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UCHWAŁA Nr V/33/2011 

RADY GMINY PŁOŃSK 

z dnia 9 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skarżyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 - tekst jednolity z później-
szymi zmianami), w zwiņzku z uchwałņ Rady 
Gminy Płońsk nr X/63/2007 z dnia 17 maja 
2007r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowoņci Skarżyn, Rada Gminy 
Płońsk, po stwierdzeniu zgodnoņci ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płońsk” (uchwała Rady 
Gminy Płońsk nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 
2010r.) postanawia, co następuje:  

§ 1. 

Rozdział I  
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego obejmujņcy teren 
miejscowoņci Skarżyn, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o łņcznej powierzch-
ni ok. 714ha. 

§ 2.1. Integralnymi częņciami uchwały sņ: 

1) częņń graficzna planu, obejmujņca rysunek 
planu w skali 1:2 000 i wyrys ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Płońsk (uchwała nr 
III/17/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 grud-
nia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Płońsk”, stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 2 
do uchwały. 

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

2. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte 
w treņci uchwały, stanowiņce tekst planu, który 
składa się z dziesięciu rozdziałów: 

I. Ustalenia ogólne; 

II. Przeznaczenie terenów i zasady ich zago-
spodarowania; 

III. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzenne-
go; 

IV. Ochrona ņrodowiska i przyrody; 

V. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków; 

VI. Kształtowanie przestrzeni publicznej; 

VII. Komunikacja; 

VIII. Infrastruktura techniczna; 

IX. Tymczasowe zagospodarowanie, urzņdza-
nie i użytkowanie terenów; 

X. Ustalenia końcowe. 

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

1. planie – należy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 ni-
niejszej uchwały, o ile z treņci przepisu nie 
wynika inaczej; 

2. uchwale – należy przez to rozumień niniej-
sza uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wy-
nika inaczej; 

3. ustawie - należy przez to rozumień ustawę z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami); 

4. przepisach odrębnych – należy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi, a w szczególnoņci: 

- Prawo ochrony ņrodowiska, 

- Ustawa o odpadach, 

- Prawo wodne, 

- Prawo budowlane, 
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- Ustawa o drogach publicznych, 

- Ustawa o gospodarce nieruchomoņcia-
mi, 

- Prawo o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, 

oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikajņce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, stosownie do art. 110 
Kodeksu postępowania administracyjnego; 

5. rysunku planu – należy przez to rozumień 
rysunek w skali 1: 2 000, stanowiņcy inte-
gralnņ częņń planu i będņcy załņcznikiem nr 
1 do uchwały; 

6. symbolu – należy przez to rozumień symbol 
terenu funkcjonalnego lub terenu komuni-
kacji okreņlony odpowiednio symbolem li-
terowym; 

7. terenie – należy przez to rozumień teren 
funkcjonalny lub teren komunikacji dla któ-
rego obowiņzujņ ustalenia planu, wyzna-
czony liniami rozgraniczajņcymi oraz okre-
ņlony symbolem terenu zgodnie z rysun-
kiem planu; 

8. wskaźniku intensywnoņci zabudowy - nale-
ży przez to rozumień wartoņń stosunku po-
wierzchni zabudowy na danej działce bu-
dowlanej, do powierzchni całkowitej tej 
działki; 

9. linii rozgraniczajņcej - należy przez to rozu-
mień linię będņcņ granicņ pomiędzy tere-
nami o różnym sposobie użytkowania, za-
gospodarowania lub różnym przeznaczeniu 
podstawowym (różnej funkcji), w tym rów-
nież pomiędzy terenami dróg a terenami 
przeznaczonymi pod zabudowę; 

10. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień linię wyznaczonņ na ry-
sunku planu, okreņlajņcņ najmniejszņ do-
puszczalnņ odległoņń płaszczyzny elewacji 
noworealizowanego obiektu od linii rozgra-
niczajņcej terenu, krawędzi jezdni, granicy 
działki lub innego obiektu zgodnie z rysun-
kiem planu, z pominięciem logii, balkonów, 
wykuszy wysuniętych poza obrys budynku 
oraz elementów wejņń do budynków (scho-
dów, podestów, pochylni dla niepełno-
sprawnych i zadaszeń) - o głębokoņci 1,5m i 
powierzchni zabudowy do 6,0m2; 

11. przeznaczeniu podstawowym - należy przez 
to rozumień przeznaczenie, które musi 
przeważań na danym terenie - nie może 
obejmowań mniej niż 70% powierzchni za-
budowy zlokalizowanych na tym terenie 
budynków; 

12. przeznaczeniu uzupełniajņcym - należy 
przez to rozumień przeznaczenie, które nie 
może przeważań na danym terenie - nie 
może obejmowań więcej niż 30% po-
wierzchni zabudowy zlokalizowanych na 
tym terenie budynków; 

13. maksymalnej wysokoņci zabudowy - należy 
przez to rozumień ustalonņ w planie nie-
przekraczalnņ iloņń kondygnacji naziem-
nych budynku lub nieprzekraczalny piono-
wy wymiar budynku w metrach, mierzony 
od poziomu gruntu rodzimego przy wejņciu 
do budynku do najwyższego punktu prze-
krycia dachu; 

14. usługach uciņżliwych - należy przez to ro-
zumień usługi zwiņzane z przedsięwzięciami 
mogņcymi znaczņco oddziaływań na ņro-
dowisko, wymagajņce sporzņdzenia raportu 
oddziaływania na ņrodowisko lub dla któ-
rych obowiņzek sporzņdzenia raportu może 
byń wymagany na podstawie przepisów 
odrębnych, za wyjņtkiem obiektów obsługi 
technicznej; 

15. usługach nieuciņżliwych - należy przez to 
rozumień; usługi handlu detalicznego, ga-
stronomii, rzemiosła nieuciņżliwego (z wy-
łņczeniem warsztatów obsługi samocho-
dów i stacji paliw), administracji i bezpie-
czeństwa publicznego, łņcznoņci, informa-
cji, nauki i oņwiaty, zdrowia i opieki spo-
łecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, 
usługi turystyczne, hotelarskie, rekreacji i 
sportu, banków i innych o analogicznym do 
powyższych charakterze i stopniu uciņżli-
woņci, których celem jest zaspokajanie po-
trzeb miejscowej ludnoņci, a których funk-
cjonowanie: 

1) nie polega na wytwarzaniu dóbr mate-
rialnych bezpoņrednimi metodami 
przemysłowymi; 

2) nie powoduje przekroczenia żadnego z 
parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uciņżliwych oddziały-
wań na ņrodowisko poza zajmowanym 
terenem inwestycji, w rozumieniu prze-
pisów ochrony ņrodowiska; 

3) nie jest źródłem uciņżliwych lub szkodli-
wych odpadów; 

4) w żaden inny sposób nie pogarsza wa-
runków użytkowania terenów sņsiadujņ-
cych np. przez emisję nieprzyjemnych 
zapachów, dymów, składowania nieeste-
tycznych odpadów na otwartej po-
wierzchni; 
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16. obiekcie obsługi technicznej - należy przez 

to rozumień wszelkie obiekty i urzņdzenia 
techniczne niezbędne dla prawidłowego za-
spokajania potrzeb mieszkańców, w tym: 
wszelkie zagospodarowanie, zabudowę 
oraz urzņdzenia infrastruktury technicznej; 

17. szkodliwym oddziaływaniu na ņrodowisko - 
należy przez to rozumień wszelkie przekra-
czajņce dopuszczalne wielkoņci oddziały-
wanie na ņrodowisko w szczególnoņci doty-
czņce wytwarzania hałasu, wibracji, pro-
mieniowania oraz zanieczyszczenia powie-
trza, gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych; 

18. terenie biologicznie czynnym - należy przez 
to rozumień teren z nawierzchniņ ziemnņ 
urzņdzonņ w sposób zapewniajņcy natural-
nņ wegetację, a także 50% powierzchni ta-
rasów i stropodachów z takņ nawierzchniņ, 
o powierzchni nie mniejszej niż 10m2, oraz 
wodę powierzchniowņ na tym terenie; 

19. proekologicznych systemach cieplnych - 
należy przez to rozumień systemy cieplne 
wykorzystujņce: gaz ziemny lub płynny, olej 
opałowy niskosiarkowy, energię elektrycz-
nņ, wiatrowņ, słonecznņ, pompy cieplne, 
biomasę itp. 

20. klasie drogi - rozumie się przez to przypo-
rzņdkowanie drodze publicznej odpowied-
nich parametrów technicznych, wynikajņ-
cych z cech funkcjonalnych. 

§ 4. Celem regulacji zawartych w planie jest 
okreņlenie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czajņcych tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3. zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5. parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wskaźników intensywnoņci zabudowy; 

6. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy; 

7. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

8. sposobu i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i użytkowania te-
renów; 

9. wymagań wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

10. stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala się jednorazowņ opłatę z tytułu 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci na skutek 
uchwalenia planu. 

§ 5. Na obszarze objętym planem nie zacho-
dzņ przesłanki do okreņlenia: 

1. granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

2. szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoņci objętych planem 
miejscowym. 

§ 6.1. Rysunek planu obowiņzuje w zakresie 
ustaleń: 

1) granic obszaru objętego planem; 

2) linii rozgraniczajņcych tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów; 

4) przeznaczenia terenów funkcjonalnych i tere-
nów komunikacji okreņlonych odpowiednio 
symbolami literowymi; MW, MN, RM, U, 
U.MN, U.KS, U.P, P, KS, R, RO, ZL, Z, ZP, ZPz, 
WS, WR, KDS, KDZ, KDL i KDD. 

Rozdział II  
Przeznaczenie terenów 

i sposoby ich zagospodarowania 

§ 7. Ustala się następujņce przeznaczenia te-
renów funkcjonalnych obszaru objętego ustale-
niami planu, oznaczonych odpowiednio symbo-
lami przeznaczenia i wyznaczonymi liniami roz-
graniczajņcymi, zgodnie z rysunkiem planu: 

1. tereny istniejņcej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej o ņrednim wskaźniku inten-
sywnoņci zabudowy, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MW; 

2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej o niskim wskaźniku intensywnoņci 
zabudowy, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MN; 

3. tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych o niskim wskaźniku inten-
sywnoņci zabudowy, oznaczone na rysunku 
planu symbolem RM; 

4. tereny usług o ņrednim wskaźniku inten-
sywnoņci zabudowy, oznaczone na rysunku 
planu symbolem U; 
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5. teren usług i zabudowy mieszkaniowej o 

ņrednim wskaźniku zabudowy, oznaczony 
na rysunku planu symbolem U.MN; 

6. teren usług oraz parkingów, obiektów i 
urzņdzeń obsługi komunikacji kołowej o ni-
skim wskaźniku intensywnoņci zabudowy, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
U.KS; 

7. tereny usług, składów, magazynów i pro-
dukcji o ņrednim wskaźniku intensywnoņci 
zabudowy, oznaczone na rysunku planu 
symbolem U.P; 

8. teren składów, magazynów i produkcji o 
niskim wskaźniku intensywnoņci zabudowy, 
oznaczony na rysunku planu symbolem P; 

9. teren parkingów, obiektów i urzņdzeń ob-
sługi komunikacji kołowej, o niskim wskaź-
niku intensywnoņci zabudowy, oznaczony 
na rysunku planu symbolem KS; 

10. tereny upraw rolnych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem R; 

11. teren upraw ogrodowych, oznaczony na 
rysunku planu symbolem RO; 

12. tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZL; 

13. teren zieleni nieurzņdzonej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem Z; 

14. tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZP; 

15. teren zabytkowego parku podworskiego, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
ZPz; 

16. teren wód powierzchniowych, oznaczony 
na rysunku planu symbolem WS; 

17. tereny rowów melioracyjnych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem WR; 

18. teren drogi publicznej - droga ekspresowa 
klasy S, oznaczona na rysunku planu sym-
bolem KDS; 

19. teren drogi publicznej – droga zbiorcza kla-
sy Z, oznaczona na rysunku planu symbo-
lem KDZ; 

20. tereny dróg publicznych – drogi klasy lo-
kalnej klasy L, oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDL; 

21. tereny dróg publicznych – drogi klasy do-
jazdowej klasy D, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDD. 

 

§ 8. Dla terenów istniejņcej zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 

1 MW - pow. ok. 0,52ha,  

2 MW - pow. ok. 0,80ha, 

3 MW - pow. ok. 0,56ha, 

4 MW - pow. ok. 1,00ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów na 
zabudowę mieszkaniowņ wielorodzinnņ, o 
ņrednim wskaźniku intensywnoņci zabudo-
wy; 

2. Dla terenu 4 MW dopuszcza się realizację 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 
ņrednim wskaźniku intensywnoņci zabudo-
wy; 

3. Przeznaczenie uzupełniajņce – usługi pod-
stawowe (jako uzupełnienie funkcji miesz-
kaniowej), realizowane jako wbudowane 
lub zespolone z bryłņ budynku mieszkalne-
go. 

4. Dopuszcza się realizację elementów towa-
rzyszņcych, takich jak; garaże, miejsca po-
stojowe dla samochodów, infrastruktura 
techniczna, budynki gospodarcze, dojņcia, 
dojazdy, ogrodzenia i mała architektura; 

5. Wskaźnik intensywnoņci zabudowy – mak-
simum 50% powierzchni działki; 

6. Zakaz lokalizacji przedsięwzięń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na ņrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ņrodowiska 
(za wyjņtkiem urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej) oraz dystrybucji takich towarów 
jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje 
niebezpieczne; 

7. Obsługę komunikacyjnņ poprzez istniejņce 
drogi publiczne: drogi lokalne 03 KDL i 019 
KDL oraz drogi dojazdowe 047 KDD i 048 
KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

8. Dla terenu 4 MW możliwoņń wydzielenia 
działek pod zabudowę jednorodzinnņ, przy 
czym minimalnņ powierzchnię wydzielanej 
działki ustala się na 800m2, maksymalnņ 
powierzchnię wydzielanej działki na 1000m2 
a szerokoņń frontu działki minimum 20,0m, 
z zachowaniem tolerancji 20% w zależnoņci 
od indywidualnych warunków; 

9. Zagospodarowanie 25% powierzchni działki 
budowlanej jako biologicznie czynnej; 

10. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoņci 5,0 i 10,0m od linii rozgraniczajņcych 
dróg, zgodnie z rysunkiem planu W pozo-
stałych przypadkach obowiņzujņ ustalenia 
zawarte w przepisach odrębnych; 
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11. Dla terenu 3 MW nieprzekraczalna linia za-

budowy w odległoņci 10,0m od linii rozgra-
niczajņcych terenu 1 ZPz, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

12. Przy zagospodarowaniu terenów koniecz-
noņń uwzględnienia istniejņcych elementów 
infrastruktury technicznej (napowietrzna li-
nia elektroenergetyczna NN 0,4kV, sień wo-
dociņgowa, linia telekomunikacyjna). 
Wszelkie działania z nimi zwiņzane należy 
wykonywań w porozumieniu i na zasadach 
ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

13. Przy zagospodarowaniu terenów 1 MW  
i 2 MW koniecznoņń uwzględnienia istniejņ-
cej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
SN 15kV - nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległoņci minimum 6,0m. od osi w/w li-
nii, zgodnie z rysunkiem planu. W obszarze 
oddziaływania w/w linii obowiņzuje zakaz 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej, a zabudowę gospodarczņ i garaże 
dopuszcza się po uzyskaniu pozytywnej 
opinii zarzņdcy sieci. Ustalenia niniejsze 
tracņ moc z chwilņ likwidacji lub zmiany 
przebiegu w/w linii 15kV; 

14. Przy zagospodarowaniu terenu 1 MW ko-
niecznoņń uwzględnienia istniejņcej wnę-
trzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV. 
Ustalenia niniejsze tracņ moc z chwilņ  
likwidacji lub zmiany lokalizacji w/w obiek-
tu; 

15. Przy zagospodarowaniu terenu 1 MW ko-
niecznoņń uwzględnienia istniejņcego ujęcia 
wody ze strefņ ochrony bezpoņredniej, 
zgodnie z właņciwymi przepisami odręb-
nymi (rozdział 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne - Dz.U. Nr 115, poz. 
129 z późniejszymi zmianami); 

16. Dopuszcza się możliwoņń rozbudowy, prze-
budowy oraz realizację nowych obiektów o 
wysokoņci maksimum 12,0m od poziomu 
istniejņcego terenu do najwyższego punktu 
pokrycia, spadkach połaci dachowych do 
45° i poziomie posadowienia posadzki par-
teru maksimum 0,6m nad poziom terenu 
przy wejņciu do budynku. 

17. Dla terenu 4 MW możliwoņń realizacji zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej o wy-
sokoņci do 2 kondygnacji naziemnych, z da-
chami o kņcie nachylenia połaci 30-45°  
pokrytymi dachówkņ lub materiałami  
dachówko podobnymi, kalenicami na wy-
sokoņci maksimum 10,0m nad poziom ist-
niejņcego terenu. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,60m nad 
poziom terenu przy wejņciu do budynku; 

18. Zabudowa garażowa i gospodarcza może 
byń realizowana jako wolnostojņca (1 kon-
dygnacja o maksymalnej wysokoņci 7,0m), 
wbudowana lub zespolona z bryłņ budynku 
mieszkalnego, 

19. Potrzeby parkingowe należy realizowań 
wyłņcznie na terenie do którego inwestor 
posiada tytuł prawny; 

20. Należy zapewniń minimalnie 1 miejsce par-
kingowe na 1 lokal mieszkalny; 

21. Dla funkcji usługowych obowiņzek zapew-
nienia jako minimum: 

1) 1 miejsce parkingowe na 30m2 po-
wierzchni użytkowej usług handlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 100m2 pow. użytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na każdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niż w iloņci okreņlonej w 
punktach: a, b lub c; 

22.  W zakresie odprowadzania wód opadowych 
z parkingów i placów postojowych – obo-
wiņzek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

23. Możliwoņń realizacji ogrodzeń od strony 
dróg publicznych - o wysokoņci do 1,60m, 
jako ażurowych, realizowanych w linii roz-
graniczajņcej terenu, o wysokoņci częņci 
pełnej ogrodzenia maksimum 50cm, wyko-
nanych z trwałych materiałów; 

24. Każda teren musi posiadań miejsce  
(np. jako wbudowane w budynek lub jako 
osłonięte, zadaszone, na wydzielonych pla-
cykach gospodarczych, z zapewnionņ ob-
sługņ komunikacyjnņ) na pojemniki do se-
lektywnej zbiórki odpadów; 

25. Teren należy traktowań jako teren przezna-
czony pod zabudowę mieszkaniowņ, w ro-
zumieniu przepisów ochrony ņrodowiska, 
okreņlajņcych dopuszczalny poziom hałasu; 

26. Wjazdy, wejņcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów należy wy-
konań z materiałów trwałych (np. płyty 
chodnikowe, kostka brukowa); 

27. Stawkę procentowņ, służņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
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strzennym, dla terenów 1 MW - 4 MW, usta-
la się w wysokoņci 25%. 

§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

1 MN - pow. ok. 3,50ha, 

2 MN - pow. ok. 0,88ha, 

3 MN - pow. ok. 0,51ha, 

4 MN - pow. ok. 4,12ha, 

5 MN - pow. ok. 1,37ha, 

6 MN - pow. ok. 0,78ha, 

7 MN - pow. ok. 0,76ha, 

8 MN - pow. ok. 0,87ha, 

9 MN - pow. ok. 1,17ha, 

10 MN - pow. ok. 1,07ha, 

11 MN - pow. ok. 0,38ha, 

12 MN - pow. ok. 0,25ha, 

13 MN - pow. ok. 1,32ha, 

14 MN - pow. ok. 1,33ha, 

15 MN - pow. ok. 3,23ha, 

16 MN - pow. ok. 1,04ha, 

17 MN - pow. ok. 1,01ha, 

18 MN - pow. ok. 3,45ha, 

19 MN - pow. ok. 1,06ha 

20 MN - pow. ok. 1,82ha 

21 MN - pow. ok. 0,70ha, 

22 MN - pow. ok. 0,79ha, 

23 MN - pow. ok. 1,83ha, 

24 MN - pow. ok. 0,86ha, 

25 MN - pow. ok. 1,27ha, 

26 MN - pow. ok. 0,97ha, 

27 MN - pow. ok. 5,16ha, 

28 MN - pow. ok. 0,41ha, 

29 MN - pow. ok. 0,57ha, 

30 MN - pow. ok. 2,02ha, 

31 MN - pow. ok. 3,60ha, 

32 MN - pow. ok. 4,02ha, 

33 MN - pow. ok. 4,18ha, 

34 MN - pow. ok. 2,71ha, 

35 MN - pow. ok. 2,60ha, 

36 MN - pow. ok. 3,06ha, 

37 MN - pow. ok. 1,25ha, 

38 MN - pow. ok. 3,20ha, 

39 MN - pow. ok. 1,55ha, 

40 MN - pow. ok. 8,42ha, 

41 MN - pow. ok. 1,81ha, 

42 MN - pow. ok. 0,72ha, 

43 MN - pow. ok. 4,60ha, 

44 MN - pow. ok. 2,92ha, 

45 MN - pow. ok. 2,63ha, 

46 MN - pow. ok. 0,29ha, 

47 MN - pow. ok. 1,00ha, 

48 MN - pow. ok. 0,10ha, 

49 MN - pow. ok. 0,31ha, 

50 MN - pow. ok. 0,28ha, 

51 MN - pow. ok. 0,90ha, 

52 MN - pow. ok. 0,19ha, 

53 MN - pow. ok. 1,75ha, 

54 MN - pow. ok. 0,09ha, 

55 MN - pow. ok. 0,80ha, 

56 MN - pow. ok. 0,20ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów na 
zabudowę mieszkaniowņ jednorodzinnņ, o 
niskim wskaźniku intensywnoņci zabudowy; 

2. Dopuszcza się realizację elementów towa-
rzyszņcych, takich jak; garaże, miejsca po-
stojowe dla samochodów, infrastruktura 
techniczna, budynki gospodarcze, dojņcia, 
dojazdy, ogrodzenia i mała architektura; 

3. Wskaźnik intensywnoņci zabudowy - mak-
simum 30% powierzchni działki; 

4. Zagospodarowanie 50% powierzchni działki 
budowlanej jako biologicznie czynnej 

5. Dopuszcza się możliwoņń lokalizacji usług 
nieuciņżliwych jako wbudowanych lub ze-
spolonych z bryłņ budynku mieszkalnego; 

6. Obsługę komunikacyjnņ poprzez układ dróg 
publicznych: 

1) istniejņcych: droga ekspresowa 01 KDS 
(w ciņgu drogi krajowej nr 10), droga 
zbiorcza 02 KDZ (odcinek dotychczaso-
wej drogi krajowej nr 50), drogi lokalne 
03 KDL, 05 KDL, 012 KDL, 014 KDL, 018 
KDL - 022 KDL i drogi dojazdowe 023 
KDD, 032 KDD, 033 KDD, 038 KDD - 040 
DD, 046 KDD, 047 KDD i 050 KDD 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 53 – 9896 – Poz. 1734 
 

2) planowanych: drogi lokalne 04 KDL, 06 
KDL - 011 KDL, 013 KDL, 015 KDL - 017 
KDL, 020 KDL i drogi dojazdowe 024 
KDD - 031 KDD, 034 KDD - 037 KDD, 041 
KDD - 045 KDD, 048 KDD i 049 KDD; 

7. Obsługę komunikacyjnņ działek budowla-
nych na terenie 4 MN poprzez istniejņcy na 
tym terenie układ dróg wewnętrznych, z 
możliwoņciņ jego korekty (przebieg dróg i 
ich szerokoņń w liniach rozgraniczajņcych) 
oraz wydzieleniem nowych dróg wewnętrz-
nych o szerokoņci minimum 8,0 m w liniach 
rozgraniczajņcych, 

8. Przy zagospodarowaniu terenów MN wy-
znaczonych pod zainwestowanie, położo-
nych pomiędzy drogami a użytkami rolny-
mi, ustala się obowiņzek zapewnienia do-
jazdu do tych terenów rolnych; 

9. Zakaz lokalizacji przedsięwzięń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na ņrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ņrodowiska 
(za wyjņtkiem obiektów obsługi technicz-
nej); 

10. Możliwoņń podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalnņ powierzchnię wydzie-
lanej działki ustala się na 800m2, maksy-
malnņ powierzchnię wydzielanej działki na 
1500m2 a szerokoņń frontu działki minimum 
20,0m, z zachowaniem tolerancji 20% w za-
leżnoņci od indywidualnych warunków; 

11. Nieprzekraczalnņ linię zabudowy od dróg w 
odległoņci 5,0 i 10,0m od linii rozgraniczajņ-
cych te tereny, zgodnie z rysunkiem planu. 
W pozostałych przypadkach obowiņzujņ 
ustalenia zawarte w przepisach odrębnych; 

12. Przy lokalizacji zabudowy na terenach:  
8 MN, 9 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN i  
15 MN, należy uwzględniń istniejņcņ aleję 
lipowņ stanowiņcņ pomnik przyrody - 
ok.135 sztuk lip drobnolistnych rosnņcych 
po obu stronach drogi 03 KDL, pomiędzy 
drogņ 02 KDZ a terenem zespołu podwor-
skiego 1 ZPz. Nieprzekraczalna linia zabu-
dowy, od drogi 03 KDL w odległoņci 15,0m 
od linii rozgraniczajņcej terenu, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

13. Dla terenów 35 MN, 37 MN, 43 MN, 47 MN i 
53 MN nieprzekraczalnņ linię zabudowy w 
odległoņci 12,0m od granicy zwartego 
kompleksu leņnego; 

14. Realizację zabudowy mieszkaniowej o wy-
sokoņci do 2 kondygnacji naziemnych, z da-
chami o kņcie nachylenia połaci 30-45° po-
krytymi dachówkņ lub materiałami da-
chówkopodobnymi, kalenicami na wysoko-
ņci maksimum 10,0m nad poziom istniejņ-

cego terenu. Poziom posadowienia posadz-
ki parteru - maksimum 0,60m nad poziom 
terenu przy wejņciu do budynku; 

15. Zabudowa garażowa i gospodarcza może 
byń realizowana jako wolnostojņca (1 kon-
dygnacja o maksymalnej wysokoņci 7,0m), 
wbudowana lub zespolona z bryłņ budynku 
mieszkalnego; 

16. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się 
koniecznoņń uwzględnienia istniejņcych 
elementów infrastruktury technicznej (na-
powietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sień wodociņgowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi zwiņzane 
należy wykonywań w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

17. Przy zagospodarowaniu terenów 1 MN,  
22 MN, 23 MN, 39 MN, 40 MN i 41 MN usta-
la się koniecznoņń uwzględnienia napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV 
- nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoņci minimum 6,0m od osi w/w linii, 
zgodnie z rysunkiem planu. W obszarze od-
działywania w/w linii obowiņzuje zakaz lo-
kalizacji zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej, a zabudowę gospodarczņ i garaże 
dopuszcza się po uzyskaniu pozytywnej 
opinii zarzņdcy sieci. Ustalenia niniejsze 
tracņ moc z chwilņ likwidacji lub zmiany 
przebiegu w/w linii 15kV; 

18. Przy zagospodarowaniu terenów 31 MN - 
34 MN i 55 MN ustala się koniecznoņń 
uwzględnienia napowietrznej linii elektro-
energetycznej WN 110kV - nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległoņci minimum 
19,0m w obie strony od osi w/w linii, zgod-
nie z rysunkiem planu. W obszarze oddzia-
ływania w/w linii obowiņzuje zakaz lokaliza-
cji zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a 
zabudowę gospodarczņ i garaże dopuszcza 
się po uzyskaniu pozytywnej opinii zarzņdcy 
sieci. Ustalenia niniejsze tracņ moc z chwilņ 
likwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii 
110kV; 

19. Lokalizacja zabudowy na terenach 1 MN i 
31 MN - 34 MN i 55 MN (ze względu na wy-
soki poziom wód gruntowych) musi byń 
poprzedzona badaniami gruntów; 

20. Przy zagospodarowaniu terenów 1 MN,  
31 MN - 34 MN, 46 MN i 55 MN należy 
uwzględniń istniejņcy otwarty rów meliora-
cyjny (zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
§ 39 pkt 5 i 6). Dla terenów 1 MN i 46 MN 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ņci 10,0 m od granicy rowu. Dla terenów  
31 MN - 34 MN i 55 MN nieprzekraczalna li-
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nia zabudowy w odległoņci 30,0m od grani-
cy rowu, zgodnie z rysunkiem planu; 

21. Przy zagospodarowaniu terenów 39 MN i 
40 MN ustala się koniecznoņń uwzględnie-
nia istniejņcych stanowisk archeologicz-
nych. Wszelkie działania należy prowadziń 
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków i w oparciu o ustalenia 
zawarte w § 30, pkt 4; 

22. Koniecznoņń zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych zwiņzanych z funkcjņ 
terenu; 

23. Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowiņ-
zek zapewnienia nie mniej niż 2 miejsca po-
stojowe dla samochodów na 1 lokal miesz-
kalny (wliczajņc w to miejsce w garażu); 

24. Dla funkcji usługowych obowiņzek zapew-
nienia jako minimum: 

1) 1 miejsce parkingowe na 30m2 po-
wierzchni użytkowej usług handlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 100m2 pow. użytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na każdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niż w iloņci okreņlonej w 
punktach: a, b lub c; 

25. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
z parkingów i placów postojowych – obo-
wiņzek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

26. Możliwoņń realizacji ogrodzeń od strony 
dróg publicznych - o wysokoņci do 1,60m, 
jako ażurowych, realizowanych w linii roz-
graniczajņcej terenu, o wysokoņci częņci 
pełnej ogrodzenia maksimum 50 cm, wy-
konanych z trwałych materiałów; 

27. Dla terenów 1 MN, 31 MN - 34 MN, 46 MN i 
55 MN linię ogrodzeń ustala się w odległo-
ņci nie mniejszej niż 3,0m od krawędzi ist-
niejņcego rowu; 

28. Każda działka musi posiadań miejsce (w ra-
mach ogrodzeń poszczególnych działek lub 
jako lub osłonięte, zadaszone, na wydzielo-
nych placykach gospodarczych, z zapew-
nionņ obsługņ komunikacyjnņ) na oddziel-
nie oznaczone pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów; 

29. Wjazdy, wejņcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów utwardzo-
ne materiałami trwałymi (np. płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 

30. Stawkę procentowņ, służņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenów 1 MN - 56 MN, 
ustala się w wysokoņci 25%. 

§ 10. Dla terenów zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwach rolnych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 

1 RM - pow. ok. 0,37ha, 

2 RM - pow. ok. 0,92ha, 

3 RM - pow. ok. 1,81ha, 

4 RM - pow. ok. 0,61ha, 

5 RM - pow. ok. 0,50ha, 

6 RM - pow. ok. 0,77ha, 

7 RM - pow. ok. 0,88ha, 

8 RM - pow. ok. 0,55ha, 

9 RM - pow. ok. 0,47ha, 

10 RM - pow. ok. 0,34ha, 

11 RM - pow. ok. 0,31ha, 

12 RM - pow. ok. 0,64ha, 

13 RM - pow. ok. 0,74ha, 

14 RM - pow. ok. 0,99ha, 

15 RM - pow. ok. 0,14ha, 

16 RM - pow. ok. 0,35ha, 

17 RM - pow. ok. 0,52ha, 

18 RM - pow. ok. 0,65ha, 

19 RM - pow. ok. 0,15ha, 

20 RM - pow. ok. 0,79ha, 

21 RM - pow. ok. 0,32ha, 

22 RM - pow. ok. 0,33ha, 

23 RM - pow. ok. 0,48ha, 

24 RM - pow. ok. 0,32ha, 

25 RM - pow. ok. 0,79ha, 

26 RM - pow. ok. 0,50ha, 

27 RM - pow. ok. 0,24ha, 

28 RM - pow. ok. 0,30ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów na 
adaptację, rozbudowę i realizację nowej za-
budowy zagrodowej w gospodarstwach 
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rolnych o niskim wskaźniku intensywnoņci 
zabudowy. 

2. Dopuszcza się realizację elementów towa-
rzyszņcych funkcji podstawowej takich jak; 
garaże, miejsca postojowe dla samocho-
dów, infrastruktura techniczna, budynki go-
spodarcze, dojņcia, dojazdy, ogrodzenia i 
mała architektura; 

3. Wskaźnik intensywnoņci zabudowy - mak-
simum 30% powierzchni działki; 

4. Zakaz realizacji usług uciņżliwych i składo-
wania jakichkolwiek odpadów; 

5. Zakaz lokalizacji przedsięwzięń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na ņrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ņrodowiska, 
za wyjņtkiem urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej i obiektów bezpoņrednio zwiņza-
nych z rolnictwem. Wymagana lokalizacja 
inwestycji o niskiej wodochłonnoņci, nowo-
czesnych technologiach i małņ iloņciņ od-
padów i ņcieków; 

6. Uciņżliwoņń realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony ņrodowiska nie 
może wykraczań na sņsiednie tereny, w tym 
zabudowy mieszkaniowej. Przy realizacji 
inwestycji należy uwzględniń przepisy od-
rębne, między innymi wynikajņce z sņsiedz-
twa w/w zabudowy; 

7. Nieprzekraczalnņ linię zabudowy od dróg w 
odległoņci 5,0 10,0m od linii rozgraniczajņ-
cych te tereny, zgodnie z rysunkiem planu. 
W pozostałych przypadkach obowiņzujņ 
ustalenia zawarte w przepisach odrębnych; 

8. Obsługę komunikacyjnņ poprzez układ dróg 
publicznych: 

1) istniejņcych: droga ekspresowa 01 KDS 
(w ciņgu drogi krajowej nr 10), droga 
zbiorcza 02 KDZ (odcinek dotychczaso-
wej drogi krajowej nr 50), drogi lokalne 
03 KDL, 05 KDL, 012 KDL, 014 KDL, 018 
KDL - 022 KDL i drogi dojazdowe 023 
KDD, 032 KDD, 033 KDD, 038 KDD - 040 
DD, 046 KDD, 047 KDD i 050 KDD; 

2) planowanych: drogi lokalne 04 KDL, 06 
KDL - 011 KDL, 013 KDL, 015 KDL - 017 
KDL, 020 KDL i drogi dojazdowe 024 
KDD - 031 KDD, 034 KDD - 037 KDD, 041 
KDD - 045 KDD, 048 KDD i 049 KDD; 

9. Realizację zabudowy mieszkaniowej o wy-
sokoņci do 2 kondygnacji naziemnych, z da-
chami o kņcie nachylenia połaci 30-45° po-
krytymi dachówkņ lub materiałami da-
chówkopodobnymi, kalenicami na wysoko-
ņci maksimum 10,0m nad poziom istniejņ-
cego terenu. Poziom posadowienia posadz-

ki parteru - maksimum 0,60m nad poziom 
terenu przy wejņciu do budynku; 

10. Zabudowa gospodarcza i inwentarska może 
byń realizowana jako wolnostojņca (1 kon-
dygnacja o maksymalnej wysokoņci 7,0m), 
wbudowana lub zespolona z bryłņ budynku 
mieszkalnego; 

11. Przy zagospodarowaniu terenów 12 RM i  
13 RM ustala się koniecznoņń uwzględnie-
nia istniejņcych stanowisk archeologicz-
nych. Wszelkie działania należy prowadziń 
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków i w oparciu o ustalenia 
zawarte w § 30 pkt 4; 

12. Przy lokalizacji zabudowy na terenie 2 RM 
należy uwzględniń istniejņcy otwarty rów 
melioracyjny (zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w § 39 pkt 5 i 6) - nieprzekraczalna linia 
zabudowy w odległoņci 5,0 m od granicy 
w/w rowu; 

13. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się 
koniecznoņń uwzględnienia istniejņcych 
elementów infrastruktury technicznej (na-
powietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sień wodociņgowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi zwiņzane 
należy wykonywań w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

14. Przy zagospodarowaniu terenów 15 RM, 
16 RM i 23 RM ustala się koniecznoņń 
uwzględnienia napowietrznej linii elektro-
energetycznej SN 15kV - nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległoņci minimum 
6,0m od osi w/w linii, zgodnie z rysunkiem 
planu. W obszarze oddziaływania w/w linii 
obowiņzuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, a zabudowę 
gospodarczņ i garaże dopuszcza się po uzy-
skaniu pozytywnej opinii zarzņdcy sieci. 
Ustalenia niniejsze tracņ moc z chwilņ li-
kwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii 
15kV; 

15. Przy zagospodarowaniu terenów 27 RM i  
28 RM ustala się koniecznoņń uwzględnie-
nia napowietrznej linii elektroenergetycznej 
WN 110kV - nieprzekraczalna linia zabudo-
wy w odległoņci minimum 19,0m w obie 
strony od osi w/w linii, zgodnie z rysunkiem 
planu. W obszarze oddziaływania w/w linii 
obowiņzuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, a zabudowę 
gospodarczņ i garaże dopuszcza się po uzy-
skaniu pozytywnej opinii zarzņdcy sieci. 
Ustalenia niniejsze tracņ moc z chwilņ li-
kwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii 
110kV; 
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16. Obowiņzek zapewnienia w ramach terenu 

do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych zwiņzanych z funkcjņ 
terenu. 

17. Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowiņ-
zek zapewnienia nie mniej niż 2 miejsca po-
stojowe dla samochodów na 1 lokal miesz-
kalny (wliczajņc w to miejsce w garażu); 

18. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
z parkingów i placów postojowych – obo-
wiņzek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

19. Możliwoņń realizacji ogrodzeń od strony 
dróg publicznych - o wysokoņci do 1,60m, 
jako ażurowych, realizowanych w linii roz-
graniczajņcej terenu, o wysokoņci częņci 
pełnej ogrodzenia maksimum 50cm, wyko-
nanych z trwałych materiałów; 

20. Dla terenu 2 RM linię ogrodzeń ustala się w 
odległoņci nie mniejszej niż 3,0m od krawę-
dzi istniejņcego rowu; 

21. Każda działka musi posiadań miejsce (wbu-
dowane w budynek, w ramach ogrodzeń 
poszczególnych działek, lub jako lub osło-
nięte, zadaszone, na wydzielonych placy-
kach gospodarczych, z zapewnionņ obsługņ 
komunikacyjnņ) na oddzielnie oznaczone 
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów; 

22. Wjazdy, wejņcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów utwardzo-
ne materiałami trwałymi (np. płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 

23. Odstępuje się od ustalenia stawki procen-
towej, służņcej naliczaniu opłat, wynikajņ-
cych z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 11. Dla terenów usług, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 

1 U - pow. ok. 0,41ha, 

2 U - pow. ok. 1,34ha, 

3 U - pow. ok. 0,61ha, 

4 U - pow. ok. 2,20ha, 

5 U - pow. ok. 0,36ha, 

6 U - pow. ok. 0,72ha, 

7 U - pow. ok. 0,87ha, 

8 U - pow. ok. 0,60ha, 

9 U - pow. ok. 0,30ha, 

10 U - pow. ok. 0,34ha, 

11 U - pow. ok. 0,59ha, 

12 U - pow. ok. 0,58ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów na 
realizację usług w zakresie administracji, 
oņwiaty, kultury, gastronomii, handlu oraz 
rzemiosła o ņrednim wskaźniku intensyw-
noņci zabudowy; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce terenu na re-
alizację miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w powiņzaniu z zieleniņ 
urzņdzonņ. Dopuszcza się realizację ele-
mentów towarzyszņcych funkcji podstawo-
wej takich jak; garaże, infrastruktura tech-
niczna, dojņcia i dojazdy i mała architektura; 

3. Wskaźnik intensywnoņci zabudowy - mak-
simum 50% powierzchni działki; 

4. Dla terenu 8 U - utrzymanie istniejņcej za-
budowy mieszkaniowej z możliwoņciņ jej 
przebudowy, remontu i rozbudowy. Dla po-
zostałych terenów - zakaz realizacji funkcji 
mieszkaniowej; 

5. Zakaz lokalizowania usług uciņżliwych i 
składowania jakichkolwiek odpadów; 

6. Zakaz lokalizacji przedsięwzięń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na ņrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ņrodowiska 
(za wyjņtkiem urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej); 

7. Obsługę komunikacyjnņ poprzez układ dróg 
publicznych: 

1) istniejņcych: droga ekspresowa 01 KDS 
(w ciņgu drogi krajowej nr 10), droga 
zbiorcza 02 KDZ (odcinek dotychczaso-
wej drogi krajowej nr 50), drogi lokalne 
03 KDL, 05 KDL, 012 KDL, 014 KDL, 018 
KDL - 022 KDL i drogi dojazdowe 023 
KDD, 032 KDD, 033 KDD, 038 KDD - 040 
DD, 046 KDD, 047 KDD i 050 KDD; 

2) planowanych: drogi lokalne 04 KDL, 06 
KDL - 011 KDL, 013 KDL, 015 KDL - 017 
KDL, 020 KDL i drogi dojazdowe 024 
KDD - 031 KDD, 034 KDD - 037 KDD, 041 
KDD - 045 KDD, 048 KDD i 049 KDD; 

8. Możliwoņń podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalna powierzchnia wydzie-
lanej działki powinna mień nie mniej niż 
0,10 ha; 

9. Zagospodarowanie minimum 15% po-
wierzchni działki budowlanej jako biolo-
gicznie czynnej; 

10. Teren należy traktowań jako teren przezna-
czony pod zabudowę mieszkaniowņ, w ro-
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zumieniu przepisów ochrony ņrodowiska, 
okreņlajņcych dopuszczalny poziom hałasu; 

11. Nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, od ulic i sņsiednich tere-
nów w odległoņci 5,0 m lub 10,0 m od linii 
rozgraniczajņcej terenu, zgodnie z rysun-
kiem planu. W pozostałych przypadkach 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w przepisach 
odrębnych; 

12. Przy lokalizacji zabudowy na terenie 4 U i 
6 U, należy uwzględniń istniejņcņ aleję  
lipowņ stanowiņcņ pomnik przyrody  
(ok. 135 sztuk lip drobnolistnych rosnņcych 
po obu stronach drogi 03 KDL, pomiędzy 
drogņ 02 KDZ a terenem zespołu podwor-
skiego 1 ZPz. Nieprzekraczalna linia zabu-
dowy, od drogi 03 KDL w odległoņci 15,0m 
od linii rozgraniczajņcej terenu, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

13. Przy lokalizacji zabudowy na terenach 2 U i 
10 U należy uwzględniń istniejņce otwarte 
rowy melioracyjne 8 WR i 9 WR (zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 39 pkt 5 i 6) - 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ņci 10,0m od granicy w/w rowu; 

14. Lokalizacja zabudowy na terenach 2 U i 
10 U (ze względu na wysoki poziom wód 
gruntowych) musi byń poprzedzona bada-
niami gruntów; 

15. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się 
koniecznoņń uwzględnienia istniejņcych 
elementów infrastruktury technicznej  
(napowietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sień wodociņgowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi zwiņzane 
należy wykonywań w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

16. Realizację zabudowy usługowej o wysoko-
ņci maksimum 12,0m (dla terenu 4 U mak-
simum 15,0m) od poziomu istniejņcego te-
renu do najwyższego punktu pokrycia na-
chyleniu połaci dachowych do 40° i pozio-
mie posadowienia posadzki parteru mak-
simum 0,60m nad poziom terenu przy wej-
ņciu do budynku. 

17. Zabudowa garażowa realizowana jako 
wbudowana lub zespolona z bryłņ budynku 
usługowego, w tym także jako kondygnacje 
podziemne; 

18. Koniecznoņń zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych zwiņzanych z funkcjo-
nowaniem obiektów usługowych; 

19. Dla funkcji usługowych obowiņzek zapew-
nienia jako minimum: 

1) 5 miejsc parkingowych na każde rozpo-
częte 100m2 pow. użytkowej usług han-
dlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 100m2 pow. użytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na każdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niż w iloņci okreņlonej w 
punktach: a, b lub c; 

20. Miejsca postojowe dla samochodów należy 
zagospodarowań jako „zielone parkingi”,  
z nie mniej niż jednym drzewem na każde  
4 miejsca postojowe; 

21. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
z parkingów i placów postojowych – obo-
wiņzek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

22. Możliwoņń realizacji ogrodzeń od strony 
dróg publicznych - o wysokoņci do 1,60m, 
jako ażurowych, realizowanych w linii roz-
graniczajņcej terenu, o wysokoņci częņci 
pełnej ogrodzenia maksimum 50cm, wyko-
nanych z trwałych materiałów; 

23. Dla terenów 2 U i 10 U linię ogrodzeń ustala 
się w odległoņci nie mniejszej niż 3,0m od 
krawędzi istniejņcego rowu; 

24. Obowiņzek zapewnienia miejsca (jako wbu-
dowanego w budynek lub zespolona z bryłņ 
budynku usługowego, z zapewnionņ obsłu-
gņ komunikacyjnņ) na pojemniki do selek-
tywnej zbiórki odpadów; 

25. Wjazdy, wejņcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów należy wy-
konań z materiałów trwałych (płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 

26. Stawkę procentowņ, służņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36 ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenów 1 U - 12 U, ustala 
się w wysokoņci 25%. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem; 

1 U.MN - pow. ok. 3,50ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na reali-
zację usług nieuciņżliwych i zabudowy 
mieszkaniowej o ņrednim wskaźniku inten-
sywnoņci zabudowy; 
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2. Dopuszcza się realizację infrastruktury to-

warzyszņcej funkcji podstawowej takiej jak; 
garaże, miejsca postojowe dla samocho-
dów, infrastruktura techniczna, budynki go-
spodarcze, dojņcia i dojazdy, ogrodzenia i 
mała architektura; 

3. Wskaźnik intensywnoņci zabudowy - mak-
simum 50% powierzchni działki; 

4. Zakaz lokalizowania usług uciņżliwych i 
składowania jakichkolwiek odpadów; 

5. Zakaz lokalizacji przedsięwzięń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na ņrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie ņrodowiska 
(za wyjņtkiem obiektów obsługi technicznej, 
elementów infrastruktury technicznej i 
dróg) oraz wszelkiej produkcji i usług me-
chaniki pojazdowej, handlu typu bazarowe-
go, dystrybucji takich towarów jak: gaz, pa-
liwa płynne i inne substancje niebezpiecz-
ne. Wymagana lokalizacja inwestycji o ni-
skiej wodochłonnoņci, nowoczesnych tech-
nologiach i małņ iloņciņ odpadów i ņcieków; 

6. Uciņżliwoņń realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony ņrodowiska nie 
może wykraczań na sņsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji należy uwzględniń przepisy 
odrębne, między innymi wynikajņce z sņ-
siedztwa ww. zabudowy; 

7. Obsługę komunikacyjnņ poprzez drogi pu-
bliczne: istniejņca droga lokalna 03 KDL 
oraz planowana droga dojazdowa 041 KDD, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

8. Możliwoņń podziału na działki budowlane, 
przy czym; 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej 
działki pod zabudowę mieszkaniowņ 
powinna mień nie mniej niż 1000m2 a 
szerokoņń frontu działki minimum 20,0m; 

2) minimalna powierzchnia wydzielanej 
działki pod zabudowę usługowņ powin-
na mień nie mniej niż 0,25ha a szerokoņń 
frontu działki minimum 25,0m; 

9. Minimum 15% powierzchni działki budow-
lanej powinno pozostań jako biologicznie 
czynne; 

10. Nieprzekraczalna linia zabudowy od istnie-
jņcej drogi lokalnej 03 KDL w odległoņci 
10m, od planowanej drogi dojazdowej 
041 KDD w odległoņci 5 m od linii rozgrani-
czajņcych te tereny oraz w odległoņci 12,0m 
od granicy zwartego kompleksu leņnego, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

11. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się 
koniecznoņń uwzględnienia istniejņcych 
elementów infrastruktury technicznej  
(napowietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sień wodociņgowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi zwiņzane 
należy wykonywań w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

12. Realizację zabudowy usługowej, o wysoko-
ņci do 2 kondygnacji naziemnych, maksy-
malnej wysokoņci 10,0 m od poziomu tere-
nu do najwyższego punktu pokrycia i po-
ziomie posadowienia posadzki parteru - 
maksimum 1,20m nad poziom terenu przy 
wejņciu do budynku; 

13. Realizację zabudowy mieszkaniowej wolno-
stojņcej o wysokoņci do 2 kondygnacji na-
ziemnych, dachami o kņcie nachylenia po-
łaci 30-45° pokrytymi dachówkņ ceramicznņ 
lub materiałami dachówkopodobnymi, ka-
lenicami na wysokoņci maksimum 10,0m 
nad poziom istniejņcego terenu. Poziom 
posadowienia posadzki parteru - maksi-
mum 0,60m nad poziom terenu przy wej-
ņciu do budynku; 

14. Zabudowa garażowa i gospodarcza może 
byń realizowana jako wbudowana lub ze-
spolona z bryłņ budynku mieszkalnego; 

15. Teren należy traktowań jako teren przezna-
czony pod zabudowę mieszkaniowņ, w ro-
zumieniu przepisów ochrony ņrodowiska, 
okreņlajņcych dopuszczalny poziom hałasu; 

16. Koniecznoņń zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych zwiņzanych z funkcjņ 
terenu; 

17. Dla działki o funkcji mieszkaniowej obowiņ-
zek zapewnienia nie mniej niż 2 miejsca po-
stojowe dla samochodów na 1 lokal miesz-
kalny (wliczajņc w to miejsce w garażu); 

18. Dla funkcji usługowych obowiņzek zapew-
nienia jako minimum: 

1) 1 miejsce parkingowe na każde rozpo-
częte 30m2 pow. użytkowej usług han-
dlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 100m2 pow. użytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na każdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niż w iloņci okreņlonej w 
punktach: a, b lub c; 
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19. Miejsca postojowe dla samochodów należy 

zagospodarowań jako „zielone parkingi”, z 
nie mniej niż jednym drzewem na każde  
4 miejsca postojowe; 

20. Możliwoņń realizacji ogrodzeń od strony 
dróg publicznych - o wysokoņci do 1,60m, 
jako ażurowych, realizowanych w linii roz-
graniczajņcej terenu, o wysokoņci częņci 
pełnej ogrodzenia maksimum 50cm, wyko-
nanych z trwałych materiałów; 

21. Każda działka musi posiadań miejsce (w 
ramach ogrodzeń poszczególnych działek 
lub jako lub osłonięte, zadaszone, na wy-
dzielonych placykach gospodarczych, z za-
pewnionņ obsługņ komunikacyjnņ) na od-
dzielnie oznaczone pojemniki do selektyw-
nej zbiórki odpadów; 

22. Wjazdy, wejņcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów utwardzo-
ne materiałami trwałymi (np. płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 

23. Stawkę procentowņ, służņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustala się w wysokoņci 25%. 

§ 13. Dla terenu usług oraz parkingów, obiek-
tów i urzņdzeń obsługi komunikacji kołowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

1 U.KS - pow. ok. 0,24ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu na realizację usług 
oraz parkingów, obiektów i urzņdzeń obsłu-
gi komunikacji kołowej o niskim wskaźniku 
intensywnoņci zabudowy; 

2. Zagospodarowanie terenu 1 U.KS realizo-
wane łņcznie z sņsiednim terenem w miej-
scowoņci Bońki (teren oznaczony symbo-
lem 2 U.KS w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego „BOŃKI – BRO-
DY”) - jako jeden obszar inwestycyjny; 

3. Dopuszcza się realizację elementów towa-
rzyszņcych funkcji podstawowej takich jak; 
infrastruktura techniczna, dojņcia i dojazdy, 
ogrodzenia i mała architektura; 

4. Wskaźnik intensywnoņci zabudowy dla za-
budowy usługowej - maksimum 30% po-
wierzchni działki; 

5. Zakaz wydzielania działek oraz wykonywa-
nia ogrodzeń; 

6. Uciņżliwoņń realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony ņrodowiska nie 
może wykraczań na sņsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji należy uwzględniń przepisy 

odrębne, między innymi wynikajņce z sņ-
siedztwa w/w zabudowy; 

7. Obsługę komunikacyjnņ poprzez układ dróg 
publicznych: planowana droga zbiorcza 
02 KDZ (fragment istniejņcej drogi krajowej 
nr 50) oraz drogi lokalne 03 KDL i 04 KDL; 

8. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoņci 10,0m od linii rozgraniczajņcych 
dróg, zgodnie z rysunkiem planu. W pozo-
stałych przypadkach obowiņzujņ ustalenia 
zawarte w przepisach odrębnych; 

9. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się 
koniecznoņń uwzględnienia istniejņcych 
elementów infrastruktury technicznej (na-
powietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sień wodociņgowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi zwiņzane 
należy wykonywań w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

10. Realizację zabudowy usługowej o wysoko-
ņci maksimum 15,0m od poziomu istniejņ-
cego terenu do najwyższego punktu pokry-
cia, nachyleniu połaci dachowych do 45° i 
poziomie posadowienia posadzki parteru 
maksimum 0,60m nad poziom terenu przy 
wejņciu do budynku. 

11. Zabudowa garażowa realizowana jako 
wbudowana lub zespolona z bryłņ budynku 
usługowego, w tym także jako kondygnacje 
podziemne; 

12. Zagospodarowanie minimum 15% po-
wierzchni działki budowlanej jako biolo-
gicznie czynnej; 

13. Koniecznoņń zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych (parkingi, place posto-
jowe, place manewrowe itp.) zwiņzanych z 
funkcjonowaniem obiektów usługowych 
oraz miejsc parkingowych dla pracowni-
ków; 

14. Dla funkcji usługowych obowiņzek zapew-
nienia jako minimum: 

1) 5 miejsc parkingowych na każde rozpo-
częte 100m2 pow. użytkowej usług han-
dlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 100m2 pow. użytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na każdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niż w iloņci okreņlonej w 
punktach: a, b lub c; 
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15. Miejsca postojowe dla samochodów należy 

zagospodarowań jako „zielone parkingi” z 
nie mniej niż jednym drzewem na każde  
4 miejsca postojowe; 

16. Zagospodarowanie minimum 15% po-
wierzchni działki budowlanej jako biolo-
gicznie czynnej; 

17. Obowiņzek zapewnienia miejsca (jako wbu-
dowanego w budynek lub zespolona z bryłņ 
budynku usługowego, z zapewnionņ obsłu-
gņ komunikacyjnņ) na pojemniki do selek-
tywnej zbiórki odpadów; 

18. Wjazdy, wejņcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów należy 
utwardziń materiałami trwałymi (płyty 
chodnikowe, kostka brukowa); 

19. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
z parkingów i placów postojowych – obo-
wiņzek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

20. Stawkę procentowņ, służņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustala się w wysokoņci 25%. 

§ 14. Dla terenów usług, składów, magazy-
nów i produkcji, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

1 U.P - pow. ok. 3,20ha, 

2 U.P - pow. ok. 2,69ha, 

3 U.P - pow. ok. 3,52ha, 

4 U.P - pow. ok. 1,77ha, 

5 U.P - pow. ok. 10,09ha, 

6 U.P - pow. ok. 12,70ha, 

7 U.P - pow. ok. 9,02ha, 

8 U.P - pow. ok. 12,10ha, 

9 U.P - pow. ok. 8,67ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenów na realizację usług, 
składów, magazynów i produkcji o ņrednim 
wskaźniku intensywnoņci zabudowy; 

2. Dla terenów 1 U.P - 5 U.P - utrzymanie ist-
niejņcego zagospodarowania terenu, z do-
puszczeniem modernizacji, przebudowy i 
budowy nowych obiektów zgodnie z usta-
leniami planu; 

3. Dla terenów 1 U.P, 3 U.P, 7 U.P - 10 U.P 
dopuszcza się możliwoņń lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej dla właņciciela działki; 

4. Utrzymanie istniejņcych podziałów na 
działki budowlane oraz możliwoņń korekt i 
nowych podziałów nieruchomoņci zgodnie 
z ustaleniami planu; 

5. Dopuszcza się realizację elementów towa-
rzyszņcych funkcji podstawowej, takich jak; 
garaże, miejsca postojowe dla samocho-
dów, infrastruktura techniczna, budynki go-
spodarcze, dojņcia, dojazdy, ogrodzenia i 
mała architektura; 

6. Wskaźnik intensywnoņci zabudowy - mak-
simum 50% powierzchni działki; 

7. Możliwoņń łņczenia działek w jednņ działkę 
budowlanņ; 

8. Wymagana lokalizacja inwestycji o niskiej 
wodochłonnoņci, nowoczesnych technolo-
giach i małņ iloņciņ odpadów i ņcieków; 

9. Uciņżliwoņń realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony ņrodowiska nie 
może wykraczań na sņsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji należy uwzględniń przepisy 
odrębne, między innymi wynikajņce z sņ-
siedztwa ww. zabudowy; 

10. Możliwoņń podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalna powierzchnia wydzie-
lanej działki powinna mień nie mniej niż 
0,20ha a szerokoņń frontu działki minimum 
30,0m; 

11. Obsługę komunikacyjnņ poprzez układ dróg 
publicznych: 

1) istniejņcych: droga ekspresowa 01 KDS 
(w ciņgu drogi krajowej nr 10), droga 
zbiorcza 02 KDZ (odcinek dotychczaso-
wej drogi krajowej nr 50), drogi lokalne 
03 KDL, 05 KDL, 014 KDL, 018 KDL, 
019 KDL, drogi dojazdowe 023 KDD i 
047 KDD oraz częņciowo 032 KDD i 
033 KDD; 

2) planowanych: drogi lokalne 04 KDL, 
06 KDL – 012 KDL, 015 KDL – 017 KDL 
oraz w częņci drogi dojazdowe 032 KDD i 
033 KDD; 

12. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoņci 10,0m od linii rozgraniczajņcej dróg i 
sņsiednich terenów, zgodnie z rysunkiem 
planu. W pozostałych przypadkach obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w przepisach odręb-
nych; 

13. Lokalizacja zabudowy na terenach 6 U.P – 
9 U.P ze względu na wysoki poziom wód 
gruntowych musi byń poprzedzona bada-
niami gruntów; 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 53 – 9904 – Poz. 1734 
 
14. Dla terenów 8 U.P i 9 U.P nieprzekraczalna 

linia zabudowy w odległoņci 30,0 m od linii 
rozgraniczajņcej terenu rowu 3 WR - 5 WR, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

15. Przy zagospodarowaniu terenów 6 U.P – 
9 U.P należy uwzględniń istniejņce otwarte 
rowy melioracyjne (zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 39 pkt 5 i 6) nieprzekraczalna 
linia zabudowy w odległoņci minimum 
10,0m od granicy w/w rowu; 

16. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się 
koniecznoņń uwzględnienia istniejņcych 
elementów infrastruktury technicznej (na-
powietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sień wodociņgowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi zwiņzane 
należy wykonywań w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

17. Przy lokalizacji zabudowy na terenach 
2 U.P, 7 U.P, 8 U.P i 10 U.P koniecznoņń 
uwzględnienia istniejņcej napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej 15kV wraz z obsza-
rem jej oddziaływania (zgodnie z rysunkiem 
planu). W obszarze oddziaływania w/w linii 
(obejmujņcym pas terenu o szerokoņci 6,0m 
w obie strony od osi linii) obowiņzuje zakaz 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej, a zabudowę gospodarczņ i garaże 
dopuszcza się po uzyskaniu pozytywnej 
opinii zarzņdcy sieci. Ustalenia niniejsze 
tracņ moc z chwilņ likwidacji lub zmiany; 

18. Przy zagospodarowaniu terenu 5 U.P ko-
niecznoņń uwzględnienia istniejņcej wnę-
trzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV. 
Ustalenia niniejsze tracņ moc z chwilņ li-
kwidacji lub zmiany lokalizacji w/w obiektu; 

19. Możliwoņń lokalizacji nowej stacji transfor-
matorowej 15/0,4kV na terenach U.P w 
uzgodnieniu z właņciwym zarzņdcņ sieci; 

20. Przy lokalizacji zabudowy na terenach  
7 U.P, 8 U.P i 10 U.P koniecznoņń uwzględ-
nienia istniejņcych przesyłowych rurociņ-
gów gazowych wysokiego ciņnienia. Nie-
przekraczalna linia zabudowy od w/w ruro-
ciņgów w odległoņci 15,0 m od osi gazociņ-
gów, zgodnie z rysunkiem planu. Lokaliza-
cja zabudowy, infrastruktury technicznej 
oraz zadrzewień i zakrzywień w pasie tere-
nu po 40,0m w obie strony od osi w/w ga-
zociņgów musi byń zaopiniowana przez 
Operatora Gazociņgów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie; 

21. Przy zagospodarowaniu terenów 8 U.P i 
10 U.P koniecznoņń uwzględnienia istniejņ-
cych zespołów zieleni leņnej (tereny 6 ZL i 
7 ZL); 

22. Realizację zabudowy usługowej lub pro-
dukcyjnej o maksymalnej wysokoņci 12,0m 
od poziomu terenu do najwyższego punktu 
pokrycia i nachyleniu połaci dachowych do 
45°; 

23. Obowiņzek zapewnienia w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych zwiņzanych z funkcjņ 
terenu; 

24. Dla funkcji usługowych obowiņzek zapew-
nienia jako minimum: 

1) 5 miejsc parkingowych na każde rozpo-
częte 100m2 pow. użytkowej usług han-
dlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 100m2 pow. użytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na każdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niż w iloņci okreņlonej w 
punktach: a, b lub c; 

25. Miejsca postojowe dla samochodów należy 
zagospodarowań jako „zielone parkingi” z 
nie mniej niż jednym drzewem na każde  
4 miejsca postojowe; 

26. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
z parkingów i placów postojowych – obo-
wiņzek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

27. Zagospodarowanie minimum 20% po-
wierzchni działki budowlanej jako biolo-
gicznie czynnej; 

28. Możliwoņń realizacji ogrodzeń od strony 
dróg publicznych - o wysokoņci do 1,80m, 
jako ażurowych, realizowanych w linii roz-
graniczajņcej terenu, o wysokoņci częņci 
pełnej ogrodzenia maksimum 50cm, wyko-
nanych z trwałych materiałów; 

29. Obowiņzek zapewnienia miejsca (jako wbu-
dowanego w budynek lub jako osłonięte, 
zadaszone, na wydzielonych placykach go-
spodarczych, z zapewnionņ obsługņ komu-
nikacyjnņ) na pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów; 

30. Wjazdy, wejņcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów należy wy-
konań z materiałów trwałych (płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 
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31. Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza 

się możliwoņń funkcjonowania istniejņcej 
zabudowy; 

32. Stawkę procentowņ, służņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36, ust 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenów 1 U.P - 9 U.P ustala 
się w wysokoņci 25%. 

§ 15. Dla terenu składów, magazynów i pro-
dukcji, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: 

1 P - pow. ok. 2,04ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu na realizację składów, 
magazynów i produkcji o ņrednim wskaźni-
ku intensywnoņci zabudowy; 

2. Wskaźnik intensywnoņci zabudowy - mak-
simum 50% powierzchni działki; 

3. Utrzymanie istniejņcego zagospodarowania 
terenu, z dopuszczeniem modernizacji, 
przebudowy i budowy nowych obiektów 
zgodnie z ustaleniami planu; 

4. Dopuszcza się realizację elementów towa-
rzyszņcych funkcji podstawowej takich jak; 
infrastruktura techniczna, dojņcia i dojazdy, 
ogrodzenia i mała architektura; 

5. Uciņżliwoņń realizowanych funkcji w rozu-
mieniu przepisów ochrony ņrodowiska nie 
może wykraczań na sņsiednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy reali-
zacji inwestycji należy uwzględniń przepisy 
odrębne, między innymi wynikajņce z sņ-
siedztwa ww. zabudowy; 

6. Obsługę komunikacyjnņ poprzez układ ist-
niejņcych dróg publicznych: 

- droga zbiorcza 02 KDZ (w ciņgu obecnej 
drogi krajowej nr 50), 

- drogi lokalne: 03 KDL, 018 KDL i 
019 KDL, zgodnie z rysunkiem planu; 

7. Zagospodarowanie minimum 15% po-
wierzchni działki budowlanej jako biolo-
gicznie czynnej; 

8. Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 
lokalnej: 03 KDL w odległoņci 10,0m od linii 
rozgraniczajņcej terenu, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

9. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się 
koniecznoņń uwzględnienia istniejņcych 
elementów infrastruktury technicznej (na-
powietrzna linia elektroenergetyczna NN 
0,4kV, sień wodociņgowa, linia telekomuni-
kacyjna). Wszelkie działania z nimi zwiņzane 
należy wykonywań w porozumieniu i na za-
sadach ustalonych z zarzņdcņ sieci; 

10. Obowiņzek uwzględnienia przy zagospoda-
rowaniu terenu przebiegu istniejņcych 
otwartych rowów melioracyjnych (zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 39 pkt 5 i 6) 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ņci 10,0m od terenu rowu 8 WR, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

11. Realizację zabudowy usługowej lub pro-
dukcyjnej o maksymalnej wysokoņci 12,0m 
od poziomu terenu do najwyższego punktu 
pokrycia i nachyleniu połaci dachowych do 
45°; 

12. Obowiņzek zapewnienia w ramach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych zwiņzanych z funkcjņ 
terenu; 

13. Miejsca postojowe dla samochodów należy 
zagospodarowań jako „ zielone parkingi” z 
nie mniej niż jednym drzewem na każde  
4 miejsca postojowe; 

14. Dla funkcji usługowych obowiņzek zapew-
nienia jako minimum: 

1) 5 miejsc parkingowych na każde rozpo-
częte 100m2 pow. użytkowej usług han-
dlu, 

2) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 10 miejsc w obiektach gastronomii, 

3) 3 miejsca parkingowe na każde rozpo-
częte 100m2 pow. użytkowej usług in-
nych, 

4) 3 miejsca parkingowe na każdych 10 za-
trudnionych, 

nie mniej jednak niż w iloņci okreņlonej w 
punktach: a, b lub c; 

15. Możliwoņń realizacji ogrodzeń od strony 
dróg publicznych - o wysokoņci do 1,80m, 
jako ażurowych, realizowanych w linii roz-
graniczajņcej terenu, o wysokoņci częņci 
pełnej ogrodzenia maksimum 50cm, wyko-
nanych z trwałych materiałów. Linię ogro-
dzeń w sņsiedztwie istniejņcych otwartych 
rowów melioracyjnych ustala się w odle-
głoņci nie mniejszej niż 3,0m od ich krawę-
dzi; 

16. Obowiņzek zapewnienia miejsca (jako wbu-
dowanego w budynek lub jako osłonięte, 
zadaszone, na wydzielonych placykach go-
spodarczych, z zapewnionņ obsługņ komu-
nikacyjnņ) na pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów; 

17. Wjazdy, wejņcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów należy wy-
konań z materiałów trwałych (płyty chodni-
kowe, kostka brukowa); 
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18. W zakresie odprowadzania wód opadowych 

z parkingów i placów postojowych – obo-
wiņzek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych w ramach tere-
nu do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

19. Stawkę procentowņ, służņcņ naliczaniu 
opłat wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustala się w wysokoņci 25%. 

§ 16. Dla terenu parkingów, obiektów i urzņ-
dzeń obsługi komunikacji kołowej, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem: 

1KS - pow. ok. 0,25ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - obiekty i urzņdzenia 
obsługi komunikacji kołowej z miejscami po-
stojowymi dla samochodów; 

2. Możliwoņń wydzielenia parkingu dla samo-
chodów osobowych z obsługņ komunikacyj-
nņ od publicznej drogi lokalnej 03 KDL; 

3. Dopuszcza się realizację elementów towarzy-
szņcych funkcji podstawowej takich jak; in-
frastruktura techniczna, dojņcia i dojazdy, 
ogrodzenia i mała architektura; 

4. Zagospodarowanie minimum 25% po-
wierzchni działki budowlanej jako biologicz-
nie czynnej; 

5. Wjazdy, wejņcia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów należy wykonań 
z materiałów trwałych (płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 

6. W zakresie odprowadzania wód opadowych z 
parkingów i placów postojowych – obowiņ-
zek zneutralizowania substancji ropopochod-
nych lub chemicznych w ramach terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7. Stawkę procentowņ, służņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36, ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala się w wysokoņci 25%. 

§ 17. Dla terenów upraw rolnych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 

1 R - pow. ok. 21,76ha, 

2 R - pow. ok. 9,62ha, 

3 R - pow. ok. 8,50ha, 

4 R - pow. ok. 13,73ha, 

5 R - pow. ok. 34,70ha, 

6 R - pow. ok. 2,21ha, 

7 R - pow. ok. 10,14ha, 

8 R - pow. ok. 23,30ha, 

9 R - pow. ok. 8,33ha, 

10 R - pow. ok. 12,25ha, 

11 R - pow. ok. 50,41ha, 

12 R - pow. ok. 16,50ha, 

13 R - pow. ok. 7,41ha, 

14 R - pow. ok. 7,04ha, 

15 R - pow. ok. 31,80ha, 

16 R - pow. ok. 7,70ha, 

17 R - pow. ok. 2,10ha, 

18 R - pow. ok. 5,69ha, 

19 R - pow. ok. 19,20ha, 

20 R - pow. ok. 18,60ha, 

21 R - pow. ok. 1,46ha, 

22 R - pow. ok. 1,49ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie - pod uprawy polowe, łņki, 
pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia ņród-
polne oraz naturalnņ zieleń wzdłuż cieków 
wodnych, dróg itp. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) obiektów gospodarczych zwiņzanych z 
hodowlņ i produkcjņ rolnņ, w tym możli-
woņń lokalizacji nowych siedlisk rolni-
czych, 

2) zbiorników wodnych, 

3) urzņdzeń melioracji i małej retencji i urzņ-
dzeń przeciwpowodziowych, 

4) terenów zieleni i ogródków działkowych, 

5) dróg gospodarczych dojazdowych do pól, 

6) sieciowych elementów infrastruktury 
technicznej napowietrznej i podziemnej 
dla obsługi ludnoņci i rolnictwa; 

3. Przy zagospodarowaniu terenów 12 R, 15 R i 
16 R - obowiņzek uwzględnienia istniejņcych 
stanowisk archeologicznych. Wszelkie dzia-
łania należy prowadziń w uzgodnieniu z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków i w 
oparciu o ustalenia zawarte w § 30, pkt 4; 

4. Przy zagospodarowaniu terenu koniecznoņń 
uwzględnienia istniejņcych cieków wodnych, 
rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 39,  
pkt 5 i 6 - w szczególnoņci dotyczy to rowów: 
7 WR, 8 WR, 11 WR -14 WR; 

5. Przy zagospodarowaniu terenów ustala się 
koniecznoņń uwzględnienia istniejņcych ele-
mentów infrastruktury technicznej (napo-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 53 – 9907 – Poz. 1734 
 

wietrzna linia elektroenergetyczna NN 0,4kV, 
SN 15 kV, WN 110 kV, sień wodociņgowa, li-
nia telekomunikacyjna). Wszelkie działania z 
nimi zwiņzane należy wykonywań w porozu-
mieniu i na zasadach ustalonych z zarzņdcņ 
sieci; 

6. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej służņcej ustaleniu opłat wynikajņ-
cych z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 18. Dla terenu upraw ogrodniczych, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem: 

1RO - pow. ok. 1,50ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie - pod istniejņce uprawy 
ogrodnicze: 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) terenów zieleni i ogródków działkowych, 

2) sieciowych elementów infrastruktury 
technicznej napowietrznej i podziemnej 
dla obsługi ludnoņci i rolnictwa. 

3. Przy zagospodarowaniu terenu koniecznoņń 
uwzględnienia istniejņcej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej SN 15kV; 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej służņcej ustaleniu opłat wynikajņ-
cych z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 19. Dla terenów lasów, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 

1 ZL - pow. ok. 6,68ha, 

2 ZL - pow. ok. 101,12ha, 

3 ZL - pow. ok. 32,80ha, 

4 ZL - pow. ok. 0,60ha, 

5 ZL - pow. ok. 0,90ha, 

6 ZL - pow. ok. 0,27ha, 

7 ZL - pow. ok. 1,06ha, 

8 ZL - pow. ok. 1,36ha, 

9 ZL - pow. ok. 0,37ha, 

10 ZL - pow. ok. 6,67ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów – lasy i 
zadrzewienia; 

2. Utrzymanie istniejņcych kompleksów le-
ņnych; 

3. Gospodarkę na terenach lasów zgodnie z 
planami urzņdzenia lasów; 

 

 

4. Na terenach lasów dopuszcza się możliwoņń: 

1) lokalizację obiektów zwiņzanych z gospo-
darkņ leņnņ i eksploatacjņ lasów; 

2) urzņdzania ciņgów spacerowych i szlaków 
turystycznych; 

3) lokalizację niezbędnych elementów linio-
wych infrastruktury technicznej; 

4) utrzymanie istniejņcych oczek wodnych i 
łņk ņródleņnych; 

5. Przy zagospodarowaniu terenu 2 ZL obowiņ-
zek uwzględnienia istniejņcego pomnika 
przyrody - w postaci dwóch dębów szypuł-
kowych; 

6. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej służņcej ustaleniu opłat wynikajņ-
cych z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 20. Dla terenu zieleni nieurzņdzonej, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem: 

1 Z - pow. ok. 0,14ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu - zieleń nieurzņdzona 
(nawierzchnie trawiaste, krzewy i zadrzewie-
nia) 

2. Przy zagospodarowaniu terenu koniecznoņń 
zachowania istniejņcego zespołu zieleni wy-
sokiej; 

3. Możliwoņń realizacji połņczenia komunika-
cyjnego pomiędzy drogami lokalnymi 
018 KDL i 019 KDL, jako kontynuacji drogi do-
jazdowej 038 KDD; 

4. Dopuszcza się realizację elementów towarzy-
szņcych funkcji podstawowej takich jak; in-
frastruktura techniczna, dojņcia i dojazdy; 

5. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej służņcej ustaleniu opłat wynikajņ-
cych z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 21. Dla terenów zieleni urzņdzonej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 

1 ZP - pow. ok. 0,18ha, 

2 ZP - pow. ok. 0,36ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe - publiczna zie-
leń urzņdzona o charakterze zielonego 
skweru, parku z zieleniņ wysokņ na obrze-
żach i ogólnodostępnym, otwartym placem 
publicznym w częņci ņrodkowej zespołu. 

2. Dopuszcza się lokalizację w poziomie tere-
nu funkcji usługowej o charakterze czaso-
wym: pikniki, wystawy, kiermasze, pokazy, 
plenery, widowiska, spektakle itp.), bez 
możliwoņci realizacji trwałych, stałych 
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obiektów kubaturowych i na warunkach 
uzgodnionych z właņciwymi władzami sa-
morzņdowymi; 

3. Dopuszcza się realizację elementów towa-
rzyszņcych funkcji podstawowej takich jak; 
infrastruktura techniczna, dojņcia i dojazdy, 
ogrodzenia i mała architektura; 

4. Zakaz realizacji usług uciņżliwych; 

5. Zakaz realizacji zabudowy kubaturowej; 

6. Zakaz wydzielania działek i wykonywania 
ogrodzeń; 

7. Możliwoņń lokalizacji miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych. 

8. Wjazdy, wejņcia, chodniki, place oraz miej-
sca postojowe dla samochodów należy 
utwardziń materiałami trwałymi (płyty 
chodnikowe, kostka brukowa); 

9. Zagospodarowanie minimum 70% po-
wierzchni działki budowlanej jako biolo-
gicznie czynnej; 

10. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej służņcej ustaleniu opłat wynikajņ-
cych z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 22. Dla terenu zabytkowego parku podwor-
skiego, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: 

1 ZPZ - pow. ok. 6,58ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe – istniejņcy 
zabytkowy Zespół Podworski w Skarżynie 
(murowany dwór, park i warstwa kulturo-
wa) wpisany (decyzja Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Ciechanowie z dnia 
16 czerwca 1997r.) jako dobro kultury do 
Rejestru Zabytków Województwa Mazo-
wieckiego pod numerem 245); 

2. Wszelkie działania inwestycyjne muszņ byń 
prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków i realizowane 
zgodnie z jego warunkami; 

3. Koniecznoņń ochrony zieleni parkowej i 
istniejņcych obiektów oraz możliwoņń 
wprowadzenia funkcji mieszkaniowej, przy 
zachowaniu ustaleń w pkt 2; 

4. Dopuszcza się realizację funkcji towarzyszņ-
cej funkcji podstawowej, takiej jak: infra-
struktura techniczna, dojņcia i dojazdy, ma-
ła architektura; 

5. Dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej 
o charakterze czasowym: pikniki, wystawy, 
kiermasze, pokazy, widowiska, spektakle, 
plenery itp.), bez możliwoņci realizacji trwa-

łych, stałych obiektów kubaturowych i na 
warunkach uzgodnionych z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

6. Przy zagospodarowaniu terenu parku ko-
niecznoņń uwzględnienia istniejņcego i 
funkcjonujņcego ujęcia i hydroforni, wraz ze 
strefami bezpoņredniej i poņredniej ochro-
ny sanitarnej, zgodnie z właņciwymi przepi-
sami odrębnymi (rozdział 2 ustawy z dnia 
18 lipca 2001r. Prawo wodne – Dz.U. Nr 
115, poz. 129, z późniejszymi zmianami); 

7. Przy zagospodarowaniu terenu należy 
uwzględniń istniejņce podziemne urzņdze-
nia melioracji wodnych (zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 39 pkt 5 i 6); 

8. Obsługę komunikacyjnņ poprzez układ ist-
niejņcych dróg publicznych: 

- droga lokalna 03 KDL; 

- droga dojazdowa 047 KDD, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

9. Możliwoņń lokalizacji miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych; 

10. Zakaz wydzielania działek; 

11. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej służņcej ustaleniu opłat wynikajņ-
cych z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 23. Dla terenu wód powierzchniowych, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

1 WS - pow. ok. 0,40ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – frag-
ment rzeki Żurawianki; 

2. Możliwoņń lokalizacji obiektów i urzņdzeń 
technicznych zwiņzanych z gospodarkņ wod-
nņ; 

3. Wszelkie działania inwestycyjne zwiņzane z 
rzekņ muszņ byń poprzedzone pozwoleniem 
wodno-prawnym oraz byń realizowane zgod-
nie z obowiņzujņcymi przepisami odrębnymi 
(w szczególnoņci z ustawņ Prawo ochrony 
ņrodowiska), w porozumieniu i na warunkach 
Regionalnego Zarzņdu Gospodarki Wodnej; 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej służņcej ustaleniu opłat wynikajņ-
cych z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 24. Dla terenów urzņdzeń melioracyjnych, 
oznaczonych symbolami: 

1 WR - pow. ok. 0,22ha, 

2 WR - pow. ok. 0,17ha, 

3 WR - pow. ok. 0,37ha, 
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4 WR - pow. ok. 0,06ha, 

5 WR - pow. ok. 0,10ha, 

6 WR - pow. ok. 0,07ha, 

7 WR - pow. ok. 0,23ha, 

8 WR - pow. ok. 0,56ha, 

9 WR - pow. ok. 0,54ha, 

10 WR - pow. ok. 0,33ha, 

11 WR - pow. ok. 0,15ha, 

12 WR - pow. ok. 0,22ha, 

13 WR - pow. ok. 0,67ha, 

14 WR - pow. ok. 0,35 ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie 
istniejņcych odkrytych rowów melioracyj-
nych; 

2. Wszelkie działania zwiņzane z przebudowņ i 
modernizacjņ w/w rowów melioracyjnych 
muszņ byń prowadzone w uzgodnieniu z 
właņciwym zarzņdcņ urzņdzeń melioracyj-
nych, uwzględniajņc ustalenia zawarte w § 39 
pkt 5 i 6; 

3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-
centowej służņcej ustaleniu opłat wynikajņ-
cych z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 25. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia i 
sposobów zagospodarowania terenów przezna-
czonych w planie na cele komunikacji (KDS, 
KDZ, KDL i KDD) - patrz rozdział VII KOMUNI-
KACJA. 

Rozdział III  
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego 

§ 26. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie 
terenu pod względem funkcjonalnym i prze-
strzennym powinna uwzględniań: 

1. wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki 
i architektury; 

2. walory architektoniczne i krajobrazowe; 

3. wymagania ochrony przyrody; 

4. wymagania ochrony ņrodowiska, zdrowia 
oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

5. walory ekonomiczne przestrzeni i prawo wła-
snoņci; 

6. wymagania przepisów szczegółowych i norm 
polskich, w szczególnoņci dotyczņcych okre-
ņlenia odległoņci i warunków usytuowania 
elementów zagospodarowania terenu, w tym 
między innymi: 

1) warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadań budynki i ich usytuowanie; 

2) warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadań drogi publiczne i ich usytu-
owanie. 

§ 27. Ustala się następujņce ogólne zasady 
kształtowania ładu przestrzennego; 

1. Zachowanie utrwalonych elementów zago-
spodarowania przestrzennego, w tym ukła-
du drogowego i trwałej zabudowy z możli-
woņciņ jej przebudowy, rozbudowy i wy-
miany oraz uzupełnienia terenów w grani-
cach wyznaczonych liniami rozgraniczajņ-
cymi o brakujņce elementy zagospodaro-
wania, zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi zawartymi w rozdziale II; 

2. Zapewnienie ņcisłego powiņzania funkcjo-
nalnego i komunikacyjnego wschodniego 
fragmentu miejscowoņci z przyległymi te-
renami usługowo - mieszkaniowymi w sņ-
siedniej miejscowoņci Bońki, poprzez układ 
istniejņcych i planowanych dróg publicz-
nych; 

3. Zapewnienie połņczenia komunikacyjnego z 
regionem poprzez powiņzanie układu dróg 
publicznych na terenie objętym planem z 
drogami krajowymi nr 7,10 i 50 oraz drogņ 
powiatowņ nr 3057W poprzez planowany 
przebieg drogi nr 10 (droga ekspresowa 
01 KDS) oraz drogę zbiorczņ 02 KDZ; 

4. Nowņ zabudowę należy kształtowań w na-
wiņzaniu do istniejņcej zabudowy i zago-
spodarowania terenu, zachowań ukształto-
wane linie zabudowy, nawiņzywań gabary-
tami, formņ, detalem architektonicznymi i 
kolorystykņ do istniejņcych obiektów; 

5. Sytuowanie budynków w odległoņci wy-
znaczonej na rysunku planu nieprzekraczal-
nņ liniņ zabudowy, a pozostałych obiektów 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami od-
rębnymi; 

6. Zachowanie skali i charakteru sņsiedniej 
zabudowy; 

7. Możliwoņń kształtowania przestrzeni o cha-
rakterze ogólnodostępnym na terenach 
oznaczonych symbolami: 1 U.KS, 3 U – 12 
U, 1 U.MN, 1 Z, 1 ZP i 2 ZP; 

8. Przekształcenie wskazanych w planie tere-
nów w kierunku zgodnym z jego ustalenia-
mi; 

9. Działania porzņdkujņce w zakresie ujednoli-
cenia elementów przestrzeni (wyposażenie i 
oņwietlenie ulic, ogrodzenia, zieleń, mała 
architektura); 
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10. Każda działka budowlana musi mień dostęp 

do drogi publicznej. Za dostęp do drogi pu-
blicznej uważa się takie ukształtowanie 
działki budowlanej, które umożliwia prawi-
dłowy wjazd na działkę budowlanņ z terenu 
drogi publicznej bezpoņrednio, poprzez 
drogi wewnętrzne, lub w inny sposób 
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 
gospodarki nieruchomoņciami, warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadań 
budynki i ich usytuowanie oraz warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadań 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 

11. Wszelkie niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania gminy obiekty i urzņdzenia, 
a w szczególnoņci: obiekty obrony cywilnej, 
ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, 
obiekty obsługi technicznej gminy, urzņ-
dzenia melioracji, drogi wewnętrzne, place 
publiczne, ciņgi pieszo-jezdne, ciņgi piesze, 
ņcieżki rowerowe można realizowań na każ-
dym terenie funkcjonalnym w sposób 
zgodny z ustaleniami planu z zakresu wa-
runków, zasad i standardów kształtowania 
zabudowy, przepisami odrębnymi i zasa-
dami współżycia społecznego. Wszelkie za-
gospodarowanie i zabudowę należy wyko-
nywań w sposób zapewniajņcy prawidłowņ 
eksploatację tych obiektów i urzņdzeń; 

12. Obiekty i urzņdzenia na każdym terenie 
funkcjonalnym należy realizowań w sposób 
zgodny z ustaleniami planu w zakresie wa-
runków, zasad i standardów kształtowania 
zabudowy, przepisami okreņlonymi dla po-
szczególnych terenów funkcjonalnych, 
przepisami odrębnymi i zasadami współży-
cia społecznego; 

13. Okreņla się zasady rozmieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

1) wyklucza się umieszczanie reklam w 
miejscach i w sposób zastrzeżony dla 
znaków drogowych lub w sposób utrud-
niajņcy ich odczytanie oraz na elewa-
cjach budynków w sposób zakłócajņcy 
kompozycję architektonicznņ elewacji; 

2) zakaz lokalizacji wolnostojņcych reklam 
w liniach rozgraniczajņcych dróg pu-
blicznych; 

3) zakaz realizacji w linii ogrodzenia reklam 
i znaków informacyjno-plastycznych o 
powierzchni przekraczajņcej 2m² na je-
den znak lub reklamę; 

4) zakaz lokalizacji reklam i znaków infor-
macyjno-plastycznych na budynkach o 
powierzchni przekraczajņcej 2m² na je-
den znak lub reklamę; 

5) reklama i znaki informacyjno - plastycz-
ne na obiektach kubaturowych nie po-
winny utrudniań użytkowania obiektów i 
przestrzeni; 

6) lokalizacja wszelkich reklam oraz znaków 
informacyjno-plastycznych o powierzch-
ni większej niż 0,5m² wymaga uzgodnie-
nia z właņciwymi organami Urzędu 
Gminy; 

7) właņciciel reklamy lub znaku informacyj-
no-plastycznego zobowiņzany jest do 
utrzymania go w należytym stanie tech-
nicznym i estetycznym. 

Rozdział IV  
Ochrona środowiska i przyrody 

§ 28. W zakresie ochrony ņrodowiska ustala 
się: 

1. Zakaz lokalizacji przedsięwzięń (instalacji) 
mogņcych znaczņco oddziaływań na ņro-
dowisko w rozumieniu obowiņzujņcych 
przepisów odrębnych, niezwiņzanych z 
funkcjņ danego obszaru, z wyłņczeniem re-
alizacji niezbędnych urzņdzeń komunikacyj-
nych, infrastruktury technicznej oraz obiek-
tów i urzņdzeń służņcych ochronie ņrodowi-
ska; 

2. Zakaz lokalizacji obiektów i urzņdzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogņ-
cej powodowań przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego poza terenem 
działki budowlanej, do której inwestor po-
siada tytuł prawny. 

3. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ņcieków do wód powierzchniowych i do 
gruntu; 

4. Obowiņzek realizacji płyt obornikowych i 
zbiorników na gnojowicę maksymalnego 
gospodarstwach prowadzņcych hodowlę 
zwierzņt w celu ochrony przed zanieczysz-
czeniem wód powierzchniowych i grunto-
wych; 

5. Obowiņzek zgodnego z zasadami ochrony 
ņrodowiska unieszkodliwiania odpadów – 
selekcję i gromadzenie odpadów na pose-
sjach w urzņdzeniach przystosowanych do 
ich gromadzenia, odbiór i usuwanie zgod-
nie z systemem oczyszczania przyjętym w 
gospodarce komunalnej gminy; 

6. Ochronę istniejņcych cieków wodnych i 
urzņdzeń melioracyjnych z zapewnieniem 
budowy przepustów pod projektowanymi 
drogami. Wszelkie działania zwiņzane z 
przebudowņ, przykryciem, przekroczeniem 
drogami lub liniowymi urzņdzeniami infra-
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struktury technicznej rowów należy prze-
prowadzań w porozumieniu i na warunkach 
zarzņdcy urzņdzeń melioracyjnych; 

7. Zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania 
drzew, krzewów, zadrzewień i zakrzewień 
spełniajņcych szereg funkcji ekologicznych; 

8. Zasadę maksymalnego stosowania zadrze-
wień i zakrzewień na wyznaczonych planem 
terenach, w ich częņci biologicznie czynnej. 

9. Ochronę istniejņcych lasów i gruntów le-
ņnych; 

10. Obowiņzek maksymalnego nasycania tere-
nów zróżnicowanņ roņlinnoņciņ a w przy-
padku niezbędnej wycinki drzew - wprowa-
dzanie nasadzeń rekompensujņcych ubytki 
w drzewostanie 

11. Zakaz realizacji nowej zabudowy w odle-
głoņci mniejszej niż 20,0m od granicy zwar-
tego kompleksu leņnego; 

12. Stosowanie w nowych i przebudowywa-
nych obiektach proekologicznych syste-
mów cieplnych, które nie powodujņ emisji 
szkodliwych substancji do ņrodowiska; 

§ 29. W zakresie ochrony i kształtowania sys-
temu przyrodniczego ustala się: 

1. Ochronę alei lipowej w drodze 03 KDL, sta-
nowiņcej pomnik przyrody – ok. 135 sztuk lip 
drobnolistnych rosnņcych po obu stronach 
drogi; 

2. Utrzymanie i rozbudowę systemu przyrodni-
czego w ramach terenów zieleni towarzyszņ-
cej innym funkcjom na poszczególnych tere-
nach i działkach budowlanych - ogrody przy-
domowe i zieleń przydrożna; 

3. Utrzymanie istniejņcych rzek, cieków i otwar-
tych rowów (oznaczonych w planie symbo-
lem WR) wraz z towarzyszņcņ im zieleniņ jako 
elementów systemu przyrodniczego dla tego 
terenu; 

4. Ochronę i utrzymanie w maksymalnym stop-
niu istniejņcych zadrzewień, zakrzewień, grup 
zieleni i pojedynczych drzew oraz odtworze-
nia zieleni w miejscach koniecznego jej usu-
nięcia, przy uwzględnieniu podstawowej 
funkcji terenów; 

5. Ochronę, utrzymywanie i uzupełnianie istnie-
jņcych lasów, skupisk zieleni ņródpolnej, 
przyzagrodowej i w rejonie cieków wodnych; 

6. Ochronę i otoczenie opiekņ starodrzewu 
(okazałych, starych drzew lub zespołów i 
grup drzew i krzewów o wysokiej wartoņci 
przyrodniczej i krajobrazowej, występujņcych 

np. przy zagrodach, drogach, ciekach wod-
nych itp.); 

7. Zakaz wycinania istniejņcych drzew, z do-
puszczeniem wycinki jedynie pod inwestycje 
liniowe infrastruktury technicznej lub ze 
względu bezpieczeństwa; 

8. Przeznaczenie nieutwardzonej powierzchni 
terenu działek budowlanych na urzņdzenie 
zieleni: zadrzewienia, zakrzewienia, grupy zie-
leni, pojedyncze drzewa oraz zieleń niska. 

Rozdział V  
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 30. W zakresie ochrony dóbr kultury ustala 
się: 

1. Ochronę terenu zabytkowego zespołu 
podworskiego w Skarżynie (murowany dwór, 
park i warstwa kulturowa), wpisanego przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Ciechanowie (decyzja z dnia 16 czerwca 
1997r.) jako dobro kultury do Rejestru Zabyt-
ków Województwa Mazowieckiego pod nu-
merem 245), oznaczonego w planie symbo-
lem 1 ZPz; 

2. Ochronę alei lipowej w drodze 03 KDL jako 
elementu zespołu podworskiego w Skarży-
nie, stanowiņcej jednoczeņnie pomnik przy-
rody – ok. 135 sztuk lip drobnolistnych ro-
snņcych po obu stronach drogi; 

3. Wszelkie działania inwestycyjne dotyczņce 
obiektów wymienionych w punkcie 1 i 2 na-
leży uzgodniń z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków w trybie i zakresie okreņlonym 
w obowiņzujņcych przepisach odrębnych; 

4. Ochronę zabytków archeologicznych (stano-
wiska archeologiczne nr ewid. AZP: 49-60/1,1 
i 49-60/2,3 na terenach: 39 MN, 40 MN,  
12 RM, 13 RM, 12 R, 15 R, 16 R, 020 KDL, 
038 KDD i 039 KDD) okreņlonych na rysunku 
planu specjalnym symbolem i oznaczonych 
numerem właņciwego stanowiska archeolo-
gicznego. Na obszarze ww. stanowisk ustala 
się: 

1) Obowiņzek uzyskania przez inwestora, od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(przed wydaniem pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia właņciwemu organowi) 
uzgodnienia wszelkich planowanych bu-
dów obiektów budowlanych, wiņżņcych 
się z wykonywaniem prac ziemnych; 

2) Obowiņzek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin 
oraz budowy urzņdzeń wodnych i regula-
cji wód; 
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3) Obowiņzek przeprowadzenia (na koszt 
osoby fizycznej lub jednostki organizacyj-
nej zamierzajņcej finansowań roboty bu-
dowlane) badań archeologicznych oraz 
wykonania ich dokumentacji; 

4) Przed rozpoczęciem badań archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków po-
zwolenia na ich prowadzenie. 

5. Ochronę krzyży i figurek przydrożnych. 

Rozdział VI 
Kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 31.1. Nadanie charakteru przestrzeni pu-
blicznej istniejņcej alei lipowej (pomnik przyro-
dy) w ciņgu drogi lokalnej 03 KDL w powiņzaniu 
z sņsiednimi terenami usługowymi - poprzez 
modernizację nawierzchni, realizację chodników 
i oņwietlenia; 

2. Utworzenie w granicach terenów 1 ZP i 
2 ZP przestrzeni publicznej o charakterze zielo-
nego skweru, parku z zieleniņ wysokņ na obrze-
żach i ogólnodostępnym, otwartym placem pu-
blicznym w częņci ņrodkowej zespołu. 

3. Dopuszcza się możliwoņń realizacji w gra-
nicach terenów 1 ZP i 2 ZP funkcji usługowej o 
charakterze czasowym, takiej jak: pikniki, wy-
stawy, kiermasze, pokazy, plenery, widowiska, 
spektakle itp 

4. Dopuszcza się możliwoņń kształtowania na 
terenach U przestrzeni publicznych w powiņza-
niu z funkcjņ usługowņ. 

Rozdział VII 
Komunikacja 

§ 32. Jako podstawowņ sień komunikacji 
drogowej ustala się tereny dróg publicznych, 
wyznaczone liniami rozgraniczajņcymi i ozna-
czone symbolami: 

1. KDS - droga ekspresowa klasy S; 

2. KDZ - drogi zbiorcze klasy Z; 

3. KDL - drogi lokalne klasy L; 

4. KDD - drogi dojazdowe klasy D. 

§ 33. Dla terenów dróg publicznych, ustala 
się: 

1. Przeznaczenie na urzņdzenie dróg publicz-
nych; 

2. Powiņzanie komunikacyjnego z regionem 
poprzez powiņzanie układu dróg publicz-
nych na terenie objętym planem z drogami 
krajowymi nr 7, 10 i 50 oraz drogņ powia-
towņ nr 3057W, na bezkolizyjnych węzłach 
drogowych; 

3. Planowany przebieg drogi ekspresowej  
01 KDS w ciņgu istniejņcej drogi krajowej  
nr 10 (poszerzenie pasa drogowego); 

4. Planowany nowy przebieg drogi krajowej 
nr 50 (droga główna ruchu przyspieszonego 
02 KDGP w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miejscowoņci Boń-
ki i Brody) - na odcinku od węzła „Siedlin” 
do miejsca włņczenia w istniejņcņ drogę 
krajowņ nr 50 na terenie wsi Jeżewo; 

5. Możliwoņń poprowadzenia w obrębie linii 
rozgraniczajņcych elementów infrastruktury 
technicznej, które nie spowodujņ zmniej-
szenia trwałoņci obiektów drogowych i nie 
będņ stanowiń zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego (w tym oņwietlenia ulicz-
nego oraz hydrantów przeciwpożarowych); 

6. Tereny dróg muszņ byń oņwietlone w spo-
sób właņciwy dla klasy drogi; 

7. Drogi powinny byń wyposażone w chodnik 
lub pobocza utwardzone; 

8. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic i chodników w sposób 
umożliwiajņcy bezpieczne korzystanie oso-
bom niepełnosprawnym ruchowo; 

9. Docelowo wyposażenie w kanalizację desz-
czowņ. Tereny znajdujņce się w zasięgu 
systemu kanalizacji deszczowej lub ogólno-
spławnej muszņ byń wyposażone w tę ka-
nalizację a zrzuty wód opadowych powinny 
posiadań urzņdzenia podczyszczajņce; 

10. Przy zagospodarowaniu terenów dróg usta-
la się koniecznoņń uwzględnienia istniejņ-
cych elementów infrastruktury technicznej 
(napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych, sieci wodociņgowej, linii telekomuni-
kacyjnej itp.), dróg, cieków wodnych i ro-
wów melioracyjnych. Wszelkie działania z 
nimi zwiņzane należy wykonywań w poro-
zumieniu i na zasadach ustalonych z za-
rzņdcņ sieci; 

11. Przy zagospodarowaniu terenów dróg 020 
KDL, 038 KDD i 039 KDD - obowiņzek 
uwzględnienia istniejņcych stanowisk ar-
cheologicznych. Wszelkie działania należy 
prowadziń w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków i w oparciu o 
ustalenia zawarte w § 30, pkt 4; 

12. Przy zagospodarowaniu terenów dróg nale-
ży uwzględniń istniejņce podziemne urzņ-
dzenia melioracji wodnych (zgodnie z usta-
leniami zawartymi w § 39 pkt 5 i 6); 
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13. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki pro-

centowej służņcej ustaleniu opłat wynikajņ-
cych z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 34. Dla terenu drogi publicznej, oznaczone-
go na rysunku planu symbolem: 

01 KDS – pow. ok.4,65ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu na urzņdzenie plano-
wanej drogi publicznej o klasie ekspresowej 
(ulica dwujezdniowa klasy S, z dwoma pa-
sami ruchu); 

2. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoņci ok. 
25,0m w liniach rozgraniczajņcych (linia roz-
graniczajņca w/w drogi w odległoņci 40,0m 
od osi istniejņcej drogi krajowej nr 10) na re-
alizację przebiegu drogi publicznej o klasie 
ekspresowej wraz z planowanymi drogami 
serwisowymi do obsługi terenów przyle-
głych; 

3. W przypadku nie wykorzystania całoņci wy-
znaczonego terenu dla realizacji planowanej 
drogi ekspresowej 01 KDS plan ustala moż-
liwoņń przeznaczenia pozostałego terenu na 
poszerzenie terenów przyległych; 

4. Realizacja planowanej drogi 01 KDS w spo-
sób zapewniajņcy bezpieczne przejņcia dla 
ludzi i zwierzņt oraz lokalizację (w przypadku 
takiej koniecznoņci) urzņdzeń ochrony ņro-
dowiska – ekrany akustyczne i zieleń izola-
cyjna. 

§ 35. Dla terenu drogi publicznej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem: 

02 KDZ - pow. ok. 4,15ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie na urzņdzenie drogi publicznej 
o klasie zbiorczej (ulica jednojezdniowa klasy 
Z, z dwoma pasami ruchu); 

2. Zagospodarowanie terenu 02 KDZ o szeroko-
ņci ok. 25,0m w liniach rozgraniczajņcych 
(fragment istniejņcej drogi krajowej nr 50 do 
miejsca włņczenia w planowany odcinek 
drogi krajowej nr 50 (droga główna ruchu 
przyspieszonego KDGP) na terenie wsi Jeże-
wo, docelowo jako publicznej drogi zbiorczej 
klasy Z; 

3. Szerokoņń jezdni powinna byń nie mniejsza 
niż 6,0m; 

4. Ulica powinna umożliwiań prowadzenie ko-
munikacji zbiorowej, z możliwoņciņ lokalizacji 
przystanków wyłņcznie w zatokach przyjez-
dniowych; 

 

 

5. Możliwoņń realizacji ņcieżek rowerowych, 
chodników, i ciņgów pieszo-rowerowych, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami od-
rębnymi. 

§ 36. Dla terenów dróg publicznych, ozna-
czonych symbolami: 

03 KDL - pow. ok. 4,59 ha, 

04 KDL - pow. ok. 0,06ha, 

05 KDL - pow. ok. 0,10ha, 

06 KDL - pow. ok. 0,26ha, 

07 KDL - pow. ok. 0,26ha, 

08 KDL - pow. ok. 0,15ha, 

09 KDL - pow. ok. 0,32ha, 

010 KDL - pow. ok. 0,41ha, 

011 KDL - pow. ok. 0,46ha, 

012 KDL - pow. ok. 0,27ha, 

013 KDL - pow. ok. 0,95ha, 

014 KDL - pow. ok. 0,55ha, 

015 KDL - pow. ok. 1,40ha, 

016 KDL - pow. ok. 0,60ha, 

017 KDL - pow. ok. 1,41ha, 

018 KDL - pow. ok. 1,09ha, 

019 KDL - pow. ok. 0,86ha, 

020 KDL - pow. ok. 1,01ha, 

021 KDL - pow. ok. 1,99ha, 

022 KDL - pow. ok. 0,72ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie na urzņdzenie dróg publicz-
nych o klasie lokalnej (ulice jednojezdniowe 
klasy L, z dwoma pasami ruchu); 

2. Wyznaczenie terenów z przeznaczeniem na 
realizację nowych dróg o szerokoņci 12,0m 
w liniach rozgraniczajņcych (04 KDL, 06 KDL 
- 011 KDL, 013 KDL, 15 KDL - 17 KDL oraz 
częņń drogi 20 KDL), zgodnie z rysunkiem 
planu; 

3. Wyznaczenie terenów umożliwiajņcego 
adaptację istniejņcych dróg (03 KDL, 05 
KDL, 012 KDL, 014 KDL, 018 KDL, 021 KDL, 
022 KDL i częņń 020 KDL) jako dróg publicz-
nych klasy L o szerokoņci 12,0 m w liniach 
rozgraniczajņcych, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

4. Wyznaczenie na przebiegu drogi 03 KDL, w 
miejscu skrzyżowania z drogami lokalnymi 
018 KDL i 021 KDL terenu przeznaczonego 
na realizację małego ronda o ņrednicy ze-
wnętrznej minimum 25,0m; 
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5. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoņci 6,0m 

w liniach rozgraniczajņcych, umożliwiajņ-
cego realizację drogi 014 KDL jako drogi 
publicznej klasy L, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

6. Zagospodarowanie terenu 019 KDL o sze-
rokoņci 15,0 - 20,0m w liniach rozgranicza-
jņcych, docelowo jako publicznej drogi lo-
kalnej; 

7. Na terenie drogi lokalnej 017 KDL (w miej-
scu jej poszerzenia przy skrzyżowaniu z 
drogņ 015 KDL i w sņsiedztwie granicy 
gminy) możliwoņń lokalizacji stacji trans-
formatorowej 15/0,4kV z miejscami posto-
jowymi dla samochodów; 

8. Szerokoņń jezdni jako nie mniejszņ niż 6,0m; 

9. Ulica powinna umożliwiań prowadzenie 
komunikacji zbiorowej, z możliwoņciņ loka-
lizacji przystanków wyłņcznie w zatokach 
przyjezdniowych; 

10. Możliwoņń realizacji ņcieżek rowerowych 
chodników i ciņgów pieszo-rowerowych, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami od-
rębnymi. 

§ 37. Dla terenów dróg publicznych, ozna-
czonych w planie symbolami: 

023 KDD - pow. ok. 0,06ha, 

024 KDD - pow. ok. 0,26ha, 

025 KDD - pow. ok. 0,44ha, 

026 KDD - pow. ok. 0,05ha, 

027 KDD - pow. ok. 0,41ha, 

028 KDD - pow. ok. 0,05ha, 

029 KDD - pow. ok. 0,26ha, 

030 KDD - pow. ok. 0,05ha, 

031 KDD - pow. ok. 0,06ha, 

032 KDD - pow. ok. 1,02ha, 

033 KDD - pow. ok. 0,72ha, 

034 KDD - pow. ok. 0,45ha, 

035 KDD - pow. ok. 0,50ha, 

036 KDD - pow. ok. 0.68ha, 

037 KDD - pow. ok. 0,26ha, 

038 KDD - pow. ok. 1,26ha, 

039 KDD - pow. ok. 1,03ha, 

040 KDD - pow. ok. 0,82ha, 

041 KDD - pow. ok. 1,08ha, 

042 KDD - pow. ok. 0,43ha, 

043 KDD - pow. ok. 0,70ha, 

044 KDD - pow. ok. 0,31ha, 

045 KDD - pow. ok. 0,35ha, 

046 KDD - pow. ok. 0,60ha, 

047 KDD - pow. ok. 0,68ha, 

048 KDD - pow. ok. 0,10ha, 

049 KDD - pow. ok. 0,67ha, 

050 KDD - pow. ok. 1,24ha, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenów na urzņdzenie dróg 
publicznych o klasie dojazdowej (ulice jedno-
jezdniowe klasy D, z dwoma pasami ruchu); 

2. Wyznaczenie terenów z przeznaczeniem na 
realizację nowych dróg o szerokoņci 12,0m 
(024 KDD - 029 KDD, 041 KDD i 042 KDD)  
i 10,0m (030 KDD, 031 KDD, 034 KDD – 
037 KDD, 040 KDD, 043 KDD - 045 KDD i 
048 KDD - 050 KDD) w liniach rozgraniczajņ-
cych, zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Wyznaczenie terenów umożliwiajņcego adap-
tację istniejņcych dróg jako dróg publicznych 
klasy D o szerokoņci 12,0m (033 KDD, 038 
KDD i 039 KDDD), 10,0 m (040 KDD, 050 KDD 
i częņń 032 KDD) i 8,0 m (046 KDD) w liniach 
rozgraniczajņcych, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

4. Adaptacja istniejņcej drogi 047 KDD jako 
drogi publicznej klasy D o szerokoņci mini-
mum 10,0m w liniach rozgraniczajņcych; 

5. Wyznaczenie pasa terenu o szerokoņci 6,0m 
w liniach rozgraniczajņcych, umożliwiajņcego 
realizację drogi 023 KDD jako drogi publicz-
nej klasy D, zgodnie z rysunkiem planu; 

6. Wyznaczenie na przebiegu drogi 032 KDD (na 
odcinku wzdłuż drogi 02 KDZ) pasa terenu o 
szerokoņci ok. 16,0m, z liniņ rozgraniczajņcņ 
w odległoņci 25,0 m od krawędzi jezdni drogi 
02 KDZ; 

7. Szerokoņń jezdni jako nie mniejszņ niż 5,0m; 

8. Wyposażenie dróg w chodniki lub pobocza 
utwardzone. 

§ 38. Tereny dróg publicznych klasy dojaz-
dowej oraz tereny dróg wewnętrznych i ewen-
tualnych ciņgów pieszo-jezdnych można rów-
nież wydzielań i kształtowań w zależnoņci od 
potrzeb, na terenach funkcjonalnych w trakcie 
realizacji planu, zgodnie z ustaleniami planu i 
przepisami odrębnymi. W istniejņcej zabudowie 
dopuszcza się wewnętrzne drogi dojazdowe o 
szerokoņci 6,0 i 8,0m w liniach rozgraniczajņ-
cych. Dojazd do maksimum trzech działek bu-
dowlanych dopuszcza się drogņ o szerokoņci 
6,0m w liniach rozgraniczajņcych. 
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Rozdział VIII 
Infrastruktura techniczna 

§ 39. Ustala się zasady obsługi w zakresie in-
frastruktury technicznej: 

1. W oparciu o odpowiednie sieci istniejņce i 
projektowane ustala się jako docelowe wy-
posażenie terenu w sieci: 

1) wodociņgowņ, 

2) kanalizacji sanitarnej, 

3) kanalizacji deszczowej, 

4) elektroenergetycznņ, 

5) gazowņ, 

6) telekomunikacyjnņ. 

2. Utrzymanie istniejņcego uzbrojenia terenu 
w infrastrukturę technicznņ, z możliwoņciņ 
jej modernizacji, rozbudowy i przebudowy; 

3. Planowane urzņdzenia infrastruktury tech-
nicznej należy wykonywań jako podziemne, 
od istniejņcych w sņsiedztwie sieci, w gra-
nicach linii rozgraniczajņcych ulic, w 
uzgodnieniu z zarzņdcņ ulic i pod warun-
kiem zachowania innych ustaleń planu oraz 
przepisów odrębnych. W szczególnych 
przypadkach dopuszcza się sytuowanie 
urzņdzeń infrastruktury technicznej na tere-
nach nie przeznaczonych na cele publiczne, 
po uprzednim uzyskaniu zgody i na warun-
kach ustalonych z właņcicielem gruntu; 

4. Realizacja poszczególnych urzņdzeń infra-
struktury technicznej musi byń poprzedzona 
wykonaniem kompleksowego projektu 
technicznego uwzględniajņcego wzajemne 
wymagane odległoņci między sieciami, któ-
ry zakłada kompleksowe wyposażenie po-
szczególnych ulic (przewidziane w planie 
elementy infrastruktury technicznej, na-
wierzchnie, chodniki, oņwietlenie) przeka-
zywanych do użytkowania; 

5. Wszelkie działania zwiņzane z przebudowņ i 
modernizacjņ urzņdzeń melioracyjnych 
(projekt i jego realizacja) na terenie objętym 
planem muszņ byń prowadzone w uzgod-
nieniu z właņciwym zarzņdcņ urzņdzeń me-
lioracyjnych; 

6. Dla terenów położonych w granicach zasię-
gu istniejņcych urzņdzeń melioracyjnych w 
ramach zadania inwestycyjnego „PGR 
Skarżyn” (tereny oznaczone symbolami: 
1 MN, 3 MN - 22 MN, 46 MN, 2 RM, 3 RM, 
6RM, 7 RM, 2 U - 4 U, 1 ZP, 03 KDL, 06 KDL 
- 013 KDL, 024 KDD - 031 KDD i 038 KDD 
plan ustala: 

1) na terenach, na których występujņ urzņ-
dzenia melioracyjne, należy w projekcie 
budowlanym przewidzień sposoby roz-
wiņzania ewentualnych kolizji z istniejņ-
cym drenażem zapewniajņce jego dalsze 
prawidłowe funkcjonowanie; 

2) projekt budowlany planowanej inwesty-
cji, przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowę, winien byń uzgodniony z Woje-
wódzkim Zarzņdem Melioracji i Urzņdzeń 
Wodnych w Warszawie, Oddział w Cie-
chanowie, Inspektorat WZMiUW w Płoń-
sku. 

3) obowiņzek zachowania i utrzymania 
drożnoņci istniejņcych odkrytych rowów 
odwadniajņcych (w szczególnoņci doty-
czy to rowów: 3 WR - 8 WR oraz 11 WR - 
14 WR; 

4) zakaz grodzenia nieruchomoņci przyle-
głych do istniejņcych rowów otwartych 
w odległoņci mniejszej niż 1,50m od 
krawędzi rowu, a także zakazywania i 
uniemożliwiania przechodzenia przez ten 
obszar; 

5) możliwoņń lokalizowania obiektów kuba-
turowych w odległoņci nie mniejszej niż 
5,0m od granicy rowu (dla rowów 7 WR i 
8 WR w odległoņci nie mniejszej niż 
10,0m a dla rowów 3 WR - 6 WR w odle-
głoņci nie mniejszej niż 30,0m od ich 
granicy), zgodnie z rysunkiem planu. 

7. Zaopatrzenie w wodę (w tym także dla ce-
lów przeciwpożarowych) z istniejņcej w sņ-
siedztwie sieci wodociņgowej, na warun-
kach ustalonych z zarzņdca sieci. Każda 
działka musi posiadań przyłņcze wodociņ-
gowe umożliwiajņce pobór wody zgodny z 
funkcjņ i sposobem zagospodarowania 
działki; 

8. Przy zagospodarowaniu terenów 1 MW i 
1 ZPz koniecznoņń uwzględnienia istniejņ-
cych i funkcjonujņcych ujęń wody (na tere-
nie 1 ZPz łņcznie z hydroforniņ) wraz ze 
strefami bezpoņredniej i poņredniej ochro-
ny sanitarnej, zgodnie z właņciwymi przepi-
sami odrębnymi (rozdział 2 ustawy z dnia 
18 lipca 2001r. Prawo wodne - Dz.U. Nr 115, 
poz. 129 z późniejszymi zmianami); 

9. Odprowadzenie ņcieków poprzez planowa-
nņ w drogach sień kanalizacji sanitarnej do 
gminnego systemu kanalizacji sanitarnej w 
stopniu wystarczajņcym dla obsługi funkcji, 
sposobu zagospodarowania i rodzaju zabu-
dowy, na warunkach ustalonych z zarzņdcņ 
sieci. 
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10. Do czasu budowy sieci kanalizacyjnej utyli-

zacja ņcieków poprzez realizację indywidu-
alnych, bezodpływowych, okresowo opróż-
nianych zbiorników ņcieków lub przydo-
mowych oczyszczalni ņcieków, stosownie 
do odpowiednich przepisów odrębnych; 

11. Ņcieki docelowo odprowadzane do miej-
skiej oczyszczalni ņcieków w Płońsku lub 
innej wskazanej przez Wójta Gminy Płońsk; 

12. Usuwanie odpadów stałych na wysypisko 
ņmieci w sposób i na warunkach okreņlo-
nych indywidualnie przez gminne służby 
komunalne; 

13. Sposób usuwania odpadów i odprowadza-
nia ņcieków zwiņzanych z usługami i pro-
dukcjņ należy uzgodniń na etapie projektu 
inwestycji z właņciwymi służbami ochrony 
ņrodowiska i ochrony sanitarnej (SANEPID), 
w porozumieniu z gminnymi służbami ko-
munalnymi; 

14. Gospodarka odpadami – koniecznoņń se-
gregacji odpadów w ramach poszczegól-
nych działek (należy przewidzień miejsca na 
pojemniki, zwiņzane z selektywnņ zbiórkņ 
odpadów) oraz zorganizowany ich wywóz 
na spełniajņce wymogi ochrony ņrodowiska 
składowisko, w sposób zgodny z przepisa-
mi odrębnymi na zasadach okreņlonych in-
dywidualnie przez gminne służby komunal-
ne; 

15. Odprowadzenie wód opadowych docelowo 
do gminnego systemu kanalizacji deszczo-
wej, na warunkach ustalonych z zarzņdcņ 
sieci; 

16. Obowiņzek zneutralizowania substancji 
ropopochodnych lub chemicznych w ra-
mach terenu do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. Do czasu realizacji gminnej 
sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się 
tymczasowe studnie chłonne lub inne roz-
wiņzania techniczne zgodne z obowiņzujņ-
cymi przepisami odrębnymi (w tym zrzut 
ņcieków opadowych do sieci kanalizacji 
ogólnospławnej); 

17. Dopuszcza się odprowadzanie wód opado-
wych z terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług niepowodujņcych 
zanieczyszczenia wód opadowych - po-
wierzchniowo w granicach działki, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami odrębnymi. 
Iloņń wód deszczowych odprowadzanych 
do gruntu nie może przekroczyń jego 
chłonnoņci; 

18. Zrzuty wód deszczowych wyposażone w 
urzņdzenia podczyszczajņce na wylotach; 

19. Każda działka budowlana i budynek muszņ 
byń podłņczone do sieci elektroenergetycz-
nej w sposób umożliwiajņcy pobór energii 
elektrycznej zgodnie z funkcjņ i sposobem 
zagospodarowania działki; 

20. Możliwoņń lokalizacji stacji transformato-
rowej 15/0,4 kV na terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 1 U.P, 3 U.P, 
4 U.P i 6 U.P - 9 U.P oraz na terenie drogi 
lokalnej 017 KDL (w miejscu jej poszerzenia 
przy skrzyżowaniu z drogņ 015 KDL i w sņ-
siedztwie granicy gminy); 

21. Zaopatrzenie w energię elektrycznņ i oņwie-
tlenie ulic poprzez kablowe linie NN, zasila-
ne z istniejņcych oraz nowych stacji trans-
formatorowych, zgodnie z indywidualnymi 
warunkami właņciwego zarzņdcy sieci; 

22. Poprowadzenie planowanych linii niskiego 
napięcia NN w liniach rozgraniczajņcych 
dróg (w porozumieniu z zarzņdcņ drogi) a 
zasilanie obiektów odbywań się będzie po-
przez złņcza kablowe z układami pomiaro-
wymi umieszczonymi w granicach działki; 

23. Przy zagospodarowaniu terenów koniecz-
noņń uwzględnienia przebiegu linii elektro-
energetycznych 15kV wraz z obszarem ich 
oddziaływania, zgodnie z rysunkiem planu i 
w uzgodnieniu z właņciwym zarzņdcņ sieci. 
W obszarze oddziaływania w/w linii (obej-
mujņcym pas terenu o szerokoņci 6,0m w 
obie strony od osi linii) obowiņzuje zakaz 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej, a zabudowę gospodarczņ i garaże 
dopuszcza się po uzyskaniu pozytywnej 
opinii zarzņdcy sieci. Ustalenia niniejsze 
tracņ moc z chwilņ likwidacji lub zmiany 
przebiegu w/w linii 15kV; 

24. Koniecznoņń uwzględnienia przy zagospo-
darowaniu terenu przebiegu istniejņcej na-
powietrznej linii elektroenergetycznej 110kV 
wraz z obszarem ich oddziaływania, zgod-
nie z rysunkiem planu i w uzgodnieniu z 
właņciwym zarzņdcņ sieci. W obszarze od-
działywania w/w linii (obejmujņcym pas te-
renu o szerokoņci 19,0m w obie strony od 
osi linii) obowiņzuje zakaz lokalizacji zabu-
dowy mieszkaniowej i usługowej, a zabu-
dowę gospodarczņ i garaże dopuszcza się 
po uzyskaniu pozytywnej opinii zarzņdcy 
sieci. Ustalenia niniejsze tracņ moc z chwilņ 
likwidacji lub zmiany przebiegu w/w linii 
110kV; 

25. Jako rozwiņzanie docelowe - realizacja no-
wych odcinków sieci elektroenergetycznej 
jako podziemne linie kablowe, w liniach 
rozgraniczajņcych wyznaczonych w planie 
dróg publicznych; 
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26. Każda działka budowlana i budynek muszņ 

posiadań indywidualne lub zbiorcze źródła 
ciepła umożliwiajņce prawidłowe użytko-
wanie zgodne z funkcjņ i sposobem zago-
spodarowania działki, z zastosowaniem wy-
sokosprawnych, proekologicznych rozwiņ-
zań. Zaleca się wykorzystanie energii elek-
trycznej, gazu lub oleju; 

27. Przy zagospodarowaniu terenów koniecz-
noņń uwzględnienia istniejņcych przesyło-
wych rurociņgów gazowych wysokiego ci-
ņnienia. Strefa oddziaływania w/w ropociņ-
gów obejmuje pas terenu po 16,0m w obie 
strony od osi gazociņgów, zgodnie z rysun-
kiem planu. Lokalizacja zabudowy, infra-
struktury technicznej oraz zadrzewień i za-
krzywień w pasie terenu po 40,0m w obie 
strony od osi w/w gazociņgów musi byń za-
opiniowana przez Operatora Gazociņgów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 
Rembelszczyźnie; 

28. Dopuszcza się realizację sieci gazowych 
ņredniego i niskiego ciņnienia, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

29. Możliwoņń zaopatrzenie w gaz ziemny z 
sieci miejskiej na zasadach ustalonych z za-
rzņdcņ w/w sieci; 

30. Zabezpieczenie w łņcza telekomunikacyjne z 
sieci administrowanych przez różnych ope-
ratorów - poprzez sień kablowņ jako rozwiņ-
zanie docelowe i na zasadach ustalonych z 
zarzņdcņ sieci; 

31. Zabezpieczenie awaryjnej łņcznoņci telefo-
nicznej dla sytuacji szczególnych, dotyczņ-
cych spraw obronnoņci kraju i ochrony lud-
noņci. 

32. Docelowo ustala się możliwoņń realizacji 
innych elementów infrastruktury technicz-
nej, np. systemów ņwiatłowodowych. 

 

 

 

Rozdział IX  
Tymczasowe zagospodarowanie,  

urządzanie i użytkowanie terenów 

§ 40.1. Plan nie dopuszcza, innego niż jest to 
w nim okreņlone, tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i użytkowania terenów, za 
wyjņtkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej, sa-
downiczej lub zagospodarowania w formie te-
renów zieleni; 

2. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych terenów zgodnie z okreņlonymi 
w planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, można je tymczasowo użytkowań w 
sposób dotychczasowy - jednak bez prawa 
utrwalania ich przeznaczenia, zasad zagospoda-
rowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

Rozdział X  
Ustalenia końcowe 

§ 41. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Płońsk. 

§ 42. Dla terenów objętych planem tracņ moc 
ustalenia miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Płońsk, obowiņzujņ-
cych przed uchwaleniem niniejszego planu i 
zatwierdzonych poniższymi uchwałami Rady 
Gminy Płońsk: 

1. uchwała nr XL/179/1998 z dnia 2 kwietnia 
1998r., 

2. uchwała nr XVIII/80/1999 z dnia 22 grudnia 
1999r., 

3. uchwała nr XL/197/2002 z dnia 22 marca 
2002r., 

4. uchwała nr XXXVII/217/2005 z dnia 29 czerw-
ca 2005r. 

§ 43. Dla terenów objętych planem zachowu-
jņ ważnoņń ustalenia zawarte w decyzjach o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, które stały się ostateczne do dnia wejņcia w 
życie niniejszego planu. 

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Płońsk:  

Włodzimierz Kędzik 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr V/33/2011 

Rady Gminy Płońsk 
z dnia 9 lutego 2011r. 

 
 

 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Płońsk 

Włodzimierz Kędzik 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr V/33/2011 

Rady Gminy Płońsk 
z dnia 9 lutego 2011r. 

 

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglņdu projektu miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego wykaz dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego terenu miejscowoņci Skarżyn w gminie Płońsk 
 

L. p. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i mię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres zgłaszajņcego 
uwagi 

Treņń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoņci, której 

dotyczy uwag 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomoņci, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
w sprawie rozpatrzenia 

wniosku 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załņcznik do uchwały nr V/33/2011 z dnia 
9 lutego 2011 

Uwagi 

Uwaga uwzględniona Uwaga  
nieuwzględniona 

Uwaga uwzględniona Uwaga  
nieuwzględniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 07.06.2010 Jacek Koperski 

Ilino13 09-100 Płońsk 
Przeznaczenie działek 
pod budownictwo 
mieszkaniowe i 
usługowe 

Dz. nr 109, 200/3, 91, 
86, 82/2, 65, 67, 68, 73 

Przeznaczenie działki nr 82/2 w 
całoņci pod zabudowę 
mieszkaniowa, działek nr 109, 
200/3, 91, 86,65 w częņci dla 
terenów położonych przy drogach 
pod zabudowę mieszkaniowa, 
działek 67, 68 i 73 tereny upraw 
rolnych 

109, 200/3, 91, 86, 65 w 
częņci 82/2 w całoņci 

67,68, 73 
nieuwzględniona 

109, 200/3, 91, 86, 65 
w częņci 82/2 w 
całoņci 

67,68, 73 
nieuwzględniona 

Uwaga nieuwzględniona dla dz. nr 
67, 68 i 73 działki oddalone od 
zwartej zabudowy uwaga 
uwzględniona dla dz. nr 82/2, 109, 
200/3, 91, 86, 65 dla częņci działek 
Przeznaczenie całych działek 
wiņzałoby się z przeznaczeniem w 
całoņci pozostałych gruntów rolnych 
sņsiadujņcych z działka co na etapie 
zgłaszania uwag jest niemożliwe, 
gdyż ta częņń procedury odnosi się 
tylko do kwestii zawartych w 
uzgodnionym projekcie planu. 
Ponadto na działce nr 109 występujņ 
grunty klasy III na których zmianę 
przeznaczenie nie ma zgody w 
zwiņzku z tym te tereny pozostajņ 
jako teren upraw rolnych 

2. 16.06.2010 Bożenna Tomczak, 
Joanna Tomczak 
Skarżyn ul. Akacjowa 
6 09-100 Płońsk 

Przeznaczenie całej 
działki pod budownic-
two mieszkaniowe z 
usługami 

56 Przeznaczenie częņci działki od 
strony drogi gminnej pod 
budownictwo mieszkaniowe, teren 
zabudowany przeznaczony pod 
zabudowę zagrodowa, pozostała 
częņń działki jako teren upraw 
rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Przeznaczenie całej działki wiņzałoby 
się z przeznaczeniem w całoņci 
pozostałych gruntów rolnych 
sņsiadujņcych z działka co na etapie 
zgłaszania uwag jest niemożliwe, 
gdyż ta częņń procedury odnosi się 
tylko do kwestii zawartych w 
uzgodnionym projekcie planu. 

3. 16.06.2010 Jacek Koperski Ilino 
13 09-100 Płońsk 

Przeznaczenie działki 
pod budownictwo 
mieszkaniowe 

109 Przeznaczenie częņci terenu 
położonego przy drogach pod 
zabudowę mieszkaniowņ i usługi, 
pozostała czeņń działki jako teren 
upraw rolnych 

Uwaga uwzglę-dniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Na działce występujņ grunty klasy III 
na których zmianę przeznaczenie nie 
ma zgody w zwiņzku z tym te tereny 
pozostajņ jako teren upraw rolnych 

4. 22.06.2010 Jan Kopeń Skarżyn 
ul. Wyszogrodzka 40 
09-100 Płońsk 

Przeznaczenie działki 
pod budownictwo 
mieszkaniowe 

274 Przeznaczenie częņci działki pod 
zabudowę mieszkaniowa i 
zabudowę zagrodowa, pozostała 
czeņń działki jako teren upraw 
rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Przeznaczenie całej działki pod 
budownictwo mieszkaniowe byłoby 
sprzeczne z ustaleniami 
obowiņzujņcego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Przeznaczenie całej działki 
wiņzałoby się z przeznaczeniem w 
całoņci pozostałych gruntów rolnych 
sņsiadujņcych z działka co na etapie 
zgłaszania uwag jest niemożliwe, 
gdyż ta częņń procedury odnosi się 
tylko do kwestii zawartych w 
uzgodnionym projekcie planu 

5. 22.06.2010 Ludomir Turkowski 
Skarżyn ul. 
Wyszogrodzka 34 09-
100 Płońsk 

Przeznaczenie działki 
pod budownictwo 
mieszkaniowe i usługi 

271 Przeznaczenie częņci działki pod 
zabudowę mieszkaniowa, 
pozostała czeņń jako teren upraw 
rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Przeznaczenie całej działki pod 
budownictwo mieszkaniowe byłoby 
sprzeczne z ustaleniami 
obowiņzujņcego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przeznaczenie całej działki 
wiņzałoby się z przeznaczeniem w 
całoņci pozostałych gruntów rolnych 
sņsiadujņcych z działka co na etapie 
zgłaszania uwag jest niemożliwe, 
gdyż ta częņń procedury odnosi się 
tylko do kwestii zawartych w 
uzgodnionym projekcie planu 

6. 22.06.2010 Halina Jaskulska -
Szacherska Skarżyn 
ul. Wyszogrodzka 36 
09-100 Płońsk 

Przeznaczenie całej 
działki pod budownic-
two mieszkaniowe 

272 Przeznaczenie częņci działki pod 
zabudowę mieszkaniowa, 
pozostała czeņń jako teren upraw 
rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Przeznaczenie całej działki pod 
budownictwo mieszkaniowe byłoby 
sprzeczne z ustaleniami 
obowiņzujņcego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przeznaczenie całej działki 
wiņzałoby się z przeznaczeniem w 
całoņci pozostałych gruntów rolnych 
sņsiadujņcych z działka co na etapie 
zgłaszania uwag jest niemożliwe, 
gdyż ta częņń procedury odnosi się 
tylko do kwestii zawartych w 
uzgodnionym projekcie planu 

7. 22.06.2010 Kazimiera Kowalska 
Skarżyn ul. Krańcowa 
5 09-100 Płońsk 

Przeznaczenie działki 
pod budownictwo 
mieszkaniowe 

112/22 Działka pozostaje w całoņci jako 
teren upraw rolnych 

 uwaga nieuwzględ-
niona 

 uwaga nie-
uwzględniona 

Brak możliwoņń zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej dla wnioskowanego 
terenu 

8. 23.06.2010 Janusz Mrozek 
Skarżyn ul.Płońska 12 
09-100 Płońsk 

Przeznaczenie działki 
pod budownictwo 
mieszkaniowe 

355/1 Przeznaczenie częņci działki pod 
zabudowę mieszkaniowa, 
pozostała czeņń jako teren upraw 
rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Przeznaczenie całej działki pod 
budownictwo mieszkaniowe byłoby 
sprzeczne z ustaleniami 
obowiņzujņcego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przeznaczenie całej działki 
wiņzałoby się z przeznaczeniem w 
całoņci pozostałych gruntów rolnych 
sņsiadujņcych z działka co na etapie 
zgłaszania uwag jest niemożliwe, 
gdyż ta częņń procedury odnosi się 
tylko do kwestii zawartych w 
uzgodnionym projekcie planu 

9. 05.07.2010 Tomasz Konopka 
Sokolniki Nowe 1B 
09-130 Baboszewo, 
Piotr Konopka 
Szerominek ul. 
Płońska 2  
09-100 Płońsk 

Przeznaczenie działek 
pod budownictwo 
rekreacyjne 

316, 341 Działka pozostaje w całoņci jako 
teren upraw rolnych 

 uwaga nieuwzględ-
niona 

 uwaga nie-
uwzględniona 

Działki znajdujņ się w znacznym 
oddaleniu od zabudowy na terenach 
podmokłych nie nadajņcych się do 
zabudowania 

10. 06.07.2010 Daniel Dublewski  
ul. Kwiatowa 9a 09-
100 Płońsk 

Zmiana przeznaczenia 
częņci rolnej na 
mieszkaniowa 

257/2 Przeznaczenie częņci działki pod 
zabudowę mieszkaniowa, 
usługowa i zagrodowņ oraz teren 
zieleni urzņdzonej, pozostała czeņń 
terenu jako teren upraw rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Na działce występujņ grunty klasy III 
na których zmianę przeznaczenie nie 
ma zgody w zwiņzku z tym te tereny 
pozostajņ jako teren upraw rolnych 

11. 09.07.2010 Krystyna 
Lewandowska 
Skarżyn ul. Aleja 
Lipowa 24  
09-100 Płońsk 

Przeznaczenie pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 

47 Działka pozostaje w całoņci jako 
teren upraw rolnych 

 uwaga nieuwzględ-
niona 

 uwaga nie-
uwzględniona 

Działka zbyt wņska, niemożliwe 
zapewnienie obsługi komunikacyjnej 
w przypadku przeznaczenia tych 
gruntów pod budownictwo 
mieszkaniowe 

12. 13.07.2010 Artur Mroczkowski 
Skarżyn ul. Aleja 
Lipowa 1  
09-100 Płońsk 

Przeznaczenie całej 
działki pod budownic-
two mieszaniowo-
usługowe 

354 Przeznaczenie częņci działki pod 
zabudowę mieszkaniowa, 
usługowa oraz teren zieleni 
urzņdzonej, pozostała czeņń terenu 
pozostaje jako teren upraw 
rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Przeznaczenie całej działki pod 
budownictwo mieszkaniowe byłoby 
sprzeczne z ustaleniami 
obowiņzujņcego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przeznaczenie całej działki 
wiņzałoby się z przeznaczeniem w 
całoņci pozostałych gruntów rolnych 
sņsiadujņcych z działka co na etapie 
zgłaszania uwag jest niemożliwe, 
gdyż ta częņń procedury odnosi się 
tylko do kwestii zawartych w 
uzgodnionym projekcie planu 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 53 – 9920 – Poz. 1734 
 

13. 21.07.2010 Robert Wołosiuk ul. 
Mickiewicza 66/104 
01-650 Warszawa 

Likwidacja drogi 09 KDL 
(032KDD) Zmiana zapisu 
o możliwoņń wydzielania 
działek o pow. 1000m2 
Umieszczenie zapisu 
dopuszczenie funkcji 
mieszkaniowej dla 
właņciciela 
nieruchomoņci 

351 Przeznaczenie terenu pod usługi, 
składy magazyny i produkcje. 
Dopuszczenie funkcji 
mieszkaniowej dla właņciciela 
nieruchomoņci 

Uwaga uwzględniona 
w częņci dotyczņcej 
możliwoņń wydzielania 
działek o pow. 1000m2 
Umieszczenie zapisu 
dopuszczenie funkcji 
mieszkaniowej dla 
właņciciela 
nieruchomoņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci dotyczņcej 
możliwoņń 
wydzielania działek o 
pow. 1000m2 
Umieszczenie zapisu 
dopuszczenie funkcji 
mieszkaniowej dla 
właņciciela 
nieruchomoņci 

 Nie można zlikwidowań 
projektowanej drogi 09 KDL ze 
względu na to, że jest ona konieczna 
do obsługi wydzielonych za dz. nr 
351 terenów mieszkaniowych jak 
również terenów sņsiadujņcych 
oznaczonych symbolem 3MN 

14. 22.07.2010 Kamil Łabędzki  
ul. Płocka 145 
 09-100 Płońsk 

Wytyczenie drogi 
dojazdowej do dz. nr 7 

7 Działka posiada dostęp do drogi 
od projektowanej drogi gminnej 

 uwaga nieuwzględ-
niona 

 uwaga nie-
uwzględniona 

Działka ma zapewniony dojazd 
poprzez zaprojektowana drogę 
gminna w zwiņzku z tym wytyczanie 
nowego dojazdu jest bezzasadne 

15. 12.08.2010 Teodozja 
Matusiewicz ul. 
Północna 9/20 09-100 
Płońsk 

Przeznaczenie działki 
pod zabudowę 
mieszkaniowņ 

110 Przeznaczenie częņci od strony 
drogi 018 KDL pod zabudowę 
mieszkaniowa a od strony drogi 
02 KDZ pod zabudowę usługowa, 
pozostała częņń działki pozostaje 
jako teren upraw rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Przeznaczenie całej działki wiņzałoby 
się z przeznaczeniem w całoņci 
pozostałych gruntów rolnych 
sņsiadujņcych z działka co na etapie 
zgłaszania uwag jest niemożliwe, 
gdyż ta częņń procedury odnosi się 
tylko do kwestii zawartych w 
uzgodnionym projekcie planu. 

16. 19.08.2010 Bożenna Tomczak, 
Joanna Tomczak 
Skarżyn ul. Akacjowa 
6 09-100 Płońsk 

Przeprojektowanie drogi 
tak aby przebiegała po 
dz. nr 56 Przeznaczenie 
częņci działki od strony 
drogi gminnej pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 

56 Zaprojektowanie drogi po częņci 
na dz. 56 a po częņci na działce 
sņsiedniej, Przeznaczenie częņci 
działki od strony drogi gminnej 
pod budownictwo mieszkaniowe, 
teren zabudowany przeznaczony 
pod zabudowę zagrodowa, 
pozostała częņń działki jako teren 
upraw rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci dotyczņcej 
zabudowy 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci dotyczņcej 
zabudowy 

 Projektowana droga biegnņca po 
działce 56 o szerokoņci 7m i dz. nr 35 
o szerokoņci 3 m proporcjonalnie do 
powierzchni działki 

17. 07.10.2010 Bogdan Ryszewski 
Skarżyn ul. 
Wyszogrodzka 30 09-
100 Płońsk 

Likwidacja drogi 08KDL 269/2 Przeznaczenie częņci działki pod 
budownictwo mieszkaniowe, 
częņci pod budownictwo 
usługowe, częņci pod tereny usług 
produkcji, składów i magazynów, 
pozostała częņń gruntów jako 
teren upraw rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Projektowana droga 08KDL biegnņca 
po częņci działki, tak aby zapewniń 
obsługę pozostałych przeznaczonych 
terenów 

18. 08.11.2010 Małgorzata 
Palmowska ul. 
Piaskowa 3  
09-100 Płońsk 

Przeznaczenie działki 
pod budownictwo 
mieszkaniowe 

37 Przeznaczenie częņci działki pod 
budownictwo mieszkaniowe, 
pozostała częņń terenu pozostaje 
jako tern upraw rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona dla częņci 
działki, gdyż przeznaczenie całej 
byłoby sprzeczne z obowiņzujņcym 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy 

19. 08.11.2010 Marek Ciski  
ul. Kolbego 7/21  
09-100 Płońsk 

Przeznaczenie działki 
pod budownictwo 
mieszkaniowe 

291 Przeznaczenie częņci działki od 
strony drogi 046 KDD pod 
budownictwo mieszkaniowe, 
pozostała częņń działki pozostaje 
jako teren upraw rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Na działce występujņ grunty klasy III 
na których zmianę przeznaczenie nie 
ma zgody w zwiņzku z tym te tereny 
pozostajņ jako teren upraw rolnych 

20. 12.11.2010 Jan Kopeń Skarżyn 
ul. Wyszogrodzka 40 
09-100 Płońsk 

Przeznaczenie częņci 
działki pod budownic-
two mieszkaniowe 
Przesuniecie drogi 
biegnņcej po działce po 
równej częņci na działki 
ze sobņ sņsiadujņce 

274 Przeznaczenie częņci działki pod 
budownictwo mieszkaniowe, 
pozostała częņń działki jako teren 
upraw rolnych projektowana 
droga w całoņci po działce nr 274 

Uwaga uwzględniona 
w częņci dotyczņcej 
budownictwa 
mieszkaniowego 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci dotyczņcej 
budownictwa 
mieszkaniowego 

 Przeznaczenie jeszcze większej czesci 
działki pod budownictwo 
mieszkaniowe byłoby sprzeczne z 
obowiņzujņcym Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy, działka sņsiednia zbyt wņska 
żeby projektowań na niej częņń drogi 

21. 15.11.2010 Halina Jaskulska-
Szacherska Skarżyn 
ul. Wyszogrodzka 36 
09-100 Płońsk 

Przeznaczenie całej 
działki pod budownic-
two mieszkaniowe 

272 Przeznaczenie częņci działki pod 
budownictwo mieszkaniowe, 
pozostała częņń działki jako teren 
upraw rolnych 

Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Uwaga uwzględniona 
w częņci 

 Przeznaczenie całej działki pod 
budownictwo mieszkaniowe byłoby 
sprzeczne z ustaleniami 
obowiņzujņcego Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Przeznaczenie całej działki 
wiņzałoby się z przeznaczeniem w 
całoņci pozostałych gruntów rolnych 
sņsiadujņcych z działka co na etapie 
zgłaszania uwag jest niemożliwe, 
gdyż ta częņń procedury odnosi się 
tylko do kwestii zawartych w 
uzgodnionym projekcie planu 

 

 Przewodniczņcy Rady Gminy Płońsk: 
Włodzimierz Kędzik 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr V/33/2011 

Rady Gminy Płońsk 
z dnia 9 lutego 2011r. 

 
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należņ do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
L.p. Inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej 
Sposób realizacji Zasady finansowania 

Forma:  
1-zadania krótkookresowe  
2-zadanie wieloletnie 

Odpowiedzialni za realizacje współpracujņcy:  
1-wójt, burmistrz, prezydent  
2- wykonawca  
3- pracownik urzędu właņciwy do spraw 
infrastruktury  
4- inne 

Prognozowane źródła finansowania  
1- dochody własne  
2- dotacje  
3- kredyty, pożyczki  
4- obligacje komunalne  
5- inne 

Potencjalny udział innych inwestorów  
w finansowaniu zadania  
1- właņciciele nieruchomoņci  
2- fundacje i organizacje wspomagajņce  
3- inwestorzy zewnętrzni  
4- inne 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Drogi 

publiczne 
Wykup terenów 2 1,3,4 1,3,5 x 

2. Budowa 2 1,2,3 1,3,4,5 1,2,3 
3. Pozostałe wodociņgi 2 1,2,3 1,3,4,5 1,2,3 
4. kanalizacja 2 1,2,3 1,3,4,5 1,2,3 
5. Gospodarka odpadami 2 1,2,3 1,3,4,5 1,2,3 
6. elektroenergetyka 2 4 5 1,4 
7. gazownictwo 2 4 5 1,4 

• wiersze nr 1-7 wypełniń odpowiednimi numerami z podanych w nagłówkach kolumn 

 

 Przewodniczņcy Rady Gminy Płońsk: 
Włodzimierz Kędzik 
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