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UCHWAŁA Nr II/9/2010 

RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU 

z dnia 20 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck 

dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 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 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) Rada Miejska w Glinojecku, 
po stwierdzeniu zgodnoŌci planu z ustaleniami 
studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Glino-
jeck uchwalonego uchwałņ nr XXV/213/2002 
Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 2 czerwca 
2002r. uchwala, co nastňpuje: 

 

 

 

§ 1.1) Uchwala miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Glinojeck dla 
obszaru połoŐonego w obrňbie geodezyjnym 
Kondrajec Szlachecki, zwany dalej „planem”. 

2) Ustalenia planu stanowiņ treŌń niniejszej 
uchwały. 

§ 2.1) Granice planu okreŌla uchwała nr 
XIII/80/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia  
20 grudnia 2007r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszarów połoŐonych 
w obrňbie Płaciszewo, Strzeszewo, Dreglin, 
Kondrajec Szlachecki, Kondrajec PaŊski, gm. 
Glinojeck. 

2) Rysunek planu stanowi załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, sporzņdzony na mapie za-
sadniczej w skali 1:2000 i obowiņzuje w nastňpu-
jņcym zakresie ustaleŊ planu: 

a) granic planu, 

b) linii rozgraniczajņcych tereny o róŐnym prze-
znaczeniu i zasadach zagospodarowania, 

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

d) oznaczeŊ przeznaczenia terenów na cele: MU 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami, U – zabudowy usługowej, KD – 
drogi publicznej. 

3) Rozstrzygniňcia wymagane przepisami art. 
20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym zawiera załņcznik nr 2 do 
uchwały. 

§ 3. Ustalenia dotyczņce przeznaczenia tere-
nu. 

 

Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu: 

1MU zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 
1U zabudowa usługowa 

1KD droga publiczna - poszerzenie 

 
§ 4. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego: 

1) W granicach planu zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego okreŌlone sņ 
ustaleniami: 

a) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

b) zasad kształtowania zabudowy. 

2) W granicach planu ustala siň teren oznaczony 
w rysunku planu symbolem 1KD terenem lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego, o któ-
rych mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

§ 5. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony Ōro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
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1) W granicach planu majņ zastosowanie prze-

pisy ustawy o ochronie przyrody wraz z roz-
porzņdzeniami wykonawczymi do w/w usta-
wy z tytułu połoŐenia terenów w „Nad-
wkrzaŊskim Obszarze Chronionego Krajobra-
zu”. 

2) W granicach planu, z wyjņtkiem inwestycji 
celu publicznego z zakresu łņcznoŌci publicz-
nej, nie zezwala siň na lokalizacjň inwestycji: 

a) wymagajņcych sporzņdzenia raportu o 
oddziaływaniu na Ōrodowisko w rozumie-
niu przepisów ustawy o udostňpnianiu in-
formacji o Ōrodowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeŊstwa w ochronie Ōrodo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na Ōro-
dowisko, 

b) mogņcych wymagań sporzņdzenia raportu 
oddziaływania na Ōrodowisko w rozumie-
niu przepisów ustawy o udostňpnianiu in-
formacji o Ōrodowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeŊstwa w ochronie Ōrodo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na Ōro-
dowisko. 

3) Teren oznaczony w rysunku planu symbolem 
MU jest terenem przeznaczonym pod zabu-
dowň mieszkaniowņ w rozumieniu przepisów 
odrňbnych dotyczņcych ochrony przed hała-
sem. 

§ 6. Ustalenia dotyczņce parametrów i 
wskaŎników kształtowania zabudowy: 

 

1) 
 

Oznaczenie terenu Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 

1MU 1. Dla zabudowy istniejņcej zezwala siň na: remont, rozbiórkň, odbudowň, rozbudowň, 
nadbudowň i przebudowň budynków w rozumieniu właŌciwych przepisów budowla-
nych. 

2. Zabudowň naleŐy kształtowań jako budynki wolnostojņce do wysokoŌci dwóch kondy-
gnacji, z drugņ kondygnacjņ jako poddaszem uŐytkowym. 

3. Zadaszenia zabudowy naleŐy kształtowań w formie dachów dwuspadowych lub wielo-
spadowych o kņcie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego 
budynku w przedziale 30o-45o. 

4. Ustala siň moŐliwoŌń lokalizacji budynku usługowego o wysokoŌci jednej kondygnacji. 
Zadaszenia naleŐy kształtowań jak w pkt 3. 

5. Ustala siň moŐliwoŌń lokalizacji budynku gospodarczo-garaŐowego o wysokoŌci jednej 
kondygnacji. Zadaszenia naleŐy kształtowań jak w pkt 3.  

6. Maksymalnņ powierzchniň zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala siň w 
wielkoŌci 25%. 

7. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki 
ustala siň w wielkoŌci 50%. 

1U 1. Zabudowň naleŐy kształtowań jako budynki wolnostojņce do wysokoŌci dwóch kondy-
gnacji. 

2. Maksymalnņ powierzchniň zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala siň w 
wielkoŌci 45%. 

3. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki 
ustala siň w wielkoŌci 15%. 

 
2) Nieustalone w planie warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu regulujņ (odpowiednio) 
właŌciwe przepisy budowlane. 

§ 7. Ustalenia dotyczņce zasad podziału nieru-
chomoŌci na działki budowlane. 

1) W granicach planu podziały nieruchomoŌci na 
działki budowlane powinny spełniań warunki 
okreŌlone dla działki budowlanej przepisami  
art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i ry-
sunkiem planu. 

2) Minimalnņ powierzchniň dla działki budowlanej 
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami ustala siň w wielkoŌci 1000m2. 

3) W granicach planu działkň budowlanņ w zabu-
dowie usługowej stanowi teren w liniach roz-

graniczajņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania. 

4) W granicach planu w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami na działkach budow-
lanych zezwala siň na zabudowň w iloŌci jedne-
go budynku mieszkalnego jednorodzinnego i 
jednego budynku gospodarczo-garaŐowego 
oraz jednego budynku usługowego. 

§ 8. Ustalenia dotyczņce zasad budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

1) Dla terenów w granicach planu zewnňtrzny 
układ komunikacyjny stanowi gminna droga 
publiczna 

2) Dla zabudowy w granicach planu miejsca par-
kingowe naleŐy lokalizowań w granicach działek 
budowlanych przedmiotowych inwestycji. 
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3) Dla terenów zabudowy usługowej naleŐy za-

pewniń minimum 3 miejsca parkingowe na 
100m2 powierzchni uŐytkowej i 3 miejsca na  
10 osób zatrudnionych lub bňdņcych uŐytkow-
nikami. 

4) W przypadku budowy sieci gazowych naleŐy 
wykonań je na warunkach okreŌlonych właŌci-
wymi przepisami odrňbnymi. 

5) W granicach planu: 

a) kaŐda z działek budowlanych przeznaczo-
nych pod zabudowň budynkami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi powinna mień zapew-
nionņ moŐliwoŌń przyłņczenia uzbrojenia 
działki lub bezpoŌrednio budynku do ze-
wnňtrznych sieci: wodociņgowej, kanalizacji 
sanitarnej i elektroenergetycznej, 

b) zaopatrzenie w ciepło kaŐdej z działek bu-
dowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi 
naleŐy zapewniń z indywidualnych ekolo-
gicznych Ŏródeł ciepła lub przez przyłņczenie 
do sieci gazowej, o której mowa w punk-
cie 4, 

c) zaopatrzenie w wodň naleŐy realizowań z 
gminnej sieci wodociņgowej. Zezwala siň na 
indywidualne ujňcia wody, 

d) wody opadowe naleŐy odprowadziń na teren 
nieutwardzony działek budowlanych (alter-
natywnie zezwala siň na inne rozwiņzania 
zgodne z warunkami okreŌlonymi przepisa-
mi prawa wodnego i budowlanego), 

e) w robotach budowlanych elektroenerge-
tycznych (dot. wykonania nowych inwesty-
cji) naleŐy skablowań sieci i przyłņczenia 
elektroenergetyczne. Przyłņczenie odbiorców 
do wspólnej sieci elektroenergetycznej na 

obszarze w granicach planu bňdzie nastň-
powało na ogólnych zasadach przyłņczenia 
odbiorców obowiņzujņcych we właŌciwym 
terenowo dysponencie sieci. Rezerwuje siň 
pas terenu w chodnikach ulic dla projekto-
wanej sieci elektroenergetycznej wraz z loka-
lizacjņ złņczy kablowo-pomiarowych oraz 
projektowanych stacji transformatorowych. 

6) Odprowadzenie Ōcieków z terenu w granicach 
planu nastňpuje przez przyłņczenie sieci kanali-
zacji sanitarnej zrealizowanej w w/w terenie do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, która bňdzie 
wykonana zgodnie z „Koncepcjņ programowo-
przestrzennņ podciŌnieniowej kanalizacji sani-
tarnej dla gminy Glinojeck”. Do czasu realizacji 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ustala siň 
odprowadzenie Ōcieków do zbiorników bezod-
pływowych. W momencie wybudowania sieci 
kanalizacji sanitarnej ustala siň nakaz bez-
wzglňdnego podłņczenia siň do w/w sieci i li-
kwidacja zbiorników bezodpływowych. 

7) Zasady przyłņczeŊ do sieci, o których mowa w 
punktach: 4 i 5 a) powinny byń okreŌlone w sto-
sownych warunkach technicznych, wydawa-
nych na podstawie przepisów odrňbnych. 

8) W granicach planu ustala siň moŐliwoŌń lokali-
zacji sieci infrastruktury technicznej w granicach 
działek budowlanych. 

9) W granicach planu nie ustala siň inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, naleŐņcych 
do zadaŊ własnych gminy. 

§ 9. Ustalenia dotyczņce stawek z tytułu  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym: 

 
Oznaczenie terenu Stawka w% 

1MU 20 

1U 20 

1KD * 
 
*) dla w/w pozycji stawki z tytułu przepisów art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie majņ zasto-
sowania 
 

§ 10.1) W granicach planu tracņ moc ustale-
nia i rysunek miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Glinojeck (uchwała 
nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 
28 czerwca 2007r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
Nr 201 z dnia 5 paŎdziernika 2007r., poz. 5703). 

2) Zamiast w/w ustaleŊ i rysunku planu w 
granicach planu obowiņzuje treŌń niniejszej 
uchwały wraz z rysunkiem planu. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza siň Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck. 

§ 12.1) Uchwała wchodzi w Őycie po  
30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Andrzej Gontarski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr II/9/2010 

Rady Miejskiej w Glinojecku 
z dnia 20 grudnia 2010r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003r. 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 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) Rada Miejska w Glinojecku postana-
wia, co nastňpuje: 

1. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

2. W zwiņzku z treŌciņ § 8 pkt 9 uchwały w granicach planu nie wystňpujņ zadania własne gminy z za-
kresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym 

Przewodniczņcy Rady: 
Andrzej Gontarski 
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UCHWAŁA Nr IV/33/2011 

RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

uchwała budżetowa na rok 2011 miasta i gminy Glinojeck. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  
art. 217, art. 235, art. 237, art. 236, art. 239, art. 
264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze 
zmianami), w zwiņzku z art. 121 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajņce usta-
wň o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 
1241 ze zmianami) - Rada Miejska uchwala, co 
nastňpuje: 

§ 1. Dochody w łņcznej kwocie 
43.439.108,00zł, w tym: 

1) dochody bieŐņce w kwocie 24.525.498,00zł, 

2) dochody majņtkowe w kwocie 
18.913.610,00zł - zgodnie z załņcznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wydatki w łņcznej kwocie 
47.739.108,00zł, w tym: 

1) wydatki bieŐņce w kwocie 21.464.792,00zł, 

2) wydatki majņtkowe w kwocie 26.274.316,00zł, 

- zgodnie z załņcznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3.1. RóŐnica miňdzy dochodami, a wydat-
kami stanowi deficyt budŐetu w kwocie 
4.300.000,00zł, który zostanie pokryty przycho-
dami pochodzņcymi z:  

1) kredytów w kwocie 4.300.000,00zł. 

2. Przychody budŐetu w wysokoŌci 
1.100.000,00zł (kredyt) przeznacza siň na rozcho-
dy w wysokoŌci 1.100.000,00zł (spłata wczeŌniej 
zaciņgniňtych zobowiņzaŊ z tytułu kredytów). 

3. Przychody budŐetu w wysokoŌci 
5.400.000,00zł, rozchody w wysokoŌci 
1.100.000,00zł zgodnie z załņcznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Limity zobowiņzaŊ z tytułu kredytów i 
poŐyczek zaciņganych na:  

1) sfinansowanie przejŌciowego deficytu budŐe-
tu w kwocie 500.000,00zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budŐe-
tu w kwocie 4.300.000,00zł, 

3) spłatň wczeŌniej zaciņgniňtych zobowiņzaŊ z 
tytułu zaciņgniňtych kredytów w kwocie 
1.100.000,00zł. 


