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UCHWAŁA Nr VIII/36/2011 

RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA 

 z dnia 20 kwietnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska 

obejmującego część miejscowości Puszcza Mariańska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 12 paŝdziernika 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmia-
nami), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami) 
oraz uchwały nr XX/96/2008 z dnia 25 lutego 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puszcza Mariańska obejmują-
cego czćść miejscowości Puszcza Mariańska, 
stwierdzając, şe niniejszy plan jest zgodny ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Puszcza Mariań-
ska (uchwała nr XXXXIV/246/2006 Rady Gminy 
w Puszczy Mariańskiej z dnia 9 marca 2006r.) 
Rada Gminy Puszcza Mariańska uchwala, co 
nastćpuje:  

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariań-
ska obejmujący czćść miejscowości Puszcza 
Mariańska, na obszarze i w brzmieniu określo-
nym niniejszą uchwałą. 

§ 2.1. Plan obejmuje czćść miejscowości 
Puszcza Mariańska, o łącznej powierzchni 

167,00ha, połoşoną w gminie Puszcza Mariań-
ska.  

Wschodnią granicć planu stanowi wschodnia 
granica drogi wojewódzkiej nr 719W (ul. Konsty-
tucji 3 Maja).  

Północno - wschodnią granicć planu stanowi 
południowo - zachodnia granica drogi powiato-
wej nr 4718W.  

Północną granicć stanowi granica terenów la-
sów i wsi Budy Zaklasztorne.  

Zachodnią granicć planu stanowi granica wsi 
Długokąty i Michałów.  

Południową granicć stanowi granica wsi Micha-
łów i Wygoda.  

Południowo- wschodnią granicć stanowi grani-
ca wsi Olszanka. 

Szczegółowy przebieg granic określa rysunek 
planu. 

2. Granice obszaru objćtego planem ozna-
czone są odpowiednim symbolem graficznym 
na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2000 
stanowiącym załącznik nr 1 (graficzny) do ni-
niejszej uchwały. 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 141 – 29086 – Poz. 4531 
 

§ 3.1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałć; 

2) rysunek planu w skali 1:2000 bćdący inte-
gralną czćścią niniejszej uchwały stanowiący 
załącznik nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objćtego grani-
cami planu przy uşyciu oznaczeń zastosowa-
nych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne bćdące ustaleniami 
planu: 

- granice obszaru objćtego planem miej-
scowym, 

- linie rozgraniczające tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach 
zagospodarowania, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy od te-
renu cmentarza dla zabudowań miesz-
kalnych, zakładów produkujących arty-
kuły şywnościowe, zakładów şywienia 
zbiorowego bądŝ zakładów przechowu-
jących artykuły şywności oraz studzien, 
ŝródeł i strumieni słuşących do czerpa-
nia wody do picia i potrzeb gospodar-
czych, 

- wymiarowanie linii rozgraniczających i 
linii zabudowy, 

- strefy ochrony konserwatorskiej zabyt-
ków archeologicznych, 

- przeznaczenie terenów – określone 
symbolem cyfrowym i literowym wy-
róşniającym go spośród innych tere-
nów, 

b) oznaczenia graficzne wynikające z przepi-
sów odrćbnych: 

- granica Bolimowskiego Parku Krajo-
brazowego, 

- granica otuliny Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego, 

- granica Bolimowsko – Radziejowickie-
go z doliną środkowej Rawki Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, 

- granica terenu zamknićtego. 

c) pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-
rakter informacyjny i nie stanowią ustaleń 
planu. 

2. Integralną czćścią niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnićcie bćdące załącznikiem nr 2 doty-
czące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu 

planu zgłoszonych w czasie wyłoşenia projektu 
planu do publicznego wglądu. 

3. Integralną czćścią niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnićcie bćdące załącznikiem nr 3 doty-
czące sposobu realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasadach ich 
finansowania, które naleşą do zadań własnych 
Gminy. 

§ 4.1. Plan sporządza sić w zakresie zgodnym 
z ustawą. 

2. W planie nie wystćpują: 

1) Obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 5.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumieć miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla czćści miejscowości Puszcza Mariańska 
w gminie Puszcza Mariańska, o którym 
mowa w § 1 uchwały; 

2) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek sporządzony na mapie ewidencyj-
nej w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 
(graficzny) do niniejszej uchwały; 

3) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Puszcza Mariań-
ska, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej; 

4) ustawie – naleşy przez to rozumieć przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, o 
ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

5) przepisach odrćbnych – naleşy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

6) obszarze – naleşy przez to rozumieć obszar 
objćty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

7) terenie – naleşy przez to rozumieć czćść 
obszaru planu o określonym przeznaczeniu, 
sposobie uşytkowania lub odrćbnych zasa-
dach zagospodarowania, wyznaczoną na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i 
oznaczoną numerem i symbolem litero-
wym; 

8) linii rozgraniczającej - naleşy przez to rozu-
mieć granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu linią ciągłą, dzielące obszar 
planu na tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku 
planu lub ustaloną linić określającą naj-
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mniejszą dopuszczalną odległość budynku 
od linii rozgraniczającej drogi lub terenów o 
innym przeznaczeniu, a takşe od innych 
obiektów lub granic działki; poza nieprze-
kraczalne linie zabudowy mogą wystawać 
elementy budynków wymienione w przepi-
sach odrćbnych; 

10) przeznaczeniu podstawowym – przeznacze-
nie terenu, które powinno dominować w 
danym terenie lub obszarze w sposób okre-
ślony ustaleniami planu; 

11) przeznaczeniu uzupełniającym – przezna-
czenie terenu inne niş podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe terenu w sposób określony w 
ustaleniach planu, nie kolidując z przezna-
czeniem podstawowym wynikającym z ich 
sąsiedztwa; 

12) przeznaczeniu dopuszczalnym – przezna-
czenie terenu i związany z nim sposób za-
gospodarowania dopuszczone na wyod-
rćbnionym terenie, przy czym warunki tego 
dopuszczenia określa niniejsza uchwała; 

13) usługach towarzyszących – naleşy przez to 
rozumieć usługi związane z obsługą zabu-
dowy mieszkaniowej, których celem jest za-
spokojenie podstawowych potrzeb ludności 
takich jak: usługi handlu detalicznego, dzia-
łalność biurowa, projektowa, ochrona 
zdrowia, gabinety odnowy biologicznej, fry-
zjerskie, pracownie pracy twórczej itp. oraz 
drobne zakłady naprawcze takie jak: usługi 
napraw artykułów uşytku osobistego i do-
mowego, usługi szewskie, usługi zegarmi-
strzowskie, krawieckie itp.; na obszarze pla-
nu ustala sić zakaz realizacji obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaşy powyşej 
2000m²; 

14) usługach nieuciąşliwych – naleşy przez to 
rozumieć usługi nie wytwarzające dóbr ma-
terialnych bezpośrednimi metodami prze-
mysłowymi takie jak: usługi handlu deta-
licznego, gastronomii, działalności biuro-
wej, działalności związanej z obsługą firm i 
finansami, projektowej, pracownie pracy 
twórczej, ochrona zdrowia, gabinety odno-
wy biologicznej, fryzjerskie, usługi napraw 
artykułów uşytku osobistego i domowego, 
usługi szewskie, usługi zegarmistrzowskie, 
krawieckie itp., a takşe drobna wytwór-
czość, których działalność nie powoduje 
konieczności wprowadzenia ruchu trans-
portu cićşkiego ponad 3,5 t; 

15) maksymalnej wysokości zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć maksymalną wysokość 
budynku mierzoną od poziomu terenu przy 

głównym wejściu do budynku do najwyş-
szego punktu dachu; 

16) elewacji frontowej – elewacja budynku zlo-
kalizowana od strony frontu działki; 

17) froncie działki – czćść działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi 
wewnćtrznej, z której odbywa sić zjazd na 
działkć; 

18) powierzchni biologicznie czynnej - stosunek 
powierzchni terenu biologicznie czynnego 
do powierzchni działki budowlanej; 

19) maksymalnej intensywności zabudowy - 
nieprzekraczalna wartość stosunku sumy 
powierzchni liczonej w zewnćtrznym obry-
sie murów wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych wszystkich budynków, do po-
wierzchni działki; 

20) maksymalnej wielkości powierzchni zabu-
dowy - nieprzekraczalna wartość stosunku 
powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków do powierzchni działki określona w%; 

21) drogach wewnćtrznych – naleşy przez to 
rozumieć wydzieloną z terenu działkć, która 
na zasadach określonych w przepisach od-
rćbnych, pełni funkcjć drogi wewnćtrznej 
dla pozostałych działek do niej przylegają-
cych; 

22) osiowym poszerzeniu drogi – obustronne 
poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 
w liniach rozgraniczających podanej w pla-
nie wzdłuş osi symetrii istniejącej drogi; 

23) zieleni izolacyjnej - pas zwartej zieleni wy-
sokiej i średniej o szerokości dostosowanej 
do określonej sytuacji przestrzennej (mini-
mum – 2.0m), złoşony z gatunków drzew i 
krzewów rodzimych z nasadzeniami w min. 
50% gatunków zimozielonych, odpornych 
na zanieczyszczenia, oddzielający funkcjo-
nalnie i optycznie obiekty uciąşliwe od te-
renów sąsiednich; 

24) obszar ograniczonego zagospodarowania – 
teren połoşony w sąsiedztwie linii średnie-
go napićcia, w którym zagospodarowanie 
podlega ograniczeniom wynikającym z Pol-
skich Norm i przepisów odrćbnych; 

25) dopuszcza sić – naleşy przez to rozumieć 
moşliwość działań lub lokalizacji obiektów 
budowlanych i urządzeń określonych w 
ustaleniach planu. 

2. W odniesieniu do innych określeń uşytych 
w planie i nie zdefiniowanych w niniejszej 
uchwale naleşy stosować definicje zgodne z 
obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi. 
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Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Informacje dotyczące konstrukcji planu 

§ 6.1. Przepisy ogólne obowiązują na całym 
obszarze objćtym planem, przepisy szczegółowe 
obowiązują dla poszczególnych terenów ozna-
czonych symbolem cyfrowym i literowym. 

2. Dla kaşdego terenu o róşnym przeznacze-
niu lub róşnych zasadach zagospodarowania i 
zabudowy zapisano przepisy szczegółowe. 

§ 7.1. Plan wyznacza tereny o róşnym prze-
znaczeniu i róşnych zasadach zagospodarowa-
nia określone odpowiednim symbolem litero-
wym i numerem wyróşniającym je spośród in-
nych terenów. 

2. Dla terenów wyznaczonych planem ustala 
sić przeznaczenie podstawowe i uzupełniające 
oraz dla niektórych terenów przeznaczenie do-
puszczalne i warunki jego dopuszczenia. 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenu 

§ 8.1. Plan wyznacza tereny o nastćpującym 
przeznaczeniu podstawowym:  

 
MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciąşliwych, 
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

RM tereny zabudowy zagrodowej,  

UA teren usług uşyteczności publicznej w tym usług administracji,  
UO teren usług oświaty,  
US teren usług sakralnych,  
U tereny zabudowy usługowej, 

KO teren oczyszczalni ścieków, 
ZL tereny lasów, 
ZC teren cmentarza, 

R/Z tereny rolnicze – tereny łąk, pastwisk i zadrzewień, 
ZP teren zieleni urządzonej, 
WS tereny wód powierzchniowych, 
KP/Z tereny komunikacji - parkingów i zieleni urządzonej, 
KDG tereny komunikacji - tereny dróg publicznych kategorii wojewódzkiej, klasy głównej, 
KDL tereny komunikacji - tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej,  
KDD tereny komunikacji - tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy dojazdowej,  
KDW teren komunikacji - teren drogi wewnćtrznej,  

E tereny infrastruktury technicznej – stacje transformatorowe.  

 
2. Linie rozgraniczające tereny o róşnym 

przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania określono na rysunku planu stanowią-
cym integralną czćść niniejszej uchwały. 

3. Tereny, mogą być w całości wykorzystane 
na cele zgodnie z ich podstawowym przezna-
czeniem lub uzupełniająco na cele przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego na zasadach 
ustalonych w dalszych przepisach planu. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony i kształtowania  

ładu przestrzennego 

§ 9. Zasady struktury funkcjonalno – prze-
strzennej: 

1) Plan przyjmuje nastćpujące zasady struktury 
funkcjonalno – przestrzennej: 

a) struktura funkcjonalno – przestrzenna ob-
szaru opracowania powiązana jest ściśle z 
topografią terenu i ma charakter pasmo-
wy związany z przebiegiem rzeki Kora-
biewki i równolegle do niej połoşonych 
istniejących dróg lokalnych. Wzdłuş rzeki 
Korabiewki plan wyznacza korytarz ekolo-
giczny: tereny rolnicze - tereny istnieją-
cych łąk, pastwisk i zadrzewień, natomiast 
wzdłuş dróg lokalnych plan wyznacza 
głównie tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usług nieuciąşliwych.  

 Znaczna cześć obszaru planu znajduje sić 
w obszarze chronionego krajobrazu oraz 
pas w północno-wschodniej czćści w otu-
linie Bolimowskiego Parku Krajobrazowe-
go.  
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 Drogi gminne lokalne równoległe do rzeki 
Korabiewki mają bezpośrednie połączenie 
z drogą wojewódzką 719W, 

b) ustala sić przeznaczenie pozostałych tere-
nów, w nawiązaniu do stanu istniejącego, 
pod tereny usług administracyjnych, 
usług oświaty, usług sakralnych, zabudo-
wy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oczyszczalni ścieków oraz 
tereny lasów, 

c) plan ustala ochronć terenów lasów i wód; 

2) Narzćdziami realizacji ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego są ustalenia planu 
zawarte w niniejszej uchwale; 

3) Ustalenia planu regulują wszystkie rodzaje 
działań inwestycyjnych realizowanych na ob-
szarze objćtym planem, oraz określają zasady 
wzajemnych powiązań funkcjonalnych i prze-
strzennych przy uwzglćdnieniu uwarunko-
wań środowiska i istniejącego zainwestowa-
nia oraz wymogów zawartych w odrćbnych 
przepisach; 

4) Zagospodarowanie terenu winno spełniać 
obowiązujące normy i przepisy odrćbne; 

5) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowa-
nia ładu przestrzennego na poszczególnych 
terenach są określone w Dziale II niniejszej 
uchwały. 

§ 10. Zasady ustalania połoşenia linii rozgra-
niczających: 

1) Ustala sić, şe linie rozgraniczające tereny 
dróg publicznych o szerokości podanej w 
planie są wyznaczone nastćpująco: 

a) dla drogi 1KDG i 2KDG, (droga wojewódz-
ka nr 719W /ul. Konstytucji 3 Maja) zgod-
nie z rysunkiem planu, 

b) dla drogi 1KDL, istniejącej drogi gminnej 
kategorii lokalnej (ul. Papczyńskiego), 
zgodnie z rysunkiem planu, 

c) dla drogi 2KDL, istniejącej drogi gminnej 
kategorii lokalnej nr 470204W (ul. Akacjo-
wa), linie rozgraniczające zgodnie z rysun-
kiem planu, 

d) dla terenów istniejących i nowoprojekto-
wanych dróg klasy dojazdowej linie roz-
graniczające zostały wyznaczone zgodnie 
z rysunkiem planu o szerokości opisanej 
na rysunku i w § 54 niniejszej uchwały; 

2) Ustala sić, iş linie rozgraniczające tereny MN, 
MW, MN/U, RM, U, UA, US, UO, KO, R/Z, ZL, 
ZC, ZP, KP/Z, WS, E wyznacza rysunek planu. 

 

§ 11. Zasady ustalania linii zabudowy: 

1) Linie zabudowy zostały wyznaczone jako 
nieprzekraczalne od strony dróg, terenów 
PKP, terenu rzeki Korabiewki, oterenu 
cmentarza oraz od strony lasu 14ZL i zwy-
miarowane na rysunku planu; 

2) Ustala sić, şe wyznaczone w planie linie 
zabudowy są liniami nieprzekraczalnymi dla 
budynków; 

3) Dopuszcza sić wysunićcie poza linić zabu-
dowy: słupów, zadaszeń, podestów wej-
ściowych, tarasów, okapów - max do szero-
kości 1.50m; 

4) Ustala sić, şe odległość nieprzekraczalnej 
linii zabudowy dla budynków od linii brze-
gów rzek, jezior i innych zbiorników wod-
nych określone są zgodnie z Rozporządze-
niem w sprawie Bolimowsko – Radziejo-
wickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru 
Chronionego Krajobrazu; 

5) Ustala sić, şe odległość nieprzekraczalnej 
linii zabudowy dla budynków od górnej 
krawćdzi skarpy rowu melioracyjnego wy-
nosi 5,0m; 

6) Nową zabudowć w sąsiedztwie lasów nale-
şy lokalizować zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

7) Ustala sić, şe odległość nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od linii rozgraniczającej te-
ren cmentarza wynosi 50,0m w przypadku, 
kiedy tereny przyległe wyposaşone są w 
sieć wodociągową, a wszystkie budynki są 
do tej sieci podłączone; 

8) Ustala sić, şe odległość nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od terenów PKP wynosi 
20,0m dla terenów MN/U i U oraz 40,0m dla 
terenów MN; 

9) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
pozostałych granic działek naleşy wyzna-
czać zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

10) Dopuszcza sić zachowanie istniejącej zabu-
dowy zlokalizowanej w sposób niezgodny z 
liniami zabudowy określonymi w niniej-
szym planie do czasu technicznego zuşycia 
obiektów, z zakazem rozbudowy niezgodnej 
z ustaleniami planu; 

11) Dopuszcza sić, w pasie terenu zawartym 
pomićdzy określoną planem linią zabudowy 
i linią rozgraniczającą drogi, lokalizacjć sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 
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§ 12. Zasady kształtowania zabudowy: 

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej: 

1) Ustala sić, şe kierunek głównej kalenicy 
dachu budynku musi być prostopadły lub 
równoległy do granic działki budowlanej; 

2) Ustala sić kolorystykć dachów budynków 
jako obowiązującą - w odcieniach brązu, 
zieleni, czerwieni i czerni; 

3) Kolorystyka elewacji w odcieniach paste-
lowych; dla terenów usługowych moşli-
wość zastosowania kolorystyki w bardziej 
intensywnych kolorach z wyłączeniem ko-
lorów bardzo jaskrawych; 

4) Na terenie otuliny Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego ustala sić zastosowanie 
stonowanej kolorystyki elewacji i dachów. 

§ 13. Zasady sytuowania i kształtowania 
ogrodzeń: 

1) Ogrodzenia od strony dróg naleşy lokalizo-
wać w ustalonej linii rozgraniczającej; 

2) Istniejące ogrodzenia mogą być uşytkowane 
w dotychczasowej lokalizacji, z prawem do 
ich zachowania, z wyłączeniem modernizacji, 
przebudowy i odbudowy; 

3) Ustala sić zakaz lokalizowania ogrodzeń o 
betonowych przćsłach prefabrykowanych, z 
wyłączeniem ogrodzeń na terenie 1KO, a tak-
şe na terenie 3U od strony terenów kolei; 

4) Od strony dróg obowiązuje zakaz wykony-
wania ogrodzeń o wysokości powyşej 1,8m; 

5) Na terenie otuliny Bolimowskiego Parku Kra-
jobrazowego ustala sić nakaz stosowania 
ogrodzeń o maksymalnej wysokości do 1,7m; 

6) Ustala sić, iş nieprzekraczalna odległość 
ogrodzeń wynosi min.1,5m od górnej skarpy 
rowu, w przypadku kiedy rów przebiega pro-
stopadle do granicy działki ogrodzenia naleşy 
poprowadzić w sposób pozwalający na swo-
bodny przepływ wody w rowie; 

7) Dla terenów dróg o szerokości mniejszej niş 
10.0m bramy wjazdowe naleşy lokalizować 
zachowując minimalną odległość 7.0m od osi 
drogi; 

8) Na terenie otuliny Bolimowskiego Parku Kra-
jobrazowego, a takşe od strony terenów WS, 
ZL, ZP, R/Z i rowów melioracyjnych ustala sić 
obowiązek stosowania ogrodzeń aşurowych, 
a w przypadku podmurówek obowiązek sto-
sowania przepustów dla spływu wód i mi-
gracji drobnej fauny. 

Rozdział 4 
Zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomości 

§ 14.1. W obszarze objćtym planem nie usta-
la sić granic terenów wymagających scalenia i 
podziału nieruchomości. 

2. Zasady scalania oraz podziału i zasady po-
działu nieruchomości zostały określone dla po-
szczególnych terenów o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania w 
Dziale II. 

Rozdział 5 
Zasady i warunki zagospodarowania  

wynikające z potrzeb ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 15.1. Obszar objćty planem połoşony jest w 
duşej czćści w Bolimowsko – Radziejowickim z 
doliną środkowej Rawki Obszarze Chronionego 
Krajobrazu oraz czćściowo w otulinie BPK - 
wszelkie działania inwestycyjne i sposób zago-
spodarowania w/w terenu muszą być zgodne z 
rozporządzeniem w sprawie Bolimowsko – Ra-
dziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu oraz Rozporządze-
niem zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną środ-
kowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu a 
takşe z rozporządzeniem w sprawie Bolimow-
skiego Parku Krajobrazowego leşącego czćścio-
wo w granicach województwa mazowieckiego 
oraz rozporządzeniem w sprawie ustanowienia 
planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobra-
zowego. 

2. Ustala sić zakaz realizacji inwestycji mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu ustawy o udostćpnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, poza terenem 
1KO oraz poza inwestycjami celu publicznego tj. 
infrastruktura techniczna i komunikacja. 

3. Ustala sić, şe prowadzenie działalności nie 
powinno powodować przekroczenia standardów 
jakości środowiska. 

§ 16. Ustala sić, şe realizacja niezbćdnych 
elementów infrastruktury technicznej lub innych 
urządzeń ochrony środowiska zapewniających 
ochronć gleb, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz powietrza powinna nastćpować 
równocześnie lub wyprzedzająco w stosunku do 
realizacji inwestycji i urządzeń na obszarze objć-
tym planem. 
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§ 17. W zakresie wód podziemnych i po-
wierzchniowych: 

1. Ustala sić, şe wszelkie prace melioracyjne 
oraz prace ziemne związane z przekształce-
niem układu hydrograficznego, w tym rów-
nieş sypanie wałów, przekształcenie poziomu 
terenu mogące naruszyć spływ powierzch-
niowy wody i stosunki wodne wymagają 
uzgodnienia na warunkach zgodnych z prze-
pisami Prawa Wodnego i kaşdorazowo zgło-
szenia do ewidencji odpowiedniego teryto-
rialnie zarządu melioracji.  

2. Ustala sić obowiązek ochrony rzeki Kora-
biewki oraz rowów melioracyjnych przed za-
sypaniem, uszkodzeniem brzegów i zaśmie-
caniem. 

3.  Plan wprowadza ochronć wód podziemnych i 
powierzchniowych poprzez zakaz lokalizacji 
obiektów, których oddziaływanie lub emito-
wane zanieczyszczenia mogą negatywnie 
wpływać na stan tych wód oraz zakaz zabu-
dowy dla obiektów nie związanych z obsługą 
techniczną i konserwacją rowów i rzeki Kora-
biewki. 

4. Ustala sić zasadć zachowania istniejących 
rowów melioracyjnych z dopuszczeniem ich 
przebudowy w celu dostosowania do nowe-
go układu funkcjonalno - komunikacyjnego. 

5. Ustala sić zachowanie pasa co najmniej 5,0m 
wzdłuş cieków wodnych, wolnego od zabu-
dowy kubaturowej oraz pasa co najmniej 3m 
wolnego od ogrodzeń dla zapewnienia moş-
liwości eksploatacji i konserwacji cieku sprzć-
tem mechanicznym oraz swobodnego ruchu 
pieszych. 

6. Zakazy, o których mowa w pkt 5 nie dotyczą 
rowu zlokalizowanego w pasie drogowym. 

7. Dopuszcza sić na terenach 9R/Z, 10R/Z, 
13R/Z, 14R/Z wzdłuş rzeki Korabiewki lokali-
zacjć małych zbiorników wodnych dla po-
trzeb małej retencji. 

§ 18. W zakresie ochrony powietrza: 

1. Ustala sić, şe prowadzenie działalności po-
wodującej wprowadzenie gazów lub pyłów 
do powietrza, emisjć hałasu oraz wytwarza-
nie pól elektromagnetycznych nie moşe po-
wodować obnişenia standardów jakości śro-
dowiska poza granicami terenu, do którego 
właściciel posiada tytuł prawny oraz nie mo-
şe przekraczać na tej granicy norm dopusz-
czalnych dla terenów sąsiednich. 

2. Ustala sić wykorzystanie jako czynników 
grzewczych w szczególności: gazu, energii 
elektrycznej, energii słonecznej, oleju nisko-
siarkowego i innych. 

§ 19. Ochrona i wzbogacanie lokalnych war-
tości środowiskowych, przyrodniczych i krajo-
brazowych: 

1) W obszarze opracowania wystćpują prawne 
formy ochrony przyrody. Teren bezpośred-
nio graniczy z Bolimowskim Parkiem Krajo-
brazowym i czćściowo połoşony jest w otu-
linie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 
– wszelkie działania inwestycyjne i sposób 
zagospodarowania w/w terenu muszą być 
zgodne z rozporządzeniem w sprawie Boli-
mowskiego Parku Krajobrazowego leşące-
go czćściowo w granicach województwa 
mazowieckiego oraz z rozporządzeniem w 
sprawie ustanowienia planu ochrony Boli-
mowskiego Parku Krajobrazowego. 

2) Ponadto, teren połoşony jest w duşej czćści 
w Bolimowsko – Radziejowickim z doliną 
środkowej Rawki Obszarze Chronionego 
Krajobrazu, wszelkie działania inwestycyjne 
i sposób zagospodarowania w/w terenu 
muszą być zgodne z obowiązującym rozpo-
rządzeniem w sprawie Bolimowsko – Ra-
dziejowickiego z doliną środkowej Rawki 
Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Roz-
porzadzeniem zmieniającym rozporządze-
nie w sprawie Bolimowsko - Radziejowic-
kiego z doliną środkowej Rawki Obszaru 
Chronionego Krajobrazu na podstawie któ-
rego ustala sić m.in. zakaz: 

a) likwidowania i niszczenia zadrzewień 
śródpolnych, przydroşnych i nadwod-
nych, jeşeli nie wynikają z potrzeby 
ochrony przeciwpowodziowej lub za-
pewnienia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego lub wodnego lub budowy, od-
budowy, utrzymania, remontów lub na-
prawy urządzeń, gdzie przez likwidacjć 
zadrzewień rozumie sić wycićcie bez do-
konania nasadzeń zastćpczych (§ 3 ust. 1 
pkt 3), 

b) dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeşeli zmiany te nie słuşą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce 
rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej (§ 3 
ust. 1 pkt 6), 

c) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeŝbć terenu, z wy-
jątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym lub prze-
ciwosuwiskowym lub utrzymaniem, bu-
dową, odbudową, naprawą lub remon-
tem urządzeń wodnych (§ 3 ust. 1 pkt 5); 

3) Ustala sić obowiązek ochrony wartościo-
wego drzewostanu poprzez jego zachowa-
nie; 
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4) Plan ustala zachowanie lokalnych powiązań 

przyrodniczych z terenami otaczającymi 
poprzez zachowanie cieków wodnych w 
szczególności rzeki Korabiewki i towarzy-
szących im zadrzewień i zakrzewień oraz ich 
wzbogacenie, a takşe lokalizowanie ogro-
dzeń w sposób umoşliwiający migracjć 
drobnej fauny; 

5) Układ zagospodarowania działek budowla-
nych powinien umoşliwiać koncentracjć 
przestrzenną terenów biologicznie czyn-
nych w pasma powiązane przestrzennie z 
lokalnymi korytarzami ekologicznymi; 

6) Ustala sić wprowadzenie na całym obszarze 
zieleni towarzyszącej. W terenach mieszka-
niowo – usługowych, a takşe usługowych 
zieleń naleşy lokalizować w szczególności 
wokół budynków, placów manewrowych, 
wzdłuş chodników; 

7) Ustala sić tworzenie pasów zieleni izolacyj-
nej, które naleşy lokalizować na granicy wy-
znaczonej liniami rozgraniczającymi od te-
renów PKP; 

8) Wielkości minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej są wyzna-
czone i określone w Dziale II. 

9) Wielkości maksymalnej powierzchni zabu-
dowanej i utwardzonej są wyznaczone i 
określone w Dziale II. 

10) Dla terenów, które uzyskały zgodć na zmia-
nć przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne zgodnie z Decyzją Nr 90/09 Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego ustala 
sić: 

a) zabudowć z zachowaniem charakteru le-
śnego działek, 

b) minimalną powierzchnić biologicznie 
czynną na działce – 80%, 

c) posadowienie budynku na działce z za-
chowaniem najcenniejszego drzewosta-
nu. 

§ 20. W zakresie ochrony przed hałasem: 

1. Tereny określone w planie symbolami MN, 
MW, MN/U, UO w zakresie dopuszczalnych 
poziomów hałasu naleşy traktować w zaleş-
ności od ich przeznaczenia: MN, MW jako za-
budowć mieszkaniową, MN/U jako zabudowć 
mieszkaniowo – usługową, UO pod zabudo-
wć związaną ze stałym lub czasowym poby-
tem dzieci i młodzieşy, w rozumieniu przepi-
sów Prawa ochrony środowiska. 

2. Wynikająca z działalności obiektów usługo-
wych uciąşliwość akustyczna winna zamykać 
sić w granicach terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. Ochrona przed hała-

sem powinna polegać na stosowaniu rozwią-
zań technicznych zapewniających właściwe 
warunki akustyczne w budynkach sąsiednich 
i na działkach sąsiednich, zgodne z Prawem 
Ochrony Środowiska i z normami zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku. 

3. Ustala sić obowiązek utworzenia pasów zie-
leni izolacyjnej i osłonowej, które naleşy loka-
lizować przy granicy wyznaczonej liniami 
rozgraniczającymi od terenów PKP. Zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

§ 21. W zakresie gospodarki odpadami: 

1. Wytwórca odpadów zobowiązany jest do: 

1) postćpowania z odpadami w sposób 
zgodny z zasadami gospodarowania od-
padami i wymaganiami ochrony środowi-
ska oraz lokalnymi przepisami i progra-
mami dotyczącymi gospodarki odpadami; 

2) magazynowania odpadów w sposób se-
lektywny i bezpieczny dla środowiska w 
miejscu ich powstawania - na terenie 
działki naleşy wyznaczyć miejsce składo-
wania odpadów zgodne z przepisami od-
rćbnymi (dot.: warunków technicznych i 
odpadów). 

Rozdział 6 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 22. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

1. Na terenie opracowania istnieją obiekty za-
bytkowe: 

1) bćdące w rejestrze zabytków, są to: 

a) zespół klasztorny o.o. Marianów, XVII - 
XVIII w., w tym: 

- kościół drewniany par. p. w. św. Mi-
chała Archanioła nr rej.: 242-XII-3 z 
8 kwietnia 1950r. oraz 280 z 
29 grudnia 1967r., [ 1 ], 

- klasztor, ob. plebania, nr rej.: 243-
XII-4 z 8 kwietnia 1950r. oraz 281 z 
29 grudnia 1967r. [ 2 ], 

- cmentarz przykościelny wraz z ka-
miennym ogrodzeniem, nr rej.: 
962/A z 2 marca 1994r. [ 3 ], 

b) d. szkoła Marianów 1782 (nr rej. 894 z 
dnia 29 grudnia 1967) [ 4 ]; 

2) bćdące w ewidencji zabytków, są to: 

a) dawny zespół szkolny w Puszczy Ma-
riańskiej, w tym: 
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- szkoła murowana z 1925r. (odbu-
dowana po poşarze w latach 1991-
1992) [ 1 ], 

- szkoła KEN, drewniana 1856r. re-
mont 1957r [ 2 ], 

- dom nauczycieli murowany 1925 
(obecny budynek komunalny) [ 3 ], 

- budynek gospodarczy murowany 
1925r. [4 ]; 

3) zabytki archeologiczne - stanowiska ar-
cheologiczne nr ew. AZP 62-60/8,  
62-60/12, 62-60/15, 62-60/24,25, 62-60/26, 
62-60/27. 

2. Plan ustala ochronć zabytków bćdących w 
ewidencji zabytków: 

1) W przypadku prowadzenia prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub innych robót 
budowlanych przy obiektach zabytkowych 
znajdujących sić w ewidencji zabytków, 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

a) naleşy zachować ukształtowanie bryły 
budynku, w szczególności ich obrys 
zewnćtrzny, wysokość, geometrić i 
kształt dachu, 

b) dopuszcza sić adaptacjć budynków do 
potrzeb poruszania sić osób niepełno-
sprawnych, w tym budowć ramp, po-
szerzenie otworów wejściowych oraz 
montaş zewnćtrznych elewatorów 
windowych, 

c) naleşy zachować rozplanowanie ele-
wacji, w tym główne wejścia do bu-
dynku, jej układ pionowy i poziomy 
oraz detale architektoniczne jak podzia-
ły stolarki okiennej i drzwiowej, 

d) naleşy stosować kolorystykć elewacji 
oraz dachów, harmonizującą z otocze-
niem oraz historycznym charakterem 
obiektu, zblişoną do kolorów surow-
ców naturalnych tradycyjnych materia-
łów budowlanych, takich jak drewno, 
kamień, cegła, dachówka, 

e) wysokość, kubaturć nowej zabudowy 
naleşy dostosować do obiektów zabyt-
kowych. 

3. Plan ustala ochronć zabytków archeologicz-
nych (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP 
62-60/8, 62-60/12, 62-60/15, 62-60/24,25,  
62-60/26, 62-60/27) w formie stref ochrony 
konserwatorskiej, określonych na rysunku 
planu specjalnym symbolem i oznaczonych 
numerami 62-60/8, 62-60/12, 62-60/15, 62-
60/24,25, 62-60/26, 62-60/27. 

1) Na obszarze ww. stref plan ustala: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, 
od wojewódzkiego konserwatora za-
bytków – przed wydaniem pozwolenia 
na budowć lub zgłoszeniem właści-
wemu organowi – uzgodnienia wszel-
kich planowanych budów obiektów 
budowlanych wiąşących sić z wykony-
waniem prac ziemnych, 

b) obowiązek uzgadniania z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków poszukiwa-
nia, rozpoznawania i wydobywania ko-
palin, zalesienia gruntów oraz budowy 
urządzeń wodnych i regulacji wód, 

c) obowiązek przeprowadzenia badań ar-
cheologicznych oraz wykonania ich do-
kumentacji, 

d) przed rozpoczćciem badań archeolo-
gicznych wymagane jest uzyskanie od 
wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków pozwolenia na ich prowadzenie 
powołując sić na obszar i oznaczenie 
cyfrowe konserwatorskiej strefy sta-
nowiska archeologicznego. 

Rozdział 7 
Szczególne warunki zagospodarowania  

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

§ 23.1. Obiekty budowlane w sąsiedztwie linii 
energetycznych (w obszarze ograniczonego 
zagospodarowania) naleşy projektować, reali-
zować oraz uşytkować zachowując przepisy 
bezpieczeństwa, Polskie Normy i inne przepisy 
odrćbne. 

2. Dla terenów połoşonych w obszarze zme-
liorowanym zabudowa terenu jest dopuszczona 
po dokonaniu zmian w drenowaniu z zachowa-
niem przepisów prawa wodnego i zgłoszeniu ich 
w Inspektoracie WZMiUW. 

Rozdział 8 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

lub obiektów podlegających ochronie  
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi  
oraz zagrożonych osuwaniem się  

mas ziemnych 

§ 24.1. W obszarze opracowania wystćpują 
formy ochrony przyrody, które podlegają 
ochronie na podstawie przepisów odrćbnych. 
Teren czćściowo połoşony jest w otulinie Boli-
mowskiego Parku Krajobrazowego – wszelkie 
działania inwestycyjne i sposób zagospodaro-
wania w/w terenu muszą być zgodne z rozpo-
rządzeniem w sprawie Bolimowskiego Parku 
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Krajobrazowego. Ponadto teren połoşony jest w 
Bolimowsko – Radziejowickim z doliną środko-
wej Rawki Obszarze Chronionego Krajobrazu – 
wszelkie działania inwestycyjne i sposób zago-
spodarowania w/w terenu muszą być zgodne z 
rozporządzeniem w sprawie wyznaczenia obsza-
rów chronionego krajobrazu. 

2. W obszarze opracowania niniejszego planu 
wystćpują ponadto zabytki archeologiczne nr 
AZP 62-60/8, 62-60/12, 62-60/15, 62-60/24,25, 62-
60/26, 62-60/27, dla których plan wyznacza strefy 
ochrony konserwatorskiej opisane w § 22. 

3. W obszarze planu nie wystćpują tereny 
górnicze i tereny naraşone na niebezpieczeń-
stwo powodzi lub osuwania sić mas ziemnych. 

Rozdział 9 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 25.1. Określenie układu komunikacyjnego 
wraz z parametrami oraz klasyfikacją dróg: 

1) Ustala sić obsługć bezpośrednią obszaru 
objćtego planem poprzez układ istniejących i 
projektowanych dróg; 

2) Obsługa komunikacyjna terenów opiera sić o 
drogć 1-2KDG (droga wojewódzka nr 719W) 
oraz poprzez istniejące i nowoprojektowane 
drogi; 

3) Szerokość terenów komunikacji w ich liniach 
rozgraniczających określono na rysunku pla-
nu oraz w § 52, 53, 54, 55 niniejszej uchwały; 

4) Ustala sić, şe do obsługi poszczególnych 
terenów moşna wyznaczać drogi wewnćtrzne 
i dojazdy o szerokości minimum: 

a) 10.0m - dla terenów MN, MN/U dla obsłu-
gi powyşej 10 działek, 

b) 8.0m - dla terenów MN, MN/U dla obsługi 
ponişej 10 działek, 

c) 6.0m - dla dojazdów obsługujących  
2 działki na terenach MN, MN/U; 

5) Drogi wewnćtrzne winny mieć połączenie z 
dwoma drogami publicznymi, w przypadku 
braku połączenia z drogą publiczną naleşy na 
drodze wewnćtrznej wydzielić teren do za-
wracania o minimalnych wymiarach 12.5m x 
12.5m; 

6) Przy skrzyşowaniach dróg naleşy stosować 
naroşne ścićcia linii rozgraniczających o 
wym. 5.0 x 5.0 m i 10.0 x10.0m zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

7) Droga wojewódzka o oznaczeniu 1KDG i 
2KDG jest drogą urządzoną (utwardzenie i 
zagospodarowanie); 

8) Drogi gminne o oznaczeniu 1KDL i 2KDL są 
drogami w czćści utwardzonymi, o na-
wierzchni asfaltowej, które wymagają dodat-
kowo modernizacji w zakresie szerokości i 
zagospodarowania; 

9) Projektowane drogi gminne w obszarze pla-
nu nie są urządzone (utwardzone i zagospo-
darowane) i wymagają budowy. 

2. Określenie powiązań układu komunikacyj-
nego z układem zewnćtrznym: 

1) Ustala sić, şe układ komunikacyjny obszaru 
planu powiązany jest z drogą wojewódzką nr 
719 - 1KDG i 2KDG relacji Warszawa - Ka-
mion poprzez istniejące oraz nowoprojekto-
wane drogi; 

2) Droga kategorii gminnej klasy lokalnej nr 
470204W - 2KDL oraz droga gminna kategorii 
lokalnej – 1KDL, stanowią połączenie układu 
komunikacyjnego obszaru planu z drogą wo-
jewódzką nr 719 – 1KDG i 2KDG oraz pośred-
nio z drogą powiatową nr 4718W (poza gra-
nicami planu), umoşliwiając połączenie z są-
siednimi gminami (Wiskitki, Radziejowice, 
Skierniewice, Bolimów). 

Rozdział 10 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemów infrastruktury technicznej 

§ 26. Zasady zaopatrzenia w wodć: 

1) Obszar opracowania zasilany jest z istnieją-
cego wodociągu gminnego zasilanego z ujć-
cia wód w miejscowościach Budy Zaklasz-
torne i Puszcza Mariańska siecią wodociągo-
wą o Ø110; 

2) Ustala sić zaopatrzenie w wodć dla obszaru 
objćtego planem z istniejących i projektowa-
nych sieci wodociągowych; 

3) Ustala sić zasadć rozbudowy sieci wodocią-
gowej wzdłuş istniejących i projektowanych 
dróg; 

4) Do czasu wybudowania sieci wodociągowej 
dopuszcza sić pobór wody z indywidualnych 
ŝródeł; 

5) W terenach 22MN, 1MW, 4MN/U, 6MN/U, 
1UO, 1US, od zabudowań mieszkalnych, od 
zakładów produkujących artykuły şywności, 
zakładów şywienia zbiorowego bądŝ zakła-
dów przechowujących artykuły şywności oraz 
studzien, ŝródeł i strumieni słuşących do 
czerpania wody do picia i potrzeb gospodar-
czych, powinna wynosić co najmniej 150m; 
odległość ta moşe być zmniejszona do 50m 
pod warunkiem, şe teren w granicach od 
50m do150m odległości od cmentarza posia-
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da sieć wodociągową i wszystkie budynki ko-
rzystające z wody są do niej podłączone. 

§ 27. Zasady odprowadzenia ścieków sani-
tarnych i wód opadowych: 

1) Ustala sić obowiązek odprowadzania ście-
ków sanitarnych do oczyszczalni ścieków ty-
pu KOS-2 zlokalizowanej w miejscowości 
Puszcza Mariańska - teren 1KO (system kana-
lizacji ściekowej odprowadza ścieki bytowo-
gospodarcze min.: z miejscowości Puszcza 
Mariańska oraz wsi Olszanka); 

2) Ustala sić odprowadzenie ścieków sanitar-
nych do istniejącej i planowanej sieci kanali-
zacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych z 
wywozem na oczyszczalnić ścieków na pod-
stawie umów indywidualnych; 

3) Ustala sić zakaz odprowadzania ścieków sa-
nitarnych wprost do gruntu, wodnych cieków 
powierzchniowych oraz rowów melioracyj-
nych; 

4) Wody opadowe i roztopowe naleşy odpro-
wadzić na teren własny działki, nie narusza-
jąc interesu osób trzecich, nie zmieniając 
stanu wód na gruncie, ani kierunku odpływu 
wody; 

5) Dopuszcza sić lokalizacjć lokalnych syste-
mów oczyszczania ścieków bytowo - gospo-
darczych na działkach o powierzchni mini-
mum 2000m2 przy zachowaniu co najmniej 
minimalnych odległości od ujćć wody, bu-
dynków mieszkalnych i granic działek okre-
ślonych w przepisach odrćbnych; 

6) Zakazuje sić odprowadzania wód opadowych 
na obszar kolejowy i do kolejowych urządzeń 
odwadniających. 

§ 28. Zasady zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

1) Ustala sić zasilanie terenu w energić elek-
tryczną z GPZ ŞYRARDÓW i GPZ SKIERNIE-
WICE poprzez istniejące i projektowane sieci 
SN i NN; 

2) Ustala sić zaopatrzenie w energie elektryczną 
w oparciu o istniejącą sieć elektroenerge-
tyczną SN, NN; 

3) Ustala sić zasadć budowy sieci SN, NN 
wzdłuş projektowanych i istniejących dróg; 

4) Dopuszcza sić przebudowć istniejących linii 
energetycznych SN i NN w celu dostosowa-
nia do nowego układu funkcjonalno - komu-
nikacyjnego; 

5) Ustala sić lokalizacjć nowych stacji transfor-
matorowych zgodnie z rysunkiem planu z 

dopuszczeniem, w przypadku zwićkszonego 
poboru mocy, lokalizacji nowych stacji trans-
formatorowych bez konieczności zmiany pla-
nu; 

6) Ustala sić dla projektowanych stacji trans-
formatorowych 15/0,4kV naleşy wydzielić 
działki o minimalnych wymiarach 6,0mx5,0m 
dla stacji wnćtrzowych lub 3,0mx2,0m dla 
stacji słupowych z dostćpem do drogi, do-
puszcza sić lokalizacjć stacji słupowych w 
drodze; 

7) Ustala sić, şe lokalizacjć nowych stacji trans-
formatorowych zgodnie z rysunkiem planu z 
dopuszczeniem, w przypadku zwićkszonego 
poboru mocy, lokalizacji nowych stacji trans-
formatorowych bez konieczności zmiany pla-
nu. 

§ 29. Ustala sić obsługć w zakresie teleko-
munikacji w oparciu o istniejącą i projektowaną 
sieć telekomunikacyjną. 

§ 30. Zasady zaopatrzenia w gaz przewodo-
wy: 

1) W obszarze planu brak jest sieci gazowej; 

2) Ustala sić docelowo zaopatrzenie w gaz w 
oparciu o projektowaną sieć gazu przewo-
dowego; 

3) Ustala sić, şe obszar planu winien być objćty 
zaopatrzeniem w gaz w oparciu o budowć 
sieci średniego ciśnienia z zachowaniem 
obowiązujących norm w zakresie prowadze-
nia i lokalizowania sieci i urządzeń. 

§ 31. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 
ŝródeł ciepła z zastosowaniem min.: nieszkodli-
wych, ekologicznych czynników grzewczych (tj.: 
gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia elek-
tryczna, energia słoneczna, odnawialne ŝródła 
energii), których eksploatacja powodująca 
wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza 
nie spowoduje obnişenia standardów jakości 
powietrza poza terenem, do którego właściciel 
instalacji posiada tytuł prawny. 

§ 32. Zasady usuwania odpadów: 

1) Ustala sić zasadć zorganizowanego systemu 
usuwania odpadów stałych i wywozu na 
gminne wysypisko śmieci na podstawie 
umów indywidualnych i zgodnie z przepisa-
mi odrćbnymi; 

2) Sposób zagospodarowania działki musi 
uwzglćdniać zapewnienie terenu do czaso-
wego gromadzenia odpadów przed ich wy-
wozem w sposób nie zagraşający zanieczysz-
czeniem: powietrza, wód i gruntu poprzez py-
lenie, emisje gazów i odcieki. 
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§ 33. Ustalenia ogólne: 

1) Sieci infrastruktury technicznej wszystkich 
mediów naleşy lokalizować na terenach ko-
munikacji z zachowaniem wzajemnych odle-
głości wynikających z przepisów odrćbnych; 

2) W technicznie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza sić lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej poza terenem komunikacji w 
oparciu o przepisy odrćbne; 

3) Dla planowanej zabudowy naleşy zachować 
odległości od wszelkich istniejących sieci i 
urządzeń podziemnych i naziemnych wynika-
jące z przepisów odrćbnych. 

 

 

Rozdział 11 

§ 34. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów. Ustala sić, şe tereny, których przeznacze-
nie zostało zmienione planem mogą być uşyt-
kowane w sposób dotychczasowy do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniej-
szego planu.  

Rozdział 12 

§ 35. Określa sić stawkć procentową słuşącą 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości uchwaleniem planu: 

1) dla terenów o symbolach MN, MW, MN/U, U 
w wysokości 15%; 

2) dla pozostałych obszarów w wysokości 1%. 

 
Dział II 

Przepisy szczegółowe 

Rozdział 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

§ 36. 
 

Oznaczenie terenu 1-13MN/U 

Powierzchnia 32,82 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej lub 
bliŝniaczej) i usług nieuciąşliwych związanych z obsługą zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej definiowanych w § 5 ust. 1 pkt 14. 

Przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze i garaşowe na samochody osobowe, 
- urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony śro-

dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych,  
- zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne usługi uşyteczności publicznej (poczta, biura, sklepy);  
tereny sportu, mała architektura.  
Warunki dopuszczenia: maksymalna powierzchnia usług – 250m2. 

 
2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospoda-
rowania 

- Ustala sić moşliwość zachowania, rozbudowy i budowy budyn-
ków, 

- Dla terenów MN/U połoşonych wzdłuş linii kolejowej, w odległości 
wićkszej niş 20,0m od skrajnego toru, dopuszcza sić realizacjć za-
budowy przeznaczonej na pobyt ludzi, pod warunkiem zastoso-
wania rozwiązań technicznych zapewniających izolacyjność aku-
styczną budynków zgodną z określoną w Polskich Normach doty-
czących ochrony pomieszczeń w budynkach przed hałasem, 

- Na działce moşe znajdować sić budynek usługowy lub budynek 
mieszkalny jednorodzinny lub zarówno budynek usługowy i bu-
dynek mieszkalny jednorodzinny, 

- Usługi mogą być lokalizowane w parterach budynków mieszkal-
nych, 
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  - Dopuszcza sić lokalizacjć budynków w granicy lub w odległości 
min. 1,5m od granicy: 

- w przypadku gdy szerokość działki wynosi 9,0 - 20,0m,  

- dla budynków gospodarczych i garaşowych,  
- Ustala sić dla terenów, które uzyskały zgodć na zmianć przezna-

czenia gruntów leśnych na cele nieleśne zgodnie z Decyzją  
nr 90/09 Marszałka Województwa Mazowieckiego, zagospodaro-
wanie zgodnie z § 19 ust. 11, 

- W granicach terenów: 5MN/U, 10MN/U wystćpują zabytki arche-
ologiczne nr ew. AZP 62-60/26, AZP 62-60/27, dla których została 
ustalona ochrona w formie stref ochrony konserwatorskiej, okre-
ślonych na rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczonych 
numerami: AZP 62-60/26, AZP 62-60/27, zasady ochrony określa 
§ 22, 

- W terenie 6MN/U wystćpują 2 obiekty wpisane do ewidencji za-
bytków (dom nauczycieli murowany 1925 (obecny budynek ko-
munalny), budynek gospodarczy murowany 1925r., zasady ochro-
ny określa § 22. 

- W terenach 4MN/U i 5MN/U wystćpują stanowiska kocanki pia-
skowej - w przypadku konieczności zniszczenia stanowiska i siedli-
ska tej rośliny wymagane jest uzyskanie zezwolenia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 

2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudo-
wy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- zgodnie z rysunkiem planu, 

- 6.0m od dróg wewnćtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu, 
- w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą: 

- sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 
- trwałych elementów konstrukcyjnych budynków (schody na grun-

cie, taras na gruncie, klatka schodowa, loggia, taras na kolum-
nach, wykusz), o maksymalnym wysićgu do 1,50m poza lico bu-
dynku. 

b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – max. 
35% powierzchni działki, na terenie otuliny Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego max. 25% powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 50% 
pow. działki, a na terenie otuliny Bolimowskiego Parku Krajobra-
zowego min. 65% powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna min. 80% na terenie działek 
które uzyskały zgodć na zmianć przeznaczenia gruntów leśnych 
na cele nieleśne, 

  - maksymalna intensywność zabudowy jednorodzinnej mieszka-
niowej– 0.40, dla otuliny BPK – 0.28, 

- maksymalna intensywność zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
– 0,56. 

c) Wysokość budynków - mieszkalnych jednorodzinnych: 

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych– 2,  

- maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wej-
ściu głównym do budynku do najwyşszego punktu dachu- 
11.0m, dla budynków na działkach połoşonych w otulinie Boli-
mowskiego Parku Krajobrazowego – 9.0m,  

- maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.8m w 
stosunku do poziomu terenu. 

- gospodarczych i garaşy: 
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  - maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 1, 

- maksymalna wysokość - 6.0m, 

- maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.3m w 
stosunku do poziomu terenu. 

- budynków usługowych: 
- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 2, 

- maksymalna wysokość - 12.0 m, dla budynków na działkach 
połoşonych w otulinie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – 
9.0m, 

- maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.3m w 
stosunku do poziomu terenu. 

d) Kształt dachów Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 22o 
do 45o.  
W przypadku rozbudowy budynków istniejących kąt nachylenia poła-
ci dachu w nawiązaniu do istniejącego spadku.  

3) Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości 
a) Zasady i warunki podziałów - dopuszcza sić podział nieruchomości pod warunkiem zachowania 

wartości uşytkowych czćści powstałych po podziale, zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych pla-
nem, 

- adaptuje sić istniejące, przed wejściem w şycie planu, podziały 
wydzielające działki budowlane o powierzchni mniejszej niş poda-
na wyşej jako wystarczające do zagospodarowania zgodnego z 
przeznaczeniem terenu, pod warunkiem zachowania pozostałych 
ustaleń planu, 

- dopuszcza sić wydzielenie działek o mniejszej szerokości frontu i 
mniejszej powierzchni niş podana ponişej w przypadku gdy taka 
działka ma słuşyć powićkszeniu działki sąsiedniej, 

- kaşda wydzielana działka musi mieć zapewniony bezpośredni 
dostćp do drogi publicznej lub wewnćtrznej i do infrastruktury 
technicznej, 

- za dostćp do drogi publicznej uwaşa sić równieş wydzielenie drogi 
wewnćtrznej lub dojazdu o parametrach określonych niniejszą 
uchwałą. 

b) Minimalne powierzchnie 
nowo wydzielanych działek 

- 1500m2 (tolerancja 5%) dla zabudowy usługowej z zabudową 
mieszkaniową lub z wbudowaną funkcją mieszkaniową albo dla 
zabudowy usługowej bez funkcji mieszkaniowej, 

- 1200m2 (tolerancja 5%) dla zabudowy mieszkaniowej, 
- istniejące działki o szerokości mniejszej powinny być przeznaczo-

ne na 1 budynek mieszkaniowy lub usługowy, 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek 

wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, dróg wewnćtrznych. 

c) Minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek 

- 20,0m. 

d) Kąt połoşenia działek w 
stosunku do pasa drogo-
wego 

- w nawiązaniu do przebiegu istniejących granic 90±20º. 

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
a) Minimalne powierzchnie 

nowo wydzielanych działek 
- 1500m2 dla zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową lub z 

wbudowaną funkcją mieszkaniową albo dla zabudowy usługowej 
bez funkcji mieszkaniowej, 

- 1200m2 dla zabudowy mieszkaniowej, 

- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek 
wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, dróg wewnćtrznych.  
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b) Minimalne fronty nowo 

wydzielanych działek 
- 20,0m 

c) Kąt połoşenia działek w 
połoşeniu do pasa drogo-
wego 

- 900± 200 

5) Obsługa komunikacyjna, parkingi 
a) Obsługa komunikacyjna 

terenu 
Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg znajdujących sić 
na obszarze objćtym planem. 

b) Parkingi Ustala sić obowiązek zapewnienia przynajmniej 2-óch miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych na własnej działce, oraz w 
przypadku zaistnienia usług na kaşde 100m2 powierzchni uşytkowej 
budynku usługowego 2-óch miejsc postojowych. 

 
§ 37. 

 
Oznaczenie terenu 1-23MN 

Powierzchnia 65,10 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej lub 
bliŝniaczej). 

Przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze i garaşowe na samochody osobowe, 

- urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony śro-
dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 

- zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne Usługi towarzyszące w kubaturze budynku mieszkalnego.  

Warunki dopuszczenia: powierzchnia usług do 30% powierzchni cał-
kowitej budynku mieszkalnego w tym usługi handlu do 50m2 po-
wierzchni sprzedaşy.  

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospoda-
rowania 

- Ustala sić moşliwość zachowania, rozbudowy i budowy budyn-
ków. 

- Dla terenów MN połoşonych wzdłuş linii kolejowej, w odległości 
wićkszej niş 40,0m od skrajnego toru, dopuszcza sić realizacjć za-
budowy przeznaczonej na pobyt ludzi, pod warunkiem zastoso-
wania rozwiązań technicznych zapewniających izolacyjność aku-
styczną budynków zgodną z określoną w Polskich Normach doty-
czących ochrony pomieszczeń w budynkach przed hałasem. 

- Ustala sić zasadć lokalizacji na działce budowlanej tylko 1 budyn-
ku mieszkalnego. 

- Dopuszcza sić lokalizacjć budynków w granicy lub w odległości 
min. 1,5m od granicy: 

   w przypadku gdy szerokość działki wynosi 9,0-20,0m,  

 dla budynków gospodarczych i garaşowych.  
- Ustala sić dla terenów, które uzyskały zgodć na zmianć przezna-

czenia gruntów leśnych na cele nieleśne zgodnie z Decyzją Nr 
90/09 Marszałka Województwa Mazowieckiego zagospodarowanie 
zgodnie z § 19 ust. 11, 

- W granicach terenów: 13MN, 16MN, 18MN, 19MN, 22MN, 23MN, 
wystćpują zabytki archeologiczne nr ew. AZP 62-60/15,  
AZP 62-60/24,25, AZP 62-60/12, AZP 62-60/8, dla których została 
wyznaczona ochrona w formie stref ochrony konserwatorskiej, 
określonych na rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczo-
nych numerami: AZP 62-60/15, AZP 62-60/24,25, AZP 62-60/12, 
AZP 62-60/8, zasady ochrony określa § 22 
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2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudo-

wy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- zgodnie z rysunkiem planu, 

- 6.0m od dróg wewnćtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu, 
- w/w ustalenia nie dotyczą: 

sieci i obiektów infrastruktury technicznej. 
b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - max. 

30% powierzchni działki, 
- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 60% 

pow. działki, a na terenie otuliny Bolimowskiego Parku Krajobra-
zowego min. 65% powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna min. 80% na terenie działek 
które uzyskały zgodć na zmianć przeznaczenia gruntów leśnych 
na cele nieleśne, 

- maksymalna intensywność zabudowy – 0.3 

c) Wysokość budynków -  mieszkalnych jednorodzinnych: 

 maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2,  

 maksymalna wysokość mierzona od poziomu terenu przy wejściu 
głównym do budynku do najwyşszego punktu dachu - 11.0m, dla 
budynków na działkach połoşonych w otulinie Bolimowskiego 
Parku Krajobrazowego – 9.0m,  

 maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.8m w sto-
sunku do poziomu terenu.  

- gospodarczych i garaşy na samochody osobowe:  
 maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych -1,  
 maksymalna wysokość - 6.0m,  
 maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.3m w sto-

sunku do poziomu terenu.  
d) Kształt dachów - Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 

22o do 45o, 
- Dopuszcza sić dachy mansardowe (nachylenie połaci dachowych 

od 20o do 60o), 
- Dopuszcza sić stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w 

budynkach gospodarczych lub garaşowych, 
- W przypadku rozbudowy budynków istniejących kąt nachylenia 

połaci dachu w nawiązaniu do istniejącego spadku. 
3) Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości 
a) Zasady i warunki podziałów - dopuszcza sić podział nieruchomości pod warunkiem zachowania 

wartości uşytkowych czćści powstałych po podziale, zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych pla-
nem, 

  - adaptuje sić istniejące, przed wejściem w şycie planu, podziały 
wydzielające działki budowlane o powierzchni mniejszej niş poda-
na wyşej jako wystarczające do zagospodarowania zgodnego z 
przeznaczeniem terenu, pod warunkiem zachowania pozostałych 
ustaleń planu, 

- dopuszcza sić wydzielenie działek o mniejszej szerokości frontu i 
mniejszej powierzchni niş podana ponişej w przypadku gdy taka 
działka ma słuşyć powićkszeniu działki sąsiedniej, 

- kaşda wydzielana działka musi mieć zapewniony bezpośredni 
dostćp do drogi publicznej lub wewnćtrznej i do infrastruktury 
technicznej, 

- za dostćp do drogi publicznej uwaşa sić równieş wydzielenie dro-
gi wewnćtrznej lub dojazdu o parametrach określonych niniejszą 
uchwałą. 
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b) Minimalne powierzchnie 

nowo wydzielanych działek 
- 1200m2 (tolerancja 5%), 

- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek 
wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, dróg wewnćtrznych. 

c) Minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek 

- 20,0m. 

d) Kąt połoşenia działek w 
połoşeniu do pasa drogo-
wego 

- 900± 200 

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
a) Minimalne powierzchnie 

nowo wydzielanych działek 
- 1200m2 

- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek 
wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, dróg wewnćtrznych. 

b) Minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek 

- 20,0m. 

c) Kąt połoşenia działek w 
połoşeniu do pasa drogo-
wego 

- 900± 200 

5) Obsługa komunikacyjna, parkingi 
a) Obsługa komunikacyjna 

terenu 
Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych 
znajdujących sić na obszarze objćtym planem oraz z dróg wewnćtrz-
nych niewyznaczonych na rysunku planu. 

b) Parkingi Ustala sić obowiązek zapewnienia minimum 2-óch miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na własnej działce. W przypadku 
budynków z wbudowaną funkcją usługową – 3 miejsc postojowych. 

 
§ 38. 

 
Oznaczenie terenu 24-26MN  
Powierzchnia 0,9 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
a) Przeznaczenie podstawowe Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o cha-

rakterze leśnym w obszarze chronionego krajobrazu. 
Przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze i garaşowe na samochody osobowe, 

- urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony śro-
dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 

- zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 
2. Zasady zagospodarowania 
1) Ogólne zasady zagospoda-

rowania 
- Ustala sić lokalizacjć na działce budowlanej tylko 1 budynku 

mieszkalnego, 
-  Dopuszcza sić lokalizacjć budynków w granicy lub w odległości 

min. 1,5m od granicy: 
 w przypadku gdy szerokość działki wynosi 9,0 - 20,0m, 
 dla budynków gospodarczych i garaşowych. 

- Ustala sić dla terenów, które uzyskały zgodć na zmianć przezna-
czenia gruntów leśnych na cele nieleśne zgodnie z Decyzją Nr 
90/09 Marszałka Województwa Mazowieckiego zagospodarowanie 
zgodnie z § 19 ust. 11. 

2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  
(dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- zgodnie z rysunkiem planu, 
- dla terenu 24MN zgodnie z rysunkiem planu (15 m od linii rozgra-

niczającej drogi 2KDG i 8.0m od terenu 14ZL- z zastrzeşeniem 
spełnienia wymagań przepisów odrćbnych), 
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  - 6.0m od dróg wewnćtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu, 

- w/w ustalenia nie dotyczą: 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej. 

b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki- max. 
15% powierzchni działki, 

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 80% 
pow. działki, 

- maksymalna intensywność zabudowy – 0.25. 
c) Wysokość budynków - mieszkalnych jednorodzinnych: 

 maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2, 
 maksymalna wysokość - 11.0m, dla budynków na działkach po-

łoşonych w otulinie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – 
9.0m, 

 maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.8m w sto-
sunku do poziomu terenu. 

- gospodarczych i garaşy na samochody osobowe: 
 maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych -1, 
 maksymalna wysokość - 6.0m, 
 maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.3m w sto-

sunku do poziomu terenu. 
d) Kształt dachów - dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 

22o do 45o, 
- dopuszcza sić dachy mansardowe (nachylenie połaci dachowych 

od 20o do 60o), 
- dopuszcza sić stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w 

budynkach gospodarczych lub garaşowych, 
- w przypadku rozbudowy budynków istniejących kąt nachylenia 

połaci dachu w nawiązaniu do istniejącego spadku. 
3) Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości 
a) Zasady i warunki podziałów - dopuszcza sić podział nieruchomości pod warunkiem zachowania 

wartości uşytkowych czćści powstałych po podziale, zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych pla-
nem, 

- adaptuje sić istniejące, przed wejściem w şycie planu, podziały 
wydzielające działki budowlane o powierzchni mniejszej niş poda-
na wyşej jako wystarczające do zagospodarowania zgodnego z 
przeznaczeniem terenu, pod warunkiem zachowania pozostałych 
ustaleń planu,  

  - dopuszcza sić wydzielenie działek o mniejszej szerokości frontu i 
mniejszej powierzchni niş podana ponişej w przypadku gdy taka 
działka ma słuşyć powićkszeniu działki sąsiedniej, 

- kaşda wydzielana działka musi mieć zapewniony bezpośredni 
dostćp do drogi publicznej lub wewnćtrznej i do infrastruktury 
technicznej, 

- za dostćp do drogi publicznej uwaşa sić równieş wydzielenie drogi 
wewnćtrznej lub dojazdu o parametrach określonych niniejsza 
uchwałą. 

b) Minimalne powierzchnie 
nowo wydzielanych działek 

- 1400m2 (tolerancja 5%) 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek 

wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, dróg wewnćtrznych. 

c) Minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek 

- 20,0m. 

d) Kąt połoşenia działek w 
połoşeniu do pasa drogo-
wego 

- 900± 200 
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4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
a) Minimalne powierzchnie 

nowo wydzielanych działek 
- 1400m2 

- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek 
wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, dróg wewnćtrznych. 

b) Minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek 

- 20,0m 

c) Kąt połoşenia działek w 
połoşeniu do pasa drogo-
wego 

- 900± 200 

5) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnćtrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) Obsługa komunikacyjna 

terenu 
Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych 
znajdujących sić na obszarze objćtym planem oraz z dróg wewnćtrz-
nych nie wyznaczonych na rysunku planu. 

b) Parkingi Ustala sić obowiązek zapewnienia minimum 2-óch miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na własnej działce. W przypadku 
budynków z wbudowaną funkcją usługową – 3 miejsc postojowych. 

 
§ 39. 

 
Oznaczenie terenu 1MW 
Powierzchnia 0,3 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o średniej intensyw-

ności zabudowy; 
Przeznaczenie uzupełniające - urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony śro-

dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
- zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza sić lokalizacjć garaşy dla mieszkańców, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi. 

2. Zasady zagospodarowania 
1) Ogólne zasady zagospoda-

rowania 
Ustala sić moşliwość modernizacji, adaptacji, zachowania, rozbudo-
wy i budowy budynków. 

2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
(dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- zgodnie z rysunkiem planu, 
- 6.0m od dróg wewnćtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu, 
- w/w ustalenia nie dotyczą: 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej. 

b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki- max. 
30%, 

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 55% 
pow. działki, 

- maksymalna intensywność zabudowy – 0.50. 
c) Wysokość budynków - mieszkaniowych wielorodzinnych: 

 maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 3, 
 maksymalna wysokość - 14.0m, 
 maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.8m w sto-

sunku do poziomu terenu. 
- gospodarczych i garaşy na samochody osobowe: 

 maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych -1, 
 maksymalna wysokość - 6.0m, 
 maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.3m w sto-

sunku do poziomu terenu. 
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d) Kształt dachów - dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 

45o, 
- dopuszcza sić dachy mansardowe (nachylenie połaci dachowych 

od 20o do 60o), 
- dopuszcza sić stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w 

budynkach gospodarczych lub garaşowych, 
- w przypadku rozbudowy budynków istniejących kąt nachylenia 

połaci dachu w nawiązaniu do istniejącego spadku. 
3) Obsługa komunikacyjna, parkingi 
a) Obsługa komunikacyjna 

terenu 
Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg znajdujących sić 
na obszarze objćtym planem. 

b) Parkingi Naleşy zapewnić liczbć miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych – nie mniejszą niş ilość mieszkań w budynku. 

 
§ 40. 

 
Oznaczenie terenu 1-8RM 
Powierzchnia 6,64 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. 

Przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze, składowe i inwentarskie, 
- urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony śro-

dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
- zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza sić usługi agroturystyczne. 
2. Zasady zagospodarowania 
1) Ogólne zasady zagospoda-

rowania 
- W ramach zabudowy zagrodowej budowa, zachowanie i rozbu-

dowa budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych słuşących 
produkcji rolnej, 

- Zakaz hodowli zwierząt powyşej 10 DJP (duşych jednostek przeli-
czeniowych definiowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska). 

2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudo-
wy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- zgodnie z rysunkiem planu, 
- 6.0m od dróg wewnćtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu, 
- w/w ustalenia nie dotyczą: 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej. 

b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - max. 
40%, 

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 40% 
pow. działki, 

- maksymalna intensywność zabudowy – 0.4. 
c) Wysokość budynków  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2, 

 maksymalna wysokość - 12.0m, 
 maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.8m w sto-

sunku do poziomu terenu. 
d) Kształt dachów - dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 

22o do 45o, 
- dopuszcza sić dachy mansardowe (nachylenie połaci dachowych 

od 20o do 60o), 
- dopuszcza sić stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w 

budynkach gospodarczych lub garaşowych, 
- w przypadku rozbudowy budynków istniejących kąt nachylenia 

połaci dachu w nawiązaniu do istniejącego spadku. 
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3) Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości 
a) Zasady i warunki podziałów - dopuszcza sić podział nieruchomości pod warunkiem zachowania 

wartości uşytkowych czćści powstałych po podziale, zgodnych z 
przeznaczeniem i przepisami odrćbnymi, 

- kaşda wydzielana działka musi mieć zapewniony dostćp do drogi 
publicznej lub wewnćtrznej i do infrastruktury technicznej. 

b) Minimalne powierzchnie 
nowo wydzielanych działek 

- zgodnie z przepisami odrćbnymi; 
- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek 

wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, dróg wewnćtrznych. 

c) Minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek 

- 20,0m; 

d) Kąt połoşenia działek w 
stosunku do pasa drogowe-
go 

- 90º ± 20º. 

4) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnćtrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) Obsługa komunikacyjna 

terenu 
Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych 
znajdujących sić na obszarze objćtym planem oraz z dróg wewnćtrz-
nych nie wyznaczonych na rysunku planu. 

b) Parkingi Ustala sić obowiązek zapewnienia minimum 2-óch miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na własnej działce. 

 
§ 41. 

 
Oznaczenie terenu 1UA 
Powierzchnia 0,22 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe Teren usług uşyteczności publicznej w tym usług administracji (uwa-

ga informacyjna: istniejące budynki administracji i handlu). 
Przeznaczenie uzupełniające - lokalizacja budynków związanych z usługami administracji wraz z 

niezbćdnymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i zagospoda-
rowaniem, 

- urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony śro-
dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 

- zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 
2. Zasady zagospodarowania 
1) Ogólne zasady zagospoda-

rowania 
- Ustala sić moşliwość zachowania, rozbudowy i budowy budyn-

ków. 
- W terenie 1UA wystćpuje obiekt bćdący w rejestrze zabytków (d. 

szkoła Marianów 1782 (nr rej. 894 z dnia 29 grudnia 1967r.)  
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
 (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- zgodnie z rysunkiem planu, 
- 6.0m od dróg wewnćtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu, 
- w/w ustalenia nie dotyczą:  

sieci i obiektów infrastruktury technicznej 
b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki- max. 

55%, 
- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 30% 

pow. działki, 
- maksymalna intensywność zabudowy – 1.0. 

c) Wysokość budynków - usługowych: 
 maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 3, 
 maksymalna wysokość - 14.0m, 
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   maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.8m w sto-

sunku do poziomu terenu. 
- garaşy na samochody: 

 maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych -1, 
 maksymalna wysokość - 6.0m, 
 maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.3m w sto-

sunku do poziomu terenu. 
d) Kształt dachów - dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 

15o do 45o, 
- dopuszcza sić stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w 

budynkach garaşowych, 
- w przypadku rozbudowy budynków istniejących kąt nachylenia 

połaci dachu w nawiązaniu do istniejącego spadku. 
3) Obsługa komunikacyjna, parkingi 
a) Obsługa komunikacyjna 

terenu 
Obsługa terenu z istniejących dróg publicznych znajdujących sić na 
terenie objćtym planem. 

 
§ 42. 

 
Oznaczenie terenu 1UO 
Powierzchnia 1,57 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe Teren usług oświaty (istniejące obiekty szkolne - gimnazjum i szkoła 

podstawowa, hala sportowa). 
Przeznaczenie uzupełniające - lokalizacja obiektów sportu i rekreacji z niezbćdnymi do ich funk-

cjonowania zabudowaniami i zagospodarowaniem, 
- urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony śro-

dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 
- zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Usługi towarzyszące: dopuszcza sić realizacjć obiektów handlowych 
i gastronomicznych jako obiektów towarzyszących o powierzchni 
uşytkowej do 50m2. 

2. Zasady zagospodarowania 
1) Ogólne zasady zagospoda-

rowania 
- Ustala sić moşliwość zachowania, rozbudowy i budowy budyn-

ków, 
  - Ustala sić ochronć i zachowanie istniejącej zieleni parkowej w tym 

zadrzewień i zakrzewień, 
- W terenie 1UO wystćpują 2 obiekty wpisane do ewidencji zabyt-

ków (szkoła murowana z 1925r. (odbudowana po poşarze w latach 
1991-1992), szkoła KEN, drewniana 1856r. remont 1957r.), zasady 
ochrony określa § 22. 

2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  
 (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- zgodnie z rysunkiem planu, 
- 6.0m od dróg wewnćtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu, 
- w/w ustalenia nie dotyczą:  

sieci i obiektów infrastruktury technicznej 
b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - max. 

25%, 
- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 25% 

pow. działki, 
- maksymalna intensywność zabudowy – 0.35. 

c) Wysokość budynków  maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 3, 
 maksymalna wysokość - 14.0m, 
 maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.8m w sto-

sunku do poziomu terenu; 
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d) Kształt dachów - dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 

45o, 
- dopuszcza sić stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w 

budynkach gospodarczych lub garaşowych, 
- w przypadku rozbudowy budynków istniejących kąt nachylenia 

połaci dachu w nawiązaniu do istniejącego spadku. 
3) Obsługa komunikacyjna, parkingi 
a) Obsługa komunikacyjna 

terenu 
Obsługa terenu z istniejącej drogi. 

 
§ 43. 

 
Oznaczenie terenu 1US 
Powierzchnia 1,73 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe Teren usług sakralnych (istniejący budynek kościoła, plebanii, dom 

parafialny i budynki gospodarcze). 
Przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze i garaşowe, 

- urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony śro-
dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 

- zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 
2. Zasady zagospodarowania 
1) Ogólne zasady zagospoda-

rowania 
- Ustala sić moşliwość zachowania, rozbudowy i budowy budyn-

ków 
- Dopuszcza sić modernizacjć istniejącego budynku w obrysie 

ścian zewnćtrznych. 
- W terenie 1US wystćpują 2 obiekty bćdący w rejestrze zabytków, 

(kościół drewniany par. p. w. św. Michała Archanioła nr rej.: 242-
XII-3 z 8.04.1950r. oraz 280 z 29.12.1967r.; klasztor, ob. plebania, 
nr rej.: 243-XII-4 z 8.04.1950r. oraz 281 z 29.12.1967r.), zagospoda-
rowanie zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dla nowej zabudo-
wy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- zgodnie z rysunkiem planu, 

  - 6.0m od dróg wewnćtrznych nie wyznaczonych na rysunku pla-
nu, 

- w/w ustalenia nie dotyczą: sieci i obiektów infrastruktury tech-
nicznej 

b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki-  
max. 25%, 

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 60% 
pow. działki, 

- maksymalna intensywność zabudowy – 0.3. 
c) Wysokość budynków - sakralnych i zabudowy związanej z funkcjami sakralnymi: 

 maksymalna wysokość mierzona - max. 20.0m, (bez wieşy 
kościelnej), 

 pozostałe budynki- max. wysokość 18.00m. 
d) Kształt dachów - dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 

22o do 45o, 
- dopuszcza sić stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w 

budynkach gospodarczych lub garaşowych, 
- w przypadku rozbudowy budynków istniejących kąt nachylenia 

połaci dachu w nawiązaniu do istniejącego spadku. 
3) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnćtrzne nie wskazane na rysunku planu) 
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a) Obsługa komunikacyjna 

terenu 
Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg znajdujących 
sić na obszarze objćtym planem oraz z dróg wewnćtrznych nie wy-
znaczonych na rysunku planu. 

b) Parkingi Ustala sić obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych na terenie 2KP/Z. 

 
§ 44. 

 
Oznaczenie terenu 1-3U 

Powierzchnia 3,80 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny zabudowy usługowej. Lokalizacja budynków, w których pro-
wadzona jest działalność usługowa, drobna wytwórczość, działal-
ność magazynowa oraz handlowa – z niezbćdnymi do ich funkcjo-
nowania zabudowaniami i zagospodarowaniem. 

Przeznaczenie uzupełniające - urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony śro-
dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 

- zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne Funkcja mieszkaniowa budynku zlokalizowana w połączeniu z bu-

dynkiem usługowym, lub jako samodzielny obiekt 
2. Zasady zagospodarowania 

1) Zasady zagospodarowania Ustala sić moşliwość zachowania, rozbudowy i budowy budynków. 
2) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

 (dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a) Linie zabudowy nieprzekra-
czalne 

- zgodnie z rysunkiem planu, 

- 6.0m od dróg wewnćtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu, 
- w/w ustalenia nie dotyczą:  

sieci i obiektów infrastruktury technicznej. 

b) Parametry zabudowy działki - powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki- max. 
45%, 

- powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 30% 
pow. działki, 

- maksymalna intensywność zabudowy – 0.7. 

c) Wysokość budynków - usługowych: 

 maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2, 

 maksymalna wysokość - 12.0m, 

 maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.3m w 
stosunku do poziomu terenu. 

- gospodarczych i garaşy: 

 maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych -1, 

 maksymalna wysokość - 9.0m, 

 maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.3m w 
stosunku do poziomu terenu. 

d) Kształt dachów - dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych do 45o, 

- w przypadku rozbudowy budynków istniejących kąt nachylenia 
połaci dachu w nawiązaniu do istniejącego spadku. 

3) Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości 
a) Zasady i warunki podziałów - dopuszcza sić podział nieruchomości pod warunkiem zachowania 

wartości uşytkowych czćści powstałych po podziale, zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych 
planem, 
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  - adaptuje sić istniejące, przed wejściem w şycie planu, podziały 

wydzielające działki budowlane o powierzchni mniejszej niş 
podana wyşej jako wystarczające do zagospodarowania zgodne-
go z przeznaczeniem terenu, pod warunkiem zachowania pozo-
stałych ustaleń planu, 

- dopuszcza sić wydzielenie działek o mniejszej szerokości frontu i 
mniejszej powierzchni niş podana ponişej w przypadku gdy taka 
działka ma słuşyć powićkszeniu działki sąsiedniej, 

- kaşda wydzielana działka musi mieć zapewniony bezpośredni 
dostćp do drogi publicznej lub wewnćtrznej i do infrastruktury 
technicznej, 

- za dostćp do drogi publicznej uwaşa sić równieş wydzielenie 
drogi wewnćtrznej lub dojazdu o parametrach określonych ni-
niejsza uchwałą. 

b) Minimalne powierzchnie 
nowo wydzielanych działek 

- 1500m2 (tolerancja 5%) 

- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek 
wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, dróg wewnćtrznych. 

c) Minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek 

- 25,0m. 

d) Kąt połoşenia działek w po-
łoşeniu do pasa drogowego 

- 90o± 20o 

4) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
a) Minimalne powierzchnie 

nowo wydzielanych działek 
- 1500m2 

- ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek 
wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, dróg wewnćtrznych. 

b) Minimalne fronty nowo 
wydzielanych działek 

- 25,0m. 

c) Kąt połoşenia działek w po-
łoşeniu do pasa drogowego 

- 90o± 20o 

5) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnćtrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) Obsługa komunikacyjna 

terenu 
Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych 
znajdujących sić na terenie objćtym planem oraz z dróg wewnćtrz-
nych nie wyznaczonych na rysunku planu. 

b) Parkingi Ustala sić obowiązek zapewnienia minimum dwóch miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych na własnej działce na kaşde 
100m2 powierzchni uşytkowej budynku usługowego, jednak nie 
mniej niş 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych a takşe 
min. 1 miejsca postojowego dla samochodu cićşarowego. 

 
§ 45. 

 
Oznaczenie terenu 1KO 

Powierzchnia 0,24 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Teren oczyszczalni ścieków. 
2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospoda-
rowania 

- utrzymuje sić dotychczasowy sposób uşytkowania terenu, 
- rodzaj zabudowy – budynki oraz urządzenia techniczne związane z 

obsługą terenu oczyszczalni ścieków 

- ustala sić moşliwość adaptacji (przebudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy) lub rozbiórki obiektów istniejących, 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 141 – 29110 – Poz. 4531 
 
  - ustala sić formy, parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 

 maksymalna wysokość – 12,0 m, 

 stropodachy lub dachy wielospadowe o jednakowym nachyle-
niu połaci dachowych; nachylenie połaci dachowych do 45o, 

 minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej w sto-
sunku procentowym do powierzchni działki lub działek, na któ-
rych znajduje sić dana inwestycja – 25%, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy oraz utwardzonych dojść 
i dojazdów w stosunku procentowym do powierzchni działki 
lub działek, na których znajduje sić dana inwestycja –75%, 

- dopuszcza sić lokalizacjć dróg wewnćtrznych i placów manewro-
wych w celu prawidłowej obsługi wewnćtrznej, 

- ustala sić lokalizacjć nie mniej niş 5 miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych w liniach rozgraniczających terenu, 

- nakazuje sić zastosowanie rozwiązań technicznych, technologicz-
nych i organizacyjnych dotrzymujących standardów jakości śro-
dowiska poza terenem oczyszczalni ścieków, których zastosowa-
nie uniemoşliwia wystćpowania obszaru ograniczonego uşytko-
wania, 

- W granicy terenu 1KO, wystćpuje zabytek archeologiczny nr ew. 
AZP 62-60/24,25, dla którego została ustalona ochrona w formie 
strefy ochrony konserwatorskiej, określonej na rysunku planu 
specjalnym symbolem i oznaczonej numerem: AZP 62-60/24,25, 
zasady ochrony określa § 22. 

 
§ 46. 

 
Oznaczenie terenu 1-15ZL 

Powierzchnia 7,52 ha 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny lasów. Sposób zagospodarowania terenu – uşytkowanie 
gruntów leśnych w rozumieniu przepisów o lasach. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza sić moşliwość lokalizowania budynków związanych z 
prowadzeniem gospodarki leśnej.  

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospoda-
rowania 

- W granicach terenów: 4ZL, 6ZL, 12ZL, 14ZL, wystćpują zabytki 
archeologiczne nr ew. AZP 62-60/12, AZP 62-60/26, AZP 62-60/27, 
AZP 62-60/8, dla których została ustalona ochrona w formie stref 
ochrony konserwatorskiej, określonych na rysunku planu specjal-
nym symbolem i oznaczonych numerami: AZP 62-60/12, AZP 62-
60/26, AZP 62-60/27, AZP 62-60/8, zasady ochrony określa § 22. 

 
§ 47. 

 
Oznaczenie terenu 1ZC 
Powierzchnia 1,96 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe Teren cmentarza - teren przeznaczony na cele pochówków zmarłych 

oraz realizacji obiektów związanych z tą funkcją jak kaplice cmentar-
ne, grobowe i pomniki, katakumby lub kolumbaria. 

Przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze i techniczne, 
- urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony śro-

dowiska dla potrzeb terenu lub potrzeb lokalnych, 
- zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 
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2. Zasady zagospodarowania 
1) Ogólne zasady zagospoda-

rowania 
- Utrzymuje sić dotychczasowy sposób uşytkowania terenu, 
- Moşliwość urządzania utwardzonych dojść i dojazdów oraz lokali-

zacji obiektów małej architektury, 
- W terenie 1ZC wystćpuje obiekt bćdący w rejestrze zabytków 

(cmentarz przykościelny wraz z kamiennym ogrodzeniem, nr rej.: 
962/A z 2.03.1994r.), zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rćbnymi. 

 
§ 48. 

 
Oznaczenie terenu 1-14R/Z 
Powierzchnia 27,05 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe Tereny rolnicze – tereny łąk, pastwisk i zadrzewień, 

Tereny zieleni wzdłuş istniejących cieków wodnych i rowów melio-
racyjnych. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Ustala sić moşliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, takich jak: 
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
- urządzenia komunikacji – wyłącznie dla obsługi terenu – w tym 

dojazdy związane z utrzymaniem i uşytkowaniem terenów zieleni. 
2. Zasady zagospodarowania Budowa zbiorników wodnych małej retencji. 
1) Ogólne zasady zagospoda-

rowania 
- W granicach terenów: 7R/Z, 10R/Z, 12R/Z, 13R/Z, 14R/Z wystćpują 

zabytki archeologiczne nr ew. AZP 62-60/15, AZP 62-60/24,25, AZP 
62-60/12, AZP 62-60/26, AZP 62-60/27, dla których została ustalona 
ochrona w formie stref ochrony konserwatorskiej, określonych na 
rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczonych numerami: 
AZP 62-60/15, AZP 62-60/24,25, AZP 62-60/12, AZP 62-60/26, AZP 
62-60/27, zasady ochrony określa § 22. 

 
§ 49. 

 
Oznaczenie terenu 1ZP 
Powierzchnia 0,65 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe Teren zieleni urządzonej. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne Ustala sić moşliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, takich jak: 

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
- ciągi pieszo – rowerowe, ścieşki spacerowe, 
- obiekty małej architektury, 
- urządzenia komunikacji – wyłącznie dla obsługi terenu – w tym 

dojazdy związane z utrzymaniem i uşytkowaniem terenów zieleni. 
2. Zasady zagospodarowania 
1). Ogólne zasady zagospoda-

rowania 
Ustala sić minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej w 
stosunku procentowym do powierzchni terenu na 85%, 
Ustala sić maksymalną wielkość powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej w stosunku procentowym do powierzchni terenu na 15%. 

 
§ 50. 

 
Oznaczenie terenu 1-12WS 
Powierzchnia 1,67 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe  Tereny wód powierzchniowych - rzeka Korabiewka i istniejące stawy 
2. Zasady zagospodarowania 
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1) Ogólne zasady zagospoda-

rowania  
- Ustala sić utrzymanie istniejących cieków wodnych i zbiorników 
wodnych z zakazem zanieczyszczania i zasypywania oraz z nakazem 
zabezpieczenia brzegów przed osuwaniem,  
- W granicy terenu: 7W, wystćpuje zabytek archeologiczny nr ew. 
AZP 62-60/27, dla którego została ustalona ochrona w formie strefy 
ochrony konserwatorskiej, określonej na rysunku planu specjalnym 
symbolem i oznaczonej numerem AZP 62-60/27, zasady ochrony 
określa § 22.  

 
§ 51. 

 
Oznaczenie terenu 1-3KP/Z 
Powierzchnia 1,18 ha 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe Tereny komunikacji – parkingów i zieleni urządzonej. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza sić realizacjć: obiektów i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, obiektów i urządzeń małej architektury, ciągów pieszych, 
szpalerów zieleni izolacyjnej. 

2. Zasady zagospodarowania 
1) Zasady zagospodarowania Nakazuje sić nasadzenia drzew w sposób nie kolidujący z sytuowa-

niem miejsc postojowych. 
Zakazuje sić budowy budynków i urządzeń nie związanych z prze-
znaczeniem terenu. 
Na terenie 2KP/Z zaleca sić wydzielenie w centralnej czćści - placu, 
zieleni urządzonej, a takşe od strony północnej (od terenu 1ZC) i 
południowej (od terenu 1KDL) – parkingów w nawiązaniu do otacza-
jących dróg i zabudowy oraz kierunków dojść pieszych. 

 
§ 52. 

 
Oznaczenie terenu 1-2KDG 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe Tereny komunikacji- tereny dróg publicznych kategorii woje-

wódzkiej, klasy głównej 
2. Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania 
1) Szerokość dróg publicznych w 

liniach rozgraniczających 
- dla drogi 1KDG i 2KDG zgodnie z rysunkiem planu, 

2) - tereny obejmują realizacjć wszystkich elementów drogi tj. jezdnia, jednostronny chodnik, od-
wodnienie, ścieşka rowerowa i urządzenia z nią związane, 

- dopuszcza sić realizacjć sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów 
odrćbnych, 

- ustala sić stosowanie naroşnych ścićć linii rozgraniczających na skrzyşowaniach dróg zgodnie z 
wymaganiami przepisów odrćbnych tj. minimum 10.0mx10.0m określonych na rysunku planu. 

 
§ 53. 

 
Oznaczenie terenu  1-2KDL 
1. Przeznaczenie terenu 
1) Przeznaczenie podstawowe Tereny komunikacji- tereny dróg publicznych kategorii gminnej, 

klasy lokalnej 
2. Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania 
1) Szerokość dróg publicznych w 

liniach rozgraniczających 
- dla terenu drogi oznaczonej symbolem 1KDL szerokość 

zmienna zgodnie z rysunkiem planu, 
- dla terenu drogi oznaczonej symbolem 2KDL szerokość 

zmienna od 12.0m do 24.0m zgodnie z rysunkiem planu. 
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2) - tereny obejmują realizacjć wszystkich elementów drogi tj. jezdnia, chodnik, odwodnienie, ewen-

tualnie ścieşka rowerowa i urządzenia z nią związane, 
- dopuszcza sić realizacjć sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów 

odrćbnych, 
- ustala sić stosowanie naroşnych ścićć linii rozgraniczających na skrzyşowaniach dróg zgodnie z 

wymaganiami przepisów odrćbnych tj. 5.0mx5.0m i 10.0m x10.0m określonych na rysunku pla-
nu, 

- W granicy terenu: 2KDL, wystćpuje zabytek archeologiczny nr ew. AZP 62-60/15, dla którego 
została ustalona ochrona w formie strefy ochrony konserwatorskiej, określonej na rysunku pla-
nu specjalnym symbolem i oznaczonej numerem: AZP 62-60/15, zasady ochrony określa § 22. 

 
§ 54. 

 
Oznaczenie terenu 1-22KDD 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny komunikacji - tereny dróg publicznych kategorii 
gminnej, klasy dojazdowej. 

2. Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania 

1) Szerokość dróg publicznych w liniach 
rozgraniczających 

 

- 12.0m dla terenu drogi oznaczonej symbolem 7KDD, 

- 10.0m dla terenów dróg oznaczonych symbolami 2KDD, 
5KDD, 8KDD, 9KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 19KDD, 
20KDD, 21KDD, 

- 8,0m dla terenów dróg oznaczonych symbolem 10KDD, 
11KDD, 

- dla terenu drogi oznaczonej symbolem 1KDD całkowita 
szerokość drogi– 8,0m, a w granicach planu – 6,0m, 

- dla terenu drogi oznaczonej symbolem 3KDD całkowita 
szerokość drogi w granicach planu zmienna– od 6,0m 
do 12,0m, zgodnie z rysunkiem planu, 

- dla terenu drogi oznaczonej symbolem 4KDD całkowita 
szerokość drogi– 10,0m, a w granicach planu – 4,0m, 

- dla terenu dróg oznaczonych symbolami 16KDD i 
22KDD całkowita szerokość drogi– 10,0m, a w granicach 
planu – 4,0m,  

- dla terenu drogi oznaczonej symbolem 6KDD szerokość 
drogi zmienna – zgodna z granicami ewidencyjnymi 
działek: 39/1, 39/2, 39/3, 62, oraz rysunkiem planu, 

  - dla terenu drogi oznaczonej symbolem 4KDD, 15KDD, 
17KDD, 18KDD zgodnie z rysunkiem planu. 

2) - tereny obejmują realizacjć wszystkich elementów drogi tj. jezdnia, chodnik, pobocze, ścieşka 
rowerowa i odwodnienie oraz urządzenia z nią związane, 

- dopuszcza sić realizacjć sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów 
odrćbnych, 

- ustala sić stosowanie naroşnych ścićć linii rozgraniczających na skrzyşowaniach dróg zgodnie z 
wymaganiami przepisów odrćbnych tj. naroşne ścićcia linii rozgraniczających o wymiarach 5.0 
x5.0m określone na rysunku planu, 

- ustala sić zachowanie istniejącego drzewostanu oraz alei drzew biegnącej na osi widokowej 
kościoła wzdłuş projektowanej drogi 14KDD prowadzącej do cmentarza,  

- W granicy terenów: 5KDD, 6KDD, 8KDD, 19KDD wystćpują zabytki archeologiczne nr ew. AZP 
62-60/15, AZP 62-60/12, AZP 62-60/8, dla których została ustalona ochrona w formie stref ochro-
ny konserwatorskiej, określonych na rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczonych nu-
merami: AZP 62-60/15, AZP 62-60/12, AZP 62-60/8, zasady ochrony określa § 22. 

§ 55. 
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Oznaczenie terenu 1KDW 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Teren komunikacji - teren drogi wewnćtrznej. 
2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodarowania - tereny obejmują realizacjć wszystkich elementów drogi 
(jezdnić, chodniki) i urządzeń z nią związanych, 

- dopuszcza sić realizacjć sieci infrastruktury technicznej, 
pod warunkiem zachowania przepisów odrćbnych, 

- ustala sić stosowanie naroşnych ścićć linii rozgranicza-
jących na skrzyşowaniach dróg zgodnie z wymaganiami 
przepisów odrćbnych i określonych na rysunku planu. 

2) szerokość dróg wewnćtrznych w 
liniach rozgraniczających 

10.0m dla terenu drogi oznaczonej symbolem: 1KDW. 

 
§ 56. 

 
Oznaczenie terenu 1-7E 

1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny infrastruktury technicznej - stacje transformatorowe 
i inne urządzenia, bćdące czćścią sieci elektroenergetycznej, 
bądŝ elementem słuşącym obsłudze tej sieci. 

2. Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania 

1) - ustala sić zakaz zabudowy nie związanej z urządzeniami technicznymi dla obsługi terenu, 
- ustala sić minimalne wymiary działki przeznaczonej po lokalizacjć stacji transformatorowej na 

3.0mx2.0m lub dla stacji budynkowej 5.0mx6.0m. 

 
 

Dział III 

Rozdział 1 
Przepisy końcowe 

§ 57. W obszarze niniejszego planu tracą 
moc: 

1. Uchwała nr XXIII/114/97 z dnia 6 marca 
1997r. Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej. 

2. Uchwała nr XXXI/156/97 z dnia 22 grudnia 
1997r. Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej. 

3. Uchwała nr XXVIII/150/97 z dnia 1 paŝdzierni-
ka 1997r. Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej. 

4. Uchwała nr XXVI/149/04 z dnia 1 paŝdziernika 
2004r. Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej. 

§ 58. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska. 

§ 59. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

§ 60. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzćdu Gminy Puszcza Mariańska. 

 Przewodniczący Rady Gminy: 
Zbigniew Brzezicki 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VIII/36/2011 

Rady Gminy Puszcza Mariańska 
z dnia 20 kwietnia 2011r. 

 
WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŞONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
dotyczy projektu planu wyłoşonego do publicznego wglądu w dniach od 2 września 2009r.  

do dnia 23 września 2009r. 
 

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego sporządzonego na podstawie uchwały nr XX/96/2008 Rady 
Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego czćść miej-
scowości Puszcza Mariańska 
 

 

 

D
at

a 
w

p
ły

w
u

 
u

w
ag

i 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, 
której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnićcie 
Wójta Gminy Puszcza Mariańska 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy 
załącznik do uchwały nr....... 

z dnia ........... 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga  
nieuwzglćdniona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga  
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

09
.0

9
.2

00
9 

r.
 Teresa Sapińska 

ul. Klaudyny 14 m 175, 
Warszawa 
Waldemar Słupski 
ul. Wapowskiego 4 m 43, 
Warszawa Ursus 

Składający uwagć wnosi o -
powićkszenie terenu 
budowlanego na działce nr 
ewid. 257 z 30m na 70m oraz 
ujćcie pozostałej czćści działki 
jako rolnej 

dz. nr ewid. 257 teren przeznaczony pod: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług nieuciąşliwych o symbolu 
10MN/U 

- tereny łąk pastwisk i zadrzewień  o symbolu 15Z 

Uwaga 
uwzglćdniona 

- - - - 

2 

25
.0

9
.2

00
9 

r.
 Jan Godlewski 

ul. Akacjowa 98 
96-330 Puszcza Mariańska 

 

Składający uwagć nie wyraşa 
zgody na zaprojektowanie drogi 
o symbolu 25KDD na działce 
bćdącej jego własnością 

dz. nr ewid. 54 teren przeznaczony pod: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
o symbolu 13MN 

- tereny zieleni o symbolu 10Z 
- tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy dojazdowej o symbolu 25KDD 

Uwaga 
uwzglćdniona 

- - - - 

3 

28
.0

9
.2

00
9 

r.
 

Jan i Graşyna Ozićbło ul. 
Główna 10, 05-802 Pruszków 

Składający uwagć nie wyraşają 
zgody na zaprojektowanie dróg 
o symbolu 4KDD, 8KDD, 
5KDD,26 KDD na działkach 
bćdących ich własnością 

dz. nr ewid. 53, 
102,105 

Działka o nr ewid 53 

teren przeznaczony pod: 

-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
o symbolu 13MN 

- tereny łąk, pastwisk i zadrzewień o symbolu 10Z 
- tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy dojazdowej o symbolu 26KDD 

Działka o nr ewid. 102 

teren przeznaczony pod: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
o symbolu 10MN i 11MN 

- tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy dojazdowej o symbolu 5KDD, 4KDD 

- tereny łąk, pastwisk i zadrzewień o symbolu 7Z 
- tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy lokalnej o symbolu 2KDL 

Działka o nr ewid. 105 

teren przeznaczony pod: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
o symbolu 10MN i 20MN 
- tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy dojazdowej o symbolu 8KDD i 4KDD 
- tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy lokalnej o symbolu 2KDL 

Uwaga 
uwzglćdniona 

 

 

 - - - 

4 

29
.0

9
.2

00
9 

r.
 

Jadwiga Rucińska 

ul.  Akacjowa 94 

96-330 Puszcza Mariańska 

Składająca uwagć nie wyraşa 
zgody na zaprojektowanie drogi 
o symbolu 4KDD 

dz. nr ewid. 104 teren przeznaczony pod: 
- tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy dojazdowej o symbolu 4KDD 

- tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy lokalnej o symbolu 2KDL 
-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
o symbolu 19MN 

- tereny łąk, pastwisk i zadrzewień o symbolu 9Z 

Uwaga 
uwzglćdniona 

 

- - - - 

5 

30
.0

9
.2

00
9 

r.
 Pani Elşbieta Kamińska zam. 

ul. Stanisława Papczyńskiego 
36, 96-330 Puszcza Mariańska 

Pani Elşbieta Kamińska nie 
wyraşa zgody na poszerzenie 
ulicy Kozłowskiego ( droga o 
symbolu 13 KDD) kosztem 
działki o nr ewid. 13KDD 

dz. nr ewid. 140/2 teren przeznaczony pod: 

- tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy dojazdowej o symbolu 13KDD 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług nieuciąşliwych o symbolu 
4MN/U. 

Uwaga 
uwzglćdniona 

- - - - 

6 

30
.0

9
.2

00
9r

 

Pani Violetta Wesołek zam. 
 ul. Stanisława Papczyńskiego 
36, 96-330 Puszcza Mariańska 

 

Pani Violetta Wesołek  nie 
wyraşa zgody na zaprojektowa-
nie drogi o symbolu 13KDD 

dz. nr ewid. 140/1 teren przeznaczony pod: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług nieuciąşliwych o symbolu 
4MN/U. 
-  tereny parkingów i zieleni urządzonej o 
symbolu 1KP/Z. 
-  tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy dojazdowej o symbolu 13KDD 

Uwaga 
uwzglćdniona 

- - - - 
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Pani Irmina Cuper zam. 
Długokąty 83 

96-330 Puszcza Mariańska 

 

Pani Irmina Cuper wnosi o 
-Zmniejszenie linii ogrodzenia 
dla działki o nr ewid. 135/4 
- zwićkszenie wysokości 
budynków mieszkalnych z 9,0m 
na 10,0 
- przedłuşenie drogi 13KDD do 
ulicy Senatorówki 
- usytuowanie budynku 
gospodarczego/garaşu w 
odległości 1,5m od granicy 
działki. 
- wyraşenie zgody na budowć 
budynków mieszkalnych z 
podpiwniczeniem 

dz. nr ewid. 135/4 teren przeznaczony pod: 
- zabudowć mieszkaniową jednorodzinna, 
oznaczony symbolem 5MN 

Uwaga 
uwzglćdniona 

czćściowo 

- - - -Uwaga w sprawie zgody na 
usytuowanie budynku 
gospodarczo-garaşowego w 
odległości 1,5m od granicy 
została uwzglćdniona 
- budowa budynku 
mieszkalnego z podpiwnicze-
niem została uwzglćdniona 
pod warunkiem zachowania 
max. wys. poziomu posadzki 
parteru – 0,8m w stosunku do 
poziomu terenu. Pozostałe 
uwagi nie mogą zostać 
rozpatrzone pozytywnie 
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r. Dariusz Dziadek 
ul. Stanisława  
Papczyńskiego 38 

96-330 Puszcza Mariańska 

Składający uwagć nie wyraşa 
zgody na poszerzenie drogi o 
symbolu 13 KDD kosztem działki 
o nr 134/3 

dz. nr ewid. 134/3 teren przeznaczony pod: 
-zabudowć mieszkaniową jednorodzinną o 
symbolu 25MN 

Uwaga 
uwzglćdniona 

- - -  
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Danuta Cendrowska zam. ul. 
Stanisława Kozłowskiego, 96-
330 Puszcza Mariańska 

Składająca uwagć nie wyraşa 
zgody na zaprojektowanie 
poszerzenia drogi o symbolu 
13KDD  kosztem działki o nr 
ewid 139 

dz. nr ewid. 139 teren przeznaczony pod: 
-zabudowć mieszkaniową jednorodzinną o 
symbolu 26MN 

Uwaga 
uwzglćdniona 

- - - - 
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 Edyta Słojewska- Zdun zam. ul. 

A. Mickiewicza 18/4 

96-100 Skierniewice 

Składający uwagć wnoszą o 
uwzglćdnienie całej działki o nr 
ewid 35/3 po zabudowć 

dz. nr ewid 35/3 teren przeznaczony pod: 
-zabudowć mieszkaniową jednorodzinną o 
symbolu 22MN 

- tereny łąk pastwisk i zadrzewień o symbolu 11Z 

Uwaga 
uwzglćdniona 

- - - Działka w całości została ujćta 
pod zabudowć mieszkaniową 
jednakşe została 
wprowadzona linia zabudowy 
24,0m od zachodniej granicy i 
8,0m od drogi 
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WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŞONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
dotyczy projektu planu wyłoşonego do publicznego wglądu w dniach  

od 19 stycznia 2010r. do dnia 9 lutego 2010r. 
 

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego sporządzonego na podstawie uchwały nr XX/96/2008 Rady 
Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego czćść miej-
scowości Puszcza Mariańska 
 

Lp. 

D
at

a 
w

pł
yw

u
 

u
w

ag
i 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnićcie Wójta Gminy 
Puszcza Mariańska 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy 
załącznik do uchwały nr....... 

z dnia ........... 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga  
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

22
.0

2.
20

10
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. 

Zbigniew i Jolanta 
Hryniewieccy 
ul. Gen. Andersa 5 
96-300 Şyrardów 

Składający uwagć wnoszą o zmianć 
przeznaczenia zaprojektowanego terenu 
o symbolu 6R/Z na teren budowlany 
zgodnie z obowiązującym na dzień 
dzisiejszy miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

dz. nr ewid. 97 teren przeznaczony pod: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  o symbolu 13 MN 
i 14 MN 
- tereny lasów o symbolu 2ZL 
- tereny rolnicze łąk pastwisk i 
zadrzewień o symbolu 6R/Z 
- tereny dróg o symbolu 2KDL i 21KDD 

Uwaga 
uwzglćdniona 

- - - - 
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Biskupska-Jastrzćbska 
Stanisława 
ul. Paryska 16 m 56 
03-935 Warszawa 

Składająca uwagć wnosi o zmianć 
przeznaczenia zaprojektowanego terenu 
o symbolu 6R/Z na teren budowlany 
zgodnie z obowiązującym na dzień 
dzisiejszy miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

dz. nr ewid. 95 i 96 teren przeznaczony pod: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  o symbolu 13 MN 
i 14 MN 
- tereny lasów o symbolu 2ZL 
- tereny rolnicze łąk pastwisk i 
zadrzewień o symbolu 6R/Z 
- tereny dróg o symbolu 2KDL i 21KDD 

Uwaga 
uwzglćdniona 

- - - - 

 
 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŞONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
dotyczy projektu planu wyłoşonego do publicznego wglądu w dniach  

od 22 grudzień 2010r. do dnia 21 stycznia 2011r. 
 

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego sporządzonego na podstawie uchwały nr XX/96/2008 Rady 
Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego czćść miej-
scowości Puszcza Mariańska 
 
 Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie Wójta Gminy 
Puszcza Mariańska 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy załącznik 
do uchwały nr....... 

z dnia ........... 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga  
nieuwzglćdniona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga  
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

--- -- ----- ----------- ----- ------------- ---- -- -- -- ------ 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

Zbigniew Brzezicki 
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 Jadwiga Rucińska 
ul.  Akacjowa 94 
96-330 Puszcza Mariańska 

Składająca uwagć wnosi o 
uwzglćdnienie w całości działki 
o nr ewid 55/1 i 55/2 po 
zabudowć mieszkaniową 

dz. nr ewid 55/1 i 
55/2 

teren przeznaczony pod: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
o symbolu 13MN 

- tereny łąk, pastwisk i zadrzewień o symbolu 10Z 
- tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy dojazdowej o symbolu 26KDD 

Uwaga 
uwzglćdniona 

- - - Uwzglćdniono pod 
warunkiem: pozostawienia 
pasa o szer. ok. 10m wzdłuş 
rzeki w postaci terenów  łąk, 
pastwisk i zadrzewień o 
symbolu 10Z 
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Jan Godlewski 
ul. Akacjowa 98 
96-330 Puszcza Mariańska 

 

Składający uwagć wnosi o 
uwzglćdnienie w całości działki 
o nr ewid 54 po zabudowć 
mieszkaniową 

dz. nr ewid 54 teren przeznaczony pod: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
o symbolu 13MN 

- tereny zieleni o symbolu 10Z 
- tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy dojazdowej o symbolu 25KDD 

Uwaga 
uwzglćdniona 

- - - Uwzglćdniono pod 
warunkiem: pozostawienia 
pasa o szer. ok. 10m wzdłuş 
rzeki w postaci terenów  łąk, 
pastwisk i zadrzewień o 
symbolu 10Z 
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 Jan i Graşyna Ozićbło  

ul. Główna 10, 
 05-802 Pruszków 

Składający uwagć wnosi o 
uwzglćdnienie w całości działki 
o nr ewid 53 po zabudowć 
mieszkaniową 

dz. nr ewid 53 teren przeznaczony pod: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
o symbolu 13MN 

- tereny łąk, pastwisk i zadrzewień o symbolu 10Z 
- tereny komunikacji, droga kategorii gminnej 
klasy dojazdowej o symbolu 26KDD 

Uwaga 
uwzglćdniona 

- - - Uwzglćdniono pod 
warunkiem: pozostawienia 
pasa o szer. ok. 10m wzdłuş 
rzeki w postaci terenów  łąk, 
pastwisk i zadrzewień o 
symbolu 10Z 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VIII/36/2011 

Rady Gminy Puszcza Mariańska 
z dnia 20 kwietnia 2011r. 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi 
zmianami) określa sić nastćpujący sposób reali-
zacji oraz zasady finansowania inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych gminy: 

§ 1. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmia-
nami) – zadania własne gminy. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleşące do zadań własnych gminy to realizacja 
dróg publicznych na terenach przeznaczonych w 
planie pod taką funkcjć, budowa sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej oraz zaopatrzenie w ener-
gić elektryczną i gaz. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w 
§ 2: 

1) Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami zawar-
tymi w szczególności w: 

- Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994r., 

- Prawie ochrony środowiska z dnia  
27 kwietnia 2001r., 

- Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o zamó-
wieniach publicznych, 

- Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym, 

- Ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. o gospo-
darce komunalnej, 

- Ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych. 

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w 
§ 2 moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonu-
jącym sić postćpem techniczno – technolo-
gicznym, zgodnie z zasadą stosowania naj-
lepszej dostćpnej techniki (określonej w art. 3 
pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Pra-
wo ochrony środowiska Dz.U. z 2008r. Nr 25, 

poz. 150 z póŝn zm.) o ile nie stanowi naru-
szenia ustaleń planu. 

3) Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej okre-
ślone w § 2 realizowane bćdą w sposób 
określony w art. 7 ustawy Prawo Energetycz-
ne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 2006r. 
Nr 89, poz. 625 z póŝn. zm.). 

4) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakre-
sie infrastruktury technicznej niewyszczegól-
nionych w § 2 jest przedmiotem umowy zain-
teresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, ujćtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240): 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała 
Rady Gminy, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu 
gminy uchwala sić w uchwale budşetowej, 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budşetowy ujmowane są   w wyka-
zie stanowiącym załącznik do uchwały budşe-
towej. 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowa-
ne bćdą z budşetu gminy lub na podstawie 
porozumień z innymi podmiotami 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji finansowane bćdą na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowa-
dzania ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 
z 2006r. Nr 123, poz. 858) ze środków wła-
snych w oparciu o uchwalone przez Radć 
Gminy wieloletnie plany rozwoju i moderni-
zacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyj-
nych (art. 21 ustawy) oraz ze środków po-
chodzących z dofinansowania (krajowego 
i UE). 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bćdą na pod-
stawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energe-
tyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. 
z 2006r. Nr 89, poz. 625). 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

Zbigniew Brzezicki 
45 3 1

 


