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2. Ustala sić nastćpujące ŝródła finansowania 

zadań gminnych: 

1) dochody własne Gminy, 

2) dotacje, 

3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i 
inne, 

4) kredyty, poşyczki preferencyjne, 

5) środki prywatne (porozumienia publiczno 
- prywatne). 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg gminnych 
finansowane bćdą z budşetu gminy lub na 
podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy urządzeń i obiek-
tów liniowych wodociągów i kanalizacji fi-
nansowane bćdą na podstawie art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia  
7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 123, poz. 858 z póŝniejszymi zmia-
nami). 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bćdą na pod-
stawie art. 7 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ener-
getyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jed-
nolity: Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝ-
niejszymi zmianami). 
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UCHWAŁA Nr III/16/2011 

RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE 

 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszewiec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi 
zmianami1)) oraz art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmiana-
mi2)), w związku z uchwałą nr VIII/39/2007 Rady 
Miejskiej w Róşanie z dnia 27 kwietnia 2007r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Kaszewiec oraz po stwierdzeniu zgod-
ności z ustaleniami zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Róşan uchwalonymi w 
uchwale nr XXXVI/174/10 Rady Miejskiej w Ró-
şanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Róşan, Rada Miejska w Róşanie 
uchwala, co nastćpuje:  

 

 

 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Zakres obowiązywania planu. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Kaszewiec, zwany 
dalej planem. 

2. Granice obszaru objćtego planem, o którym 
mowa w ust. 1, są wyznaczone na rysunku 
planu, sporządzonym na mapie w skali 
1:2 000, stanowiącym załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

3. Integralnymi czćściami uchwały są: 

1) Rysunek planu - załącznik nr 1. 

2) Rozstrzygnićcia dotyczące uwag zgłoszo-
nych w czasie wyłoşenia planu – załącznik 
nr 2. 

3) Rozstrzygnićcia dotyczące sposobu reali-
zacji i zasad finansowania inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej – załącznik 
nr 3. 
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§ 2.1. Przeznaczenie terenu i zasady zago-
spodarowania ustalone w planie oznacza sić 
symbolem literowym oraz numerem wyróşnia-
jącym teren spośród innych o tym samym prze-
znaczeniu. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi jego ustalenia-
mi: 

1) granice obszaru objćtego planem 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu i róşnych sposobach zagospoda-
rowania, 

3) symbole przeznaczenia terenów, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) zwymiarowane odległości, 

6) obszar bezpośredniego zagroşenia powo-
dziowego – o prawdopodobieństwie 1%, 

7) obiekty budowlane i stanowiska archeolo-
giczne bćdące w ewidencji zabytków. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu mają charakter informacyjny lub postulo-
wany: 

1) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 
2000 – Dolina Dolnej Narwi PLB 140014, 

2) grupa drzew – pomnik przyrody, 

3) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu i róşnych sposobach zagospoda-
rowania – informacyjne, 

4) wybrane oznaczenia poza granicami planu – 
informacyjne, 

5) drogi rowerowe - proponowane, 

6) granica potencjalnej uciąşliwości akustycznej 
drogi krajowej (1KGDP) – informacyjna. 

§ 3.1. Dla całego obszaru objćtego uchwałą, 
plan określa: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 

tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaŝniki zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania obiek-
tów podlegających ochronie, ustalone na 
podstawie odrćbnych przepisów, w tym te-
reny naraşone na niebezpieczeństwo po-
wodzi; 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału i 
scalania nieruchomości objćtych planem 
miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu, w tym zakazy zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć jednorazową pobieraną w 
razie zbycia nieruchomości. 

2. W granicach obszaru objćtego uchwałą nie 
wystćpują obiekty wymagające ochrony dóbr 
kultury współczesnej, tereny górnicze oraz tere-
ny zagroşone osuwaniem sić mas ziemnych. 

§ 4. Wyjaśnienie pojćć i definicji uşytych w 
tekście uchwały 

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) planie - naleşy przez to rozumieć ustale-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, stanowiące przepisy 
gminne, obejmujące obszar określony w 
§ 1 niniejszej uchwały, 

2) uchwale - naleşy przez to rozumieć ni-
niejszą uchwałć, o ile z treści przepisu 
nie wynika inaczej, 

3) terenie – naleşy przez to rozumieć teren 
funkcjonalny lub teren komunikacji, dla 
którego obowiązują ustalenia planu, wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi oraz 
określony symbolem terenu zgodnie z 
rysunkiem planu, 

4) symbolu terenu – naleşy przez to rozu-
mieć oznaczenie poszczególnych tere-
nów określające ich przeznaczenie, 
zgodnie z § 5, 

5) wtórnym podziale działki - naleşy przez 
to rozumieć taki geodezyjny podział 
działki, który nastąpił po wejściu planu w 
şycie, zgodny z wymogami planu i prze-
pisami odrćbnymi, 
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6) froncie działki – naleşy przez to rozumieć 
czćść działki budowlanej, która przylega 
do drogi, z której odbywa sić główny 
wjazd lub wejście na działkć, 

7) dostćpie do drogi publicznej - naleşy 
przez to rozumieć bezpośredni dostćp do 
tej drogi albo dostćp przez drogć we-
wnćtrzną lub przez ustanowienie odpo-
wiedniej słuşebności drogowej, 

8) powierzchni biologicznie czynnej – nale-
şy przez to rozumieć grunt rodzimy nie-
zabudowany i nie stanowiący na-
wierzchni dojazdów, dojść pieszych, ta-
rasów i stropodachów, pokryty roślinno-
ścią lub wodą powierzchniową, 

9) przeznaczenie terenu – naleşy przez to 
rozumieć kategorić przeznaczenia tere-
nu, w tym mieszczące sić w danym prze-
znaczeniu funkcje, 

10) przeznaczeniu podstawowym – naleşy 
przez to rozumieć ustalone w planie 
przeznaczenie przewaşające na działce 
budowlanej, obejmujące co najmniej 
60% powierzchni uşytkowej zabudowy, 

11) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleşy 
przez to rozumieć, şe określona funkcja 
zabudowy lub sposób zagospodarowa-
nia terenu zajmuje co najwyşej 40% po-
wierzchni zabudowy na działce budow-
lanej lub powierzchni działki budowla-
nej. Na terenach oznaczonych w planie 
symbolami P, UT, R, RZL, ZL przez prze-
znaczenie dopuszczalne, naleşy rozu-
mieć, şe określona funkcja zabudowy lub 
sposób zagospodarowania terenu zaj-
muje co najwyşej 40% powierzchni tere-
nu, 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linić, której nie naleşy 
przekraczać przy budowie nowych bu-
dynków i rozbudowie istniejących, z 
pominićciem balkonów, wykuszy, oka-
pów i gzymsu oraz elementów wejścia 
do budynku - schodów, podestu, daszka, 
pochylni dla niepełnosprawnych i ganku 
wysunićtych poza obrys budynku nie 
wićcej niş 1,5 metra, 

13) nośniku reklamowym – naleşy przez to 
rozumieć urządzenie słuşące ekspozycji 
reklamy (bilbord, banner, tablica, gablo-
ta, szyld reklamowy, słup ogłoszeniowo- 
reklamowy, maszt itp.) 

14) maksymalnej wysokości budynku – na-
leşy przez to rozumieć najwićkszy, nie-
przekraczalny wymiar pionowy budynku 
mierzony (w metrach) od poziomu tere-
nu przy najnişej połoşonym wejściu do 

budynku lub jego czćści, znajdującym 
sić na pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku, do najwyşej połoşonej kalenicy 
dachu lub w przypadku form płaskich 
dachu do krawćdzi gzymsu lub attyki, 

15) usługach – naleşy przez to rozumieć 
wszelkie budynki lub budowle, które w 
całości lub czćści słuşą do działalności, 
której celem jest zaspokajanie potrzeb 
ludności, a nie wytwarzanie bezpośred-
nio metodami przemysłowymi dóbr ma-
terialnych, 

16) usługach nieuciąşliwych – naleşy przez 
to rozumieć usługi o nieduşym nega-
tywnym oddziaływaniu na środowisko 
związane z mieszkalnictwem, obsługą 
gospodarstw domowych lub turystyką, z 
zakresu handlu detalicznego, gastrono-
mii, rzemiosła, przetwórstwa rolno - 
spoşywczego i usług społecznych, 

17) usługach publicznych – naleşy przez to 
rozumieć tereny i obiekty usług przezna-
czone do działalności usługowej słuşącej 
celom publicznym, określonym w prze-
pisach odrćbnych, w tym w zakresie 
oświaty, ochrony zdrowia, nauki, opieki 
społecznej, kultury, sportu i rekreacji, a 
takşe obiekty administracji publicznej, 
utrzymania porządku publicznego i 
ochrony przeciwpoşarowej, 

18) zabudowie mieszkaniowej jednorodzin-
nej – naleşy przez to rozumieć budynki 
mieszkalne jednorodzinne wraz z budyn-
kami gospodarczymi i garaşowymi, 

19) zabudowie zagrodowej – naleşy przez to 
rozumieć budynki mieszkalne, gospo-
darcze i inwentarskie w rodzinnych go-
spodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych lub leśnych, 

20) zabudowie rekreacyjnej – naleşy przez to 
rozumieć zabudowć uşytkowaną – w ce-
lach rekreacyjno-wypoczynkowych, słu-
şącą rekreacji indywidualnej jak i komer-
cyjnej oraz garaşe, 

21) urządzeniach i obiektach liniowych infra-
struktury technicznej – naleşy przez to 
rozumieć urządzenia, w tym urządzenia 
w budynkach o maksymalnej wysokości 
6 m, obiekty i sieci: elektroenergetyki, 
gazownictwa, wodociągów, kanalizacji, 
telekomunikacji, gospodarki odpadami i 
ciepłownictwa, 

2. W odniesieniu do innych określeń uşytych w 
planie i nie ujćtych w ust. 1 naleşy stosować 
definicje zgodne z obowiązującymi odrćb-
nymi przepisami i aktami prawa. 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 56 – 10419 – Poz. 1831 
 

§ 5. Przeznaczenie terenów 

1. Ustala sić linie rozgraniczające tereny o róş-
nym sposobie przeznaczenia i róşnych zasa-
dach zagospodarowania, wyznaczone na ry-
sunku planu. 

2. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie tere-
nów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 
i kolejnym numerem: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej – oznaczone symbolem MW, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – oznaczone symbolem MN, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usług nieuciąşliwych – ozna-
czone symbolem MNU, 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych – oznaczone symbolem 
MN/RM, 

5) tereny zabudowy rekreacyjnej – ozna-
czone symbolem ML, 

6) tereny zabudowy rekreacyjnej i zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
oznaczone symbolem ML/MN, 

7) tereny usług rekreacyjno - wypoczynko-
wych – oznaczone symbolem UT, 

8) tereny produkcji, składów i magazynów 
– oznaczone symbolem P, 

9) tereny rolne – oznaczone symbolem R, 

10) tereny rolne z dopuszczeniem zalesień – 
oznaczone symbolem RZL, 

11) tereny lasów – oznaczone symbolem ZL, 

12) tereny wód powierzchniowych – ozna-
czone symbolem WS, 

13) tereny dróg publicznych: 

a) ulica klasy głównej ruchu przyspie-
szonego - oznaczone symbolem 
KDGP, 

b) ulica klasy zbiorczej - oznaczone 
symbolem KDZ, 

c) ulice klasy lokalnej - oznaczone sym-
bolem KDL, 

d) ulice klasy dojazdowej - oznaczone 
symbolem KDD, 

e) ciągi pieszo-jezdne - oznaczone sym-
bolem KPJ, 

 

3. Ustala sić nastćpujące tereny inwestycji celu 
publicznego: 

1) tereny komunikacji oznaczone symbolem 
KDGP, KDL, KDD, KPJ, 

2) tereny opieki nad nieruchomościami sta-
nowiącymi zabytki – stanowiska arche-
ologiczne bćdące w ewidencji zabytków, 
oznaczone symbolem AZP oraz granicą, 
obiekt budowlany bćdący w ewidencji za-
bytków oznaczony na rysunku planu sym-
bolem graficznym, 

3) tereny ochrony zagroşonych wyginićciem 
gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk – 
tereny Obszaru Specjalnej Ochrony Pta-
ków sieci Natura 2000 – Dolina Dolnej Na-
rwi PLB 140014 oznaczone na rysunku 
planu granicą, 

4) dopuszcza sić na całym obszarze objćtym 
planem lokalizowanie zadań dla realizacji 
celów publicznych w rozumieniu przepi-
sów o gospodarce nieruchomościami i 
przepisów odrćbnych z zakresu infrastruk-
tury technicznej, komunikacji rowerowej, 
ochrony przed powodzią oraz urządzeń 
melioracji wodnych w ramach funkcji i za-
sad zagospodarowania terenu dopuszczo-
nych planem. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz wymagania wynikające z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
wskazane na rysunku planu, z uwzglćdnie-
niem ust. 2. 

2. O ile na rysunku planu nie wskazano inaczej, 
obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy 
w nastćpujących odległościach od linii roz-
graniczających dróg: 

1) KDGP – 25,0m, 

2) KDZ – 7,0m, 

3) KDL, KDD, KPJ, KDW – 5,0m. 

§ 7.1. Ogrodzenie działki budowlanej od 
strony dróg naleşy lokalizować wyłącznie na 
terenie działki budowlanej uwzglćdniając linie 
rozgraniczające terenu. 

2. Ustala sić wysokość ogrodzeń poszczegól-
nych działek nieprzekraczającą 2,0m ponad po-
ziom terenu. 

3. Ustala sić zakaz stosowania w ogrodze-
niach od strony dróg przćseł z prefabrykowa-
nych elementów betonowych. 

4. Ustala sić ogrodzenia bez ciągłego funda-
mentu lub z przepustami, umoşliwiające migra-
cje drobnej fauny. 
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5. Zakazuje sić lokalizowania ogrodzeń we-
wnćtrznych na terenach połoşonych w liniach 
rozgraniczających terenów leśnych, oznaczo-
nych symbolem ZL oraz na terenach ulic pu-
blicznych i ulic wewnćtrznych; zakaz nie dotyczy 
urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. 

§ 8.1. W zakresie rozmieszczenia nośników 
reklamowych ustala sić zakaz ich umieszczania 
na drzewach, na obiektach i urządzeniach tech-
nicznych, obiektach tworzących ozdoby ulic, 
terenach leśnych, oznaczonych symbolem ZL, 
oraz w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków w 
sieci obszarów Natury 2000 – Dolina Dolnej Na-
rwi PLB 140014 na terenach rolnych, oznaczo-
nych symbolem R. 

2. W stosunku do wolnostojących nośników 
reklamowych ustala sić zasadć jeden nośnik na 
jednej działce budowlanej oraz ustala sić mak-
symalne wymiary nośnika: 5,0m wysokości i 
6m2 powierzchni. 

3. W stosunku do wkomponowanych w 
ogrodzenia lub elewacje budynków nośników 
reklamowych ustala sić, şe powierzchnia ich nie 
moşe być wićksza niş 3m2. 

4. Nośniki reklamowe w formie stałych tablic 
i stałych urządzeń reklamowych nie mogą być 
umieszczane na elewacjach budynków w spo-
sób zakłócający kompozycjć architektoniczną 
elewacji oraz nie mogą przesłaniać otworów 
okiennych. 

§ 9.1. Dla budynków mieszkalnych i rekre-
acyjnych ustala sić: 

1) utrzymanie tradycyjnych form wystroju, de-
talu i kolorystyki nawiązujących do tradycji 
regionalnej zapewniającej tworzenie harmo-
nijnych form zagospodarowania z zalecanym 
uşyciem miejscowych materiałów - zwłaszcza 
drewno, cegła, kamień; 

2) stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji. 
Ustala sić zakaz stosowania kolorów w tona-
cjach jaskrawych oraz kolorach: fioletowym i 
róşowym; 

3) przy zastosowaniu dachów pochyłych, sto-
sowanie dachów w kolorystyce tradycyjnej, 
pokrytych dachówką ceramiczną, bitumiczną 
lub materiałami dachówkopodobnymi. 

2. Ustaloną w ust. 1 formć i kolorystykć ele-
wacji budynków mieszkalnych i rekreacyjnych 
zaleca sić równieş dla pozostałych budynków. 

§ 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

1. Ustala sić ochronć terenów podlegających 
ochronie na zgodnie z przepisami odrćb-

nymi, wskazując na rysunku planu ich gra-
nice lub lokalizacjć: 

1) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków w 
sieci obszarów Natury 2000 – Dolina 
Dolnej Narwi PLB140014, 

2) Grupa drzew – pomnik przyrody, 

3) obszar bezpośredniego zagroşenia po-
wodziowego – o prawdopodobieństwie 
1%. 

2. Ustala sić dla Obszaru Specjalnej Ochrony 
Ptaków w sieci obszarów Natury 2000 – Do-
lina Dolnej Narwi PLB140014 zasady go-
spodarowania terenami i obiektami zgodne 
z przepisami odrćbnymi, w tym z ustawą o 
ochronie przyrody, Prawem ochrony śro-
dowiska oraz z przepisami wykonawczymi. 
Do czasu wejścia w şycie planu ochrony 
ww. OSOP, sporządzanego na podstawie 
przepisów odrćbnych, wszelkie zagospoda-
rowanie oraz szczegółowe zasady ochrony 
terenu powinny być zgodne z wymagania-
mi określonymi ponişej: 

1) zakazuje sić podejmowania działań mo-
gących w znaczący sposób wpłynąć ne-
gatywnie na gatunki ptaków i siedliska 
tych gatunków, dla których ochrony zo-
stał wyznaczony ten obszar Natury 2000,  

2) zakazuje sić naruszania walorów przy-
rodniczych i krajobrazowych,  

3) zakazuje sić naruszania stosunków wod-
nych, likwidacji zbiorników wodnych 
oraz obszarów łąk wilgotnych,  

4) zakazuje sić wydobycia torfu,  

5) zakazuje sić wykonywania prac ziem-
nych trwale zniekształcających rzeŝbć te-
renu, zakaz ten nie dotyczy realizacji 
urządzeń wodnych,  

6) zakazuje sić lokalizacji budynków poza 
terenami wyznaczonymi do zabudowy w 
niniejszym planie, z wyjątkiem budyn-
ków - urządzeń i obiektów liniowych in-
frastruktury technicznej,  

7) rozmieszczenie nośników reklamowych 
zgodnie z § 8,  

8) nakazuje sić zachowania zadrzewień i 
zakrzewień śródpolnych, łąkowych, 
nadwodnych i przydroşnych, za wyjąt-
kiem niezbćdnych działań związanych z 
budową lub modernizacją infrastruktury 
komunikacyjnej i technicznej.  

3. Wskazuje sić cały obszar planu jako pre-
dysponowany do objćcia ochroną w posta-
ci parku krajobrazowego. 
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4. Ustala sić dla obszaru bezpośredniego za-

groşenia powodziowego o prawdopodo-
bieństwie wystąpienia 1%: 

1) zasady gospodarowania terenami i 
obiektami zgodne z przepisami odrćb-
nymi; 

2) zakaz realizacji przydomowych oczysz-
czalni ścieków oraz ujćć komunalnych i 
stacji uzdatniania wody; 

3) zakaz realizacji obiektów budowlanych 
na terenach R, ZL i RZL; 

4) przy lokowaniu nowych budynków oraz 
szczelnych zbiorników na ścieki, na wy-
znaczonych terenach zabudowy, ozna-
czonych symbolami MN, MNU, MN/RM, 
ML, ML/MN i UT, ustala sić obowiązek 
uzyskania indywidualnego uzgodnienia 
posadowienia (rzćdnej „0”) budynku 
oraz włazów do zbiornika na ścieki wy-
danego przez Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. Dla no-
wych obiektów budowlanych ustala sić 
zakaz podpiwniczenia. 

5. Ustala sić zasady lokalizowania przedsić-
wzićć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko: 

1) zakazuje sić realizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów od-
rćbnych, na całym terenie planu; 

2) zakazuje sić realizacji przedsićwzićć mo-
gących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko w rozumieniu prze-
pisów odrćbnych, na terenach zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-
czonej symbolem MW, zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
nieuciąşliwych oznaczonych symbolami 
MN, MNU, MN/RM, ML/MN oraz zabu-
dowy rekreacyjnej oznaczonej symbo-
lem ML i ML/MN; 

3) zakaz, o którym mowa w pkt 1 i 2 nie do-
tyczy realizacji urządzeń i obiektów li-
niowych infrastruktury technicznej i ko-
munikacyjnej, w tym inwestycji celu pu-
blicznego; 

4) prowadzona działalność, nie moşe po-
wodować przekroczenia standardów ja-
kości środowiska poza terenem do któ-
rego inwestor posiada tytuł prawny. Za-
kaz ten nie dotyczy inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łączności publicznej, 
jeşeli taka inwestycja jest zgodna z prze-
pisami odrćbnymi. 

6. Ustala sić ochronć wód podziemnych i po-
wierzchniowych poprzez: 

1) zakaz odprowadzanie do gruntu, rowów 
melioracyjnych i wód powierzchniowych 
ścieków, zawierających substancje za-
nieczyszczające w ilościach przekraczają-
cych dopuszczalne wartości wskaŝników 
zanieczyszczeń, które są określone w 
przepisach odrćbnych,  

2) odprowadzenie wód opadowych zgod-
nie z ustaleniami § 16 niniejszej uchwały,  

3) zasady zaopatrzenia w wodć i odprowa-
dzania ścieków bytowych zgodnie z usta-
leniami § 16 niniejszej uchwały.  

7. Ustala sić ochronć wód powierzchniowych 
poprzez: 

1) zakaz lokalizacji budynków w odległości 
mniejszej niş 20,0m oraz ogrodzeń w od-
ległości mniejszej iş 10,0m od linii roz-
graniczających tereny naturalnych wód 
powierzchniowych oznaczonych symbo-
lem WS, 

2) nakaz utrzymania istniejących zbiorni-
ków wodnych, w tym niewielkich oczek 
wodnych i okresowo podmokłych obni-
şeń terenu poprzez zakaz ich zabudowy-
wania i zasypywania, 

3) nakaz zachowania ciągłości istniejących 
rowów melioracyjnych, 

4) zachowania odległości od korony rowu 
melioracyjnego - minimum 7,5m przy 
realizacji nowych budynków bądŝ roz-
budowy istniejących oraz minimum 
3,0m przy realizacji ogrodzeń, 

5) nakaz, by przed realizacją nowych inwe-
stycji uwzglćdnić istniejące urządzenia 
melioracyjne, pod nadzorem Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji Wodnych. 

8. Ustala sić obowiązek ochrony przed hała-
sem poprzez: 

1) określenie dopuszczalnych poziomów 
hałasu określonych przepisami odrćb-
nymi, w tym Prawa ochrony środowiska, 
dla terenów:  

a) MW, które zalicza sić do terenów za-
budowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego, 

b) MN, MN/RM, ML/MN, które zalicza sić 
do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

c) UT, ML, które zalicza sić do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych, 
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d) MNU, które zalicza sić do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

2) w zakresie ochrony przed hałasem ko-
munikacyjnym wskazuje sić zasićg po-
tencjalnej uciąşliwości akustycznej od 
istniejącej drogi głównej ruchu przyspie-
szonego, oznaczonej symbolem 1KDGP, 
w obszarze 80,0m od linii rozgraniczają-
cej ten teren.  

9. W zakresie ochrony przed promieniowa-
niem elektromagnetycznym w obszarze 
planu ustala sić – przepisy § 11 i § 16 ni-
niejszej uchwały stosuje sić odpowiednio. 

10. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniami i ograniczeniem emisji sub-
stancji szkodliwych w obszarze planu ustala 
sić wskazanie stosowania urządzeń grzew-
czych zgodnie z ustaleniami w § 16, ust. 10 
niniejszej uchwały. 

11. W zakresie ochrony zieleni wysokiej i funk-
cjonowania przyrodniczego ustala sić: 

1) obowiązek zachowania czćści po-
wierzchni działek jako powierzchni bio-
logicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi, 

2) obowiązek zachowania wartościowego 
drzewostanu, w tym terenów leśnych 
wyznaczonych na rysunku planu. 

§ 11. Ustala sić wymóg, przy realizacji zabu-
dowy, sieci i obiektów liniowych infrastruktury 
technicznej oraz zalesień, zachowania obszarów 
ograniczonego uşytkowania, stref ochronnych i 
technicznych od istniejących i projektowanych 
urządzeń oraz obiektów liniowych zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, w tym ustala sić, şe dzia-
łania inwestycyjne w sąsiedztwie napowietrz-
nych linii energetycznych średniego napićcia w 
pasie o szerokości 11m wymagają na etapie 
projektowania, realizacji oraz uşytkowania 
uwzglćdnienia przepisów bezpieczeństwa, Pol-
skich Norm oraz innych przepisów odrćbnych.  

§ 12. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków 

1. Ustala sić ochronć konserwatorską drew-
nianego domu Nr 9 (dz. ewid. 102), bćdą-
cego w ewidencji zabytków, oznaczonego 
symbolem graficznym na rysunku planu, 
poprzez: 

1) ochronć przed zniszczeniem. Wszelkie 
prace remontowe (równieş te nie wyma-
gające pozwolenia na budowć, typu: 
wymiana okien, prace remontowe przy 
elewacji i dachu), przebudowa, a takşe 
rozbudowa i nadbudowa, jak równieş 
nowe inwestycje i zmiany sposobu uşyt-

kowania terenu w obrćbie działki tego 
obiektu winny być dokonane po uzgod-
nieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, a wszelkie prace w obiekcie 
zabytkowym muszą być wykonywane 
pod nadzorem osoby z uprawnieniami 
konserwatorskimi; 

2) ewentualną rozbiórkć obiektu znajdują-
cego sić w ewidencji zabytków naleşy 
poprzedzić opracowaniem dokumentacji 
o zakresie uzgodnionym z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

3) w sąsiedztwie obiektu - tzn. na działce 
ewidencyjnej gdzie wystćpuje obiekt - 
nakazuje sić stosowanie w budownic-
twie zharmonizowanych form architek-
tonicznych uwarunkowanych historycz-
nie i kulturowo z zastosowaniem na ele-
wacjach materiałów tradycyjnych; 

4) umieszczanie szyldów i reklam na bu-
dynku i działce budowlanej, na której sić 
znajduje wymaga uzgodnienia z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2. W granicach oznaczonej na rysunku planu 
strefy ochrony stanowisk archeologicznych, 
bćdących w ewidencji zabytków, ustala sić 
obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian 
w uşytkowaniu terenu i planowanych inwe-
stycji - kubaturowych, drogowych, związa-
nych z infrastrukturą techniczną oraz innych 
związanych z robotami ziemnymi narusza-
jącymi strukturć gruntu ponişej warstwy 
ornej – tj. głćbiej niş na 0,3m ponişej po-
ziomu terenu. Uzgodnione zmiany w uşyt-
kowaniu terenu oraz planowane inwestycje 
mogą być dopuszczone do realizacji po 
przeprowadzeniu archeologicznych badań 
wykopaliskowych (sondaşowych) wyprze-
dzających planowane inwestycje. Zakres 
tych badań i ich termin określi Wojewódzki 
Konserwator Zabytków na etapie w/w 
uzgodnień dla poszczególnych inwestycji. 

3. Ustala sić obowiązek zapewnienia stałego 
nadzoru archeologicznego przy robotach 
ziemnych związanych z działaniami inwe-
stycyjnymi, z rygorem zmiany na archeolo-
giczne badania wykopaliskowe w przypad-
ku ujawnienia, w wykopach budowlanych, 
obiektów archeologicznych. 

§ 13. Scalenia i podziały nieruchomości 

1. Nie wyznacza sić obszarów scaleń oraz po-
działu nieruchomości. Scalenia i podziału 
nieruchomości moşna dokonać zgodnie z za-
sadami podziału na działki określonymi w ni-
niejszej uchwale i w przepisach odrćbnych. 
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2. Podział terenu na działki budowlane uwaşa 

sić za zgodny z planem, jeşeli zostaną za-
chowane nastćpujące warunki: 

1) uwzglćdnione zostaną wyznaczone na ry-
sunku planu linie rozgraniczające tereny o 
róşnym przeznaczeniu i róşnych sposo-
bach zagospodarowania; 

2) minimalne powierzchnie działek określone 
wg ustaleń szczegółowych dla poszcze-
gólnych terenów. Dopuszcza sić dla kaş-
dego terenu wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niş określona w prze-
pisach szczegółowych wyłącznie na po-
wićkszenie sąsiedniej nieruchomości pod 
warunkiem, şe działka, z której wydzielany 
jest teren zachowa powierzchnić nie 
mniejszą niş określona w niniejszej 
uchwale dla poszczególnych terenów za-
budowy 

3) minimalna szerokość frontu działek wg 
ustaleń szczegółowych dla poszczegól-
nych terenów; 

4) dostćp do terenów dróg publicznych lub 
wewnćtrznych wszystkich nowoprojekto-
wanych działek budowlanych zgodnie z 
ustaleniami § 14 oraz wydzielenie terenów 
dróg publicznych i wewnćtrznych ustalo-
nych planem, niezbćdnych dla funkcjo-
nowania inwestycji planowanych na po-
szczególnych działkach i w ich sąsiedz-
twie; 

5) zachowane zostaną wartości uşytkowe ca-
łego terenu i zapewniony bćdzie bezpo-
średni dostćp do drogi publicznej lub 
przez drogć wewnćtrzną o szerokości co 
najmniej 6,0 m do działek rolnych i le-
śnych; 

6) przy podziałach terenu przyległego do 
skrzyşowań dróg uwzglćdnione zostaną 
kąty widoczności zgodne z przepisami od-
rćbnymi. 

3. Minimalny kąt połoşenia granic działek, w 
stosunku do pasa drogowego, uzyskanych w 
wyniku scalenia gruntów, połoşonych na te-
renach oznaczonych symbolami UP, MN, 
MNU, MN/RM, ML, ML/MN – 60o. 

4. W planie adaptuje sić zastane wielkości oraz 
szerokości frontu działek na cele budowlane, 
o ile bćdą spełniały wymagania określone w 
przepisach odrćbnych dla lokalizacji zabu-
dowy. 

5. Działki budowlane, z których wydzielono 
działki pod drogi publiczne lub wewnćtrzne 
zachowują status działki budowlanej, o ile 
pozostała czćść działki bćdzie spełniała wy-
magania określone w przepisach odrćbnych 
dla lokalizacji zabudowy. 

§ 14. Komunikacja 

1. Ustala sić, zasady przebudowy, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji w obszarze 
planu: 

1) ustala sić tereny ulic - dróg publicznych 
zlokalizowanych na obszarze objćtym pla-
nem, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: KDGP, KDZ, KDL, KDD, KPJ i tereny 
komunikacji wewnćtrznej oznaczone na 
rysunku planu symbolami KDW, 

2) ustala sić przebieg linii rozgraniczających 
terenów komunikacji, określonych w pkt 1 
oraz klasyfikacjć funkcjonalną ulic i zasady 
obsługi komunikacyjnej terenów, zgodnie 
z rysunkiem planu oraz ponişszą tabelą: 

 
Symbol  

na rysunku planu 
Funkcja drogi Orientacyjny  

przekrój 
Orientacyjna  

szerokość pasa ruchu 
(m) 

Szerokość w liniach  
rozgraniczających 

(m) 
1KDGP główna ruchu  

przyspieszonego 
1x2 3,5 23-48 

1KDZ zbiorcza 1x2 2,75 20 
1KDL lokalna 1x2 2,75 12 
1KDD dojazdowa 1x2 2,75 10 
2KDD 10-11 

3, 5KDD 10 
1KPJ ciąg pieszo-jezdny 1x2 2,5 8 
2KPJ 8-9 

1, 2KDW wewnćtrzna 1x2 2,5 8 
  8 

 
2. W opracowaniach realizacyjnych dróg do-

jazdowych, ciągów pieszojezdnych i wewnćtrz-
nych w obrćbie terenów zabudowanych naleşy 
uwzglćdniać zatoki parkingowe zlokalizowane w 
liniach rozgraniczających tych dróg. 

3. Ustala sić zasadć wydzielenia miejsc par-
kingowych: 

1) minimum 2 miejsca parkingowe na kaşdej 
działce budowlanej przeznaczonej pod zabu-
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dowć mieszkaniową jednorodzinną lub za-
grodową, 

2) minimum 1 miejsce parkingowe na kaşdej 
działce budowlanej przeznaczonej pod zabu-
dowć rekreacyjną, 

3) minimum 3 miejsca parkingowe na kaşde 
100m2 powierzchni uşytkowej usług, z wyjąt-
kiem usług hotelarskich i biur, 

4) minimum 4 miejsca parkingowe na kaşde 
100m2 powierzchni uşytkowej usług hotelar-
skich 

5) minimum 2 miejsca parkingowe na 100m2 
powierzchni biurowej. 

4. Dopuszcza sić realizacjć nowych dróg we-
wnćtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu 
ustalając zasady: 

1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych: 

a) 6m dla dróg o długości mniejszej niş 
100m; 

b) 8m dla dróg o długości od 101 do 200m; 

c) 10m dla dróg powyşej 200m; 

2) dla odcinków dróg, które nie posiadają moş-
liwości pełnego przejazdu ustala sić wymóg 
realizacji placów manewrowych do zawraca-
nia o wymiarach zgodnych z przepisami od-
rćbnymi; 

3) sićgacze dojazdowe, zakończone placem do 
zawracania nie mogą być dłuşsze niş 250 m. 

5. Dopuszcza sić realizacjć ścieşek rowero-
wych dwukierunkowych o minimalnej szeroko-
ści 2m w pasie dróg zbiorczych i wzdłuş dróg 
dojazdowych w sposób zgodny z przepisami 
odrćbnymi, a takşe na terenach rolnych w stre-
fie krawćdziowej doliny Narwi. 

6. Ustala sić sytuowanie obiektów małej ar-
chitektury w sąsiedztwie ciągów pieszych oraz 
wytworzonych wewnćtrznych przestrzeniach 
publicznych, w liniach rozgraniczających dróg 
publicznych, zharmonizowanych z krajobrazem 
kulturowym i przyrodniczym. 

§ 15. Powiązanie układu komunikacyjnego 
zewnćtrznego z układem komunikacyjnym we-
wnątrz terenu objćtego planem zapewniają dro-
gi publiczne – krajowa: 1KDGP, drogi powiato-
wą: 1KDZ, a takşe drogami gminnymi: 1KDL, 
4KDD i 5KDD. 

§ 16. Infrastruktura techniczna 

Zasady uzbrojenia w infrastrukturć techniczną 

1. Ustala sić zasadć obsługi istniejącego i 
nowego zainwestowania z systemów infra-
struktury technicznej, poprzez istniejące i 
nowoprojektowane przewody magistralne i 

sieć rozdzielczą oraz poprzez obiekty i urzą-
dzenia lokalne infrastruktury technicznej 
wszystkich mediów. 

2. Ustala sić moşliwość przebudowy i rozbu-
dowy wszelkich istniejących urządzeń i 
obiektów liniowych infrastruktury technicz-
nej oraz budowy nowych na wszystkich te-
renach objćtych planem, zgodnie z ustale-
niami planu, przepisami odrćbnymi i na 
warunkach określonych przez zarządców 
sieci. Ustala sić jako zasadć lokalizacjć 
obiektów liniowych infrastruktury technicz-
nej w pasach dróg publicznych, pasach cią-
gów pieszo-jezdnych oraz w pasach dróg 
wewnćtrznych przy zachowaniu przepisów 
odrćbnych; poza pasem drogowym lub cią-
giem pieszo-jezdnym lokalizacja obiektów 
liniowych infrastruktury technicznej zgod-
nie z przepisami odrćbnymi. 

3. Urządzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej naleşy projektować z uwzglćd-
nieniem parametrów technicznych umoşli-
wiających obsługć poszczególnych tere-
nów. 

4. Ustala sić obowiązek podłączenia istnieją-
cych i projektowanych obiektów do nie-
zbćdnych do ich funkcjonowania sieci in-
frastruktury technicznej. 

5. W zakresie terenów, w których realizacja 
inwestycji koliduje z istniejącymi urządze-
niami i obiektami liniowymi infrastruktury 
technicznej, ustala sić zasadć realizacji pla-
nowanego zagospodarowania po usunićciu 
kolizji pod nadzorem zarządcy sieci lub 
urządzeń infrastruktury technicznej. 

6. W zakresie zaopatrzenia w wodć: 

1) ustala sić zaopatrzenie w wodć do celów 
bytowych, technologicznych i przeciw-
poşarowych w oparciu o istniejące i pro-
jektowane komunalne urządzenia zaopa-
trzenia w wodć. Do czasu realizacji urzą-
dzeń komunalnych, tymczasowo do-
puszcza sić indywidualne ujćcia wody, o 
ile spełniają one wymogi stawiane przez 
przepisy odrćbne, 

2) ustala sić wymóg, przy realizacji komu-
nalnych i zakładowych wodociągów, 
jednoczesnego wykonania sieci zaopa-
trzenia w wodć dla celów przeciwpoşa-
rowych, 

3) ustala sić stosowanie hydrantów na-
ziemnych. 

7. W zakresie odprowadzanie oraz oczyszcza-
nia ścieków: 

1) ustala sić docelowo odprowadzanie 
ścieków bytowo-gospodarczych z obsza-
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ru objćtego planem do gminnej oczysz-
czalni ścieków, poprzez przewody kanali-
zacji sanitarnej, zgodnie z warunkami 
technicznymi określonymi przez zarząd-
cć sieci, 

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza sić: 

a) tymczasowo, gromadzenie ścieków 
bytowo-gospodarczych w zbiornikach 
bezodpływowych oraz zastosowanie 
środków zapewniających wstćpne 
oczyszczenie ścieków i ich transport 
do oczyszczalni ścieków na mocy sto-
sownych umów, 

b) oczyszczanie w oparciu o oczyszczal-
nie przydomowe lub lokalne, zgodnie 
z § 10, ust. 4, przy zachowaniu wy-
mogu, by lokalizacja i technologia 
przydomowej oczyszczalni ścieków 
była dostosowana do warunków 
gruntowo-wodnych, 

3) ustala sić, şe ścieki technologiczne przed 
zrzutem do odbiornika wymagają 
oczyszczenia wstćpnego z zanieczysz-
czeń przemysłowych w urządzeniach 
oczyszczających znajdujących sić w gra-
nicach działek, do których inwestor po-
siada tytuł prawny, niezaleşnie od dal-
szego sposobu oczyszczania, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, 

4) ustala sić nakaz odprowadzania wód 
opadowych do gruntu w granicach tere-
nów budowlanych oznaczonych symbo-
lem MW, MN, MNU, MN/RM, ML, 
ML/MN za wyjątkiem terenów utwardzo-
nych na terenach budowlanych, gdzie 
zostaną zrealizowane obiekty usługowe. 
Z powierzchni utwardzonych terenów 
usługowych, produkcji, składów i maga-
zynów dopuszcza sić odprowadzanie 
wód opadowych do gruntu i rowów me-
lioracyjnych pod warunkiem podczysz-
czenia ścieków zgodnie z istniejącymi 
przepisami odrćbnymi. Ilość wód desz-
czowych odprowadzanych do gruntu nie 
moşe przekroczyć jego chłonności, 

5) wymaga sić kształtowania powierzchni 
działek w sposób zabezpieczający przed 
spływem z nich wód opadowych i rozto-
powych na tereny działek sąsiednich. 

8. W zakresie usuwania odpadów stałych 
ustala sić gromadzenie odpadów na po-
szczególnych działkach budowlanych, z za-
leceniem selektywnej zbiórki odpadów, z 
wywozem za pośrednictwem wyspecjali-
zowanych słuşb docelowo do zakładu 
unieszkodliwiania odpadów, zaś do czasu 

realizacji tego obiektu – na najblişsze skła-
dowisko odpadów stałych w sposób zgod-
ny z zasadami ochrony środowiska oraz ze 
stosownymi uchwałami Rady Miejskiej 
przyjćtymi w celu utrzymania czystości i 
porządku w gminie oraz Planem gospodarki 
odpadami. 

9. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

1) ustala sić zasadć zaopatrzenia w energić 
elektryczną sieci elektroenergetycznej 
poprzez istniejące i projektowane linie 
średniego i niskiego napićcia oraz stacje 
transformatorowo-rozdzielcze wolnosto-
jące, wnćtrzowe lub słupowe, 

2) ustala sić zasilanie projektowanych 
obiektów budowlanych z sieci niskiego 
napićcia, prowadzonych wzdłuş ulic, 
wyprowadzonych z istniejących i projek-
towanych stacji transformatorowych, 

3) ustala sić rezerwy terenu dla realizacji 
przyłączy do projektowanej zabudowy, w 
rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, 
na terenach połoşonych w liniach roz-
graniczających ulic, 

4) ustala sić, şe przyłączenie obiektów do 
sieci elektroenergetycznej oraz przebu-
dowa urządzeń elektroenergetycznych 
powstała w wyniku wystąpienia kolizji 
planu zagospodarowania działki (w tym 
zmiany przeznaczenia terenu) z istnieją-
cymi urządzeniami elektroenergetycz-
nymi, bćdzie odbywać sić w uzgodnie-
niu i na warunkach określonych przez 
właściwego operatora systemu elektro-
energetycznego według zasad określo-
nych w przepisach prawa energetyczne-
go, 

5) projekty zagospodarowania poszczegól-
nych terenów powinny przewidzieć re-
zerwć miejsc i terenu dla lokalizacji linii, 
stacji i przyłączy oraz innych elementów 
infrastruktury elektroenergetycznej, nie-
zbćdnych dla zaopatrzenia lokowanych 
na terenach budynków i budowli w 
energić elektryczną, a takşe oświetlenie 
terenu wokół obiektów, 

6) w razie stwierdzenia, przez właściwą 
jednostkć eksploatacyjną konieczności 
realizacji dodatkowych stacji transforma-
torowych dla nowych inwestycji, ustala 
sić obowiązek realizacji takiej stacji w 
sposób i na warunkach uzgodnionych z 
właściwą jednostką eksploatacyjną. 
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10. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić 

zaopatrzenie w ciepło istniejących i nowych 
budynków z indywidualnych ŝródeł ciepła z 
zaleceniem stosowania nieszkodliwych, 
ekologicznych czynników grzewczych takich 
jak gaz, olej opałowy niskosiarkowy, ener-
gia elektryczna, odnawialne ŝródła energii - 
energia słoneczna i energia ziemi; kogene-
racja. 

11. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

1) ustala sić zasadć zaopatrzenia w syste-
my telekomunikacji poprzez przebudowć 
i budowć sieci abonenckich, z dopusz-
czeniem róşnych operatorów, po uzgod-
nieniu i na warunkach określonych przez 
właściwego operatora, 

2) ustala sić docelowe stosowanie pod-
ziemnych przewodów telekomunikacji, 

3) na całym terenie planu dopuszcza sić re-
alizacjć inwestycji celu publicznego z za-
kresu łączności publicznej, jeşeli taka in-
westycja jest zgodna z przepisami. 

§ 17. Zasady tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania: 

1. Do czasu realizacji ustaleń planu wszystkie 
tereny objćte niniejszym planem mogą być 
uşytkowane w dotychczasowy sposób. 

2. Do czasu wprowadzenia zorganizowanego 
systemu wodociągowego oraz odprowadze-
nia ścieków dopuszcza sić stosowanie lokal-
nych rozwiązań, uwzglćdniających wymogi 
prawa budowlanego i ochrony środowiska, 
zgodnie z § 16 ust. 6 i 7. 

3. Do czasu przebudowy lub rozbudowy, plan 
dopuszcza zachowanie istniejących napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych i tele-
komunikacyjnych. 

4. Wyklucza sić lokalizowanie obiektów tymcza-
sowych i prowizorycznych, niezwiązanych z 
realizacją inwestycji docelowych; lokalizowa-
nie obiektów tymczasowych moşliwe jest je-
dynie w granicach działki budowlanej, na 
której realizowana jest inwestycja docelowa 
w czasie waşności pozwolenia na budowć. 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania  

poszczególnych terenów, w tym: zasady  
i warunki zabudowy, lokalizacji obiektów  

tymczasowych oraz zachowania  

ładu przestrzennego 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MW ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garaşe; 

b) dojazdy wewnćtrzne, parkingi, dojścia, 
zieleń przydomowa, mała architektura; 

c) urządzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej. 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz ochrona i kształtowanie ładu prze-
strzennego: 

a) ustala sić uşytkowanie istniejącej zabu-
dowy z moşliwością rozbudowy, nadbu-
dowy, przebudowy oraz budowć nowych 
obiektów budowlanych zgodnie z prze-
znaczeniem terenu, 

b) na jednaj działce budowlanej mogą być 
zrealizowane budynki mieszkaniowe wie-
lorodzinne, gospodarcze i garaşe, 

c) ustala sić parametry i wskaŝniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

- minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 40% powierzchni działki bu-
dowlanej,  

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 
50% powierzchni działki budowlanej;  

- maksymalna wysokość budynków 
mieszkalnych - 12m,  

- maksymalna wysokość budynków go-
spodarczych i garaşy - 6m,  

- dla budynków mieszkaniowych dachy 
pochyłe – dwuspadowe i wielospado-
we o kącie nachylenia zasadniczej po-
łaci 30-45o, a dla pozostałych budyn-
ków dachy o formach płaskich i pochy-
łe o nachyleniu do 45o; w przypadku 
rozbudowy istniejących budynków do-
puszcza sić zachowanie istniejącego 
kąta nachylania połaci dachowych,  

- róşnica poziomów - poziomu terenu i 
poziomu podłogi parteru zabudowy 
mieszkaniowej nie moşe przekraczać 
1,0m,  

- kolorystyka elewacji budynków oraz 
kolorystyka i pokrycie dachu zgodnie z 
§ 9,  

4) zasady i warunki podziału nieruchomości 
zgodnie z § 13 oraz niniejszymi ustaleniami: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej powstałej w wyniku 
wtórnego podziału: 1500m2, 

b) w przypadkach uzasadnionych konfigura-
cją terenu, koniecznością zachowania od-
ległości zabudowy od urządzeń lub obiek-
tów liniowych infrastruktury technicznej, 
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podziałem własnościowym, dopuszcza sić 
zmniejszenie minimalnej wielkości działki 
budowlanej o maksimum 10% w stosunku 
do ustaleń planu, o których mowa w 
pkt a), 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy zgodnie z § 6, loka-
lizacjć ogrodzeń - § 7 i rozmieszczenie nośni-
ków reklamowych - § 8, 

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 10-11, 

7) zasady obsługi w infrastrukturć techniczną 
zgodnie z § 16, 

8) dojazd drogami publicznymi zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1÷6MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa usługowa nieuciąşliwa, 

b) budynki gospodarcze i garaşe, 

c) dojazdy wewnćtrzne, parkingi, dojścia, 
zieleń przydomowa, mała architektura, 

d) urządzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej, 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz ochrona i kształtowanie ładu prze-
strzennego: 

a) ustala sić uşytkowanie istniejącej zabu-
dowy z moşliwością rozbudowy, nadbu-
dowy, przebudowy oraz budowć nowych 
obiektów budowlanych zgodnie z prze-
znaczeniem terenu z uwzglćdnieniem 
ustaleń § 10, ust. 4, 

b) na jednej działce budowlanej moşe być 
zrealizowany tylko jeden budynek miesz-
kalny lub mieszkalno-usługowy i jeden 
budynek usługowy oraz budynki gospo-
darcze i garaşe, 

c) funkcja usługowa moşe być realizowana 
w formie obiektu wolnostojącego lub jako 
wbudowana w budynek mieszkalny. Do-
puszcza sić lokalizacjć obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaşy poszcze-
gólnego obiektu nieprzekraczającej – 
100m2, 

d) ustala sić parametry i wskaŝniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

- minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 50% powierzchni działki bu-
dowlanej;  

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 
40% powierzchni działki budowlanej;  

- maksymalna wysokość budynków 
mieszkaniowe i usługowe -10m,  

- maksymalna wysokość budynków go-
spodarczych i garaşy - 6m,  

- dla budynków mieszkaniowych dachy 
pochyłe – dwuspadowe i wielospado-
we o kącie nachylenia zasadniczej po-
łaci 30-45o, a dla pozostałych budyn-
ków dachy pochyłe lub o formach pła-
skich o nachyleniu do 45o; w przypadku 
rozbudowy istniejących budynków do-
puszcza sić zachowanie istniejącego 
kąta nachylania połaci dachowych,  

- dopuszcza sić sytuowanie budynków 
gospodarczych i garaşy ścianą ze-
wnćtrzną bez otworów bezpośrednio 
przy granicy działki budowlanej lub w 
odległości 1,5m od granicy, pod wa-
runkiem nie powodowania utrudnień w 
prawidłowym uşytkowaniu i zagospo-
darowaniu działki sąsiedniej,  

- maksymalna wysokość poziomu pod-
łogi parteru budynku mierząc od po-
ziomu terenu:  

na terenie naraşonym na niebezpie-
czeństwo powodzi stosuje sić ustalenia 
zgodnie z § 10, ust. 4, pkt 4, 

poza terenem naraşonym na niebez-
pieczeństwo powodzi dla budynku 
mieszkalnego - 1,0m, 

poza terenem naraşonym na niebez-
pieczeństwo powodzi dla budynku 
usługowego lub czćści usługowej bu-
dynku mieszkalnego - 0,3m. Ustala sić 
obowiązek stosowania rozwiązań archi-
tektonicznych umoşliwiających do-
stćpność osobom niepełnosprawnym, 

- kolorystyka elewacji budynków oraz 
kolorystyka i pokrycie dachu zgodnie z 
§ 9.  

4) zasady i warunki scalenia i podziału nieru-
chomości zgodnie z § 13 oraz niniejszymi 
ustaleniami: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej powstałej w wyniku 
wtórnego podziału: 1000m2, 

b) w przypadkach uzasadnionych konfigura-
cją terenu, koniecznością zachowania od-
ległości zabudowy od urządzeń lub obiek-
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tów liniowych infrastruktury technicznej, 
podziałem własnościowym, dopuszcza sić 
zmniejszenie minimalnej wielkości działki 
budowlanej o maksimum 10% w stosunku 
do ustaleń planu, o których mowa w  
pkt a), 

c) minimalna szerokość frontu nowotworzo-
nej działki budowlanej powstałej w wyni-
ku wtórnego podziału: 20,0m, 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy zgodnie z § 6, loka-
lizacjć ogrodzeń - § 7 i rozmieszczenie nośni-
ków reklamowych - § 8, 

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 10-11, 

7) zasady obsługi w infrastrukturć techniczną 
zgodnie z § 16, 

8) dojazd drogami publicznymi zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1÷3MNU ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) zabudowa usługowa nieuciąşliwa, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garaşe, 

b) dojazdy wewnćtrzne, parkingi, dojścia, 
zieleń przydomowa, mała architektura, 

c) urządzenia i obiekty liniowe infrastruktu-
ry technicznej, 

3) zakazuje sić lokalizacji działalności związa-
nych z jakąkolwiek produkcją, w tym mate-
riałów budowlanych, 

4) warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz ochrona i kształtowanie ładu 
przestrzennego: 

a) ustala sić uşytkowanie istniejącej zabu-
dowy z moşliwością rozbudowy, nadbu-
dowy, przebudowy oraz budowć no-
wych obiektów budowlanych zgodnie z 
przeznaczeniem terenu z uwzglćdnie-
niem ustaleń § 10, ust. 4, 

b) na jednej działce budowlanej moşe być 
zrealizowany tylko jeden budynek 
mieszkalny lub mieszkalno-usługowy 
oraz budynki gospodarcze i garaşe, 

c) funkcja usługowa moşe być realizowana 
w formie obiektu wolnostojącego lub ja-
ko wbudowana w budynek mieszkalny. 
Dopuszcza sić lokalizacjć obiektów han-

dlowych o powierzchni sprzedaşy po-
szczególnego obiektu nieprzekraczającej 
– 200m2, 

d) ustala sić parametry i wskaŝniki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

- minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 40% powierzchni działki bu-
dowlanej,  

- maksymalna powierzchnia zabudo-
wy: 50% powierzchni działki budow-
lanej,  

- maksymalna wysokość budynków: 
10m – mieszkaniowe; 12m – usługo-
we, 6m – gospodarcze i garaşe, 

- dla budynków mieszkaniowych dachy 
pochyłe – dwuspadowe i wielospa-
dowe o kącie nachylenia zasadniczej 
połaci 30-45o, a dla pozostałych bu-
dynków dachy pochyłe lub o formach 
płaskich o nachyleniu do 45o; w przy-
padku rozbudowy istniejących bu-
dynków dopuszcza sić zachowanie 
istniejącego kąta nachylania połaci 
dachowych,  

- dopuszcza sić sytuowanie budynków 
gospodarczych i garaşy ścianą ze-
wnćtrzną bez otworów bezpośrednio 
przy granicy działki budowlanej lub w 
odległości 1,5m od granicy, pod wa-
runkiem nie powodowania utrudnień 
w prawidłowym uşytkowaniu i zago-
spodarowaniu działki sąsiedniej,  

- maksymalna wysokość poziomu pod-
łogi parteru budynku mierząc od po-
ziomu terenu:  

na terenie naraşonym na niebezpie-
czeństwo powodzi stosuje sić ustale-
nia zgodnie z § 10, ust. 4, pkt 4, 

poza terenem naraşonym na niebez-
pieczeństwo powodzi dla budynku 
mieszkalnego - 1,0m, 

poza terenem naraşonym na niebez-
pieczeństwo powodzi dla budynku 
usługowego lub czćści usługowej 
budynku mieszkalnego - 0,3m. Ustala 
sić obowiązek stosowania rozwiązań 
architektonicznych umoşliwiających 
dostćpność osobom niepełnospraw-
nym, 

- kolorystyka elewacji budynków oraz ko-
lorystyka i pokrycie dachu zgodnie z § 9,  

5) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z § 13 oraz niniejszymi 
ustaleniami: 
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a) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej powstałej w wyniku 
wtórnego podziału: 1000m2, 

b) w przypadkach uzasadnionych konfigu-
racją terenu, koniecznością zachowania 
odległości zabudowy od urządzeń lub 
obiektów liniowych infrastruktury tech-
nicznej, podziałem własnościowym, do-
puszcza sić zmniejszenie minimalnej 
wielkości działki budowlanej o maksi-
mum 10% w stosunku do ustaleń planu, 
o których mowa w pkt a), 

c) minimalna szerokość frontu nowotwo-
rzonej działki budowlanej powstałej w 
wyniku wtórnego podziału: 20,0m, 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, w tym nie-
przekraczalne linie zabudowy zgodnie z § 6, 
lokalizacjć ogrodzeń - § 7 i rozmieszczenie 
nośników reklamowych - § 8, 

7) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 10-11, 

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
zgodnie z § 12, 

9) zasady obsługi w infrastrukturć techniczną 
zgodnie z § 16, 

10) dojazd drogami publicznymi zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1÷6MN/RM ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa usługowa nieuciąşliwa, 

b) budynki gospodarcze i garaşe, 

c) dojazdy wewnćtrzne, parkingi, dojścia, 
zieleń przydomowa, mała architektura; 

d) urządzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej. 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz ochrona i kształtowanie ładu prze-
strzennego: 

a) ustala sić uşytkowanie istniejącej zabu-
dowy z moşliwością rozbudowy, nadbu-
dowy, przebudowy oraz budowć nowych 
obiektów budowlanych zgodnie z prze-
znaczeniem terenu z uwzglćdnieniem 
ustaleń § 10, ust. 4, 

b) na jednej działce budowlanej moşe być 
zrealizowany tylko jeden budynek miesz-
kalny lub mieszkalno-usługowy oraz jeden 
budynek usługowy, a takşe budynki go-
spodarcze i garaşe, 

c) funkcja usługowa moşe być realizowana 
w formie obiektu wolnostojącego lub jako 
wbudowana w budynek mieszkalny. Do-
puszcza sić lokalizacjć obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaşy poszcze-
gólnego obiektu nieprzekraczającej – 
100m2, 

d) ustala sić parametry i wskaŝniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

- minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 50% powierzchni działki bu-
dowlanej w zabudowie mieszkaniowej,  

- maksymalna powierzchnia zabudowy 
40% powierzchni działki budowlanej w 
zabudowie mieszkaniowej,  

- maksymalna wysokość budynków: 
10m – mieszkaniowe oraz gospodarcze 
w zabudowie zagrodowej; 12m – usłu-
gowe; 6m – gospodarcze i garaşe w 
zabudowie mieszkaniowej,  

- dla budynków mieszkaniowych dachy 
pochyłe – dwuspadowe i wielospado-
we o kącie nachylenia zasadniczej po-
łaci 30-45o, a dla pozostałych budyn-
ków dachy pochyłe lub o formach pła-
skich o nachyleniu do 45o; w przypadku 
rozbudowy istniejących budynków do-
puszcza sić zachowanie istniejącego 
kąta nachylania połaci dachowych,  

- dopuszcza sić sytuowanie budynków 
gospodarczych, inwentarskich i garaşy 
ścianą zewnćtrzną bez otworów bezpo-
średnio przy granicy działki budowla-
nej lub w odległości 1,5 m od granicy 
działki, pod warunkiem nie powodo-
wania utrudnień w prawidłowym uşyt-
kowaniu i zagospodarowaniu działki 
sąsiedniej, za wyjątkiem sytuacji okre-
ślonej w tire szóstym,  

- budynek inwentarski, a takşe budynek 
gospodarczy do przechowywania pło-
dów rolnych, w tym stodoła, nie mogą 
być sytuowane bezpośrednio przy gra-
nicy działki budowlanej, jako sąsiadu-
jące z budynkiem mieszkalnym lub uşy-
teczności publicznej;  

- maksymalna wysokość poziomu pod-
łogi parteru budynku mierząc od po-
ziomu terenu:  
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na terenie naraşonym na niebezpie-
czeństwo powodzi stosuje sić ustalenia 
zgodnie z § 10, ust. 4, pkt 4, 

poza terenem naraşonym na niebez-
pieczeństwo powodzi dla budynku 
mieszkalnego - 1,0 m, 

poza terenem naraşonym na niebez-
pieczeństwo powodzi dla budynku 
usługowego lub czćści usługowej bu-
dynku mieszkalnego - 0,3m. Ustala sić 
obowiązek stosowania rozwiązań archi-
tektonicznych umoşliwiających do-
stćpność osobom niepełnosprawnym, 

- kolorystyka elewacji budynków i kolo-
rystyka i pokrycie dachu zgodnie z § 9.  

4) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z § 13 oraz niniejszymi 
ustaleniami: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej powstałej w wyniku 
wtórnego podziału: 1200m2, 

b) w przypadkach uzasadnionych konfigura-
cją terenu, koniecznością zachowania od-
ległości zabudowy od urządzeń lub obiek-
tów liniowych infrastruktury technicznej, 
podziałem własnościowym, dopuszcza sić 
zmniejszenie minimalnej wielkości działki 
budowlanej o maksimum 10% w stosunku 
do ustaleń planu, o których mowa w  
pkt a), 

c) minimalna szerokość frontu nowotworzo-
nej działki budowlanej powstałej w wyni-
ku wtórnego podziału: 25,0m, 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy – zgodnie z § 6, lo-
kalizacjć ogrodzeń - § 7 i rozmieszczenie no-
śników reklamowych - § 8, 

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 10-11, 

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
zgodnie z § 12, 

8) zasady obsługi w infrastrukturć techniczną 
zgodnie z § 16, 

9) dojazd drogami publicznymi zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1ML i 2ML ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa re-
kreacyjna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) garaşe i pomieszczenia gospodarcze, 

b) dojazdy wewnćtrzne, parkingi, dojścia, 
zieleń przydomowa, mała architektura; 

c) urządzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej, 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz ochrona i kształtowanie ładu prze-
strzennego: 

a) ustala sić uşytkowanie istniejącej zabu-
dowy z moşliwością rozbudowy, nadbu-
dowy, przebudowy oraz budowć nowych 
obiektów budowlanych zgodnie z prze-
znaczeniem terenu z uwzglćdnieniem 
ustaleń § 10, ust. 4, 

b) na jednej działce budowlanej moşe być 
zrealizowany tylko jeden budynek rekre-
acyjny, oraz garaşe, 

c) ustala sić parametry i wskaŝniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

- minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 70% powierzchni działki bu-
dowlanej,  

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 
20% powierzchni działki budowlanej, 
ale nie wićcej niş 300m2. Na działkach 
o róşnych rodzajach uşytków ustala sić 
obowiązek lokalizacji budynków na 
powierzchni nieleśnej, jeşeli taka lokali-
zacja jest zgodna z przepisami odrćb-
nymi,  

- maksymalna wysokość budynków: 8m 
– rekreacyjny; 6m – gospodarcze i ga-
raşe,  

- dachy pochyłe – dwuspadowe i wielo-
spadowe o kącie nachylenia zasadni-
czej połaci 30-45o; w przypadku rozbu-
dowy istniejących budynków dopusz-
cza sić zachowanie istniejącego kąta 
nachylania połaci dachowych,  

- dopuszcza sić sytuowanie garaşy ścia-
ną zewnćtrzną bez otworów bezpo-
średnio przy granicy działki budowla-
nej pod warunkiem nie powodowania 
utrudnień w prawidłowym uşytkowa-
niu i zagospodarowaniu działki sąsied-
niej,  

- maksymalna wysokość poziomu pod-
łogi parteru budynku mierząc od po-
ziomu terenu na terenie naraşonym na 
niebezpieczeństwo powodzi stosuje sić 
ustalenia zgodnie z § 10, ust. 4, pkt 4,  

- maksymalna wysokość poziomu pod-
łogi parteru budynku mierząc od po-
ziomu terenu poza terenem naraşonym 
na niebezpieczeństwo powodzi dla bu-
dynku rekreacyjnego - 1,0m,  
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- kolorystyka elewacji budynków oraz 
kolorystyka i pokrycie dachu zgodnie z 
§ 9,  

4) zasady i warunki scalenia i podziału nieru-
chomości zgodnie z § 13 oraz niniejszymi 
ustaleniami: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej powstałej w wyniku 
wtórnego podziału: 1200m2, 

b) w przypadkach uzasadnionych konfigura-
cją terenu, koniecznością zachowania od-
ległości zabudowy od urządzeń lub obiek-
ty liniowe infrastruktury technicznej, po-
działem własnościowym, dopuszcza sić 
zmniejszenie minimalnej wielkości działki 
budowlanej o maksimum 10% w stosunku 
do ustaleń planu, o których mowa w 
pkt 1), 

c) minimalna szerokość frontu nowotworzo-
nej działki budowlanej powstałej w wyni-
ku wtórnego podziału: 1ML - 20,0m, 2ML – 
25,0m, 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy zgodnie z § 6, loka-
lizacjć ogrodzeń - § 7 i rozmieszczenie nośni-
ków reklamowych - § 8, 

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 10-11, 

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
zgodnie z § 12, 

8) zasady obsługi w infrastrukturć techniczną 
zgodnie z § 16, 

9) dojazd drogami publicznymi zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1÷7ML/MN ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa rekreacyjna, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa usługowa nieuciąşliwa, w tym 
związana obsługą turystyki, 

b) budynki gospodarcze i garaşe, 

c) dojazdy wewnćtrzne, parkingi, dojścia, 
zieleń przydomowa, mała architektura, 

d) urządzenia i obiekty liniowe infrastruktu-
ry technicznej, 

 

3) nie dopuszcza sić innego niş wymienionego 
w punkcie 2 przeznaczenia dopuszczalnego, 

4) warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz ochrona i kształtowanie ładu 
przestrzennego: 

a) ustala sić uşytkowanie istniejącej zabu-
dowy z moşliwością rozbudowy, nadbu-
dowy, przebudowy oraz budowć no-
wych obiektów budowlanych zgodnie z 
przeznaczeniem terenu z uwzglćdnie-
niem ustaleń § 10, ust. 5, 

b) na jednej działce budowlanej moşe być 
zrealizowany tylko jeden budynek 
mieszkalny, lub mieszkalno-usługowy 
lub rekreacyjny, oraz jeden budynek 
usługowy, a takşe budynki gospodarcze i 
garaşe, 

c) funkcja usługowa moşe być realizowana 
w formie obiektu wolnostojącego lub ja-
ko wbudowana w budynek mieszkalny. 
Powierzchnia sprzedaşy obiektu han-
dlowego nie moşe przekraczać – 100m2, 

d) parametry i wskaŝniki zabudowy i zago-
spodarowania terenu: 

- minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 70% powierzchni działki bu-
dowlanej ale nie wićcej niş 300m2,  

- maksymalna powierzchnia zabudo-
wy: 20% powierzchni działki budow-
lanej,  

- maksymalna wysokość budynków: 
10m – mieszkaniowe i usługowe; 8m 
– rekreacyjne, 6m - gospodarcze i ga-
raşe,  

- dla budynków mieszkaniowych i re-
kreacyjnych dachy pochyłe – dwu-
spadowe i wielospadowe o kącie na-
chylenia zasadniczej połaci 30-45o, a 
dla pozostałych budynków dachy po-
chyłe lub o formach płaskich o nachy-
leniu do 45o; w przypadku rozbudowy 
istniejących budynków dopuszcza sić 
zachowanie istniejącego kąta nachy-
lania połaci dachowych,  

- dopuszcza sić sytuowanie budynków 
gospodarczych i garaşy ścianą ze-
wnćtrzną bez otworów bezpośrednio 
przy granicy działki budowlanej lub w 
odległości 1,5m od granicy, pod wa-
runkiem nie powodowania utrudnień 
w prawidłowym uşytkowaniu i zago-
spodarowaniu działki sąsiedniej,  
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- maksymalna wysokość poziomu pod-
łogi parteru budynku mierząc od po-
ziomu terenu:  

na terenie naraşonym na niebezpie-
czeństwo powodzi stosuje sić ustale-
nia zgodnie z § 10, ust. 4, pkt 4, 

poza terenem naraşonym na niebez-
pieczeństwo powodzi dla budynku 
mieszkalnego - 1,0 m, 

poza terenem naraşonym na niebez-
pieczeństwo powodzi dla budynku 
usługowego lub czćści usługowej 
budynku mieszkalnego - 0,3 m. Ustala 
sić obowiązek stosowania rozwiązań 
architektonicznych umoşliwiających 
dostćpność osobom niepełnospraw-
nym, 

- kolorystyka elewacji budynków oraz 
kolorystyka i pokrycie dachu zgodnie 
z § 9.  

5) zasady i warunki scalenia i podziału nieru-
chomości zgodnie z § 13 oraz niniejszymi 
ustaleniami: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej powstałej w wyniku 
wtórnego podziału 1000m2, 

b) w przypadkach uzasadnionych konfigu-
racją terenu, koniecznością zachowania 
odległości zabudowy od urządzeń lub 
obiektów liniowych infrastruktury tech-
nicznej, podziałem własnościowym, do-
puszcza sić zmniejszenie minimalnej 
wielkości działki budowlanej o maksi-
mum 10% w stosunku do ustaleń planu, 
o których mowa w pkt a), 

c) minimalna szerokość frontu nowotwo-
rzonej działki budowlanej powstałej w 
wyniku wtórnego podziału 20,0m, 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, w tym nie-
przekraczalne linie zabudowy zgodnie z § 6, 
lokalizacjć ogrodzeń - § 7 i rozmieszczenie 
nośników reklamowych - § 8, 

7) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 10-11, 

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
zgodnie z § 12, 

9) zasady obsługi w infrastrukturć techniczną 
zgodnie z § 16, 

10) dojazd drogami publicznymi zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

 

§ 24. la terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1UT ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług 
rekreacyjno-wypoczynkowych na terenach 
leśnych – istniejący ośrodek wypoczynkowy: 

a) ośrodek wypoczynkowy (zabudowa rekre-
acyjna), 

b) hotel, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty usługowe z zakresu gastronomii, 
rekreacji, rozrywki, sportu, 

b) budynki gospodarcze i garaşe, 

c) zieleń izolacyjna od drogi 1KDGP, tereny 
zieleni urządzonej, tereny lasów, 

d) dojazdy wewnćtrzne, parkingi, dojścia, 
mała architektura, urządzenia sportowe, 

e) urządzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej, 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz ochrona i kształtowanie ładu prze-
strzennego: 

a) ustala sić uşytkowanie istniejącej zabu-
dowy z moşliwością rozbudowy, nadbu-
dowy, przebudowy oraz budowć nowych 
obiektów budowlanych zgodnie z prze-
znaczeniem terenu z uwzglćdnieniem 
ustaleń § 10, ust. 4, 

b) ustala sić parametry i wskaŝniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

- minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 60% powierzchni działki bu-
dowlanej,  

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 
30% powierzchni działki budowlanej;  

- maksymalna wysokość budynków: ho-
tel: 12m; rekreacyjnych i garaşy: 6m; 
usługowych, gospodarczych: 10m,  

- dachy pochyłe – dwuspadowe i wielo-
spadowe o kącie nachylenia zasadni-
czej połaci 30-45o; w przypadku rozbu-
dowy istniejących budynków dopusz-
cza sić zachowanie istniejącego kąta 
nachylania połaci dachowych,  

- maksymalna wysokość poziomu pod-
łogi parteru budynku mierząc od po-
ziomu terenu na terenie naraşonym na 
niebezpieczeństwo powodzi stosuje sić 
ustalenia zgodnie z § 10, ust. 4, pkt 4,  

- maksymalna wysokość poziomu pod-
łogi parteru budynku mierząc od po-
ziomu terenu dla obszaru poza tere-
nem naraşonym na niebezpieczeństwo 
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powodzi dla budynku usługowego - 
0,3m. Ustala sić obowiązek stosowania 
rozwiązań architektonicznych umoşli-
wiających dostćpność osobom niepeł-
nosprawnym,  

- kolorystyka elewacji budynków oraz 
kolorystyka i pokrycie dachu zgodnie z 
§ 9.  

4) zasady i warunki scalenia i podziału nieru-
chomości zgodnie z § 13 oraz niniejszymi 
ustaleniami: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej powstałej w wyniku 
wtórnego podziału: 5000m2, 

b) w przypadkach uzasadnionych konfigura-
cją terenu, koniecznością zachowania od-
ległości zabudowy od urządzeń lub obiek-
tów liniowych infrastruktury technicznej, 
podziałem własnościowym, dopuszcza sić 
zmniejszenie minimalnej wielkości działki 
budowlanej o maksimum 10% w stosunku 
do ustaleń planu, o których mowa w  
pkt a), 

c) minimalna szerokość frontu nowotworzo-
nej działki budowlanej powstałej w wyni-
ku wtórnego podziału: 30,0m, 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy zgodnie z § 6, loka-
lizacjć ogrodzeń - § 7 i rozmieszczenie nośni-
ków reklamowych - § 8, 

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 10-11, 

7) zasady obsługi w infrastrukturć techniczną 
zgodnie z § 16, 

8) dojazd drogami publicznymi zgodnie rysun-
kiem planu. 

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1P ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny produk-
cji, składów i magazynów, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) dojazdy wewnćtrzne, parkingi, dojścia, 
zieleń urządzona, mała architektura, 

b) urządzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej, 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz ochrona i kształtowanie ładu prze-
strzennego: 

a) ustala sić uşytkowanie istniejącej zabu-
dowy z moşliwością rozbudowy, nadbu-
dowy, przebudowy oraz budowć nowych 

obiektów budowlanych zgodnie z prze-
znaczeniem terenu, 

b) ustala sić parametry i wskaŝniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

- minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 30% powierzchni działki bu-
dowlanej,  

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 
60% powierzchni działki budowlanej;  

- maksymalna wysokość budynków: 
12m,  

- dachy pochyłe – jednospadowe, dwu-
spadowe i wielospadowe o kącie na-
chylenia zasadniczej połaci do 45o,  

- maksymalna wysokość poziomu pod-
łogi parteru budynku mierząc od po-
ziomu terenu na terenie naraşonym na 
niebezpieczeństwo powodzi stosuje sić 
ustalenia zgodnie z § 10, ust. 4, pkt 4,  

- maksymalna wysokość poziomu pod-
łogi parteru budynku mierząc od po-
ziomu terenu dla obszaru poza tere-
nem naraşonym na niebezpieczeństwo 
powodzi dla budynku usługowego - 
0,3m. Ustala sić obowiązek stosowania 
rozwiązań architektonicznych umoşli-
wiających dostćpność osobom niepeł-
nosprawnym.  

4) zasady i warunki scalenia i podziału nieru-
chomości zgodnie z § 13 oraz niniejszymi 
ustaleniami: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej powstałej w wyniku 
wtórnego podziału: 3000m2, 

b) w przypadkach uzasadnionych konfigura-
cją terenu, koniecznością zachowania od-
ległości zabudowy od urządzeń lub obiek-
tów liniowych infrastruktury technicznej, 
podziałem własnościowym, dopuszcza sić 
zmniejszenie minimalnej wielkości działki 
budowlanej o maksimum 10% w stosunku 
do ustaleń planu, o których mowa w  
pkt a), 

c) minimalna szerokość frontu nowotworzo-
nej działki budowlanej powstałej w wyni-
ku wtórnego podziału: 25,0m, 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy zgodnie z § 6, loka-
lizacjć ogrodzeń - § 7 i rozmieszczenie nośni-
ków reklamowych - § 8, 

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 10-11, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 56 – 10434 – Poz. 1831 
 
7) zasady obsługi w infrastrukturć techniczną 

zgodnie z § 16, 

8) dojazd drogami publicznymi zgodnie rysun-
kiem planu. 

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1÷9R ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolne, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) drogi gospodarcze oraz ścieşki rowerowe, 

b) urządzenia melioracji wodnych, przeciw-
powodziowe, ujćcia wody dla potrzeb rol-
nictwa, oczka wodne i torfowiska, 

c) urządzenia i obiektów liniowych infra-
struktury technicznej, 

d) terenowe obiekty obsługi turystyki w po-
staci szlaków turystyki pieszo-rowerowej, 
miejsc postoju i odpoczynku turystów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
rćbnymi, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 10-11, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
zgodnie z § 12. 

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1÷5RZL ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny rolne, 

b) tereny leśne – planowane. Zalesienia do-
puszcza sić na gruntach rolnych klasy VI, 
V, VI, VIz i nieuşytkach, zgodnie z § 11, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) drogi gospodarcze i ścieşki rowerowe, 

b) urządzenia melioracji wodnych, przeciw-
powodziowe, ujćcia wody dla potrzeb rol-
nictwa, oczka wodne i torfowiska, 

c) urządzenia i obiektów liniowych infra-
struktury technicznej, 

d) płyty gnojowe oraz zbiorniki na płynne 
odchody zwierzćce, 

e) urządzenia i budynki słuşące bezpośrednio 
produkcji rolnej, 

f) siedlisko (zabudowa zagrodowa) – lokali-
zacja wg przepisów odrćbnych oraz zgod-
nie z § 10, ust. 4, 

g) terenowe obiekty obsługi turystyki w po-
staci szlaków turystyki pieszo rowerowej, 
miejsc postoju i odpoczynku turystów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
rćbnymi, 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz ochrona i kształtowanie ładu prze-
strzennego: 

a) ustala sić uşytkowanie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej i budynków słuşących 
produkcji rolnej z moşliwością rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy oraz budowy 
nowych obiektów budowlanych zabudo-
wy zagrodowej zgodnie z przeznaczeniem 
terenu zgodnie z ustaleniami ust. 2, 

b) ustala sić parametry i wskaŝniki zabudowy 
zagrodowej oraz budynków słuşących 
bezpośrednio produkcji rolnej: 

- maksymalna wysokość budynków 
mieszkalnych i gospodarczych: 10m,  

- dla budynków mieszkaniowych dachy 
pochyłe – dwuspadowe i wielospado-
we o kącie nachylenia zasadniczej po-
łaci 30-45o, a dla pozostałych budyn-
ków dachy pochyłe lub o formach pła-
skich o nachyleniu do 45o,  

- maksymalna wysokość poziomu pod-
łogi parteru budynku mieszkalnego 
mierząc od poziomu terenu - 1,0m,  

- kolorystyka elewacji budynków oraz 
kolorystyka i pokrycie dachu zgodnie z 
§ 9,  

4) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości zgodnie z § 13, 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy zgodnie z § 6, loka-
lizacjć ogrodzeń - § 7 i rozmieszczenie nośni-
ków reklamowych - § 8, 

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 10-11, 

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
zgodnie z § 12, 

8) zasady obsługi w infrastrukturć techniczną 
zgodnie z § 16, 

9) dojazd drogą publiczną zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1÷19ZL ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) nieutwardzone dojścia i dojazdy we-
wnćtrzne, 

b) mała architektura, 
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c) terenowe obiekty obsługi turystyki w po-
staci szlaków turystyki pieszo-rowerowej, 
miejsc postoju i odpoczynku turystów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
rćbnymi, w sposób nie kolidujący z nasa-
dzeniami leśnymi, 

d) urządzenia melioracji wodnych, przeciw-
powodziowe, 

e) urządzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej, uznawane jako grunt leśny w 
przepisach odrćbnych. 

3) zakazuje sić: 

a) grodzenia terenu, 

b) zmiany sposobu uşytkowania z leśnego na 
nieleśny z wyjątkiem terenów określonych 
w § 11, 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym rozmiesz-
czenie nośników reklamowych - § 8, 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 10-11. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1WS i 2WS ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: wody po-
wierzchniowe, 

2) nie dopuszcza sić innego niş wymienionego 
w punkcie 1 przeznaczenia, 

Rozdział III 
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych  
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

§ 30. Przeznacza sić na cele nierolnicze i nie-
leśne grunty rolne i leśne w granicach zgodnie z 
rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, w tym na podstawie zgody: 

1) Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia  
18 września 2002r. (WŚ. VIII. 6112/87/2002) 
na zmianć przeznaczenia gruntów leśnych na 
cele poszerzenia dróg, 

2) Decyzja Wojewody Ostrołćckiego z dnia  
24 maja 1985r. (RZL.IV-8710/16/85) na zmianć 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele zabu-
dowy letniskowej, 

3) Decyzja Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego w Warszawie nr 143/2010 z dnia 10 li-
stopada 2010r. (RW.RM.II/AM/6111-54/10) na 
zmianć przeznaczenia gruntów leśnych na 
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, zabudowy rekreacyjnej oraz dróg pu-
blicznych. 

Rozdział IV 
Przepisy końcowe 

§ 31. Ustala sić stawkć procentową jednora-
zowej opłaty pobieranej w razie zbycia nieru-
chomości, której wartość wzrosła w związku z 
uchwaleniem niniejszego planu, na poziomie 
0%. 

§ 32. Na obszarze objćtym planem tracą moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Kaszewiec, zatwierdzo-
nego uchwałą nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w 
Róşanie z dnia 31 sierpnia 2004r. oraz zmiany w 
miejscowym ogólnym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Róşan zatwierdzone 
uchwałami: nr XXIX/134/97 Rady Miejskiej w 
Róşanie z dnia 30 grudnia 1997r., nr 
XXXIII/154/98 Rady Miejskiej w Róşanie z dnia 
17 czerwca 1998r. i nr III/18/2002 Rady Miejskiej 
w Róşanie z dnia 30 grudnia 2002r. 

§ 33. Wykonanie uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Róşan. 

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

 
1) Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; 

Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 
214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; 
z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, 
poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 
2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, 
poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 
180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; 
Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 
146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. 

2) Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 
1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 
2006r. Nr 45, poz.319; Nr 225, poz.1635; z 2007r. Nr 127, 
poz.880; z 2008r. Nr 123, poz.803; Nr 199, poz.1227; Nr 
201, poz.1237; Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz.124; 
Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 
130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Wojciech Prusik 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr III/16/2011 
Rady Miejskiej w Róşanie 

z dnia 28 stycznia 2011r. 
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 Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Wojciech Prusik 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr III/16/2011 
Rady Miejskiej w Róşanie 

z dnia 28 stycznia 2011r. 
 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KASZEWIEC 

NIE WNIESIONO UWAG 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Wojciech Prusik 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr III/16/2011 
Rady Miejskiej w Róşanie 

z dnia 28 stycznia 2011r. 
 

Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleşą do zadań własnych gminy Róşan oraz zasad ich finansowania 

 
§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią – zgodnie z art. 7  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591; z póŝn. zm.) – zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

- traktowane jako zadania wspólne, inwe-
stycje w liniach rozgraniczających po-
szczególnych dróg publicznych, w tym 
budowć i przebudowć dróg wraz z uzbro-
jeniem podziemnym, zielenią i odpowied-
nimi zabezpieczeniami technicznymi 
zmniejszającymi uciąşliwość w rozumieniu 
przepisów ochrony środowiska,  

- inwestycje realizowane samodzielnie zlo-
kalizowane w lub poza liniami rozgranicza-
jącymi dróg.  

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleşące do zadań własnych gminy to realizacja 
dróg publicznych (dróg gminnych i ciągów pie-
szo-jezdnych) na terenach przeznaczonych w 
planie pod taką funkcjć oraz budowa urządzeń i 
obiektów liniowych wodociągów i kanalizacji.  

§ 3. 

1. Realizacja inwestycji, określonych w § 2, 
przebiegać bćdzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym m.in. ustawą prawo bu-
dowlane, ustawą o zamówieniach publicz-
nych, samorządzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i ochronie środowiska. 

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. Nr 62, poz. 627 
z póŝniejszymi zmianami), o ile nie stanowi 
naruszenia ustaleń planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub cie-
pła realizowane bćdą w sposób określony w 
art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia  
10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝniejszymi zmia-
nami). 

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

§ 4. 

1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy, ujćtych w niniejszym planie 
podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. 
Nr 157, poz. 1240 z póŝniejszymi zmianami) 
przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwa-
ła Rady Miejskiej, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z bu-
dşetu gminy uchwala sić w uchwale bu-
dşetowej; 
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3) inwestycje, których okres realizacji prze-
kracza jeden rok budşetowy ujmowane są 
w wykazie stanowiącym załącznik do 
uchwały budşetowej. 

2. Ustala sić nastćpujące ŝródła finansowania 
zadań gminnych: 

1) dochody własne Gminy, 

2) dotacje, 

3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i 
inne, 

4) kredyty, poşyczki preferencyjne, 

5) środki prywatne (porozumienia publiczno 
- prywatne). 

 

 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg gminnych 
finansowane bćdą z budşetu gminy lub na 
podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy urządzeń i obiek-
tów liniowych wodociągów i kanalizacji fi-
nansowane bćdą na podstawie art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia  
7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 123, poz. 858 z póŝniejszymi zmia-
nami). 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bćdą na pod-
stawie art. 7 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ener-
getyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jed-
nolity: Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝ-
niejszymi zmianami). 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Wojciech Prusik 
18 3 1
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UCHWAŁA Nr III/17/2011 

RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE 

 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Paulinowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami), 
w związku z uchwałą nr VIII/40/2007 Rady Miej-
skiej w Róşanie z dnia 27 kwietnia 2007r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Paulinowo oraz po stwierdzeniu zgod-
ności z ustaleniami zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Róşan uchwalonymi w 
uchwale nr XXXVI/174/10 Rady Miejskiej w Ró-
şanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Róşan, Rada Miejska w Róşanie 
uchwala, co nastćpuje:  

 

 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wsi Paulinowo, zwa-
ny dalej planem. 

2. Granice obszaru objćtego planem, o któ-
rym mowa w ust. 1, są wyznaczone na rysunku 
planu, sporządzonym na mapie w skali 1:2 000, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

3. Integralnymi czćściami uchwały są: 

1) Rysunek planu - załącznik nr 1. 

2) Rozstrzygnićcia dotyczące uwag zgłoszonych 
w czasie wyłoşenia planu – załącznik nr 2. 

3) Rozstrzygnićcia dotyczące sposobu realizacji 
i zasad finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej – załącznik nr 3. 

 

 


