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UCHWAŁA NR XLIV/201/09 RADY GMINY NIEBORÓW 

  
 z dnia 9 października 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, 

fragment obszaru wsi Bełchów 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.15 ust. 2, art. 20 
ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 
1413) w nawiązaniu do uchwały Nr XXXV/163/09 
Rady Gminy Nieborów z dnia 12 lutego 2009 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów, 
Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  
 

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w 
zakresie nie uwzględnionych uwag do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Nieborów, fragment obszaru 
wsi Bełchów – uwagi nie wpłynęły.  

§ 2. Stwierdza się zgodność projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nieborów, fragmenty wsi Bełchów z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Nieborów.  

§ 3. 1. Ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Nieborów, 
fragment obszaru wsi Bełchów, zawarte są w tre-
ści niniejszej uchwały oraz na rysunku będącym 
integralną częścią miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, stanowiącym załącznik 
Nr 1 do uchwały.  

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jętego miejscowym planem jest określony na ry-
sunku planu miejscowego.  

3. Obowiązujący zakres rysunku planu miej-
scowego obejmuje:  
 a) tereny określone symbolem cyfrowym i sym-

bolem przeznaczenia terenu,  
 b) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania terenu,  

 c) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania terenu, które są granicą obszaru ob-
jętego planem miejscowym,  

 d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii roz-
graniczających tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu,  

 e) linie podziału wewnętrznego terenów – za-
sada podziału na działki budowlane,  

 f) linia zabudowy - nieprzekraczalna,  
 g) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabu-

dowy,  
 h) zwymiarowanie linii rozgraniczających tere-

ny o różnym przeznaczeniu lub linii zabudo-
wy - w metrach.  

4. Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego ustala się stawkę procentową słu-
żącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości zero procent.  

§ 4. 1. Pojęcia i określenia użyte w miejsco-
wym planie a nie zdefiniowane w niniejszym pa-
ragrafie, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obo-
wiązującymi przepisami prawa wg stanu na dzień 
podjęcia niniejszej uchwały.  

2. Ilekroć w miejscowym planie jest mowa 
o:  
1) "obszarze planu" - należy przez to rozumieć 

nieruchomości lub ich części położone w gra-
nicach niniejszego planu;  

2) "granicach obszaru objętego rysunkiem planu" 
- należy przez to rozumieć te zewnętrzne linie 
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania, przy 
których wykreślono symbol granicy obszaru 
objętego rysunkiem planu, określony w legen-
dzie rysunku planu;  

3) "przeznaczeniu" - należy przez to rozumieć okre-
ślone dla poszczególnych terenów (oznaczo-
nych w tekście miejscowego planu oraz na ry-
sunku miejscowego planu symbolami cyfro-
wymi), zespoły uprawnień i zobowiązań do po-
dejmowania działań w przestrzeni, służących 
realizacji określonych celów, wyodrębnione 
wg zasad i sposobów korzystania z nierucho-
mości, oznaczone w tekście zmiany miejsco-
wego planu i na rysunku zmiany miejscowego 
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planu symbolem literowym;  
4) "dopuszczeniu" - należy przez to rozumieć 

uprawnienia do realizacji obiektów budowla-
nych lub form zagospodarowania wskazanych 
w zasadach i warunkach zagospodarowania te-
renu, które wykraczają poza ustalone w defini-
cji przeznaczenia terenu określonej w ust. 3 ni-
niejszego paragrafu;  

5) "działce budowlanej" - należy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę grun-
tu, której wielkość, cechy geometryczne, do-
stęp do drogi publicznej i wyposażenie w 
urządzenia infrastruktury technicznej są zgod-
ne z pozostałymi ustaleniami niniejszego miej-
scowego planu oraz spełniają wymogi realiza-
cji obiektów budowlanych wynikające z odręb-
nych przepisów i aktów prawa miejscowego;  

6) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez 
to rozumieć linię, w której może być umiesz-
czona ściana budynku bez jej przekraczania w 
kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów za-
gospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy 
elementów architektonicznych takich jak: bal-
kon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie 
wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki 
oraz innych detali wystroju architektonicznego, 
których wysunięcie poza ścianę budynku nie 
przekracza odległości 1,3m, chyba że jest to li-
nia zabudowy ustalona od napowietrznej linii 
elektroenergetycznej;  

7) "linii podziału wewnętrznego terenów – zasada 
podziału na działki budowlane" - należy przez 
to rozumieć linię określoną rysunkiem planu 
określającą zasadę podziału na działki budow-
lane, obowiązującą w zakresie kierunku prze-
biegu granic nowego podziału oraz usytuowa-
nia działek w stosunku do ulic;  

8) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej" - należy przez to rozumieć wskaźnik urba-
nistyczny (liczbę niemianowaną) ustalony pla-
nem dla poszczególnego terenu lub działki bu-
dowlanej, uzyskany z podzielenia sumy po-
wierzchni gruntu rodzimego pokrytego roślin-
nością oraz wodami powierzchniowymi na te-
renie lub działce budowlanej, a także 50% su-
my powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na podło-
żu zapewniającym im naturalną wegetację, do 
powierzchni całego terenu lub działki budow-
lanej;  

9) "stanie istniejącym" zagospodarowania terenu 
- należy przez to rozumieć stan zagospodaro-
wania oraz stan granic prawnych terenu na 
dzień uchwalenia niniejszego planu;  

10) "zachowaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych" w poszczególnych terenach - nale-
ży przez to rozumieć dopuszczalność wykony-
wania na istniejących obiektach budowlanych 

przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbu-
dowy i remontów, a na istniejących obiektach 
przyrodniczych wykonywania zabiegów pielę-
gnacyjnych i odtworzeniowych;  

11) "polu widoczności" - należy przez to rozumieć 
powierzchnię w obrębie skrzyżowania ulic po-
za jezdniami, wolną od przeszkód wyższych niż 
0,75m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, 
tablice, parkujące pojazdy itp.;  

12) "kioskach" - należy przez to rozumieć obiekty 
budowlane przeznaczone do tymczasowego 
użytkowania nietrwale związane z gruntem, 
spełniające następujące warunki:  

 a) powierzchnia zabudowy do 12m2,  
 b) maksymalna wysokość nad poziomem te-

renu do 4m,  
 c) minimalna powierzchnia szklenia: 40% po-

wierzchni ścian,  
 d) maksymalne nachylenie dachu: 30% z zaka-

zem krycia dachów czarną papą;  
13) "zabudowie wolnostojącej" - należy przez to 

rozumieć takie usytuowanie budynków, w któ-
rym każdy z budynków jest odległy od granicy 
działki budowlanej minimum 3m;  

14) „przepisach szczególnych” - należy przez to 
rozumieć zawarte w ustawach i rozporządze-
niach przepisy oraz ograniczenia w zabudowie 
i zagospodarowaniu terenu wynikające z 
uchwał właściwych organów.  

3. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa 
o przeznaczeniu:  
1) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z usługami", oznaczonym symbolem „MNu”, 
należy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
czone do zachowania istniejących oraz realizo-
wania:  

 a) projektowanych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych,  

 b) projektowanych budynków o funkcji kultury, 
obsługi finansowej, handlu (z wyłączeniem 
obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 400m2), służby zdrowia (wy-
łącznie w zakresie gabinetów lekarskich), 
gastronomii, poczty i usług nieprodukcyj-
nych związanych z konsumpcją indywidual-
ną, jako zabudowy uzupełniającej do zabu-
dowy mieszkaniowej z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami o pomieszcze-
niach technicznych i gospodarczych, gara-
żami oraz terenami zieleni, dojściami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej;  

2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych", 
oznaczonym symbolem "RM", należy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do utrzy-
mania istniejącej oraz realizowania projekto-
wanej zabudowy mieszkalno-produkcyjnej w 
gospodarstwie rolnym w skład, której wchodzi 
budynek mieszkalny, budynki i urządzenia słu-
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żące przechowywaniu środków produkcji, pro-
wadzeniu produkcji, przetwarzaniu i magazy-
nowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie 
produktów i przeznaczonych dla potrzeb wła-
snych gospodarstwa rolnego, z niezbędną do 
funkcjonowania tych budynków infrastrukturą 
techniczną w tym lokalnymi ujęciami wody;  

3) "tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa", 
oznaczonym symbolem „KD-D”, należy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do zacho-
wania istniejących oraz realizacji projektowa-
nych dróg (ulic) o klasie dojazdowa, o pasie 
drogowym określonym liniami rozgraniczają-
cymi;  

4) "tereny dróg publicznych - ulica pieszo-jezdna", 
oznaczonym symbolem „KD-X”, należy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do zacho-
wania istniejących oraz realizacji projektowa-
nych dróg pieszo jezdnych, o pasie drogowym 
określonym liniami rozgraniczającymi. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego na obszarze planu  

 
§ 5. Na obszarze objętym planem ustala się 

zasady zagospodarowania terenu:  
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania należy 
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały, a w 
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o:  

 a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne 
mapy) lub linie zwymiarowane na rysunku 
planu, w stosunku do trwałych naniesień 
(wynikających z treści mapy),  

 b) trwałe naniesienia lub granice własności - 
jako linie (punkty) pokrywające się z tymi 
elementami rysunku planu;  

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych 
w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub zasa-
dach zagospodarowania należy identyfikować 
w oparciu o miary graficzne z rysunku planu;  

3) linie zabudowy - określono na rysunku planu 
punktami identyfikacyjnymi (punktami sytu-
acyjnymi mapy zasadniczej) lub zwymiarowa-
niem;  

4) dopuszczalne jest zachowanie, ale bez prawa 
odbudowy, rozbudowy i nadbudowy, istnieją-
cych budynków lub ich części, gdy nie spełnia-
ją warunków ustaleń dotyczących linii zabu-
dowy, umieszczonych na rysunku planu lub 
zawartych w przepisach rozdziału 3 niniejszej 
uchwały;  

5) w pasie terenu określonym linią zabudowy i 
linią rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz 
realizacji tymczasowych obiektów budowla-
nych, chyba że ustalenia zawarte w przepisach 
rozdziału 3 niniejszej uchwały stanowią inaczej;  

6) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych:  

 a) w terenach na których dopuszczalna jest 
realizacja obiektów usługowych minimum:  

  - dla obiektów handlowych - jedno stanowi-
sko na każde rozpoczęte 20m2 powierzchni 
użytkowej,  

  - dla obiektów gastronomii - jedno stanowi-
sko na każde 4 miejsca konsumenckie,  

  - dla obiektów hotelowych - jedno stanowi-
sko na każde 2 miejsca noclegowe,  

  - dla obiektów administracyjnych i obsługi 
finansowej 7 stanowisk na każde 100m2 
powierzchni użytkowej,  

  - dla pozostałych obiektów usługowych - 
dwa stanowiska na każdy obiekt a ponad-
to jedno stanowisko na każde 100m2 po-
wierzchni użytkowej,  

 b) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej dla jed-
nego budynku mieszkalnego maksimum - 4 
stanowiska w garażach;  

7) przepis, zawarty w pkt. 6 niniejszego paragrafu 
nie dotyczy obiektów handlowych nie posiada-
jących powierzchni sprzedaży;  

8) maksymalna wysokość liczona od poziomu 
terenu przy najniżej położonym wejściu do bu-
dynku lub jego części pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyżej położonej 
górnej powierzchni (krawędzi) przekrycia nie 
może przekraczać dla budynku mieszkalnego:  

 a) o jednej kondygnacji nadziemnej - 7,5m,  
 b) o wysokości 2 kondygnacje nadziemne i 

wysokości dwie kondygnacje nadziemne w 
tym druga kondygnacja nadziemna w pod-
daszu użytkowym - 10m, 

 c) o wysokości 3 kondygnacje nadziemne i 
wysokości trzy kondygnacje nadziemne w 
tym trzecia kondygnacja nadziemna w pod-
daszu użytkowym - 13m;  

9) maksymalna wysokość liczona od poziomu tere-
nu przy najniżej położonym wejściu do budyn-
ku lub jego części pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej budynku do najwyżej położonej górnej 
powierzchni (krawędzi) przekrycia dla budynku 
usługowego o jednej kondygnacji lub o dwóch 
kondygnacjach nie może przekraczać 9m;  

10) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - o 
symbolu "MNu” dopuszcza się realizację:  

 a) w obrębie jednej działki budowlanej zabu-
dowy mieszkaniowej o wielkości określonej 
przepisami § 9 pkt 4 niniejszej uchwały, jed-
nego budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go,  

 b) obiektów usługowych jako zabudowy uzu-
pełniającej wyłącznie w ramach działek bu-
dowlanych zabudowy mieszkaniowej pod 
warunkiem zachowania udziału w powierzch-
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ni użytkowej wszystkich budynków na działce 
budowlanej maksimum 50%;  

11) wyklucza się kolor niebieski i fioletowy pokry-
cia dachów;  

12) na elewacjach budynków, od strony ulic, do-
puszcza się realizację nośników reklam:  

 a) płaskich przylegających do ściany,  
 b) o powierzchni nie przekraczającej 20% po-

wierzchni całkowitej ściany budynku;  
13) w terenach, na których przeznaczenie umożli-

wia realizację budynków, dopuszczalne jest usy-
tuowanie budynków bezpośrednio przy granicy 
sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 
1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną 
przy zachowaniu przepisów dotyczących do-
stępu do pomieszczeń naturalnego oświetle-
nia, zapewnienia w pomieszczeniach czasu na-
słonecznienia, zachowania bezpieczeństwa po-
żarowego oraz pozostałych ustaleń planu miej-
scowego;  

14) w terenach określonych planem, obowiązuje 
zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości powyżej 
1,8m; 

15) obowiązuje zakaz realizacji od strony ulic:  
  - obowiązuje zakaz realizacji od strony ulic:  
  - ogrodzeń o wypełnieniu powierzchni po-

wyżej 60%, chyba że ustalenia rozdziału 
3 mówią inaczej;  

16) w terenach, dla których określono warunek za- 
budowy mieszkaniowej wolnostojącej warunek 
ten nie dotyczy istniejących budynków miesz-
kalnych.  

§ 6. W terenach, dla których określono wa-
runek zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej wa-
runek ten nie dotyczy istniejących budynków 
mieszkalnych.  
1) na obszarze miejscowego planu w szczególno-

ści ochronie podlegają tereny zabudowy miesz-
kaniowej przed hałasem i wibracjami;  

2) dla wszystkich terenów przeznaczonych pod za- 
budowę, w których dopuszczalna jest realizacja 
obiektów mieszkaniowych i usługowych obo-
wiązuje zakaz budowy obiektów stwarzających 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w 
szczególności zagrożenie wystąpienia poważ-
nych awarii;  

3) ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedza-
jącej realizacji elementów infrastruktury tech-
nicznej zapewniającej ochronę wód przed za-
nieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiek-
tów i urządzeń zgodnych z przeznaczeniem te-
renu;  

4) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną usta-
la się preferencje dla niewęglowych czynników 
w tym gazu, oleju opałowego i energii elektrycz-
nej;  

5) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: 
MNu należą do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku jak dla te-
renów przeznaczonych pod zabudowę miesz-

kaniowo-usługową;  
6) w terenach o przeznaczeniu zabudowa miesz-

kaniowo-usługowa - o symbolu "MNu" obowią-
zuje zakaz realizacji obiektów usługowych, w 
których działalność jest zaliczona do przedsię-
wzięć mogących znacząco (zawsze lub poten-
cjalnie) oddziaływać na środowisko; 

7) w terenach przeznaczonych pod zabudowę obo-
wiązuje zachowanie standardów środowiska na 
granicy działki budowlanej, do której inwestor 
posiada tytuł prawny, odpowiednich dla prze-
znaczenia terenu określonego dla działek są-
siednich;  

8) w terenach o przeznaczeniu zabudowa zagro-
dowa o symbolu "RM" obowiązuje:  

 a) zakaz realizacji obiektów produkcji zwierzę-
cej w liczbie powyżej 10DJP (dużych jedno-
stek przeliczeniowych),  

 b) zakaz realizacji obiektów w których działal-
ność jest zaliczona do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco (zawsze lub potencjalnie) od-
działywać na środowisko,  

 c) zachowanie udziału powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej na działkach zabudowy za-
grodowej minimum 30%.  

§ 7. Na obszarze objętym planem nie usta-
la się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

§ 8. Na obszarze objętym planem nie usta-
la się warunków i wymagań wynikających z po-
trzeb kształtowania obszarów przestrzeni publicz-
nej.  

§ 9. Na obszarze objętym planem ustala się 
następujące zasady podziału oraz scalenia i po-
działu nieruchomości:  
1) wielkość i kształt działek budowlanych, istnieją-

cej zabudowy, winny być dostosowane do po-
trzeb związanych z funkcjonowaniem obiektów, 
przy zachowaniu wymogów przepisów szcze-
gólnych;  

2) pokazane na rysunku planu linie podziału we-
wnętrznego jako zasada podziału, obowiązują 
w zakresie kierunku przebiegu granic nowego 
podziału oraz usytuowania działek w stosunku 
do dróg (ulic);  

3) fragment działki przeznaczony w ramach działki 
budowlanej pod dojazd, winien posiadać sze-
rokość minimum 5m (ustalenie dotyczy odpo-
wiednio wydzielanych dojazdów do nierucho-
mości pozostających po wydzieleniu działki lub 
działek budowlanych);  

4) w terenach o przeznaczeniu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami o 
symbolu "MNu" obowiązuje:  

 a) wielkość działki budowlanej od 500 do 
2500m2,  

 b) minimalna szerokości frontów 16m,  
 c) działki gruntu nie spełniające powyższego 

warunku mogą być wydzielane wyłącznie ja-
ko części uzupełniające innych nieruchomo-
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ści w celu utworzenia działki budowlanej;  
5) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału 

nieruchomości bez ograniczeń zawartych w ni-
niejszym planie w sytuacji, gdy nowa granica 
działki geodezyjnej pokrywa się z linią rozgrani-
czającą tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

6) przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod 
ulice (drogi) lub dojazdy należy zachować trój-
kątne poszerzenie pasa drogowego w obrębie 
skrzyżowania, o długości boków równoległych 
do osi jezdni minimum 5,0m;  

7) zasady podziału nieruchomości obowiązują rów-
nież przy przeprowadzaniu scalenia i podziału 
nieruchomości lub połączenia i ponownego 
podziału nieruchomości;  

8) nie wyznacza się obszaru wymagającego obo-
wiązkowo scalenia i podziału nieruchomości.  

§ 10. Na obszarze objętym planem ustala 
się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji: 
1) dostępność komunikacyjną do terenów zapew-

niają ulice określone niniejszym planem lub 
przylegające do poszczególnych terenów; 

2) dopuszcza się zmianę rozwiązań elementów pasa 
drogowego w stosunku do ustaleń niniejszego 
planu w granicach określonych liniami rozgra-
niczającymi przy zachowaniu przepisów szcze-
gólnych;  

3) linie rozgraniczające ulicy winny spełniać wa-
runki zwymiarowania oraz miar graficznych i 
punktów identyfikacyjnych określonych rysun-
kiem planu;  

4) realizacja obiektów o funkcji usługowej na po-
szczególnych działkach budowlanych, wymaga 
budowy zatoki postojowej poza podstawowymi 
pasami ruchu ulicy obsługującej lub parkingu 
wewnętrznego przy zachowaniu przepisów 
szczególnych;  

5) w sytuacjach uzasadnionych realizacją obiek-
tów o funkcji usługowej dopuszcza się realiza-
cję chodników i zatok postojowych w ramach 
pasów przydrogowych (przy ulicach, przy doj-
ściach i dojazdach) o granicach określonych li-
niami zabudowy i linią rozgraniczającą dróg 
(ulic, dojść i dojazdów), przy zachowaniu moż-
liwości zabudowy działek budowlanych ustalo-
nych niniejszym planem;  

6) w pasach drogowych ulicy dojazdowej dopusz-
cza się realizację kiosków oraz obiektów małej 
architektury, przy zachowaniu standardów bez-
pieczeństwa ruchu kołowego, pieszego na wa-
runkach właściwego zarządcy drogi;  

7) na skrzyżowaniach ulic, w obrębie trójkątnego 
poszerzenia pasa drogowego obowiązuje za-
chowanie pola widoczności.  

§ 11. Na obszarze objętym planem ustala 
się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej:  
1) podstawowy program wyposażenia terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, obejmuje sieci 
i urządzenia: elektroenergetyczne, gazowe, za-
opatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczysz-
czania ścieków sanitarnych, odprowadzenia 
wód opadowych i telekomunikacyjne;  

2) dopuszczalne jest wyposażanie terenów w 
sieci infrastruktury technicznej innych mediów 
oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej 
ograniczone do obsługi wyłącznie poszczegól-
nych terenów, pod warunkiem zachowania po-
zostałych ustaleń niniejszego planu oraz inte-
resów osób trzecich;  

3) ustala się zasady realizacji sieci infrastruktury 
technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszyst-
kich mediów:  

 a) w ramach pasów drogowych ulic, dojść i 
dojazdów na wszystkich odcinkach określo-
nych ustaleniami miejscowego planu z wy-
łączeniem pasa drogowego drogi ekspre-
sowej, za zgodą i na warunkach określo-
nych przez zarządcę drogi,  

 b) ekspresowej, za zgodą i na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę drogi, b) w ramach 
pasów przylegających do terenów komuni-
kacji (przy ulicach, przy dojściach i dojaz-
dach) o granicach określonych liniami za-
budowy (minimalną odległością budynków) 
i linią rozgraniczającą terenów komunikacji 
(ulic, dojść i dojazdów), przy zachowaniu 
możliwości zabudowy działek budowlanych 
ustalonych niniejszym planem oraz przepi-
sów szczególnych,  

 c) w osiach istniejących sieci;  
4) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 

technicznej (podziemnej i nadziemnej) w tere-
nach zabudowy usługowej i produkcyjnej przy 
zachowaniu pozostałych ustaleń planu;  

5) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projekto-
wanych wodociągów, do czasu wybudowania 
sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrze-
nie w wodę z lokalnych ujęć przy zachowaniu 
przepisów szczególnych;  

6) odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych;  

7) na terenach, nie wyposażonych w kanalizację 
sanitarną, odprowadzenie ścieków bytowych 
do przydomowych oczyszczalni ścieków przy 
zachowaniu przepisów szczególnych lub do 
szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, a 
następnie wywożone na zlewnię oczyszczalni 
ścieków;  

8) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych;  

9) dla wszystkich terenów budowlanych przewi-
duje się budowę oraz dopuszcza się realizację 
sieci i urządzeń elektroenergetycznych, cie-
płowniczych i gazowych, dostarczających do 
odbiorców energię elektryczną, cieplną i gaz; 
zasady kształtowania przebiegu sieci określa 
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pkt 3 niniejszego paragrafu, przy zachowaniu 
pozostałych ustaleń zmiany miejscowego pla-
nu i przepisów techniczno-budowlanych;  

10) dla terenów budowlanych przewiduje się do-
prowadzenie energii elektrycznej do działek 
budowlanych z istniejących linii niskiego na-
pięcia;  

11) usuwanie odpadów komunalnych na zasadach 
określonych w obowiązujących przepisach w 
oparciu o niezbędne urządzenia służące gro-
madzeniu odpadów w celu ich przygotowania 
do transportu do miejsc odzysku lub unieszko-
dliwiania.  

§ 12. Na obszarze objętym planem ustala 
się następujące sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów:  
1) na terenach, dla których ustalenia niniejszego 

planu ustalają inne przeznaczenie terenu niż do-
tychczasowe dopuszcza się realizację obiektów 
tymczasowych nie związanych trwale z grun-
tem, niezbędnych do dotychczasowego sposo-
bu użytkowania terenu;  

2) istniejące budynki i ogrodzenia mogą być użyt-
kowane w sposób dotychczasowy z prawem do 
bieżącej konserwacji;  

3) termin tymczasowego zagospodarowania upływa 
z dniem uprawomocnienia się decyzji o pozwo-
leniu na budowę, związanej z realizacją przed-
sięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu 
określonym niniejszym planem.  

 
Rozdział 3 

Zasady i warunki kształtowania 
zagospodarowania w wyodrębnionych terenach  

 
§ 13. Ustala się następujące przeznaczenie 

i szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku miejscowego planu symbo-
lem 4.221.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

dojazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) jezdnia szerokości minimum 5m,  
 b) w programie uzbrojenia wymagane uwzględ-

nienie realizacji co najmniej sieci: telekomu-
nikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, wodociągowej oraz elektroenergetycz-
nej.  

§ 14. Ustala się następujące przeznaczenie 
i szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku miejscowego planu symbo-
lem 4.222.KD-X:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

pieszo jezdna;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,  

 b) dopuszczalna realizacja nawierzchni bez wy-
dzielania chodników,  

 c) w programie uzbrojenia wymagane uwzględ-
nienie realizacji co najmniej sieci: kanalizacji 
sanitarnej, wodociągowej oraz elektroener-
getycznej.  

§ 15. Ustala się następujące przeznaczenie 
i szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku miejscowego planu symbo-
lem 4.223.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,  
 b) budynek mieszkalny o wysokości do 2 kon-

dygnacji nadziemnych,  
 c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0m,  
 d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
 e) teren stanowi jedną działkę budowlaną.  

§ 16. Ustala się następujące przeznaczenie 
i szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku miejscowego planu symbo-
lem 4.224.MNu:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, 
 b) wysokość budynków mieszkalnych, usługo-

wych i mieszkalno-usługowych do 2 kondy-
gnacji w tym druga kondygnacja w podda-
szu użytkowym,  

 c) istniejące budynki mieszkalne o trzech kon-
dygnacjach do zachowania z dopuszczeniem 
realizacji poddasza użytkowego,  

 d) pozostałe budynki o wysokości do 6m,  
 e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
 f) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-

nej co najmniej 30% powierzchni działki bu-
dowlanej.  

§ 17. Ustala się następujące przeznaczenie 
i szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku miejscowego planu symbo-
lem 4.225.MNu:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, 
 b) wysokość budynków mieszkalnych, usługo-

wych i mieszkalno-usługowych do 2 kondy-
gnacji w tym druga kondygnacja w podda-
szu użytkowym,  

 c) istniejące budynki mieszkalne o trzech kon-
dygnacjach do zachowania z dopuszczeniem 
realizacji poddasza użytkowego,  

 d) pozostałe budynki o wysokości do 6m,  
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 e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
 f) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-

nej co najmniej 40% powierzchni działki bu-
dowlanej.  

 
Rozdział 4 

Postanowienia końcowe  
 

§ 18. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego Nieborów, fragment obsza-
ru wsi Bełchów, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gmi-
ny, oraz zasadach ich finansowania wg treści za-
łącznika Nr 2.  

§ 19. Traci moc obowiązującą: uchwała (Nr 
6 w rejestrze planów miejscowych gminy Niebo-

rów) Nr XXXII/152/97 Rady Gminy w Nieborowie z 
dnia 30 września 1997 r. w sprawie zmiany miej-
scowego ogólnego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Nieborów (Dz. Urz. Woj. Skier-
niewickiego Nr 28, poz. 156) w zakresie terenów o 
symbolach: 04.32.KGg, 04.34.MRj, 04.38.R, obję-
tych miejscowym planem. 

§ 20. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien- 
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Nieborów: 

Tadeusz Kozioł 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLIV/201/09 
Rady Gminy Nieborów 
z dnia 9 października 2009 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLIV/201/09 
Rady Gminy Nieborów 
z dnia 9 października 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE 

MIEJSCOWEGO PLANU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA  

 
1. W związku z uchwaleniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów, zostaną 
utrzymane tereny przeznaczone obowiązującym 
planem pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną z usługami. Zostaną wyznaczone tereny 
pod drogi dojazdowe do działek budowlanych. W 
konsekwencji powstanie konieczność realizacji 
zadań inwestycyjnych związanych z przystosowa-
niem terenu do zabudowy i podtrzymane zostaną 
zobowiązania samorządu wywołane obowiązują-
cym planem miejscowym.  

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 
własnych gminy. W szczególności zadania własne 
obejmują sprawy związane z problematyką go-
spodarki przestrzennej a w tym między innymi:  
 - ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

mościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej,  

 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów,  
 - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kana-

lizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania urządzeń sani-
tarnych, wysypisk i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych, zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną i cieplną oraz gaz,  

 - zieleni gminnej i zadrzewień.  

Do zadań związanych z przystosowaniem 
terenu do zabudowy i rozwoju terenów zieleni 
miejskiej należą:  
 - wykup gruntów pod budowę nowych ulic 

na łączną powierzchnię 0,68ha,  
 - budowa nawierzchni jezdni w ulicach o 

powierzchni 4100 m2,  
 - budowa oświetlenia ulic na długości 1220 m,  
 - budowa sieci wodociągowej o długości 

750 m.  
3. Powyższe zadania zostaną umieszczone 

w programach rozwoju poszczególnych elemen-
tów zagospodarowania a następnie w zadaniach 
rzeczowych budżetu gminy na kolejne lata.  

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte 
będzie o: 
 - budżet gminy,  
 - fundusze strukturalne Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w Polsce,  

 - umowy publiczno prywatne z wykorzysta-
niem kapitału inwestorów realizujących 
zagospodarowanie terenów produkcyjno 
usługowych,  

 - umowy dotyczące realizacji inwestycji dro-
gowych. 
Poszczególne tytuły inwestycyjne będą 

promowane do uwzględnienia w Zintegrowanym 
Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.  
2887  
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