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UCHWAŁA Nr X/65/2011 

RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Zwoleń dla obszaru o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej,  

zlokalizowanego w miejscowości Podzagajnik. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1, 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:  

Rozdział I 
Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Stwierdza się zgodność częściowych 
zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zwoleń dla obszaru o 
funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, zlokali-
zowanego w miejscowości Podzagajnik, o któ-
rych mowa w § 2, z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Zwoleń” uchwalone-
go uchwałą nr XVI/187/99 Rady Gminy i Miasta 
Zwoleń z dnia 29 grudnia 1999r. z póŝniejszymi 
zmianami. 

2. Uchwala się częściowe zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zwoleń dla obszaru o funkcji mieszka-
niowej, jednorodzinnej, zlokalizowanego w 
miejscowości Podzagajnik, zwane dalej w treści 
niniejszej uchwały „planem”. 

3. Zgodnie z uchwałą nr XLIX/385/2010 z dnia 
24 lutego 2010r. o przystąpieniu do sporządze-
nia projektu planu, plan ten obejmuje działki  
nr ewid. 553/4 i 553/6 w sołectwie Podzagajnik. 

§ 2.1. Zapisy niniejszej uchwały stanowią 
część tekstową ustaleń planu, a jej integralną 
częścią jest rysunek planu wykonany w skali 
1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Obowiązującymi ustaleniami w rysunku 
planu są następujące oznaczenia graficzne: 

1) granice obszaru objętego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) symbole literowe i numery terenów odno-
szące ustalenia tekstowe planu do rysunku 
planu, 

4) linie zabudowy (obowiązujące i nieprzekra-
czalne), 

3. Oznaczenia graficzne w rysunku planu 
niewymienione w ust. 2 mają charakter infor-
macyjny. 

4. Pozostałymi załącznikami do niniejszej 
uchwały są: 

1) załącznik nr 2 – uzasadnienie stwierdzenia 
zgodności niniejszego planu z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gmi-
ny Zwoleń”, 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji in-
frastruktury technicznej z zakresu zadań wła-
snych gminy. 

§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o których mowa w § 2; 

2) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły; 

3) przepisach szczególnych i odrębnych – na-
leşy przez to rozumieć przepisy ustaw i ak-
tów wykonawczych, w tym przepisy tech-
niczno-budowlane; 

4) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar o 
określonym przeznaczeniu i/lub sposobie 
zagospodarowania i uşytkowania, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi oraz oznaczony symbolem litero-
wym lub literowo-cyfrowym; 

5) przeznaczeniu terenu – naleşy przez to ro-
zumieć łącznie, jeśli są określone dla dane-
go terenu: przeznaczenie podstawowe lub 
alternatywne, a takşe uzupełniające i/lub 
dopuszczalne; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć funkcje zagospodarowania, 
które przewaşają na danym terenie pod 
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względem zajmowanej powierzchni lub in-
tensywności zabudowy w okresie docelo-
wym realizacji planu lub ich realizacja wa-
runkuje realizację funkcji przeznaczenia 
uzupełniającego i/lub dopuszczalnego na 
tym terenie; 

7) przeznaczeniu uzupełniającym – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niş 
podstawowe, które moşe być realizowane 
w powiązaniu z przeznaczeniem podsta-
wowym na danym terenie, na warunkach 
określonych w niniejszym planie; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które mo-
şe być realizowane na danym terenie nieza-
leşnie od przeznaczenia podstawowego i 
uzupełniającego, pod warunkiem spełnienia 
określonych w niniejszym planie wymagań 
eliminujących moşliwość wystąpienia kolizji 
i konfliktów; 

9) liniach rozgraniczających tereny – naleşy 
przez to rozumieć linie oddzielające na ry-
sunku planu tereny o róşnym przeznaczeniu 
i/lub sposobie zagospodarowania i uşytko-
wania; 

10) nowej zabudowie – naleşy przez to rozu-
mieć wszelkie obiekty budowlane, w tym 
części obiektów dobudowywane do zabu-
dowy istniejącej, realizowane na zasadach 
określonych w planie; 

11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leşy przez to rozumieć wyznaczone w planie 
(oraz ewentualnie zdefiniowane w ustale-
niach planu dla budynków lub poszczegól-
nych typów budynków, ogrodzeń, obiektów 
małej architektury itp.) linie ograniczające 
obszar, na którym na danej działce budow-
lanej dopuszcza się wznoszenie nowej za-
budowy; linia nie dotyczy: balkonów, wyku-
szy, loggii, gzymsów, okapów, podokienni-
ków, zadaszeń nad wejściami, schodów 
zewnętrznych, pochylni, części podziem-
nych obiektów budowlanych, o ile ustalenia 
szczegółowe planu nie stanowią inaczej; 

12) obowiązujących liniach zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć wyznaczone w planie li-
nie, na których naleşy sytuować nie mniej 
niş 50% długości krawędzi rzutów elewacji 
frontowych budynków projektowanych lub 
rozbudowywanych; 

13) przestrzeniach publicznych – naleşy przez to 
rozumieć ogólnodostępne: ciągi piesze, 
ciągi pieszo-jezdne, place i ulice, w tym 
zwłaszcza wchodzące w skład wyznaczo-
nych w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego obsza-
rów przestrzeni publicznej; 

14) działce budowlanej – naleşy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę 
gruntu, której wielkość, cechy geometrycz-
ne, dostęp do drogi publicznej oraz wypo-
saşenie w urządzenia infrastruktury tech-
nicznej spełniają wymogi realizacji obiek-
tów budowlanych wynikające z ustaleń ni-
niejszego planu oraz z przepisów szczegól-
nych i odrębnych; 

15) frontach działek budowlanych – naleşy 
przez to rozumieć granice pomiędzy tymi 
działkami i działkami lub liniami rozgrani-
czającymi ciągów komunikacyjnych obsłu-
gującego przedmiotowe działki budowlane; 

16) granicach bocznych działek budowlanych – 
naleşy przez to rozumieć granice posiadają-
ce punkt wspólny z frontem przedmioto-
wych działek budowlanych; 

17) szerokości działki budowlanej – naleşy 
przez to rozumieć najmniejszą odległość 
pomiędzy granicami bocznymi działki bu-
dowlanej; 

18) powierzchni zabudowy (działki budowlanej 
lub terenu) – naleşy przez to rozumieć zaję-
tą przez budynki powierzchnię odpowied-
nio: działki budowlanej lub terenu; 

19) wysokości zabudowy – naleşy przez to ro-
zumieć całkowitą wysokość danego obiektu 
budowlanego mierzoną od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu tego obiektu, a w 
przypadku budynków – wysokość ich ele-
wacji mierzoną od poziomu terenu przy 
najnişej połoşonym wejściu do budynku lub 
jego części, znajdującym się na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku, do po-
ziomu najwyşszej kalenicy dachu lub górnej 
krawędzi najwyşszej attyki tego budynku; 

20) usługach - naleşy przez to rozumieć poza-
rolniczą działalność gospodarczą, polegają-
cą na handlu lub wykonywaniu wszelkiego 
rodzaju świadczeń dla ludności i podmio-
tów gospodarczych, w tym produkcji rze-
mieślniczej (w wypadku gdy jej detaliczny 
zbyt odbywa się w miejscu wytworzenia 
produktu), prowadzoną w samodzielnych 
obiektach budowlane lub wydzielonych 
pomieszczeniach w budynkach realizują-
cych takşe funkcje inne niş usługowa; 

21) mieszkaniu integralnie związanym z prowa-
dzoną działalnością – naleşy przez to rozu-
mieć mieszkanie: 

a) właściciela podmiotu gospodarczego 
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b) stróşa lub 

c) technologa, o ile działalność wymaga ca-
łodobowego nadzoru technologicznego 
zlokalizowane na działce budowlanej, na 
której prowadzona jest dana działalność. 

22) otwartych miejscach postojowych (i/lub 
parkingowych) - naleşy przez to rozumieć 
miejsca przeznaczone do parkowania i/lub 
postoju samochodów, urządzone poza bu-
dynkami realizującymi przeznaczenie tere-
nów; 

23) wbudowanych miejscach parkingowych - 
naleşy przez to rozumieć miejsca przezna-
czone do parkowania samochodów urzą-
dzone w budynkach realizujących przezna-
czenie terenów; 

24) przedsięwzięciach (funkcjach, usługach, 
produkcji itp.) nieuciąşliwych - naleşy przez 
to rozumieć działalność o ewentualnej 
uciąşliwości mieszczącej się w granicach 
własnej działki podmiotu realizującego 
przedsięwzięcie, nie zaliczaną, na podsta-
wie przepisów szczególnych i odrębnych, 
do kategorii przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko i jednocześnie nie zaliczoną 
do kategorii zdefiniowanej w ust. 25 (przed-
sięwzięcia (funkcje, usługi, produkcja itp.) o 
uciąşliwości „trudnomierzalnej”); 

25) przedsięwzięciach (funkcjach, usługach, 
produkcji itp.) uciąşliwych - naleşy przez to 
rozumieć działalność zaliczaną, na podsta-
wie przepisów szczególnych i odrębnych, 
do przedsięwzięć mogących zawsze znaczą-
co oddziaływać na środowisko oraz działal-
ność zaliczoną, na podstawie ww. przepi-
sów do kategorii przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko; 

26) przedsięwzięciach (funkcjach, usługach, 
produkcji itp.) o uciąşliwości „trudnomie-
rzalnej” – naleşy przez to rozumieć działal-
ność nie zaliczaną, na podstawie przepisów 
szczególnych i odrębnych, do kategorii 
przedsięwzięć mogących potencjalnie lub 
zawsze znacząco oddziaływać na środowi-
sko, związaną z występowaniem uciąşliwo-
ści nie mieszczącej się w granicach działki 
budowlanej zajętej pod ta działalność, wy-
wołującą poza ta działką negatywne odczu-
cia na skutek zjawisk (woń, hałas, światło, 
wibracje) występujących powtarzalnie i 
uporczywie, w tym np.: produkcja lub prze-
twórstwo spoşywcze, montaş autoalarmów, 
sklepy całodobowe, punkty sprzedaşy na-
pojów alkoholowych, reklamy świetlne, 

miejsca parkingowe samochodów cięşaro-
wych, itp. 

2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały uşyty jest termin niewymieniony w  
ust. 1, a zdefiniowany w przepisach ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 
2010r. Nr 243, poz. 1625 z póŝniejszymi zmia-
nami) lub aktów wykonawczych do tych ustaw, 
termin ten naleşy rozumieć zgodnie z odpo-
wiednią, ustalona w ww. przepisach definicją. 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

§ 4.1. Ustalenia przeznaczenia i zasad zago-
spodarowania terenów dla obszaru objętego 
planem określa się w podziale na: 

1) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 
oznaczony symbolem MNU, 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – oznaczony symbolem MN. 

2. Ustalenia ogólne, zawarte w niniejszym 
rozdziale obowiązują dla całych obszaru objęte-
go planem, z wyjątkiem przypadków, gdy usta-
lenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
stanowią inaczej. 

3. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów uzupełniają, uściślają lub ograniczają 
ustalenia ogólne. 

4. Ustalenia szczegółowe w zakresie po-
wierzchni wyznaczanych terenów mają charak-
ter orientacyjny, stosownie do potrzeb prognozy 
skutków finansowych uchwalenia niniejszego 
planu. 

5. W zakresie nieuregulowanym ustaleniami 
niniejszego planu niezaleşnie obowiązują od-
powiednie procedury administracyjne, nakazy 
i/lub ograniczenia w zagospodarowaniu przewi-
dziane w przepisach szczególnych i odrębnych 
oraz obowiązujące normy. 

6. Ze względu na istniejące uwarunkowania, 
cel opracowania oraz określone w niniejszym 
planie przeznaczenie poszczególnych terenów, 
w jego ustaleniach nie zawarto regulacji w za-
kresie przewidzianym przepisami art. 15 ust 3 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

I. Zasady ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 5.1. Lokalizację zabudowy na działkach bu-
dowlanych dopuszcza się na zasadach określo-
nych w ustaleniach szczegółowych dla poszcze-
gólnych terenów, w obrębie nieprzekraczalnych 
i/lub obowiązujących linii zabudowy, z uwzględ-
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nieniem obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych. 

2. Nakazuje się ujednolicenie parametrów i 
form zabudowy terenów w zakresie: wysokości, 
geometrii dachu oraz kolorystyki elewacji i po-
krycia dachów, realizowane zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi dla poszczególnych tere-
nów, z uwzględnieniem następujących zasad 
ogólnych: 

1) nowa zabudowa powinna posiadać wysokie 
walory estetyczne i architektoniczne; 

2) nowa zabudowa nie powinna zawierać ele-
mentów estetycznie obcych lub zbyt agre-
sywnych w stosunku do zabudowy istniejącej 
na obszarach przyległych – w szczególności 
zakazuje się stosowania: 

a) agresywnej, kontrastowej kolorystyki ele-
wacji i dachów budynków, 

b) stosowania dachów stromych o nachyle-
niu połaci pod kątem powyşej 45º; 

3) zabudowa usługowa winna być przystoso-
wana do korzystania przez osoby niepełno-
sprawne, zgodnie z wymogami określonymi 
w obowiązujących przepisach i normach. 

3. Z zastrzeşeniem ustaleń szczegółowych 
ustala się następujące zasady lokalizacji ogro-
dzeń działek budowlanych od strony publicznie 
dostępnych ciągów komunikacyjnych i placów, 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych: 

1) ogrodzenia mogą być sytuowane bez prze-
kraczania linii rozgraniczających terenów; 

2) Zakazuje się umieszczania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych: 

a) w sposób utrudniający ruch pieszy i koło-
wy, 

b) w sposób utrudniający odczytanie znaków 
drogowych, nazw ulic i numerów budyn-
ków, 

c) na budowlach i urządzeniach infrastruktu-
ry technicznej; 

3) tymczasowe ogrodzenia placów budowy 
mogą być wykorzystane dla celów reklamo-
wych na czas nie dłuşszy niş czas trwania 
budowy. 

4. Niezaleşnie od ustaleń niniejszego planu, 
forma i umiejscowienie reklam oraz znaków 
informacyjno-plastycznych moşe być przedmio-
tem odrębnych regulacji i procedur uzgadniania, 
określonych odrębnymi przepisami prawa miej-
scowego. 

 

5. Zabudowę terenów dopuszcza się wyłącz-
nie pod warunkiem uprzedniej lub jednoczesnej 
realizacji co najmniej minimalnego zakresu 
uzbrojenia poszczególnych działek budowla-
nych, określonego w ustalenia szczegółowych 
dla danego terenu, przy czym nakazuje się od-
powiednie rozszerzenie tego zakresu, w tym 
zwłaszcza o sieci i urządzeń gospodarki ścieko-
wej, w przypadku realizacji zainwestowania, dla 
którego odpowiednie przepisy techniczno-
budowlane, obowiązujące normy i/lub ustalenia 
decyzji administracyjnych ustalają szczegółowe 
odpowiednie wymogi w zakresie wyposaşenia 
w infrastrukturę techniczną. 

II. Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego  

§ 6.1. Na obszarze objętym planem nie wy-
stępują (na dzień uchwalenia niniejszego planu) 
obszary, obiekty ani siedliska gatunków obję-
tych ochroną prawną na podstawie przepisów o 
ochronie przyrody, dla których zasady ochrony 
obowiązują na podstawie ww. przepisów. 

2. Ocena oddziaływania na środowisko po-
szczególnych inwestycji lokalizowanych na tere-
nach objętych niniejszym planem, w zaleşności 
od rodzaju inwestycji oraz ich charakterystyki, 
przeprowadzana będzie w trybie przewidywa-
nym odpowiednimi procedurami lokalizacyjny-
mi i oceny oddziaływania na środowisko, zgod-
nie z przepisami obowiązującego prawa o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

3. Zakazy lokalizacji przedsięwzięć uciąşli-
wych ustanowione w ustaleniach szczegóło-
wych niniejszego planu nie dotyczą lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej, o których mowa w ustawie z dnia  
7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675). 

4. Ustala się następujące zasady ochrony 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych: 

1) z zastrzeşeniem ustaleń szczegółowych roz-
działu III niniejszego planu, zakazuje się 
wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do 
gruntu, cieków powierzchniowych i wód 
podziemnych; 

2) zakazuje się urządzania miejsc stałego skła-
dowania odpadów oraz tymczasowego skła-
dowania odpadów w miejscach do tego nie-
przygotowanych. 
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5. Zasady tymczasowego składowania, selek-
cji oraz wywozu odpadów: zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami, regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie gmi-
ny lub innymi programami lub przepisami 
gminnymi, właściwymi w zakresie gospodarki 
odpadami na podstawie przepisów szczegól-
nych i odrębnych 

6. Ustala się następujące zasady ochrony 
ukształtowania powierzchni ziemi i jej pokrycia: 

1) nakazuje się ograniczenie zmian ukształto-
wania terenów do minimum niezbędnego dla 
lokalizacji inwestycji realizowanych na zasa-
dach określonych niniejszym planie; 

2) nakazuje się ograniczenie wycinki istnieją-
cych cennych okazów drzew do minimum 
potrzebnego dla realizacji przeznaczenia te-
renów; 

7. Ochrona akustyczna winna być realizowa-
na zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi i odrębnymi. 

8. W celu ochrony powietrza atmosferyczne-
go oraz ochrony przed hałasem ustala się, şe 
lokalizowane na poszczególnych, wydzielanych 
w obrębie obszaru objętego niniejszym planem, 
działkach budowlanych, instalacje oraz urządze-
nia, których funkcjonowanie wiąşe się z emisją 
zanieczyszczeń atmosferycznych lub hałasu nie 
mogą powodować poza granicami tych działek 
przekroczenia standardów jakości powietrza lub 
przekroczenia poziomu hałasu określonych w 
przepisach szczególnych i odrębnych oraz od-
powiednich normach. 

9. Plan ustala, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi z zakresu ochrony 
środowiska, rodzaje terenów podlegających 
ochronie akustycznej, dla których obowiązują 
dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepi-
sami odrębnymi: 

1) teren oznaczony w rysunku planu symbolem: 
MNU – jako teren mieszkaniowo-usługowy, 

2) teren oznaczony w rysunku planu symbolem: 
MN – jako teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 7.1. Na obszarze objętym planem nie wy-
stępują (na dzień uchwalenia niniejszego planu): 
zabytki, zewidencjonowane stanowiska arche-
ologiczne, dobra kultury współczesnej ani inne 
obiekty ani obszary objęte ochroną prawną na 
podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, 
dla których ustalono zasady ochrony na pod-
stawie przepisów szczególnych i odrębnych. 

2. W przypadku lokalizacji nowych inwestycji 
związanych z wykonywaniem robót ziemnych 
we wskazanych przez odpowiedni organ rejo-
nach zewidencjonowanych stanowisk archeolo-
gicznych, projekty tych inwestycji naleşy uzgad-
niać z właściwym wojewódzkim konserwatorem 
zabytków lub organem działającym w jego 
imieniu zgodnie z właściwością terytorialną. 

3. Poza rejonami, o których mowa w ust. 2, w 
przypadku odkrycia podczas robót ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, şe jest on zabytkiem, naleşy: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszko-
dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy uşyciu dostępnych środ-
ków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 
organ działający w jego imieniu zgodnie z 
właściwością terytorialną, a jeśli nie jest to 
moşliwe, Burmistrza Miasta Zwolenia. 

4. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie 
dóbr kultury, wstrzymanie robót, o którym mo-
wa w ust. 3 pkt a) winno trwać do czasu uzyska-
nia decyzji wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków (lub organu działającego w jego imieniu 
zgodnie z właściwością terytorialną) o sposobie 
dalszego postępowania z odkrytym przedmio-
tem, lub w razie nie dokonania przez konserwa-
tora odpowiednich oględzin przedmiotu – nie 
więcej niş 5 dni. 

IV. Wymagania wynikające z potrzeb  

kształtowania przestrzeni publicznych  

§ 8.1. Zgodnie ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Zwoleń”, na obsza-
rze objętym niniejszym planem nie występują 
obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. W przypadku wydzielanych (ewentualnie) 
na zasadach określonych w niniejszym planie 
wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, naka-
zuje się kształtowanie ich nawierzchni w sposób 
umoşliwiający korzystanie osobom niepełno-
sprawnym. 

V. Parametry i wskaźniki kształtowania  
zabudowy oraz zagospodarowania terenu  

§ 9.1. Ustalenia w zakresie parametrów i 
wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu – w całości zawarte w 
ustaleniach szczegółowych niniejszego planu. 
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VI. Sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie,  
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych  

§ 10.1. Na obszarze objętym planem nie wy-
stępują udokumentowane złoşa kopalin, nie 
ustanowiono teş na nim obszarów ani terenów 
górniczych. 

2. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją tereny naraşone na niebezpieczeństwo powo-
dzi. 

3. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją obszary zagroşone osuwaniem się mas ziem-
nych. 

VII. Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej  

§ 11.1. Realizacja przeznaczenia terenów w 
obrębie obszaru objętego niniejszym planem 
nie jest uwarunkowana rozbudową sieci dróg 
publicznych. 

2. W przypadku wydzielenia odrębnych dzia-
łek pod ciągi pieszo-jezdne lub drogi obsługują-

ce przeznaczenie poszczególnych terenów, ich 
przekształcenie w ciągi i/lub drogi publiczne 
dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku za-
chowania następujących, minimalnych szeroko-
ści tych ciągów i/lub dróg w liniach rozgranicza-
jących: 

1) 6m – w przypadku działek pod publiczne cią-
gi pieszo-jezdne; 

2) 10m – w przypadku działek pod publiczne 
drogi dojazdowe. 

3. Na działkach budowlanych zagospodaro-
wanych pod funkcje mieszkalnictwa jednoro-
dzinnego nakazuje się urządzenie miejsc parkin-
gowych (w skrócie: mp) dla samochodów oso-
bowych (otwartych lub wbudowanych) w liczbie 
nie mniejszej niş wynikająca ze wskaŝnika: min. 
1 mp na 1 mieszkanie. 

4. Na działkach budowlanych zagospodaro-
wanych pod funkcje usługowe nakazuje się 
urządzenie miejsc parkingowych dla samocho-
dów osobowych (otwartych lub wbudowanych) 
w liczbie nie mniejszej niş wynikająca z następu-
jących wskaŝników: 

 
1) Obiekty handlowe – liczba miejsc parkingowych na 100m2 powierzchni sprzedaşy min. 3 

2) Gastronomia – liczba miejsc parkingowych na 10 miejsc konsumpcyjnych min. 3 

3) Administracja i finanse – liczba miejsc parkingowych na 10 zatrudnionych min. 3,5 

4) Hotele - liczba miejsc parkingowych na 10 miejsc hotelowych min. 4 

 

§ 12.1. Dopuszcza się realizację: budowy, re-
montów, modernizacji, rozbudowy i/lub przebu-
dowy sieci i urządzeń publicznej infrastruktury 
technicznej o znaczeniu ponadlokalnym oraz 
słuşącej zaspokajaniu potrzeb lokalnych wspól-
noty samorządowej gminy, wynikającą z aktual-
nych i prognozowanych potrzeb, w tym skablo-
wanie i/lub przełoşenie istniejących sieci napo-
wietrznych, prowadzone za zgodą i według wa-
runków określonych przez jednostki zarządzają-
ce ww. sieci i urządzenia, w porozumieniu z 
zarządcą terenów tras komunikacyjnych, na 
których terenach sieci i urządzenia te mają być 
lokalizowane. 

2. Budowa, jak równieş remonty, moderniza-
cja, rozbudowa i/lub przebudowa funkcjonują-
cych urządzeń infrastruktury technicznej, wyni-
kające z realizacji niniejszego planu, nie mogą 
utrudniać funkcjonowania i czynności eksplo-
atacyjnych pozostałych urządzeń naziemnych i 
podziemnych funkcjonującej infrastruktury 
technicznej. 

3. Nie dopuszcza się fundamentowania 
wszelkich obiektów i budowli na funkcjonują-
cych podziemnych sieciach i urządzeniach infra-
struktury technicznej; w sytuacjach szczególnie 

uzasadnionych, pod warunkiem zapewnienia 
dostępności celem prowadzenia czynności eks-
ploatacyjnych oraz zgodnie z innymi, szczegó-
łowymi warunkami, określonymi przez jednostki 
zarządzające i eksploatujące ww. sieci i urządze-
nia, dopuszcza się realizację przepustów dla 
sieci infrastrukturalnych w konstrukcji funda-
mentów obiektów i budowli lub pod nimi. 

4. Przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiek-
tów naleşy zachować odległości od infrastruktu-
ry technicznej zgodne z obowiązującymi przepi-
sami techniczno-budowlanymi oraz obowiązują-
cymi normami. 

5. Zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-
bytowych nowego zainwestowania na obszarze 
objętym niniejszym planem nakazuje się reali-
zować wyłącznie z komunalnego systemu za-
opatrzenia w wodę; ewentualną rozbudowę i/lub 
przebudową sieci wodociągowej naleşy prowa-
dzić wg warunków technicznych określonych 
przez zarządcę sieci wodociągowej. 

6. Parametry sieci wodociągowej nakazuje 
się projektować zgodnie z przepisami szczegól-
nymi i odrębnymi, z uwzględnieniem funkcji 
zabezpieczenia przeciwpoşarowego: moşliwości 
intensywnego czerpania wody do celów prze-
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ciwpoşarowych – na sieciach wodociągowych o 
średnicy nominalnej nie mniejszej niş DN 250; 
na sieciach DN 100 i DN 125 projektować wy-
łącznie hydranty nadziemne, lokalizowane 
zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów 
szczególnych i odrębnych, w sposób pozwalają-
cy na uniknięcie utrudnień w ruchu. 

7. Odprowadzenie ścieków bytowo - gospo-
darczych wg prognozowanego zapotrzebowania 
planowanej zabudowy: do komunalnego syste-
mu kanalizacji sanitarnej (docelowo). 

8. Do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej dla obsługi obszaru objętego niniej-
szym planem dopuszcza się odprowadzanie 
ścieków bytowych z istniejącego zainwestowa-
nia na obszarze objętym niniejszym planem do 
zbiorników szczelnych o odpowiedniej pojem-
ności i wywoşenie ich do oczyszczalni. 

9. Nie dopuszcza się zrzutu ścieków sanitar-
nych do wyodrębnionego systemu odprowa-
dzania wód opadowych ani do ziemi. 

10. Z zastrzeşeniem ustaleń ust. 11, 12 i 13, 
odprowadzenie wód opadowych: powierzch-
niowo, na odpowiednio do tego celu przysto-
sowane powierzchnie biologicznie czynne dzia-
łek budowlanych, z zachowaniem wymagań 
określonych w przepisach szczególnych i odręb-
nych w przypadku odprowadzania ścieków do 
wód i do ziemi; w przypadku realizacji syste-
mów publicznej kanalizacji burzowej dla obsługi 
obszarów otaczających obszar objęty niniejszym 
planem, dopuszcza się odprowadzanie wód 
opadowych z tego obszaru za pośrednictwem 
ww. systemów. 

11. Odprowadzanie wód opadowych do ro-
wów odwadniających zlokalizowanych poza 
obszarem objętym niniejszym planem, w tym 
rowu wzdłuş przyległej drogi krajowej nr 12, 
dopuszcza się wyłącznie z terenu oznaczonego 
w rysunku planu symbolem MNU. 

12. Nie dopuszcza się: 

1) odprowadzania wód opadowych poprzez 
takie ukształtowanie działek budowlanych, 
które umoşliw spływ wód opadowych w kie-
runku nieruchomości sąsiednich, 

2) zrzutu wód opadowych do wyodrębnionego 
systemu odprowadzania ścieków sanitar-
nych, 

3) zanieczyszczania wód opadowych związkami 
mineralnymi, organicznymi i ropopochod-
nymi. 

13. W przypadku odprowadzania wód opa-
dowych z nawierzchni naraşonych na kontakt z 
substancjami ropopochodnymi, po usunięciu w 

separatorach zawiesin i związków ropopochod-
nych – w sposób określony wyşej, w ust. 10. 

14. W przypadku konieczności uzyskania po-
zwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie 
ścieków i/lub decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację planowanego 
przedsięwzięcia, w zakresie wykraczającym poza 
wymagania ustalone niniejszym planem, usta-
lenia decyzji o udzieleniu takiego pozwolenia 
i/lub zgody odnośnie wymaganych rozwiązań 
gospodarki wodno-ściekowej planowanych 
przedsięwzięć obowiązują niezaleşnie, o ile są 
niesprzeczne z ustaleniami niniejszego planu. 

15. Zasilanie energią elektryczną obiektów 
realizujących przeznaczenie terenów: z lokalne-
go systemu elektroenergetycznego przy załoşe-
niu jego ewentualnej rozbudowy i/lub przebu-
dowy wg warunków technicznych określanych 
przez odpowiedniego zarządcę sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych. 

16. W celu zaspokojenia zapotrzebowania za-
inwestowania przewidywanego niniejszym pla-
nem dopuszcza się realizację stacji transforma-
torowych SN/NN, zlokalizowanych na obszarze 
objętym niniejszym planem, podłączonych do 
sieci elektroenergetycznej SN na warunkach 
określonych przez właściwego dysponenta tej 
sieci; dopuszcza się likwidację istniejących i 
budowę nowych wolnostojących stacji trans-
formatorowych oraz realizację stacji transforma-
torowych wbudowanych w obiekty kubaturowe. 

17. Zasilanie obiektów lub pomieszczeń prze-
znaczonych na pobyt ludzi w energię cieplną z 
kotłowni indywidualnych lub grupowych (dla 
grupy obiektów realizujących przeznaczenie 
terenów); dopuszcza się podłączenie do miej-
skiego systemu c.o. po jego rozbudowie do pa-
rametrów umoşliwiających obsługę zainwesto-
wania obszaru objętego niniejszym planem. 

18. Ewentualne zaopatrzenie w gaz ziemny 
przewodowy wg aktualnego i prognozowanego 
zapotrzebowania istniejącej i planowanej zabu-
dowy: z projektowanego systemu gazownicze-
go, przy załoşeniu jego ewentualnej rozbudowy 
i/lub przebudowy wg warunków technicznych 
określanych przez odpowiedniego zarządcę i 
eksploatatora sieci gazowniczej. 

19. Dopuszcza się przełoşenie istniejących 
sieci infrastruktury technicznej, w sposób umoş-
liwiający zagospodarowanie terenów na zasa-
dach określonych w niniejszym planie. 

20. Przyłączenie projektowanego zagospoda-
rowania terenów do istniejących i projektowa-
nych sieci infrastruktury technicznej – na wa-
runkach uzyskanych od właściwych dysponen-
tów sieci. 
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Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe w zakresie zasady zabudowy  

i zagospodarowania poszczególnych terenów 

§ 13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonego w rysunku planu symbolem MNU: 
 

Symbol terenu MNU 
Powierzchnia terenu 0,31ha 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) Przeznaczenie podstawowe – mieszkalnictwo jednorodzinne, w tym mieszkania integralnie 

związane z prowadzoną działalnością; funkcje: usług komercyjnych; powierzchni biurowych dla 
celów komercyjnych; magazynowe i składowe. 

2) Przeznaczenie uzupełniające – zieleń izolacyjna i przydomowa; obiekty i urządzenia infrastruk-
tury technicznej; elementy systemu komunikacyjnego dla obsługi przeznaczenia terenu (drogi 
wewnętrzne, place nawrotne, miejsca postojowe, itp.). 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) Zakazuje się realizacji przedsięwzięć uciąşliwych. 
2) Lokalizację funkcji realizujących przeznaczenie podstawowe terenu dopuszcza się w dowolnych 

proporcja terenu zajętego pod poszczególne funkcje (w tym 100% pod kaşdą z wymienionych 
funkcji). 

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków – w odległości 25m od krawędzi jedni drogi 
krajowej nr 12 przyległej do przedmiotowego terenu od północy oraz w odległości 10m od linii 
rozgraniczającej teren od zachodu. 

4) Zasady lokalizacji zabudowy względem granic z działkami sąsiednimi oraz względem budyn-
ków istniejących na działkach sąsiednich – zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 W całości określone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

W całości określone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

W całości określone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 
6. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 

1) Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: max. 50%; 
2) Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej: min. 20%; 
3) Szerokość elewacji frontowych budynków projektowanych: nie określa się. 
4) Wysokość budynków projektowanych: max. 10m. 
5) Geometria dachów budynków projektowanych: 
 dopuszcza się realizację: 

a) dachów płaskich z dopuszczeniem realizacji świetlików o dowolnej geometrii i powierzchni 
w rzucie projektowanych budynków, 

b) dachów stromych dwupołaciowych, złoşonych z brył dwupołaciowych lub wielopołacio-
wych (w tym mansardowych), o nachyleniu połaci pod kątem w zakresie 15-35° (nie dotyczy 
dachów lukarn, bocznych połaci dachów mansardowych, zadaszeń nad wejściami, itp.), 

c) dachów stromych, jednopołaciowych, o nachyleniu połaci pod katem do 20°. 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie przepisów odrębnych: 
Ze względu na ustalenia zawarte w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 10 – nie określa się. 
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8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) Realizacja przeznaczenia terenu nie jest uwarunkowania uprzednim scaleniem i/lub podziałem 
nieruchomości. 

2) Dopuszcza się: 
a) scalenie nieruchomości wchodzących w skład przedmiotowego terenu; 
b) wydzielenie dróg wewnętrznych i/lub wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych; 
c) dokonanie podziału nieruchomości lub scalenia i podziału nieruchomości na odrębne działki 

budowlane na zasadach jak następuje: 
i. wszystkie wydzielane działki budowlane muszą mieć zapewniony dostęp do drogi gmin-

nej przyległej do przedmiotowego terenu od wschodu bezpośrednio lub za pośrednic-
twem systemu wydzielanych w obrębie przedmiotowego terenu projektowanych dróg 
wewnętrznych i/lub ciągów pieszo jezdnych; 

ii. wydzielane działki budowlane muszą zachowywać szerokość nie mniejszą niş 20m oraz 
powierzchnię nie mniejszą niş 800m2. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: 
Nie określa się. 

10. Zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenu: 
1) Obsługa komunikacyjna terenu za pomocą istniejących zjazdów z przyległej do terenu inwesty-

cji od północy drogi krajowej nr 12, wydzielanej w obrębie przedmiotowego terenu drogi we-
wnętrznej i/lub za pomocą projektowanych zjazdów z przyległej do przedmiotowego terenu od 
wschodu drogi gminnej (droga projektowana w obowiązującym miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Zwolenia). 

2) Szerokość drogi wewnętrznej wydzielanej w obrębie przedmiotowego terenu określa się w 
granicach 6-10m, w lokalizacji wskazanej w rysunku planu wzdłuş linii rozgraniczającej teren od 
zachodu; 

3) Ustala się minimalny zakres uzbrojenia poszczególnych działek budowlanych w infrastrukturę 
techniczną, obejmujący: zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci NN, zaopatrzenie w wodę z 
gminnej sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników szczelnych na 
nieczystości ciekłe o łącznej pojemności do 50m3, zlokalizowanych na przedmiotowym terenie 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

4) Dopuszcza się dowolne rozszerzenie ww. minimalnego zakresu uzbrojenia terenu w infrastruk-
turę techniczną. 

5) Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – określone w ustaleniach 
ogólnych niniejszego planu. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uşytkowania terenów: 
Dopuszcza się uşytkowanie terenu w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania pod 
funkcje realizujące jego przeznaczenie. 

12. Stawka procentowa dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w 
art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
10% 

 
§ 14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego w rysunku planu symbo-

lem MN: 

 
Symbol terenu MN 

Powierzchnia terenu 1,37ha 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) Przeznaczenie podstawowe – mieszkalnictwo jednorodzinne. 
2) Przeznaczenie uzupełniające – pomieszczenia i/lub budynki gospodarcze i garaşowe związane z 

funkcjonowaniem przeznaczenia podstawowego i/lub dopuszczalnego; zieleń przydomowa; 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; elementy systemu komunikacyjnego dla obsługi 
przeznaczenia terenów (drogi wewnętrzne, place nawrotne, miejsca postojowe, itp.). 

3) Przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciąşliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jed-
norodzinnej. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) Realizację przeznaczenia podstawowego dopuszcza się w formie zabudowy wolnostojącej, 
bliŝniaczej i/lub szeregowej. 

2) Realizację przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza się wyłącznie w postaci usług nieuciąşli-
wych, zajmujących nie więcej niş 50% całkowitej powierzchni zabudowy danej działki budow-
lanej. 

3) Ustala się następujące zasady realizacji przeznaczenia terenów: 
a) realizację przeznaczenia uzupełniającego w postaci odrębnych budynków o funkcji gospo-

darczej i/lub garaşowej na danej działce budowlanej dopuszcza się pod następującymi wa-
runkami: 
i. łączna powierzchnia zajęta tymi budynkami nie przekroczy 10% powierzchni tej działki, 
ii. zostaną one zlokalizowane w głębi działki budowlanej, za budynkami mieszkalnymi; 

b) realizację przeznaczenia dopuszczalnego na danej działce budowlanej dopuszcza się pod 
warunkiem uprzedniej lub jednoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego na tej dział-
ce. 

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla wszystkich budynków realizujących przeznaczenie terenu 
– wyznaczona w linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną wydzieloną w obrębie przedmiotowe-
go terenu. 

5) Obowiązująca linia zabudowy dla budynków mieszkalnych – wyznaczona w sposób uwidocz-
niony w rysunku planu, w odległości 6m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną wydzielo-
ną w obrębie przedmiotowego terenu. 

6) Rzuty projektowanych budynków nakazuje się lokalizować prostopadle lub równolegle do fron-
tów działek budowlanych. 

7) Zasady lokalizacji zabudowy względem granic z działkami sąsiednimi oraz względem budyn-
ków istniejących na działkach sąsiednich – zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W całości określone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
W całości określone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
W całości określone w przepisach ogólnych niniejszego planu. 

6. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: max. 50%; 
2) Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej: min. 40%; 
3) Szerokość elewacji frontowych budynków projektowanych: 

a) w przypadku wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w zakresie  
10-22m, 

b) w przypadku bliŝniaczych budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w zakresie 16-22m 
łącznie dla obu segmentów budynku; 

c) w przypadku szeregowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych – nie określa się. 
d) w przypadku budynków gospodarczych i garaşowych – max. 10m. 

4) Wysokość budynków projektowanych: 
a) w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w zakresie 7-9m; 
b) w przypadku budynków usługowych, gospodarczych i garaşowych – max. 5m. 

5) Geometria dachów budynków projektowanych: 
a) dachy strome, dwupołaciowe, złoşone z brył dwupołaciowych lub wielopołaciowe, o nachy-

leniu połaci pod kątem w zakresie 30-40° (nie dotyczy dachów lukarn, zadaszeń nad wej-
ściami itp.), z kalenicą głównej bryły dachu w układzie równoległym względem drogi obsłu-
gującej daną działkę budowlaną; 

b) w przypadku budynków lub części budynków lokalizowanych w granicach z działkami są-
siednimi dopuszcza się realizację dachów jednopołaciowych, o nachyleniu połaci pod katem 
do 20°; 

c) dopuszcza się dachy płaskie o formie i funkcji tarasów nad budynkami lub częściami budyn-
ków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkalno-usługowej pod warunkiem, 
şe ich łączna powierzchnia na danej działce budowlanej nie przekroczy 60m2. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 88 – 16614 – Poz. 2845 
 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie przepisów odrębnych: 
Ze względu na ustalenia zawarte w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i § 10 – nie określa się. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) Dopuszcza się dokonanie podziału terenów na odrębne działki budowlane na zasadach okre-

ślonych w rysunku planu za pomocą orientacyjnych linii projektowanych podziałów własno-
ściowych. 

2) Dopuszcza się dokonanie podziału nieruchomości lub scalenia i podziału nieruchomości na od-
rębne działki budowlane na zasadach innych niş określone w rysunku planu, jednak pod nastę-
pującymi warunkami: 
a) wszystkie wydzielane działki budowlane muszą mieć zapewniony dostęp do drogi we-

wnętrznej, wydzielonej w obrębie przedmiotowego terenu; 
b) szerokość drogi wewnętrznej wydzielanej w obrębie przedmiotowego terenu określa się w 

granicach 6-10m, w lokalizacji wskazanej w rysunku planu wzdłuş linii rozgraniczającej teren 
od zachodu; 

c) wszystkie wydzielane działki budowlane muszą zachowywać szerokość nie mniejszą niş: 
i. 18m dla działek pod budynki mieszkalne wolnostojące, 
ii. 13m dla działek pod odrębne segmenty w budynkach bliŝniaczych, 
iii. 6m dla działek pod odrębne segmenty w budynkach szeregowych; 

d) granice boczne działek budowlanych muszą być w przyblişeniu równoległe względem siebie 
oraz prostopadłe względem frontów tych działek, z tolerancją odchylenia do ±3º. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uşytkowaniu: 
Nie określa się. 

10. Zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenu: 
1) Obsługa komunikacyjna terenu za pomocą zjazdów z drogi wewnętrznej, wydzielonej w obrę-

bie przedmiotowego terenu i połączonej z układem dróg publicznych poza obszarem objętym 
niniejszym planem. 

2) Ustala się minimalny zakres uzbrojenia poszczególnych działek budowlanych w infrastrukturę 
techniczną, obejmujący: zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci NN, zaopatrzenie w wodę z 
gminnej sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników szczelnych na 
nieczystości ciekłe o łącznej pojemności do 10m3, zlokalizowanych na poszczególnych działkach 
budowlanych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

3) Dopuszcza się dowolne rozszerzenie ww. minimalnego zakresu uzbrojenia terenu w infrastruk-
turę techniczną. 

4) Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – określone w ustaleniach 
ogólnych niniejszego planu. 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uşytkowania terenu: 
Dopuszcza się uşytkowanie terenu w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania pod 
funkcje realizujące jego przeznaczenie. 

12. Stawka procentowa dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
10% 

 
Rozdział IV 

Ustalenia końcowe 

§ 15. W obrębie obszaru objętego planem ni-
niejszym uchyla się ustalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zwoleń, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w 
Zwoleniu nr XIII/96/2003 z dnia 25 listopada 
2003r. 

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Zwolenia. 

§ 17. Plan wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Józef Dubil 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/65/2011 

Rady Miejskiej w Zwoleniu 
z dnia 28 kwietnia 2011r. 

 
Uzasadnienie stwierdzenia zgodności zmian planu z ustaleniami 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń” 
 
Z analizy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń 
uchwalonego uchwałą nr XVI/187/99 Rady Gminy i Miasta Zwoleń z dnia 29 grudnia 1999r. z póŝniejszymi 
zmianami zwanego dalej studium wynika, iş obszar objęty częściowymi zmianami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla obszaru o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, zlokalizo-
wanego na działkach nr ewid. 553/4 i 553/6 w miejscowości Podzagajnik, zwanymi dalej planem, wyznaczony 
został w obrębie terenów wskazanych do zainwestowania. 
Ustalenia planu realizują cel określony w studium dla przedmiotowego obszaru, polegający na „umoşliwieniu 
realizacji funkcji usługowych (ewentualnie produkcyjno-usługowych) oraz zabudowy mieszkalno-zagrodowej 
na obszarach wiejskich gminy Zwoleń, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zurbanizowanych miasta Zwole-
nia”.  
Dla obszaru objętego planem studium ustala preferencje funkcjonalne pod zabudowę usługową z dopuszcze-
niem mieszkalnictwa (w planie tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MNU i mieszkaniowej jednoro-
dzinnej MN z dopuszczeniem usług). Poza przeznaczeniem podstawowym (wymienione powyşej) plan określa 
dla poszczególnych terenów przeznaczenie uzupełniające, w sposób zapewniający realizację funkcji podsta-
wowych.  
Przy załoşeniu zawartym w aktualizacji studium dla przedmiotowego obszaru, iş „proporcje powierzchni tere-
nów wskazanych pod róşne kategorie funkcji zabudowy mogą róşnić się w granicach ±50% pomiędzy odpo-
wiednimi proporcjami powierzchni tych terenów, wyznaczonych w planach i w zmianach Studium”, uwzględ-
niając ponadto wyznaczenie w studium w sąsiedztwie obszaru objętego planem terenów mieszkaniowych z 
dopuszczeniem usług, naleşy stwierdzić, şe plan zachowuje preferencje funkcjonalne określone w cytowanym 
dokumencie.  
Studium ustala dla przedmiotowego obszaru następujące kierunki i wskaŝniki dotyczące zagospodarowania 
oraz uşytkowania terenów, z którymi winny być zgodne ustalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 
- „maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenów inwestycji lub po-

wierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych (nie dotyczy działek wydzielanych pod istniejącymi 
budynkami): w zakresie 30-50% w zaleşności od funkcji i typu zabudowy oraz dotychczasowego zainwe-
stowania terenów, 

- „maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenów inwestycji lub po-
wierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych (nie dotyczy działek wydzielanych pod istniejącymi 
budynkami): w zakresie 30-50% w zaleşności od funkcji i typu zabudowy oraz dotychczasowego zainwe-
stowania terenów, 

- gęstość zabudowy terenów mieszkalnictwa netto (działki budowlane o funkcji mieszkaniowej, dojścia i 
dojazdy do tych działek oraz powierzchnie ogólnodostępnych placów zabaw) w zakresie 15-50 miesz-
kań/ha; 

- maksymalna wysokość zabudowy: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – max.  
3 kondygnacje naziemne (parter + 2 piętra lub parter + piętro + podpiwniczenie częściowo zagłębione + 
poddasze uşytkowe); dla zabudowy o funkcji usługowej – max. wysokość elewacji: 9m; dla zabudowy o 
funkcji produkcyjnej – max. wysokość elewacji: 12m – nie określa się.” 

Stwierdza się, şe ustalenia przedmiotowych zmian planu w zakresie zasad zabudowy terenów są zgodne z 
ww. ustaleniami studium.  
Tereny do zainwestowania wyznaczone są poza obszarami tworzącymi system przyrodniczy gminy (koryta-
rzami i węzłami ekologicznymi) oraz chronionymi na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Zgodnie z 
zapisami studium treny zainwestowania docelowo zostały wyznaczone do objęcia zbiorowym systemem za-
opatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, przy czym dopuszcza tymczasowe uşytkowanie studni indywi-
dualnych i zbiorników szczelnych na nieczystości ciekłe. Plan ustala zasady obsługi infrastrukturalnej w zgo-
dzie z ww. ustaleniami studium.  
Biorąc pod uwagę powyşsze ustalenia stwierdza się zgodność ustaleń przedmiotowych zmian planu z ustale-
niami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Zwoleń. 

 

Przewodniczący Rady: 
Józef Dubil 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/65/2011 

Rady Miejskiej w Zwoleniu 
z dnia 28 kwietnia 2011r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji infrastruktury technicznej  

z zakresu zadań własnych gminy 
 

§ 1. W oparciu o zapisy częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zwoleń dla obszaru o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, zlokalizowanego na działkach  
nr ewid. 553/4 i 553/6 w miejscowości Podzagajnik, ustala się, şe w jego granicach, w ramach ustalenia 
minimalnych standardów wyposaşenia w infrastrukturę techniczną, zaplanowano następujące inwesty-
cje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy i mogą być w całości lub 
w części finansowane z budşetu gminy: 

a) budowa wodociągu publicznego o długości 290mb dla obsługi zainwestowania terenów MN i MNU. 

§ 2.1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 1, odbywać się będzie poprzez: 

a) wydatki z budşetu gminy lub 

b) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budşet gminy w ramach m.in.; 

- programu rozwoju lokalnego 

- dotacji i poşyczek z funduszy celowych 

- funduszy unijnych 

- innych środków zewnętrznych lub 

c) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym (w tym 
w formie „partnerstwa publiczno-prywatnego” – „PPP”). 

2. Zakłada się, şe wszelkie inne elementy infrastruktury technicznej związane z realizacją zainwesto-
wania przewidzianego przedmiotowych zmianach planu miejscowego, jako wykraczające poza minimal-
ne standardy wyposaşenia w infrastrukturę techniczną, realizowane będą przez przyszłych inwestorów. 
 

Przewodniczący Rady: 
Józef Dubil 
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UCHWAŁA Nr X/66/2011 

RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/419/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010r.  

w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej 
i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 1 
i ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następu-
je: 

§ 1. W uchwale nr LIII/419/2010 Rady Miej-
skiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010r. w 
sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia 
działalności handlowej, usługowej i gastrono-

micznej na terenie miasta Zwolenia oraz za-
twierdzenia zasad korzystania z targowisk w § 1 
ust. 1 załącznika nr 1 Zasady Korzystania z Tar-
gowisk otrzymuje brzmienie: 

„1. Targowiskami są nişej wymienione miejsca 
przeznaczone do prowadzenia działalności han-
dlowej, gastronomicznej i usługowej ze straga-
nów, stoisk, pawilonów, wozów konnych, przy-
czep samochodowych, z koszy, z ręki połoşone 
w Zwoleniu: 

 


