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UCHWAŁA Nr IV/29/2011 

RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU 

 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz  
(obszar pozamiejski) dla części miejscowości Jasienica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póŎn. zm.), w 
zwiņzku z uchwałņ nr XXIII/289/09 Rady Miejskiej 
w Tłuszczu z dnia 8 wrzeŌnia 2009r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tłuszcz (obszar pozamiejski) dla czňŌci miejsco-
woŌci Jasienica, stwierdzajņc zgodnoŌń niniej-
szego planu ze studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania gminy Tłuszcz, Rada 
Miejska w Tłuszczu uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Tłuszcz  
(obszar pozamiejski) dla czňŌci miejscowoŌci 
Jasienica, zwany dalej planem. 

2. Granice planu okreŌlone sņ na rysunku 
planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiņcy 
załņcznik nr 1, 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 2 
do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiņce załņcznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.1. Nastňpujņce oznaczenia na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu i róŐnych zasadach zagospodaro-
wania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) oznaczenia i numery terenów. 

2. Nastňpujņce oznaczenia na rysunku planu 
sņ elementami informacyjnymi planu (nie pod-
legajņ uchwaleniu): 

1) oŌ linii energetycznej wysokiego napiňcia 
110kV oraz orientacyjny zasiňg uciņŐliwego 
oddziaływania tej linii, 

2) osie i jezdnie dróg, 

3) linie rozgraniczajņce dróg połoŐonych poza 
obszarem objňtym planem, 

4) orientacyjny zasiňg terenu zalewowego, 

5) orientacyjny zasiňg wydmy. 

3. Ponadto charakter informacyjny majņ 
symbole i oznaczenia geodezyjne zawarte na 
mapie sytuacyjno – wysokoŌciowej, na której 
wykonany został rysunek planu. 

§ 3. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które po-
winno przewaŐań na danym terenie, wyzna-
czonym liniami rozgraniczajņcymi, 

2) przeznaczeniu dopuszczonym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenia inne niŐ 
podstawowe, które uzupełniajņ przeznacze-
nie podstawowe, na warunkach okreŌlo-
nych ustaleniami szczegółowymi, 

3) linii rozgraniczajņcej tereny o róŐnym prze-
znaczeniu i róŐnych zasadach zagospoda-
rowania – naleŐy przez to rozumień granicň 
pomiňdzy terenami o przeznaczeniach jed-
noznacznie okreŌlonych właŌciwym sobie 
symbolem, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň, okreŌlajņcņ naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń obiektu 
budowlanego od linii rozgraniczajņcej tere-
nu dróg publicznych i lasu, poza tņ liniņ 
mogņ siň znajdowań ogrodzenia; 

5) działce budowlanej – naleŐy przez to rozu-
mień działkň budowlanņ w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) intensywnoŌci zabudowy - naleŐy przez to 
rozumień wskaŎnik powierzchni całkowitej 
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zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, o którym mowa w art. 
15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami – brzmienie od 21 paŎdziernika 
2010r.), 

7) powierzchni całkowitej zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień powierzchniň działki bu-
dowlanej zajňtņ albo przeznaczonņ pod na-
ziemne obiekty budowlane, o których mo-
wa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  
Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), w tym: 

a) powierzchniň zabudowy budynków  
(w stanie wykoŊczonym, to znaczy z 
uwzglňdnieniem tynków, okładzin, balu-
strad), wyznaczonņ ich konturem, o któ-
rym mowa w § 63 ust. 1 pkt 3 rozporzņ-
dzenia z dnia 29 marca 2001r. Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(Dz.U. Nr 38, poz. 454), 

b) powierzchniň zajňtņ albo przeznaczonņ 
pod schody zewnňtrzne, rampy, szklar-
nie, altany, szopy i inne obiekty małej 
architektury wyznaczonņ ich konturem w 
rozumieniu jak wyŐej, 

c) powierzchniň zajňtņ albo przeznaczonņ 
pod utwardzone, niezapewniajņce natu-
ralnej wegetacji dojŌcia, dojazdy i miej-
sca postojowe, 

d) powierzchniň zajňtņ albo przeznaczonņ 
pod elementy aŐurowe słuŐņce do wy-
konywania dojŌń, dojazdów i miejsc po-
stojowych, 

8) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
przez to rozumień wyłņcznie nawierzchniň 
ziemnņ urzņdzonņ w sposób zapewniajņcy 
naturalnņ wegetacjň oraz wodň powierzch-
niowņ, do powierzchni biologicznie czynnej 
nie wlicza siň powierzchni tarasów i stro-
podachów urzņdzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłoŐu zapewniajņcym im 
naturalnņ wegetacjň, 

9) uciņŐliwoŌci obiektu – naleŐy przez to ro-
zumień przekroczenie dopuszczanych pra-
wem norm hałasu, wibracji i pól elektro-
magnetycznych oraz przekroczenie dopusz-
czanych prawem norm dotyczņcych wpro-
wadzania zanieczyszczeŊ do powietrza, 
wód, gleby, ziemi; 

10) strefach uciņŐliwoŌci – naleŐy przez to ro-
zumień strefy zaznaczone na rysunku planu, 
w których oddziaływanie istniejņcych obiek-
tów sņsiednich powoduje uciņŐliwoŌń wy-

nikajņcņ z przekroczonych norm hałasu, wi-
bracji i natňŐenia pól elektromagnetycz-
nych; 

11) lesie – naleŐy przez to rozumień grunty 
okreŌlone jako „las” w przepisach o lasach, 
nie posiadajņce zgody na zmianň przezna-
czenia na cele nieleŌne; 

12) linii brzegu – naleŐy przez to rozumień liniň 
brzegu ustalonņ w drodze decyzji, o której 
mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. 
Prawo wodne; 

13) Tereny wód powierzchniowych Ōródlņdo-
wych – naleŐy przez to rozumień grunty po-
kryte Ōródlņdowymi wodami powierzch-
niowymi w rozumieniu ustawie z dnia 18 
lipca 2001r. Prawo wodne; 

14) urzņdzeniach wodnych – naleŐy przez to 
rozumień urzņdzenia słuŐņce kształtowaniu 
zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001r. 
Prawo wodne; 

15) urzņdzeniach melioracji wodnych (podsta-
wowych i szczegółowych) – naleŐy przez to 
rozumień urzņdzenia słuŐņce regulacji sto-
sunków wodnych w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne; 

16) kompensacji – naleŐy przez to rozumień 
kompensacjň przyrodniczņ w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony Ōrodowiska, 

17) terenie zalewowym – naleŐy przez to rozu-
mień teren, który jest zagroŐony zalaniem w 
czasie powodzi, 

18) dachu „płaskim” naleŐy przez to rozumień 
dach o kņcie nachylenia połaci dachowych 
mniejszym lub równym 5o. 

§ 4.1. Ustala siň nastňpujņcy podział na tere-
ny o róŐnym przeznaczeniu i róŐnych zasadach 
zagospodarowania: 

1) K – tereny infrastruktury technicznej, oczysz-
czalnia Ōcieków, w tym tereny 1K i 2K, 

2) ZL – lasy, 

3) WS1, WS2 – tereny wód powierzchniowych, 
rzeka Cienka, w tym tereny 1WS1 i 2WS1, 

4) KDD1, KDD2, KDD3 – tereny dróg publicz-
nych, ulice dojazdowe. 

2. Linie rozgraniczajņce tereny okreŌla rysu-
nek planu. 

§ 5.1. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala siň, Őe elementami zagospodarowania 
przestrzennego, których cechy podlegajņ 
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ochronie sņ rzeka Cienka, las - bez zgody na 
zmianň przeznaczenia na cele nieleŌne, 

2) ustala siň Őe elementami zagospodarowania 
przestrzennego, których cechy wymagajņ 
ukształtowania sņ obiekty budowlane. Te ce-
chy to wysokoŌń budynków i geometria da-
chu oraz zagospodarowanie terenów dróg 
publicznych. 

2. Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenu ustalono w 
Rozdział III § 16, § 17, § 18, § 19. 

§ 6.1. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala siň Őe uciņŐliwoŌń obiektów budowla-
nych musi zamykań siň w granicach terenu, 
do którego powodujņcy uciņŐliwoŌń ma tytuł 
prawny – powyŐsze nie dotyczy istniejņcej li-
nii wysokiego napiňcia, istniejņcych linii kole-
jowych oraz projektowanych dróg publicz-
nych, 

2) ustala siň obowiņzek zastosowania odpo-
wiednich Ōrodków technicznych majņcych na 
celu zachowanie dopuszczalnego przepisami 
prawa i normami poziomu hałasu w budyn-
kach przeznaczonych na pobyt ludzi, 

3) nakazuje siň kompensacjň przyrodniczņ – 
jedno drzewo wyciňte – jedno posadzone, 
powyŐsze nie dotyczy terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem ZL, 

4) ustala siň zakaz wycinania i uszkadzania ist-
niejņcych drzew z wyjņtkiem wycinki wynika-
jņcej z koniecznoŌci dokonania zabiegów pie-
lňgnacyjnych i realizacji ustaleŊ planu, po-
wyŐsze nie dotyczy terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem ZL. 

2. Stwierdza siň, Őe na obszarze objňtym pla-
nem nie wystňpujņ obszary ograniczonego uŐyt-
kowania w rozumieniu ustawy Prawo ochrony 
Ōrodowiska. 

3. Stwierdza siň, Őe na obszarze objňtym pla-
nem nie wystňpujņ szczególne formy ochrony 
przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przy-
rody. 

§ 7. Nie ustala siň zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, poniewaŐ na obszarze objňtym 
planem: 

1) nie wystňpujņ formy ochrony zabytków takie 
jak „zabytki”, “pomnik historii”, „park kultu-
rowy” oraz nie ma obiektów wpisanych do 
ewidencji zabytków, 

2) nie znaleziono podstaw do uznania jakiego-
kolwiek obiektu za dobro kultury współcze-
snej. 

§ 8. Nie ustala siň wymagaŊ wynikajņcych z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
poniewaŐ na obszarze objňtym planem: 

1) nie wystňpujņ obszary przestrzeni publicz-
nych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, 

2) nie wystňpujņ „inwestycje celu publicznego" 
o znaczeniu ponadlokalnym, w rozumieniu 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 9.1. Ustaleniom planu podlegajņ nastňpu-
jņce parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy, 

2) intensywnoŌń zabudowy, 

3) powierzchnia zabudowy, 

4) powierzchnia biologicznie czynna, 

5) gabaryty projektowanej zabudowy, 

6) wysokoŌń projektowanej zabudowy, 

7) geometria dachów. 

2. Ustala siň, Őe: 

1) linie zabudowy okreŌla rysunek planu, 

2) powierzchniň zabudowy i powierzchniň bio-
logicznie czynnņ okreŌla siň w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej, 

3) ustalenia szczegółowe zawiera Rozdział III 
§ 16, § 17, § 18, § 19. 

§ 10.1. Nie ustala siň granic i sposobów za-
gospodarowania terenów górniczych, poniewaŐ 
nie wystňpujņ na obszarze objňtym planem. 

2. Stwierdza siň, Őe obszar objňty planem, z 
wyjņtkiem wydmy, moŐe byń naraŐony na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi, a teren wydmy zagro-
Őony osuwaniem siň mas ziemnych – ustalenia 
szczegółowe zawiera Rozdział III § 16, § 17, § 18, 
§ 19. 

3. Pozostałe ustalenia dotyczņce terenów lub 
obiekty podlegajņce ochronie, na podstawie 
przepisów odrňbnych, zgodnie z Rozdziałem I 
§ 6 i § 7. 

§ 11. Ustala siň nastňpujņce szczegółowe za-
sady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
Ōci: 

1) ustala siň moŐliwoŌń podziału oraz scalenia 
w celu dokonania podziału, istniejņcych w 
dniu uchwalenia planu działek ewidencyj-
nych przy uwzglňdnieniu zasad wynikajņcych 
z ustaleŊ planu i pod warunkiem zapewnie-
nia dostňpu do drogi publicznej dla kaŐdej 
działki, 
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2) dopuszcza siň wydzielenie działek o po-

wierzchniach i wymiarach mniejszych niŐ 
okreŌlone w ustaleniach szczegółowych, w 
przypadku: 

a) powiňkszania wydzielonņ działkņ sņsied-
niej nieruchomoŌci, 

b) w celu lokalizowania obiektów infrastruk-
tury technicznej, 

c) jeŌli zmniejszenie działki poniŐej jej wy-
maganych parametrów wynika z koniecz-
noŌci wydzielenia terenu pod drogi wy-
magane ustaleniami niniejszego planu, 

3) ustala siň kņty połoŐenia granic działek w 
stosunku do pasa drogowego: 

c) w przypadku scalenia sņsiednich działek 
dopuszcza siň zachowanie dotychczaso-
wego kņta, 

d) w przypadku całkowicie nowej parcelacji 
kņt zbliŐony do kņta prostego. 

§ 12.1. Ustala siň nastňpujņce warunki zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uŐytkowaniu: 

1) zakazuje siň wznoszenia obiektów budowla-
nych na fragmencie terenu ZL, zajňtym przez 
wydmň, 

2) dopuszcza siň powstanie zieleni urzņdzonej i 
obiektów małej architektury, nie oznaczonych 
na rysunku planu, 

3) dopuszcza siň zwiňkszenie maksymalnej wy-
sokoŌci dla nie bňdņcych budynkami punk-
towych obiektów budowlanych, zwiņzanych z 
infrastrukturņ, jak maszty, anteny oraz inne 
obiekty o podobnym charakterze, 

4) dopuszcza siň powstanie budynków, budowli 
i urzņdzeŊ obsługi inŐynieryjnej, nie ozna-
czonych na rysunku planu a niezbňdnych dla 
prawidłowego funkcjonowania terenu. 

2. Dla terenów połoŐonych w bezpoŌrednim 
sņsiedztwie linii kolejowych naleŐy przestrzegań 
zapisów wynikajņcych z ustawy z dnia 28 marca 
2003r. o transporcie kolejowym. 

3. Ustala siň, Őe wymagania dotyczņce wiel-
koŌci powierzchni biologicznie czynnej, odpro-
wadzenia wód opadowych, uciņŐliwoŌci obiek-
tów odnoszņ siň do działki budowlanej. 

§ 13.1. Ustala siň nastňpujņce zasady moder-
nizacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji: 

1) ustala siň realizacjň dróg publicznych, o 
przebiegu okreŌlonym na rysunku planu, w 
powiņzaniu z istniejņcym i projektowanym 
układem drogowym połoŐonym poza granicņ 

obszaru objňtego planem, z uwzglňdnieniem 
gminy sņsiedniej, 

2) dopuszcza siň powstanie dodatkowych ele-
mentów układu komunikacyjnego, to znaczy 
dróg wewnňtrznych, w tym dróg poŐaro-
wych, ciņgów pieszych, parkingów, ŌcieŐek 
rowerowych, nie oznaczonych na rysunku 
planu, a niezbňdnych dla prawidłowego 
funkcjonowania terenu, 

3) ustala siň dla nowoprojektowanych dróg 
wewnňtrznych: 

a) Őe ich szerokoŌń nie moŐe byń mniejsza 
niŐ 5m, 

b) w przypadku nieprzelotowej drogi we-
wnňtrznej, dłuŐszej niŐ 50m (siňgacza), na-
leŐy wykonań zawrotkň o wymiarach nie 
mniejszych niŐ 12,5m x 12,5m, 

4) ustala siň obowiņzek zapewnienia miejsc 
postojowych dla samochodów i rowerów na 
działce budowlanej – minimum 1 miejsce 
postojowe dla samochodu na kaŐde 100m2 
powierzchni uŐytkowej budynku. 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktu-
ry technicznej: 

1) ustala siň dla całego obszaru objňtego pla-
nem wykonanie pełnego uzbrojenia terenu to 
znaczy: 

a) sieci wodociņgowej z uzbrojeniem prze-
ciwpoŐarowym, z uwzglňdnieniem hy-
drantów nadziemnych lub podziemnych, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, 

c) sieci energetycznej (zasilajņcej Ōredniego i 
niskiego napiňcia oraz oŌwietleniowej), 

d) innego uzbrojenia, jeŌli zaistnieje taka ko-
niecznoŌń, 

2) ustala siň obowiņzek podłņczenia wszystkich 
obiektów budowlanych przeznaczonych na 
pobyt ludzi do sieci infrastruktury inŐynieryj-
nej, 

3) w przypadku braku kanalizacji deszczowej 
wody opadowe naleŐy podczyŌciń i zagospo-
darowań na terenie, do którego posiada siň 
tytuł prawny, 

4) w przypadku gazyfikacji ustala siň, Őe: 

a) linie ogrodzeŊ powinny przebiegań w od-
ległoŌci nie mniejszej niŐ 0,5m od gazo-
ciņgu, 

b) szafki gazowe naleŐy lokalizowań w miej-
scu uzgodnionym z zarzņdcņ sieci, 
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5) zakresie usuwania odpadów stałych ustala 

siň: 

a) wywóz na wysypisko poza obszar objňty 
planem, 

b) obowiņzek selektywnej zbiórki odpadów, 

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

a) ustala siň czynniki grzewcze: gaz, olej o 
niskiej zawartoŌci siarki, energia elek-
tryczna lub odnawialne Ŏródła energii, 

b) dopuszcza siň inne ogrzewanie budynków 
i budowli, w tym paliwami stałymi, pod 
warunkiem Őe urzņdzenia do ich spalania 
posiadajņ aktualny certyfikat potwierdza-
jņcy spełnienie wymagaŊ obowiņzujņcych 
norm w zakresie bezpieczeŊstwa ekolo-
gicznego, 

7) zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ 
ustala siň: 

a) zachowanie istniejņcej linii elektroenerge-
tycznej 110kV, 

b) budowň sieci energetycznej Ōredniego i 
niskiego napiňcia oraz budowň nowych 
stacji transformatorowych SN/nN, 

c) prowadzenie linii elektroenergetycznych o 
róŐnych napiňciach po oddzielnych tra-
sach, 

d) stosowanie linii elektroenergetycznych w 
wykonaniu napowietrznym i kablowym 
oraz stacji transformatorowych SN /NN w 
wykonaniu słupowym i wnňtrzowym 

e) Őe orientacyjny zasiňg strefy szkodliwego 
oddziaływania: 

- napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej wysokiego napiňcia 110kV wynosi 
po 19,0m w kaŐdņ stronň od osi linii, 

- napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej Ōredniego napiňcia wynosi po 6m 
w kaŐdņ stronň od skrajnego przewo-
du, 

f) Őe zasiňg stref moŐe byń weryfikowany w 
decyzjach o pozwoleniu na budowň w try-
bie i na zasadach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych, w uzgodnieniu z zarzņ-
dzajņcym sieciņ, 

g) zakaz nasadzeŊ pod napowietrznymi li-
niami energetycznymi drzew i krzewów 
tych gatunków, których naturalna wyso-
koŌń moŐe przekroczyń 3 m, 

h) nakaz przycinania drzew i krzewów rosnņ-
cych pod napowietrznymi liniami energe-
tycznymi, tak aby ich wysokoŌń nie prze-
kraczała 3 m, 

i) Őe sieci energetyczne, w tym przyłņcza i 
wszelkie inne obiekty zwiņzane z energe-
tykņ oraz sieci gazowe, w tym przyłņcza i 
wszelkie inne obiekty zwiņzane z gazow-
nictwem muszņ spełniań warunki okreŌlo-
ne obowiņzujņcymi przepisami prawa i 
normami a w szczególnoŌci warunki okre-
Ōlone w: 

- załoŐeniach do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa ga-
zowe, w rozumieniu ustawy prawo 
energetyczne od momentu wejŌcia w 
Őycie tych załoŐeŊ, 

- planie zaopatrzenia w ciepło, energiň 
elektrycznņ i paliwa gazowe w rozu-
mieniu ustawy prawo energetyczne od 
momentu wejŌcia w Őycie tego planu, 

- planie rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowa-
nia na paliwa gazowe lub energiň elek-
trycznņ w rozumieniu ustawy prawo 
energetyczne od momentu wejŌcia w 
Őycie tego planu. 

§ 14. Dopuszcza siň dotychczasowy sposób 
uŐytkowania terenów do czasu realizacji zago-
spodarowania zgodnego z ustaleniami planu. 

§ 15. WysokoŌń stawki procentowej słuŐņcej 
naliczaniu opłat zwiņzanych ze wzrostem warto-
Ōci nieruchomoŌci ustala siň na poziomie 0%. 

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe 

§ 16.1. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie i 
sposób zagospodarowania terenów 1K i 2K: 

1) ustala siň przeznaczenie podstawowe: tereny 
infrastruktury technicznej – oczyszczalnia 
Ōcieków, wraz z urzņdzeniami niezbňdnymi 
funkcji podstawowej, 

2) dopuszcza siň powstanie innych obiektów 
infrastruktury technicznej oraz urzņdzeŊ 
wodnych i urzņdzeŊ melioracji wodnych, 

3) ustala siň nastňpujņce parametry dla działek, 
które powstanņ po wejŌciu w Őycie planu: 

a) minimalna wielkoŌń działki – nie mniej niŐ 
1000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki – nie 
mniej niŐ 20m, 

4) ustala siň nastňpujņce parametry i wskaŎniki 
zabudowy: 

a) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 
nie wiňcej niŐ 50%, 

b) minimalna intensywnoŌń zabudowy – nie 
wiňcej niŐ 40%, 
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c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – nie mniej niŐ 50%, 

d) maksymalna wysokoŌń zabudowy – nie 
wiňcej niŐ 12,0m, 

e) gabaryty zabudowy – nie wiňcej niŐ  
4 kondygnacje nadziemne, 

f) geometria dachu projektowanych budyn-
ków – dachy „płaskie z dopuszczeniem 
dachów o spadkach połaci w stosunku do 
poziomu terenu nie mniejszym niŐ  
30 stopni, 

5) ustala siň obowiņzek zapewnienia dostňpu 
do rzeki Cienkiej na potrzeby robót zwiņza-
nych z jej utrzymaniem. Pas terenu umoŐli-
wiajņcy dostňp nie moŐe byń wňŐszy niŐ 5m 
liczone od linii rozgraniczajņcej terenów 1K, 
2K od terenów 1WS1, 2WS1, WS2, 

6) zakazuje siň zmiany ukształtowania terenu w 
sposób zakłócajņcy przepływ wody w rzece 
Cienkiej, dopuszcza siň podniesienie pozio-
mu terenu oraz wykonanie prac stabilizujņ-
cych grunt, w miejscach posadowienia obiek-
tów budowlanych, które nie mogņ mień kon-
taktu z wodami gruntowymi. 

2. Ustala siň, Őe wszelka działalnoŌń inwesty-
cyjna musi byń zgodna z: 

1) studium ochrony przeciwpowodziowej, 

2) planami ochrony przeciwpowodziowej oraz 
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze 
kraju, 

3) planami ochrony przeciwpowodziowej re-
gionu wodnego, o których mowa w przepi-
sach prawa wodnego, 

4) wynikajņcymi z powyŐszych dokumentów i 
planów oraz przepisów odnoszņcych siň do 
wód i ochrony przed powodziņ, nakazami i 
zakazami dotyczņcymi wykonywania robót i 
czynnoŌci na: 

a) obszarach bezpoŌredniego zagroŐenia 
powodziņ, 

b) obszarach potencjalnego zagroŐenia po-
wodziņ. 

3. Ustala siň obowiņzek wykonania na terenie 
1K i 2K zabezpieczeŊ terenów sņsiednich przed 
uciņŐliwoŌciņ obiektów infrastruktury, w szcze-
gólnoŌci pasa zieleni lub/i stosownych obiektów 
budowlanych oraz urzņdzeŊ powodujņcych, Őe 
uciņŐliwoŌń zamykań siň bňdzie w granicach 
terenu, do którego powodujņcy uciņŐliwoŌń ma 
tytuł prawny. 

4. Ustala siň dla fragmentu terenu połoŐone-
go w bezpoŌrednim sņsiedztwie linii kolejowej, 
Őe: 

1) budynki i budowle mogņ byń usytuowane w 
odległoŌci nie mniejszej niŐ 10m od granicy 
obszaru kolejowego z tym, Őe odległoŌń ta od 
osi toru nie moŐe byń mniejsza niŐ 20m, 

2) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi naleŐy wznosiń poza zasiň-
giem zagroŐeŊ i uciņŐliwoŌci okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych. 

§ 17. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie i 
sposób zagospodarowania terenu ZL: 

1) ustala siň, Őe teren ZL jest lasem w rozumie-
niu przepisów o lasach, przeznaczonym do 
prowadzenia gospodarki leŌnej, 

2) zezwala siň, z wyłņczeniem wydmy, na po-
wstanie obiektów budowlanych dopuszczo-
nych przepisami o lasach, z wyjņtkiem bu-
dynków, 

3) ustala siň nastňpujņce wskaŎniki zabudowy 
dla terenu ZL: 

a) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 
10%, 

b) minimalna intensywnoŌń zabudowy – 0%, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 90%. 

§ 18.1. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie i 
sposób zagospodarowania terenów 1WS1, 
2WS1, WS2: 

1) ustala siň, Őe tereny 1WS1, 2WS1, WS2 sņ 
terenami wód powierzchniowych Ōródlņdo-
wych wraz z terenami bezpoŌrednio przyle-
głymi, 

2) dopuszcza siň wykonanie na terenach 1WS1, 
2WS1, WS2 urzņdzeŊ wodnych i urzņdzeŊ 
melioracji wodnych oraz na terenie WS2 
obiektów niezbňdnych do wybudowania mo-
stu w liniach rozgraniczajņcych drogi KDD1. 

2. Stwierdza siň, Őe linia rozgraniczajņcņ te-
reny WS od terenów 1K, 2K nie jest liniņ brzegu 
w rozumieniu ustawy Prawo wodne. 

3. Stwierdza siň, Őe na tych terenach obowiņ-
zujņ wszelkie nakazy i zakazy wynikajņce z prze-
pisów odnoszņcych siň do wód i ochrony przed 
powodziņ. 

§ 19.1. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie i 
sposób zagospodarowania terenów KDD1, 
KDD2, KDD3: 

1) ustala siň, Őe tereny KDD1, KDD2, KDD3 sņ 
dojazdowymi drogami publicznymi, 

2) dopuszcza siň wykonanie obiektów infra-
struktury technicznej oraz urzņdzeŊ wodnych 
i urzņdzeŊ melioracji wodnych, 
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3) ustala siň nastňpujņce szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych terenu: 

a) KDD1 - 12,0m, z poszerzeniem do 35,0m 
przy moŌcie nad rzekņ Cienkņ, 

b) KDD2 - 10,0 – 11,0m, 

c) KDD3 - 10,0m, 

4) ustala siň nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania terenów KDD1, KDD2 i KDD3: 

a) w liniach rozgraniczajņcych naleŐy obliga-
toryjnie umieŌciń: 

- jezdniň o szerokoŌci nie mniejszej niŐ 
5,0m, 

- chodnik, 

- oŌwietlenie, 

- niezbňdne sieci infrastruktury, 

b) zakazuje siň lokalizowania tymczasowych 
obiektów handlowo - usługowych oraz 
noŌników reklamowych na drzewach i na 
obiektach małej architektury, 

c) dopuszcza siň parkowanie i prowadzenie 
ŌcieŐki rowerowej w liniach rozgraniczajņ-
cych ulicy, 

d) dopuszcza siň tam gdzie to konieczne, 
podniesienie poziomu terenu oraz wyko-
nanie prac stabilizujņcych grunt, 

e) w liniach rozgraniczajņcych terenu KDD1: 

- naleŐy zapewniń wykonanie pod pasem 
drogowym obiektów budowlanych 
umoŐliwiajņcych wspólne funkcjono-
wanie terenów 1K i 2K, 

- ustala siň lokalizacjň mostu na rzece 
Cienkiej. 

2. Ustala siň, Őe wszelka działalnoŌń inwesty-
cyjna musi byń zgodna z: 

1) studium ochrony przeciwpowodziowej, 

2) planami ochrony przeciwpowodziowej oraz 
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze 
kraju, 

3) planami ochrony przeciwpowodziowej re-
gionu wodnego, o których mowa w przepi-
sach prawa wodnego, 

4) wynikajņcymi z powyŐszych dokumentów i 
planów oraz przepisów odnoszņcych siň do 
wód i ochrony przed powodziņ, nakazami i 
zakazami dotyczņcymi wykonywania robót i 
czynnoŌci na: 

a) obszarach bezpoŌredniego zagroŐenia 
powodziņ, 

b) obszarach potencjalnego zagroŐenia po-
wodziņ. 

3. Stwierdza siň, Őe fragment terenu KDD3 
połoŐony jest w bezpoŌrednim sņsiedztwie linii 
kolejowej. Ustala siň, Őe wszelka działalnoŌń 
inwestycyjna musi byń prowadzona w uzgod-
nieniu z właŌcicielem tej linii. 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 20.1. Wykonanie uchwały powierza siň 
Burmistrzowi Tłuszcza. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Tłuszczu: 

Krzysztof Gajcy 
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