-
lizacjň indywidualnņ i gromadzenie Ōcieków 
w zbiornikach bezodpływowych na działkach, 
pod warunkiem zapewnienia okresowego 
wywozu zgromadzonych nieczystoŌci do sta-
cji zlewnej Ōcieków, 

3) po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej obowiņzuje podłņczenie do niej 
wszystkich zabudowanych działek budowla-
nych i likwidacja zbiorników bezodpływo-
wych, 

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

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych plan ustala: 

1) odprowadzenie wód opadowych z terenów 
zabudowy mieszkaniowej bezpoŌrednio do 
gruntu pod warunkiem zagospodarowania 
wód opadowych w granicach działki budow-
lanej, 

2) odprowadzenie wód opadowych z utwardzo-
nych powierzchni dróg, parkingów i innych 
powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych 
wymaga przed wprowadzeniem do gruntu 
oczyszczenia z piasku i błota oraz substancji 
ropopochodnych, jeŌli takie zanieczyszczenia 
zostanņ stwierdzone. 

 

5. W zakresie zasilania w energiň elektrycznņ 
plan ustala: 

1) zasilanie z istniejņcej sieci elektroenergetycz-
nej napowietrzno-kablowej Ōredniego (15 kV) 
i niskiego napiňcia, po jej rozbudowie; bez-
poŌredni dosył energii elektrycznej do od-
biorców poprzez przyłņcza elektroenerge-
tyczne niskiego napiňcia, 

2) budowň, przebudowň, modernizacjň sieci (w 
tym skablowanie istniejņcych sieci napo-
wietrznych) oraz budowň urzņdzeŊ elektro-
energetycznych w uzgodnieniu i na warun-
kach okreŌlonych przez właŌciwy zakład 
energetyczny, 

3) budowň liniowych odcinków sieci Ōredniego i 
niskiego napiňcia w liniach rozgraniczajņcych 
dróg, 

4) moŐliwoŌń lokalizacji poza liniami rozgrani-
czajņcymi dróg: 

a) linii energetycznych, 

b) stacji trafo 15/0,4 kV na wydzielonych 
działkach z bezpoŌrednim dostňpem do 
drogi publicznej, 

5) moŐliwoŌń lokalizacji: 

a) słupowych stacji trafo w liniach rozgrani-
czajņcych dróg, 

b) stacji trafo wbudowanych w obiekty kuba-
turowe. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan 
ustala: 

1) ogrzewanie budynków ze Ŏródeł ekologicznie 
czystych (energia elektryczna, gaz przewo-
dowy lub z butli, olej opałowy niskosiarkowy 
do 0,3%). Kominki stanowiń mogņ jedynie 
dodatkowe Ŏródło ogrzewania obiektów, 

2) moŐliwoŌń zaopatrzenia w ciepło energiņ 
pozyskiwanņ ze Ŏródeł odnawialnych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz do celów 
gospodarczych i grzewczych plan ustala: 

1) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej sieci gazowej 
Ōredniego ciŌnienia po jej rozbudowie, 

2) rozbudowň, przebudowň istniejņcej sieci na 
warunkach okreŌlonych przez właŌciwy za-
kład gazowniczy, 

3) budowň gazociņgów w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg zgodne z aktualnie obowiņzujņcym 
rozporzņdzeniem okreŌlajņcym warunki 
techniczne jakim powinny odpowiadań sieci 
gazowe, 
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4) lokalizacjň szafek gazowych dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w linii ogro-
dzeŊ od strony drogi, otwieranych na ze-
wnņtrz, a w pozostałych przypadkach w miej-
scu uzgodnionym z zarzņdcņ sieci gazowej, 

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

8. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) obsługň z istniejņcej i projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg na warunkach okreŌlonych przez 
zarzņdcň drogi, 

2) bezpoŌrednia obsługň abonentów telefonicz-
nych za poŌrednictwem indywidualnych 
przyłņczy na warunkach okreŌlonych przez 
odpowiedniego operatora telekomunikacyj-
nego. 

9. W zakresie gospodarki odpadami plan 
ustala gromadzenie i segregacjň odpadów 
zgodnie z planem gospodarki odpadami uchwa-
lonym przez Radň Gminy Wieliszew. 

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

1. Powiņzanie układu komunikacyjnego obszaru 
objňtego planem z układem zewnňtrznym 
stanowiņ drogi gminne, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1KDL i 4KDD. 

2. BezpoŌredniņ obsługň komunikacyjnņ obsza-
ru objňtego planem stanowiņ droga lokalna i 
drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: 

a) KDL – droga lokalna, 

b) KDD – drogi dojazdowe. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 i 2 
plan ustala nastňpujņce szerokoŌci w liniach 
rozgraniczajņcych: 

1) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDL plan wyznacza wschod-
niņ liniň rozgraniczajņcņ drogi - w grani-
cach planu znajduje siň czňŌń drogi o sze-
rokoŌci 6m, 

2) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2KDD – 10m, 

3) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 3KDD - 10m, 

4) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 4KDD plan wyznacza północnņ 
liniň rozgraniczajņcņ drogi - w granicach 
planu znajduje siň czňŌń drogi o szeroko-
Ōci od 4m do 7m, 

 

5) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 5KDD plan wyznacza wschod-
niņ liniň rozgraniczajņcņ drogi - w grani-
cach planu znajduje siň czňŌń drogi o sze-
rokoŌci 5m. 

4. Plan ustala moŐliwoŌń obsługi działek bu-
dowlanych z dróg dojazdowych wewnňtrz-
nych nie oznaczonych na rysunku planu, 
przyjmujņc ich minimalnņ szerokoŌń w li-
niach rozgraniczajņcych nie mniejszņ niŐ: 

1) 7m – dla obsługi maksymalnie 4 działek, 

2) 8m - dla obsługi powyŐej 4 działek, 

3) dla dróg nieprzelotowych, słuŐņcych ob-
słudze powyŐej dwóch działek plan nakła-
da obowiņzek zakoŊczenia takiej drogi 
placem do zawracania o minimalnych 
wymiarach 12,5m x 12,5m. 

5. Plan ustala obowiņzek zapewnienia miejsc 
postojowych na działkach budowlanych przy 
uwzglňdnieniu nastňpujņcych wskaŎników: 

1) 2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny, 

2) 1 miejsce postojowe/30m² powierzchni 
uŐytkowej usług. 

3) W przypadku terenów o dopuszczonych 
kilku funkcjach, miejsca postojowe naleŐy 
zapewniń oddzielnie dla kaŐdej funkcji. 

6. Plan ustala zagospodarowanie przestrzeni 
dróg i ciņgów pieszo-jezdnych polegajņce na: 

1) kształtowaniu nawierzchni ulic i chodni-
ków w sposób umoŐliwiajņcy korzystanie 
osobom niepełnosprawnym, 

2) ujednoliceniu kolorystyki i rodzajów mate-
riałów uŐytych do: 

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

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

c) budowli i urzņdzeŊ technicznych (szafki 
energetyczne i telekomunikacyjne, sta-
cje transformatorowe itp.), 

3) moŐliwoŌci lokalizacji w liniach rozgrani-
czajņcych dróg i ciņgów pieszo-jezdnych: 

a) obiektów małej architektury, 

b) zieleni urzņdzonej, 

c) ciņgów komunikacji pieszej i rowero-
wej, 

d) miejsc parkingowych ogólnodostňp-
nych, 

e) przystanków komunikacji zbiorowej, 
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f) urzņdzeŊ zwiņzanych z eksploatacjņ 
dróg oraz urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej, jeŐeli zezwalajņ na to przepisy 
szczególne. 

7. Na terenach wyznaczonych przez linie roz-
graniczajņce dróg obowiņzujņ ustalenia doty-
czņce: 

1) ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego zawarte w § 9, 

2) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego zawarte w § 11, 

3) tymczasowego zagospodarowania, urzņ-
dzania oraz uŐytkowania terenów zawarte 
w § 14, 

4) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej zawarte 
w § 15. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 17. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 1MN do 3MN plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojņca 
(jeden budynek mieszkalny na działce) z 
obiektami i urzņdzeniami towarzyszņcymi: 

1) garaŐe jako wbudowane w bryłň budynku 
mieszkalnego lub wolno stojņce, 

2) budynki gospodarcze wolno stojņce lub 
pomieszczenia gospodarcze wbudowane 
w bryłň budynku mieszkalnego, 

3) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych, 

4) drogi wewnňtrzne. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciņŐ-
liwe zwiņzane z zaopatrzeniem mieszkaŊców 
jako wbudowane w bryłň budynku mieszkal-
nego lub wolno stojņce. 

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

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy : 

a) mieszkaniowej – 10m – 2 kondygnacje 
naziemne, z czego ostatnia kondygna-
cja moŐe byń poddaszem uŐytkowym, 

b) usługowej – 6m – 1 kondygnacja na-
ziemna, 

c) gospodarczej i garaŐy – 6m – 1 kondy-
gnacja naziemna, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki budowlanej: 30% 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy 
działki budowlanej: 0,35, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna działki budowlanej 60%, 

5) geometria dachów: 

a) dwuspadowe lub wielospadowe o na-
chyleniu połaci dachowych od 30º do 
45º dla budynków mieszkalnych i usłu-
gowych, 

b) płaskie, dwuspadowe lub wielospado-
we o nachyleniu połaci dachowych od 
15º do 45º dla wolno stojņcych garaŐy i 
budynków gospodarczych, 

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

a) dachy – dachówka ceramiczna, da-
chówka cementowa, blachodachówka 
w naturalnych barwach dachówki ce-
ramicznej lub odcieniach koloru czer-
wonego, brņzowego, czarnego, gonty 
drewniane, łupek skalny z zachowa-
niem jednakowej lub podobnej kolory-
styki oraz materiału dla wszystkich 
obiektów zlokalizowanych na działce, 

b) 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, 

c) 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 przestrzen-
nego zawartych w § 9, 

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

c) ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego zawartych w § 11, 

d) parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
zawartych w § 12, 
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e) scalania i podziału nieruchomoŌci zawar-
tych w § 13, 

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

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

h) modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji zawartych w § 16. 

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1ZL do 2ZL plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny lasów. 

2. Warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

1) obowiņzek zachowania walorów Ōrodowi-
ska przyrodniczego; 

2) zakaz lokalizacji budynków z wyjņtkiem 
obiektów zwiņzanych z gospodarkņ leŌnņ; 

3) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņ-
cych: 

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

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

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

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

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

1) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN, 

2) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: KDL, KDD, ZL. 

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

§ 21. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Wieliszew: 

Józef Borzewski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VIII/70/11 
Rady Gminy Wieliszew 

z dnia 27 kwietnia 2011r. 
 

Rozstrzygniňcie w sprawie uwag zgłoszonych do projektu planu 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Rada Gminy Wieliszew rozstrzyga o przyjňciu sposobu 
rozpatrzenia przez Wójta Gminy Wieliszew uwag wniesionych do wyłoŐonego w dniach od 12 czerwca 
2008r. do dnia 11 lipca 2008r. i ponownego wyłoŐenia w dniach od 16 paŎdziernika 2008r. do dnia 18 
listopada 2008r. oraz ponownego wyłoŐenia w dniach od 13 stycznia 2010r. do dnia 12 lutego 2010r. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, gmina Wieli-
szew. 
 
Lp. Data wpływu 

uwagi 
TreŌń uwagi Oznaczenie 

nieruchomoŌci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
planu dla 

nieruchomoŌci 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie Wójta  
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Gminy 
zał. do uchwały nr 

Uwagi 

uwzglňdniono nie  
uwzglňdniono 

uwzglňdniono nie  
uwzglňdniono 

1 26.06.2008r. Uwaga dotyczy nie 
wyraŐenia zgody na 
projektowanņ drogň 
oznaczonņ symbolem 

2 KDD na terenie 
moich działek. 

dz. nr 
623/1,621,622 

1MN,2MN,1ZL
,2ZL,1KDL,2KD
D,3KDD,4KDD 

 -  - Uwaga do odrzuce-
nia . Odcinek drogi 
2KDD miňdzy drogņ 
1KDL, a 3 KDD jest 
kontynuacjņ projek-
towanej drogi 14 
KDD oraz drogi 
wyznaczonej w 
sņsiednim planie 

Przewodniczņcy Rady Gminy Wieliszew: 
Józef Borzewski 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VIII/70/11 
Rady Gminy Wieliszew 

z dnia 27 kwietnia 2011r. 
 

Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zadaŊ z zakresu infrastruktury technicznej  
oraz zasad ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 717 z póŎn. zm.) Rada Gminy Wieliszew rozstrzyga, co nastňpuje: 

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

§ 2. W skład zadaŊ własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru wsi Skrzeszew gmina Wieliszew  wchodzņ: 

wodociņg, 

kanalizacja, 

oŌwietlenie dróg i miejsc publicznych, 

kanalizacja deszczowa. 

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

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

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

3) terminy realizacji poszczególnych zadaŊ – etapowanie w zaleŐnoŌci od przyjňtych zadaŊ w corocz-
nych budŐetach gminy, 
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4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu nie naleŐņ do zadaŊ wła-

snych gminy i bňdņ finansowane ze Ōrodków własnych inwestorów, na zasadach okreŌlonych przepi-
sami odrňbnymi. 

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

1) wydatki z budŐetu gminy zgodnie z uchwałņ budŐetowņ, 

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

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji z funduszy krajowych, 

c) z udziału inwestorów zewnňtrznych na podstawie odrňbnych porozumieŊ, 

d) innych Ōrodków zewnňtrznych. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Wieliszew: 

Józef Borzewski 
 
 
3 92 9
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3 930 

UCHWAŁA Nr VII/31/2011 

RADA GMINY PACYNA 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r. 

Na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 21 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 w zwiņzku z art. 22 ustawy z dnia  
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z 
póŎniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 9 i 15, 
oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. 
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. póŎniejszymi zmia-
nami) Rada Gminy w Pacynie uchwala, co na-
stňpuje:  

 

 

 

§ 1. W uchwale nr XXIV/159/09 z dnia  
29 grudnia 2009r. w sprawie gminnego zasobu 
mieszkaniowego oraz programu gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem gminy wprowadza 
siň zmiany: 

1. W § 3 skreŌla siň pkt 3 

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 Lokal nr 4/2 w 
budynku mieszkalnym połoŐonym w Rem-
kach wydziela siň jako lokal socjalny”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Pacyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Pacyna: 

Stanisław Kołodziejczyk 
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