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UCHWAŁA Nr VIII/36/11 

RADY GMINY KAMPINOS 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików. 

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 ze zm.1)) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.2)), w 
zwiņzku z uchwałņ nr XLI/180/09 Rady Gminy 
Kampinos z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie przy-
stņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmujņcy 
fragment wsi Łazy Kolonia Ludwików, stwier-
dzajņc, Őe ustalenia planu sņ zgodne z ustale-
niami studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Kampinos, 
przyjňtym uchwałņ nr XXVI/121/08 Rady Gminy 
Kampinos z dnia 29 wrzeŌnia 2008r. Rada Gmi-
ny Kampinos uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu wsi Łazy 
Kolonia Ludwików zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wy-
znaczone sņ zgodnie z załņcznikiem graficznym 
do uchwały nr XLI/180/09 Rady Gminy Kampi-
nos z dnia 29 lipca 2009r w skali 1:25 000. 

3. Granice obszaru planu, o których mowa w 
ust. 2, przedstawia sporzņdzony w skali 1:1000 
rysunek planu, bňdņcy integralnņ czňŌciņ planu 
– stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

4. Załņcznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 
jest rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu. 

5. Załņcznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 
jest rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Ilekroń w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 

1. uchwale - naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň. 

2. przepisach odrňbnych - naleŐy przez to ro-
zumień inne przepisy poza ustawņ o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. terenie - naleŐy przez to rozumień fragment 
obszaru planu o okreŌlonym przeznaczeniu 
lub o okreŌlonych zasadach zagospodaro-
wania, wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi. 

4. przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień ustalone w planie przeznacze-
nie terenu pod funkcje, których udział w za-
gospodarowaniu i zabudowie jest przewa-
Őajņcy 

5. przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy 
przez to rozumień ustalone w planie prze-
znaczenie terenu pod funkcje, spoza zakre-
su przeznaczenia podstawowego, których 
udział w zagospodarowaniu terenu i jego 
zabudowie jest dopuszczony na warunkach 
okreŌlonych w ustaleniach szczegółowych. 

6. nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leŐy przez to rozumień wyznaczone na ry-
sunku planu linie, ograniczajņce obszar, wy-
łņcznie na którym moŐliwe jest wznoszenie 
budynków, przy czym dopuszczalne jest: 

1) wysuniňcie poza wyznaczonņ liniň zabu-
dowy, na odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 2,0m, 
elementów nadwieszeŊ takich jak: bal-
kony, loggie, wykusze, 

2) wysuniňcie poza wyznaczonņ liniň zabu-
dowy, na odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 2,0m, 
elementów wejŌń do budynków takich 
jak: schody, podesty, daszki, pochylnie. 

7. wskaŎniku maksymalnej intensywnoŌci 
zabudowy - naleŐy przez to rozumień mak-
symalnņ wartoŌń liczbowņ, wyraŐajņcņ sto-
sunek sumy powierzchni całkowitej wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych budynków 
zlokalizowanych na działce do całkowitej 
powierzchni działki budowlanej. 

8. powierzchni zabudowy - naleŐy przez to 
rozumień powierzchniň działki budowlanej 
zajňtņ przez naziemnņ czňŌń budynku lub 
budynków w stanie wykoŊczonym, wyzna-
czonņ przez rzut pionowy zewnňtrznych 
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krawňdzi budynku na powierzchniň tej 
działki. Do powierzchni zabudowy nie wli-
cza siň powierzchni elementów drugorzňd-
nych: schodów zewnňtrznych, daszków, 
markiz, wystňpów dachowych, oŌwietlenia 
zewnňtrznego oraz zajmowanych przez wy-
dzielone obiekty pomocnicze: altany, wiaty, 
pergole. 

9. maksymalnej wysokoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień nieprzekraczalny wymiar 
pionowy budynku, mierzony od poziomu 
terenu przy najniŐej połoŐonym wejŌciu bu-
dynku lub jego czňŌci pierwszej kondygna-
cji nadziemnej budynku do górnej płaszczy-
zny stropu bņdŎ najwyŐej połoŐonej krawň-
dzi stropodachu nad najwyŐszņ kondygna-
cjņ uŐytkowņ, łņcznie z gruboŌciņ izolacji 
cieplnej i warstwy jņ osłaniajņcej, albo do 
najwyŐej połoŐonej górnej powierzchni in-
nego przekrycia. 

10. wskaŎniku minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej – naleŐy przez to rozumień 
najmniejszņ nieprzekraczalnņ wartoŌń pro-
centowņ stosunku powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego działki budowlanej lub 
terenu, zdefiniowanego w pkt 3, stanowiņ-
cego nawierzchniň ziemnņ urzņdzonņ na 
gruncie rodzimym oraz wodň powierzch-
niowņ do całkowitej powierzchni działki bu-
dowlanej lub terenu. 

11. usługach podstawowych – naleŐy przez to 
rozumień usługi, których zasadniczym za-
daniem jest zaspokajanie potrzeb miesz-
kaŊców i uŐytkowników okolicznych tere-
nów, realizowane na powierzchni uŐytkowej 
nie wiňkszej niŐ 350m2, typu: sklepy, oddzia-
ły bankowe, urzňdy pocztowe, apteki, kwia-
ciarnie, bary, restauracje, punkty pralnicze, 
zakłady szewskie, zakłady fryzjerskie, zakła-
dy fotograficzne, poradnie lekarskie, sola-
ria, punkty kserograficzne, wypoŐyczalnie 
video, biura podróŐy. 

12. usługach turystyki – naleŐy przez to rozu-
mień pomieszczenia uŐytkowe typu pokoje 
goŌcinne w istniejņcych lub nowoprojekto-
wanych budynkach realizowane na po-
wierzchni uŐytkowej nie wiňkszej niŐ 150m2 
i maksymalnej iloŌci do 15 miejsc noclego-
wych na jednej działce budowlanej. 

13. reklamie – naleŐy przez to rozumień przekaz 
informacyjny o towarach i usługach, w ja-
kiejkolwiek wizualnej formie, eksponowany 
za pomocņ: 

1) specjalnych noŌników np. bilbordu, 
banneru, tablicy, gabloty, słupa ogłosze-
niowego, masztu; 

2) grafik naniesionych bezpoŌrednio na 
budynki lub inne elementy zagospoda-
rowania terenu, np. malowane lub nakle-
jane grafiki na Ōcianach i oknach budyn-
ków, na chodnikach, na ogrodzeniach. 

14. szyldzie – naleŐy przez to rozumień ze-
wnňtrzne oznaczenie stałego miejsca pro-
wadzenia działalnoŌci. 

15. segmencie – naleŐy przez to rozumień bu-
dynek mieszkalny jednorodzinny w zabu-
dowie bliŎniaczej, w którym wydzielono nie 
wiňcej niŐ 1 lokal mieszkalny. 

16. odnawialnych Ŏródłach energii - naleŐy 
przez to rozumień urzņdzenia wytwarzajņce 
ciepło lub energiň elektrycznņ wykorzystu-
jņce energiň wody, słoŊca, wiatru, ziemi, 
biopaliw ciekłych. 

17. istniejņcej zabudowie, istniejņcych budyn-
kach, istniejņcych działkach, istniejņcych 
urzņdzeniach infrastruktury technicznej i in-
nych istniejņcych elementach zagospoda-
rowania – naleŐy przez to rozumień zabu-
dowň, budynki, działki, urzņdzenia infra-
struktury technicznej i inne elementy zago-
spodarowania, istniejņce w dniu uchwale-
nia planu. 

§ 3.1. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie 
terenów, wydzielonych na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi oraz oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 

1) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na; 

2) ZL – tereny lasów; 

3) KD-D – droga publiczna dojazdowa; 

4) KD-W – droga wewnňtrzna. 

2. Tereny oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1.KD-D i 2.KD-D sņ terenami przeznaczo-
nymi dla realizacji inwestycji celu publicznego. 

§ 4.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku planu sņ obowiņzujņcymi jego ustale-
niami: 

1) granica obszaru objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) oznaczenie porzņdkowe terenu (numer) oraz 
symbol przeznaczenia terenu (litera); 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

5) wymiary (m). 

Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewy-
mienione w ust. 1 majņ charakter informacyjny. 
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§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzenne 

1. Ustala siň ochronň i kształtowanie ładu prze-
strzennego: 

1) w zakresie kompozycji funkcjonalno-
przestrzennej poprzez: 

a) zachowanie i rozwój zabudowy o funk-
cji mieszkaniowej jednorodzinnej w ob-
rňbie terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej (MN), 

b) rozbudowň układu dróg publicznych – 
teren 1.KD-D i 2.KD-D; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy po-
przez: 

a) sytuowanie budynków zgodnie z wy-
znaczonymi na rysunku planu liniami 
zabudowy, przy czym: 

- nowe budynki oraz budynki rozbu-
dowywane naleŐy lokalizowań 
zgodnie z wyznaczonymi liniami za-

 

- dopuszcza siň zachowanie, bieŐņcņ 
konserwacjň i nadbudowň istniejņ-
cych budynków wykraczajņcych po-
za wyznaczone linie zabudowy oraz 
przy zachowaniu ustaleŊ szczegó-
łowych dla poszczególnych tere-
nów,  

- zakazuje siň rozbudowy budynków 
wykraczajņcych poza wyznaczone 
linie zabudowy,  

- linie zabudowy nie odnoszņ siň do 
podziemnych czňŌci budynków, któ-
re nie wystajņ ponad poziom terenu, 
w szczególnoŌci garaŐy podziem-
nych,  

- dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy 
bezpoŌrednio przy granicy z sņsied-
niņ działkņ budowlanņ, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi,  

b) zachowanie parametrów zabudowy, 
podanych w ustaleniach szczegóło-
wych dla terenów: wskaŎnik maksy-
malnej intensywnoŌci zabudowy, mak-
symalna wysokoŌń zabudowy i wskaŎ-
nik minimalnej powierzchni biologicz-
nie czynnej, 

c) stosowanie dachów o geometrii okre-
Ōlonej w ustaleniach szczegółowych 
dla terenów, 

d) stosowanie kolorystyki budynków, 
zgodnej z zasadami ustalonymi w § 8; 

3) w zakresie zagospodarowania terenu po-
przez: 

a) realizacjň ogrodzeŊ zgodnie z zasadami 
ustalonymi w § 6, 

b) rozmieszczanie reklam i szyldów zgod-
nie z zasadami ustalonymi w § 7, 

c) ochronň i kształtowanie zieleni zgodnie 
z zasadami ustalonymi w § 10. 

§ 6. Zasady realizacji ogrodzeŊ: 

1. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji 
ogrodzeŊ: 

1) ogrodzenia od strony terenu przeznaczo-
nego pod drogň publicznņ 1.KD-D  
i 2.KD-D, powinny byń sytuowane w linii 
rozgraniczajņcej tej drogi, z tym, Őe do-
puszcza siň ich miejscowe wycofanie w 
przypadku koniecznoŌci ominiňcia istnie-
jņcych przeszkód, w szczególnoŌci drzew, 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej oraz w 
miejscach sytuowania bram wjazdowych; 

2) ogrodzenia od strony terenu wymienio-
nego w pkt 1 powinny spełniań nastňpujņ-
ce warunki: 

a) maksymalna wysokoŌń ogrodzeŊ nie 
moŐe przekraczań 1,8 metra od pozio-
mu terenu, 

b) czňŌci pełne ogrodzeŊ (nieaŐurowe) nie 
mogņ byń wyŐsze niŐ 0,4 metra od po-
ziomu terenu, 

c) w czňŌciach aŐurowych ogrodzeŊ prze-
Ōwity nie mogņ stanowiń mniej niŐ 50% 
powierzchni, 

d) zakazuje siň stosowania ogrodzeŊ z 
prefabrykatów betonowych, 

e) nakazuje siň realizacjň przejŌń, przepu-
stów dla zwierzņt w czňŌciach pełnych 
ogrodzeŊ. 

§ 7. Zasady rozmieszczania reklam i szyldów: 

1. Ustala siň generalne zasady rozmieszczania 
reklam i szyldów: 

1) w celu usystematyzowania ustaleŊ planu 
wprowadza siň podział na nastňpujņce 
formaty powierzchni ekspozycyjnej re-
klam: 

a) format mały – do 3m2 włņcznie, 

b) format Ōredni – od 3 do 9m2 włņcznie, 
przy czym powierzchni reklam dwu-
stronnych nie sumuje siň; 
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2) na obszarze planu zakazuje siň rozmiesz-
czania reklam o powierzchni ekspozycyj-
nej wiňkszej niŐ 9m2 włņcznie za wyjņt-
kiem: 

a) banerów wieszanych na rusztowaniach 
lub Ōcianach budynków na czas ich 
remontu, 

b) tymczasowych ogrodzeŊ placów bu-
dów w czasie trwania budowy; 

3) zakazuje siň umieszczania reklam: 

a) w granicach terenu oznaczonego kolej-
nym numerem oraz symbolem ZL 

b) na urzņdzeniach naziemnych infra-
struktury technicznej, 

c) na obiektach małej architektury, z wy-
jņtkiem obiektów specjalnie w tym celu 
zaprojektowanych, 

d) na drzewach, w zasiňgu ich koron, w 
sposób mogņcy spowodowań pogor-
szenie warunków ich wegetacji, 

e) na ogrodzeniach, 

f) na budowlach o funkcji barier dŎwiňko-
chłonnych, o ile elementy te nie sņ pro-
jektowane specjalnie jako noŌniki re-
klam; 

4) dopuszcza siň rozmieszczenia reklam, w 
tym reklam wolnostojņcych o formacie 
małym i Ōrednim na terenie drogi 1.KD-D i 
2.KD-D, 

2. Ustala siň zasady umieszczania reklam na 
budynkach: 

1) umieszczanie reklam na elewacjach nowo 
realizowanych budynków dopuszcza siň 
wyłņcznie w miejscach specjalnie na ten 
cel wyznaczonych w projektach budowla-
nych, 

2) nakazuje siň umieszczanie reklam na bu-
dynkach w obrysie Ōcian poza otworami 
okiennymi 

3. Ustala siň zasady rozmieszczania szyldów: 

1) umieszczanie szyldów dopuszcza siň wy-
łņcznie w obrňbie nieruchomoŌci stano-
wiņcej miejsce lokalizacji obiektu, którego 
dotyczy szyld i tylko wyłņcznie na: 

a) budynkach, 

b) ogrodzeniach, 

c) obiektach małej architektury, specjalnie 
w tym celu zaprojektowanych; 

 

2) szyldy na budynkach mogņ byń umiesz-
czane wyłņcznie w obrňbie kondygnacji 
parteru, przy czym dopuszcza siň odstňp-
stwo od tej zasady w przypadku szyldów 
typu „logo” – tj. znaku lub nazwy firmy, 
przy czym na jednej elewacji moŐe byń 
umieszczone wyłņcznie jedno „logo”; 

3) umieszczanie szyldów na ogrodzeniach 
dopuszcza siň wyłņcznie w strefie wejŌń i 
wjazdów, której szerokoŌń wynosi po 5m 
w kaŐdņ stronň od wejŌcia lub wjazdu, 

4) szyldy nie mogņ wystawań ponad ogro-
dzenie; 

5) maksymalna powierzchnie ekspozycyjna 
szyldu – 1,5m2 włņcznie. 

§ 8. Zasady kolorystyki: 

Ustala siň stosowanie odcieni kolorów czerwo-
nego, brņzowego i grafitowego na pokryciach 
dachów spadzistych. 

§ 9. Zasady kształtowania przestrzeni pu-
blicznych: 

1. Ustala siň, Őe przestrzeniņ publicznņ na ob-
szarze planu jest teren drogi publicznej do-
jazdowej, oznaczony symbolem 1.KD-D i 
2.KD-D. 

2. W obrňbie terenu wymienionego w ust. 1, 
obowiņzuje: 

1) nakaz stosowanie jednakowych elemen-
tów wyposaŐenia powtarzalnego, takiego 
jak: latarnie, kosze Ōmietnikowe, donice 
kwietnikowe, barierki, słupki; 

2) rozgraniczenie ruchu pieszego i kołowego 
(samochodowego, rowerowego), chyba Őe 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów stanowiņ inaczej. 

3. Dostosowania przestrzeni publicznych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych w miarň 
moŐliwoŌci poprzez obniŐenie do poziomu 
jezdni krawňŐnika, w miejscach przejŌń dla 
pieszych, w sposób umoŐliwiajņcy zjazd i 
wjazd osobie poruszajņcej siň na wózku in-
walidzkim. 

§ 10. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu: 

1. Dla poszczególnych terenów, z wyłņczeniem 
terenów dróg publicznych ustala siň wskaŎ-
niki minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej, wartoŌci których podano w ustale-
niach szczegółowych dla poszczególnych te-
renów. 
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2. Ustala siň, Őe wszelka działalnoŌń usługowa i 

techniczna nie moŐe powodowań szkodliwe-
go oddziaływania na Ōrodowisko, w szcze-
gólnoŌci przekraczań dopuszczalnych norm w 
zakresie emisji szkodliwych substancji, pro-
mieniowania elektromagnetycznego, hałasu, 
wibracji. 

3. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony i 
kształtowania Ōrodowiska: 

1) działki budowlane, przewidziane pod za-
budowň budynkami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi muszņ mień zapewnionņ moŐ-
liwoŌń przyłņczenia uzbrojenia działki lub 
bezpoŌrednio budynku do sieci wodociņ-
gowej i kanalizacyjnej; 

2) z chwilņ wybudowania sieci wodociņgo-
wej i kanalizacyjnej ustala siň obowiņzek 
podłņczenia do nich wszystkich obiektów, 
w których istnieje lub projektowana jest 
do realizacji wewnňtrzna instalacja wodo-
ciņgowa i kanalizacyjna; 

3) ochronň wód podziemnych poprzez zakaz 
lokalizacji obiektów, z których odprowa-
dzane zanieczyszczenia lub ich oddziały-
wanie mogņ negatywnie wpłynņń na stan 
tych wód; 

4) zakaz tworzenia i utrzymywania kanałów 
Ōciekowych, a takŐe zakaz wprowadzania 
Ōcieków sanitarnych do gruntu, wód po-
wierzchniowych i naturalnych zbiorników 
wodnych w jakiejkolwiek postaci. 

§ 11. Zasady ochrony przed hałasem: 

1. ustala siň, obowiņzek ochrony przed hałasem 
i zapewnienie standardu akustycznego, w ro-
zumieniu przepisów odrňbnych, poprzez 
wskazanie terenów, które naleŐy traktowań 
jako: 

1) przeznaczone „pod zabudowň mieszka-
niowņ jednorodzinnņ”, odpowiadajņ tere-
ny oznaczony w planie symbolem 1.MN, 
2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN; 

2) przeznaczone „pod domy opieki społecz-
nej”, odpowiada teren oznaczony w planie 
symbolem 4.MN. 

2. Ustala siň ochronň przed uciņŐliwoŌciami 
zwiņzanymi z ruchem kołowym od istniejņcej 
drogi głównej, dla obiektów zlokalizowanych 
na działkach budowlanych przylegajņcych do 
w/w drogi, w szczególnoŌci pierwszego rzňdu 
zabudowy poprzez: 

1) nakaz realizacji nowej zabudowy zlokali-
zowanej na działkach budowlanych poło-
Őonych na terenach wymienionych w ust. 
2, w sposób uwzglňdniajņcy uciņŐliwoŌci 
hałasowe, miňdzy innymi poprzez zasto-
sowanie rozwiņzaŊ konstrukcyjno - bu-

dowlanych ograniczajņcych uciņŐliwoŌń 
akustycznņ, a w szczególnoŌci przegród o 
wysokiej izolacyjnoŌci akustycznej w bu-
dynkach, obiektach i pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

2) moŐliwoŌń renowacji akustycznej renowa-
cje akustycznņ budynków istniejņcych, 
miňdzy innymi poprzez wprowadzenie 
okien o podwyŐszonej izolacji akustycznej 
i renowacji elewacji, w przypadku prowa-
dzenia działaŊ remontowych. 

§ 12. Zasady szczególne przy inwestowaniu i 
zagospodarowywaniu terenów: 

1. Na terenach połoŐonych w pasie technolo-
gicznym zasiňgu potencjalnego szkodliwego 
oddziaływania linii i urzņdzeŊ elektroenerge-
tycznych Ōredniego i wysokiego napiňcia: 

1) zakazuje siň realizacji pomieszczeŊ prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi (tj. powy-
Őej 4 godzin na dobň tych samych osób), 
w szczególnoŌci zakazuje siň realizacji bu-
dynków mieszkalnych oraz wymagajņcych 
szczególnej ochrony, jak: szpitale, interna-
ty, Őłobki, przedszkola, szkoły; 

2) koniecznoŌń uzgodnienia z zarzņdcņ linii i 
urzņdzeŊ elektroenergetycznych wszelkich 
zamierzeŊ inwestycyjnych na etapie pro-
jektu budowlanego zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, przy czym dopuszcza siň od-
stņpienie od w/w ograniczeŊ na tych 
fragmentach pasa technologicznego po-
tencjalnego szkodliwego oddziaływania 
linii i urzņdzeŊ wysokiego napiňcia, dla 
których rzeczywiste pomiary promienio-
wania elektromagnetycznego nie wykaŐņ 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu. 

2. Dla obiektów i urzņdzeŊ melioracyjnych, w 
tym cieków wodnych, rowów i kanałów me-
lioracyjnych: 

1) ustala siň zakaz naruszania naturalnego 
charakteru cieków i zbiorników wodnych z 
wyjņtkiem działaŊ koniecznych ze wzglňdu 
na potrzeby wzrostu retencji wodnej, me-
lioracji i ochrony przeciwpowodziowej lub 
przeciwpoŐarowej; 

2) dopuszcza siň moŐliwoŌń rozbudowy lub 
przebudowy obiektów i urzņdzeŊ meliora-
cyjnych, w tym rowów melioracyjnych, ja-
ko kanałów podziemnych w miejscu prze-
jazdów do działek budowlanych, o prze-
pustowoŌci dostosowanej do wydajnoŌci 
wodnej obsługiwanej zlewni, ponadto 
wszelkie działania budowlane naleŐy 
uzgadniań z zarzņdcņ obiektów i urzņdzeŊ 
melioracyjnych zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 
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3) zakazuje siň realizacjň zabudowy w odle-
głoŌci mniejszej niŐ 3m od górnej krawň-
dzi skarpy rowów melioracyjnych. 

§ 13. Zasady wyznaczania nowych działek 
budowlanych 

1. Przy wyznaczaniu nowych działek budowla-
nych obowiņzuje zachowania ustaleŊ szcze-
gółowych dla poszczególnych terenów oraz z 
uwzglňdnianie ustalonych na rysunku planu 
linii rozgraniczajņcych. 

2. Minimalne powierzchnie działek budowla-
nych ustalone zostajņ w ustaleniach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów. 

3. Dopuszcza siň dla kaŐdego terenu, wydziele-
nie działek budowlanych o powierzchni 
mniejszej niŐ okreŌlona w ustaleniach szcze-
gółowych dla terenów wyłņcznie: 

1) w celu powiňkszenia sņsiedniej nierucho-
moŌci pod warunkiem, Őe działka zachowa 
powierzchniň nie mniejszņ, niŐ okreŌlona 
w przepisach szczegółowych dla danego 
terenu; 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej; 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowopro-
jektowanych działek budowlanych. 

4. Istniejņce zabudowane działki ewidencyjne, 
niespełniajņce ustaleŊ szczegółowych doty-
czņcych norm powierzchniowych, zachowuje 
siň i dopuszcza pod zainwestowanie przy za-
chowaniu ustaleŊ wynikajņcych z ustaleŊ 
szczegółowych dla poszczególnych terenów, 
z wyjņtkiem zapisów dotyczņcych powierzch-
ni działek budowlanych. 

5. W przypadku prowadzenia w obszarze planu 
procedury kompleksowych przekształceŊ 
własnoŌciowych dla poszczególnych tere-
nów, tj. łņczenia i podziałów w celu uzyskania 
powierzchni działek geodezyjnych zgodnych 
z parametrami działek budowlanych zawar-
tych w ustaleniach szczegółowych, ustala siň: 

1) kņt nachylenie granic działek ewidencyj-
nych do linii rozgraniczajņcej dróg bňdzie 
siň mieŌcił w przedziale 75º – 105º; 

2) szerokoŌń nowo wyznaczanych dróg we-
wnňtrznych do obsługi działek budowla-
nych bňdzie wynosiła min. 8,0m. 

§ 14. Zasady przebudowy i budowy syste-
mów komunikacji: 

1. W zakresie układu drogowego: 

1) ustala siň, Őe układ dróg publicznych na 
obszarze planu stanowi projektowana 
droga 1.KD-D i 2.KD-D; 

2) wyznacza siň drogi wewnňtrzne bňdņce 
uzupełnieniem obsługi istniejņcego i no-
wego zagospodarowania na obszarze ob-
jňtym planem, przy czym ustala siň mini-
malnņ szerokoŌń 8m dla dróg wewnňtrz-
nych oraz zgodnie ze wskazaniami na ry-
sunku planu; 

3) ustala siň nastňpujņce oznaczenia i klasy 
dla poszczególnych dróg, wymienionych 
w ust1 pkt 1 i 2: 

 
Oznaczenie na  
rysunku planu  

Klasa drogi  

1.KD-D÷ 2.KD-D dojazdowa 

3.KD-W÷ 7.KD-W wewnňtrzna 

 
4) ustala siň powiņzania pomiňdzy drogami 

poprzez skrzyŐowania w poziomie terenu. 

2. W zakresie dróg rowerowych: 

1) dopuszcza siň prowadzenie ŌcieŐek rowe-
rowych w liniach rozgraniczajņcych dróg 
dojazdowych; 

2) dopuszcza siň realizacje ŌcieŐek rowero-
wych w jezdni drogi jako wydzielony pas 
ruchu; 

3) dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji innych 
lokalnych ŌcieŐek rowerowych w liniach 
rozgraniczajņcych dróg lub poza nimi. 

3. W zakresie ciņgów pieszych: 

1) dopuszcza siň realizacjň ciņgów pieszych 
w formie chodników, w liniach rozgrani-
czajņcych dróg publiczny dojazdowych 
(KD-D) co najmniej po jednej stronie ulicy 
o szerokoŌci nie mniejszej niŐ 2,0m; 

2) dopuszcza siň realizacjň innych ciņgów 
pieszych w liniach rozgraniczajņcych poza 
terenami dróg publicznych. 

4. W zakresie parkowania: 

1) ustala siň zaspokajanie potrzeb parkingo-
wych obiektów nowo realizowanych, ist-
niejņcych rozbudowywanych lub zmienia-
jņcych sposób uŐytkowania, w obrňbie 
działek budowlanych na których siň znaj-
dujņ; 

2) ustala siň wskaŎniki zaspokojenia potrzeb 
w zakresie parkowania samochodów oso-
bowych, wartoŌci których podano w usta-
leniach szczegółowych dla terenów. 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej: 

1. W zakresie ogólnych zasad: 

1) ustala siň jako zasadň prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej w liniach roz-
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graniczajņcych terenów dróg publicznych i 
dróg wewnňtrznych; 

2) dopuszcza siň prowadzenie przewodów 
infrastruktury technicznej na innych tere-
nach w miejscach dostňpnych dla właŌci-
wych słuŐb eksploatacyjnych; 

3) dopuszcza siň lokowanie i realizacjň no-
wych urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 
takich jak stacje transformatorowe, pod-
ziemne przepompownie Ōcieków, na pod-
stawie opracowaŊ technicznych na całym 
obszarze objňtym planem, bez konieczno-
Ōci zmiany niniejszego planu pod warun-
kiem, Őe ewentualna uciņŐliwoŌń tych 
urzņdzeŊ nie bňdzie wykraczań poza gra-
nice lokalizacji lub zasiňgi oddziaływania 
okreŌlone planem; 

4) dopuszcza siň zachowanie, modernizacjň, 
przebudowň i rozbudowň istniejņcych sie-
ci infrastruktury technicznej; 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň: 

1) ustala siň zaopatrzenie w wodň z istniejņ-
cej i projektowanej sieci wodociņgowej; 

2) do czasu realizacji sieci wodociņgowej 
dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň z ist-
niejņcych i projektowanych ujňń wody - 
studni, w tym studni głňbinowych zgodnie 
z przepisami odrňbnymi. 

3. W zakresie odprowadzania Ōcieków byto-
wych: 

1) ustala siň pełnņ obsługň obszaru w zakre-
sie odprowadzania Ōcieków poprzez pro-
jektowanņ sień kanalizacyjnņ; 

2) po wybudowaniu sieci kanalizacji w ustala 
siň wymóg odprowadzania Ōcieków do 
sieci kanalizacyjnej ze wszystkich obiek-
tów zaopatrywanych w wodň z sieci wo-
dociņgowej lub ujňń indywidualnych; 

3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siň odprowadzanie Ōcieków sa-
nitarnych do szczelnych zbiorników na 
nieczystoŌci ciekłe (szamb) z wyłņczeniem 
budowy przydomowych oczyszczalni Ōcie-
ków. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych: 

1) ustala siň, Őe odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych odbywań siň bňdzie z 
nawierzchni utwardzonych dróg i placów 
(jezdni, chodników), parkingów oraz da-
chów do gruntu w obrňbie działki, 

 

 

2) wymaga siň kształtowania powierzchni 
działek w sposób zabezpieczajņcy przed 
spływem z nich wód opadowych lub roz-
topowych na tereny działek sņsiednich. 

5. Ustala siň zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej 
Ōredniego ciŌnienia za poŌrednictwem istnie-
jņcych magistrali oraz istniejņcych i projek-
towanych przewodów rozdzielczych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-
nņ: 

1) ustala siň zachowanie linii energetycznych 
oraz realizacji nowych jako wielotorowych 
i wielonapiňciowych wysokiego napiňcia z 
prawem do modernizacji, odbudowy, 
przebudowy; 

2) ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ z sieci elektroenergetycznej Ōred-
niego i niskiego napiňcia, a nastňpnie sta-
cji transformatorowych; 

3) dopuszcza siň realizacjň nowych stacji 
transformatorowych bez koniecznoŌci 
zmiany planu; 

4) dopuszcza siň skablowanie istniejņcych li-
nii elektroenergetycznych i budowň no-
wych jako kablowe; 

5) dopuszcza siň realizacje stacji transforma-
torowych wbudowanych lub jako słupo-
we. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) Ustala siň zaopatrzenie w ciepło: 

a) ze Ŏródeł indywidualnych wykorzystu-
jņcych energiň elektrycznņ, gaz ziemny, 
olej opałowy o niskiej zawartoŌci siarki 
oraz odnawialnych Ŏródeł energii, w 
tym pomp ciepła, baterii słonecznych i 
biopaliw, 

b) dla zabudowy istniejņcej dopuszcza siň 
zaopatrzenie w ciepło paliwem stałym 
w tym wňglem i koksem. 

8. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň telekomunikacyjnņ: 

a) z sieci napowietrznej i kablowej za po-
Ōrednictwem istniejņcych i projekto-
wanych magistrali i przewodów tele-
komunikacyjnych, 

b) z sieci radiowej za poŌrednictwem ist-
niejņcych i projektowanych radiowych 
urzņdzeŊ telekomunikacyjnych, w spo-
sób zgodny z przepisami odrňbnymi; 
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2) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury te-
lekomunikacyjnej w tym stacji telefonii 
komórkowej, masztów oraz anten o kon-
strukcji masztowej w sposób zgodny z 
przepisami odrňbnymi. 

9. W zakresie usuwania odpadów stałych: 

1) ustala siň wywóz odpadów stałych syste-
mem zorganizowanym na wyznaczone dla 
tereny składowania lub utylizacji Ōmieci; 

2) nakazuje siň wyposaŐenie kaŐdej działki 
budowlanej w Ōmietniki przystosowane 
do selektywnej zbiórki odpadów. 

§ 16. Na całym obszarze objňtym planem za-
brania siň lokalizowania obiektów niezgodnych z 
ustalonym zagospodarowaniem, przy czym lo-
kalizowanie obiektów tymczasowych zwiņza-
nych z realizacjņ inwestycji docelowych moŐliwe 
jest w czasie waŐnoŌci prawomocnego pozwo-
lenia na budowň. 

§ 17. Ustala siň stawki procentowe, słuŐņce 
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu war-
toŌci nieruchomoŌci, zwiņzanego z uchwaleniem 
planu których stawki procentowe okreŌlono w 
ustaleniach szczegółowych dla terenów. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 18. Ustalenia dla terenu 1.MN, 2.MN, 5.MN 
i 6.MN 

1. Oznaczenie porzņdkowe i symbol przezna-
czenia terenów: 

 ustala siň oznaczenie i symbol przeznaczenia 
dla terenu: 1.MN, 2.MN, 5.MN i 6.MN wska-
zanych na rysunku planu. 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) ustala siň przeznaczenie podstawowe za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) ustala siň przeznaczenie uzupełniajņce: 
usługi turystyki i usługi podstawowe. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu: 

1) ustala siň realizacjň nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 
budynków wolnostojņcych lub bliŎnia-
czych; 

2) dopuszcza siň realizacji nie wiňcej niŐ 
jednego budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego wolnostojņcego lub segmen-
tu „bliŎniaka” i jednego budynku o funk-
cji uzupełniajņcej na jednej działce bu-
dowlanej; 

3) dopuszcza siň realizacjň w lokalach uŐyt-
kowych wbudowanych w budynki 
mieszkalne: 

a) funkcji usług podstawowych do 30% 
powierzchni całkowitej budynku, 

b) funkcji usług turystyki do 40% po-
wierzchni całkowitej budynku; 

4) nakazuje siň, by przy realizacji nowej za-
budowy bliŎniaczej: 

a) zachowana była taka sama wysokoŌń 
dla segmentów, 

b) stosowane były podobne zewnňtrzne 
materiały wykoŊczeniowe, 

c) stosowany był podobny typ stolarki 
okiennej i drzwiowej, 

d) stosowana była podobna kolorystyka 
Ōcian zewnňtrznych, dachów oraz sto-
larki okiennej i drzwiowej; 

5) na działce budowlanej dopuszcza siň re-
alizacje jednego wolnostojņcego budyn-
ku o funkcji gospodarczej lub garaŐowej 
nawiņzujņcego materiałem wykoŊczenia 
oraz kolorystykņ Ōcian i pokrycia dacho-
wego do nowo realizowanej zabudowy 
przeznaczenia podstawowego; 

6) ustala siň maksymalnņ powierzchniň za-
budowy dla nowo realizowanych wolno-
stojņcych budynków gospodarczych i 
garaŐowych wynoszņcņ 40 m2, na kaŐdej 
działce budowlanej; 

7) ustala siň realizacjň dachów spadzistych 
o nachyleniu połaci dachowych w prze-
dziale 30-45o włņcznie; 

8) ustala siň wskaŎnik minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszņ-
cy 70% dla kaŐdej działki budowlanej; 

9) ustala siň wskaŎnik maksymalnej inten-
sywnoŌci zabudowy wynoszņcy 0,6 dla 
kaŐdej działki budowlanej; 

10) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy wynoszņcņ: 

a) dla budynków o przeznaczeniu pod-
stawowym - 10,5 m, 

b) dla wolnostojņcych budynków o 
funkcji gospodarczej lub garaŐowej - 
5,0 m; 

11) ustala siň minimalnņ powierzchnie nowo 
tworzonej działki budowlanej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojņcej - 1000 m2, 
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b) dla jednego segmentu w zabudowie 
jednorodzinnej bliŎniaczej- 1000 m2, 
przy czym ustalenia te nie dotyczņ 
istniejņcych, zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi działek budowla-
nych o powierzchni mniejszej, na któ-
rych dopuszcza siň dalsze działania 
inwestycyjne, pod warunkiem zgod-
noŌci z pozostałymi ustaleniami pla-
nu; 

12) ustala siň przebieg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy według rysunku planu; 

13) ustala siň zasady tymczasowego zago-
spodarowania jednostki terenowej we-
dług § 16; 

14) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ we-
dług § 6; 

15) ustala siň zasady rozmieszczania reklam 
i szyldów według § 7; 

16) ustala siň zasady kolorystyki budynków 
według § 8; 

17) ustala siň tworzenie nowych działek bu-
dowlanych zgodnie z zasadami okreŌlo-
nymi w § 13; 

18) ustala siň zasady ochrony przed hałasem 
według § 11; 

4. Zasady obsługi terenu infrastrukturņ tech-
nicznņ: 

1) ustala siň obsługň terenu infrastrukturņ 
technicznņ zgodnie z zasadami moderni-
zacji, rozbudowy i budowy okreŌlonymi w 
§ 15; 

2) zakazuje siň realizacji urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, niezwiņzanych z obsługņ 
terenu. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

1) ustala siň zjazdy na tereny z wyznaczo-
nych na rysunku planu dróg dojazdowych 
lub wewnňtrznych oraz poprzez nowo wy-
znaczane drogi wewnňtrzne; 

2) dopuszcza siň obsługň terenu do czasu re-
alizacji układu drogowego z istniejņcej 
drogi głównej; 

3) obowiņzuje zasada zaspokajania potrzeb 
parkingowych obiektów nowobudowa-
nych, rozbudowywanych lub zmieniajņ-
cych sposób uŐytkowania, na działkach 
budowlanych, na których znajdujņ siň te 
obiekty; 

4) ustala siň wskaŎniki zaspokojenia potrzeb 
w zakresie parkowania samochodów oso-
bowych, wynoszņce: 

a) 1 miejsce postojowe / 30m2 pow. uŐyt-
kowej usług, 

b) 2 miejsca postojowe / 1 budynek lub 
segment mieszkalny - bliŎniak, przy 
czym dopuszcza siň miejsce parkingo-
we jako garaŐ wbudowany w obiekt o 
funkcji podstawowej. 

6. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska i jego 
zasobów: 

Ustala siň ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu zgodnie z zasadami i warunkami 
okreŌlonymi w § 10. 

7. WysokoŌci stawki procentowej od wzrostu 
wartoŌci nieruchomoŌci: 

 Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej, 
słuŐņcej naliczeniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, zwiņzanego 
z uchwaleniem planu na 30%. 

§ 19. Ustalenia dla terenu 3.ZL 

1. Oznaczenie porzņdkowe i symbol przezna-
czenia terenów: 

ustala siň oznaczenie i symbol przeznaczenia 
dla terenu – 3.ZL wskazanego na rysunku 
planu. 

2. Przeznaczenie terenu: 

ustala siň przeznaczenie podstawowe teren 
lasów. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu: 

1) ustala siň zachowanie istniejņcego lasu; 

2) ustala siň zagospodarowanie terenu 
zgodnie z przepisami odrňbnymi dotyczņ-
cymi gruntów leŌnych; 

3) dopuszcza siň rekreacyjne wykorzystanie 
lasu; 

4) zakazuje siň realizacji obiektów kubaturo-
wych; 

5) zakazuje siň realizacji ogrodzeŊ; 

4. Zasady obsługi terenu infrastrukturņ tech-
nicznņ: 

zakazuje siň realizacji urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej, niezwiņzanych z obsługņ terenu. 

5. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska i jego 
zasobów: 

Ustala siň ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu zgodnie z zasadami i warunkami 
okreŌlonymi w § 10. 
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6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

1) ustala siň zjazdy na teren z wyznaczonej 
na rysunku planu drogi dojazdowej  
1.KD-D; 

2) dopuszcza siň obsługň terenu do czasu re-
alizacji układu drogowego z istniejņcej 
drogi głównej. 

7. WysokoŌci stawki procentowej od wzrostu 
wartoŌci nieruchomoŌci: 

Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej, słu-
Őņcej naliczeniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, zwiņzanego 
z uchwaleniem planu na 0%. 

§ 20. Ustalenia dla terenu 4.MN 

1. Oznaczenie porzņdkowe i symbol przezna-
czenia terenów: 

ustala siň oznaczenie i symbol przeznaczenia 
dla terenu – 4.MN wskazanego na rysunku 
planu 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) ustala siň przeznaczenie podstawowe za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) ustala siň przeznaczenie uzupełniajņce: 
obiekty zamieszkania zbiorowego, usługi 
turystyki i usługi podstawowe, 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu: 

1) ustala siň realizacjň nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 
budynków wolnostojņcych lub bliŎnia-
czych; 

2) dopuszcza siň realizacje nowej zabudo-
wy zamieszkania zbiorowego jako obiekt 
opieki społecznej – „dom spokojnej sta-
roŌci”; 

3) dopuszcza siň realizacjň w lokalach uŐyt-
kowych wbudowanych w budynki 
mieszkalne: 

a) funkcji usług podstawowych do 30% 
powierzchni całkowitej budynku, 

b) funkcji usług turystyki do 40% po-
wierzchni całkowitej budynku; 

4) dopuszcza siň realizacji nie wiňcej niŐ 
jednego budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego wolnostojņcego lub segmen-
tu „bliŎniaka” i jednego obiektu za-
mieszkania zbiorowego – „dom spokoj-
nej staroŌci” na jednej działce budowla-
nej; 

 

5) nakazuje siň, by przy realizacji nowej za-
budowy bliŎniaczej: 

a) zachowana była taka sama wysokoŌń 
dla segmentów, 

b) stosowane były podobne zewnňtrzne 
materiały wykoŊczeniowe, 

c) stosowany był podobny typ stolarki 
okiennej i drzwiowej, 

d) stosowana była podobna kolorystyka 
Ōcian zewnňtrznych, dachów oraz sto-
larki okiennej i drzwiowej; 

6) na działce budowlanej dopuszcza siň re-
alizacje jednego wolnostojņcego budyn-
ku o funkcji gospodarczej lub garaŐowej 
nawiņzujņcego materiałem wykoŊczenia 
oraz kolorystykņ Ōcian i pokrycia dacho-
wego do istniejņcej lub nowo realizowa-
nej zabudowy przeznaczenia podstawo-
wego, 

7) ustala siň maksymalnņ powierzchniň za-
budowy dla nowo realizowanych lub 
rozbudowywanych wolnostojņcych bu-
dynków gospodarczych i garaŐowych 
wynoszņcņ 40m2, na kaŐdej działce bu-
dowlanej; 

8) ustala siň realizacjň dachów spadzistych 
o nachyleniu połaci dachowych w prze-
dziale 30-45o; 

9) ustala siň wskaŎnik minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszņ-
cy 70% dla kaŐdej działki budowlanej; 

10) ustala siň wskaŎnik maksymalnej inten-
sywnoŌci zabudowy wynoszņcy - 0,8 dla 
kaŐdej działki budowlanej; 

11) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-
dowy wynoszņcņ: 

a) dla budynków o przeznaczeniu pod-
stawowym i zamieszkania zbiorowe-
go - 10,5m, 

b) dla wolnostojņcych budynków o 
funkcji gospodarczej lub garaŐowej - 
5,0m; 

12) ustala siň minimalnņ powierzchnie nowo 
tworzonej działki budowlanej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojņcej - 1000m2, 

b) dla jednego segmentu w zabudowie 
jednorodzinnej bliŎniaczej- 1000m2, 

c) dla zabudowy zamieszkania zbioro-
wego jako obiekt opieki społecznej- 
1000m2, przy czym ustalenia te nie 
dotyczņ istdalsze działania inwesty-
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cyjne, pod warunkiem zgodnoŌci z 
pozostałymi ustaleniaminiejņcych, 
zabudowanych budynkami mieszkal-
nymi działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej, na których do-
puszcza siň planu; 

13) ustala siň przebieg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy według rysunku planu; 

14) ustala siň zasady tymczasowego zago-
spodarowania jednostki terenowej we-
dług § 16; 

15) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ we-
dług § 6; 

16) ustala siň zasady rozmieszczania reklam 
i szyldów według § 7; 

17) ustala siň zasady kolorystyki budynków 
według § 8; 

18) ustala siň tworzenie nowych działek bu-
dowlanych zgodnie z zasadami okreŌlo-
nymi w § 13; 

19) ustala siň zasady ochrony przed hałasem 
według § 11. 

4. Zasady obsługi terenu infrastrukturņ tech-
nicznņ: 

1) ustala siň obsługň terenu infrastrukturņ 
technicznņ zgodnie z zasadami moderni-
zacji, rozbudowy i budowy okreŌlonymi w 
§ 15; 

2) zakazuje siň realizacji urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, niezwiņzanych z obsługņ 
terenu. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

1) dopuszcza siň zjazdy na teren z drogi do-
jazdowej 2.KD-D oraz dróg wewnňtrznych 
4.KD-W, 5.KD-W i 7.KD-W oraz poprzez 
nowo wyznaczone drogi wewnňtrzne; 

2) dopuszcza siň obsługň terenu do czasu re-
alizacji układu drogowego z istniejņcej 
drogi głównej; 

3) obowiņzuje zasada zaspokajania potrzeb 
parkingowych obiektów nowobudowa-
nych, rozbudowywanych lub zmieniajņ-
cych sposób uŐytkowania, na działkach 
budowlanych, na których znajdujņ siň te 
obiekty; 

4) ustala siň wskaŎniki zaspokojenia potrzeb 
w zakresie parkowania samochodów oso-
bowych, wynoszņce: 

a) 1 miejsce postojowe / 30m2 pow. uŐyt-
kowej usług, 

b) 2 miejsca postojowe / 1 budynek lub 
segment mieszkalny - bliŎniak, przy 
czym dopuszcza siň miejsce parkingo-
we jako garaŐ wbudowany w obiekt o 
funkcji podstawowej, 

c) 1mp/ na kaŐde zaczňte 60m2 po-
wierzchni uŐytkowej zabudowy za-
mieszkania zbiorowego - obiektu opieki 
społecznej. 

6. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska i jego 
zasobów: 

Ustala siň ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu zgodnie z zasadami i warunkami 
okreŌlonymi w § 10. 

7. WysokoŌci stawki procentowej od wzrostu 
wartoŌci nieruchomoŌci: 

Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej, słu-
Őņcej naliczeniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, zwiņzanego 
z uchwaleniem planu na 30%. 

§ 21. Ustalenia dla terenu 7.MN 

1. Oznaczenie porzņdkowe i symbol przezna-
czenia terenów: 

ustala siň oznaczenie i symbol przeznaczenia 
dla terenu – 7.MN wskazanego na rysunku 
planu. 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) ustala siň przeznaczenie podstawowe za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) ustala siň przeznaczenie uzupełniajņce: 
usługi turystyki, zabudowa usługowa typu 
dom weselny i usługi podstawowe. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu: 

1) ustala siň zachowanie istniejņcej i reali-
zacjň nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie budynków 
wolnostojņcych lub bliŎniaczych; 

2) dopuszcza siň realizacje nowej zabudo-
wy jako usługowej typu dom weselny 
lub usług turystyki; 

3) dopuszcza siň realizacjň w lokalach uŐyt-
kowych wbudowanych w budynki 
mieszkalne: 

a) funkcji usług podstawowych do 30% 
powierzchni całkowitej budynku, 

b) funkcji usług turystyki do 40% po-
wierzchni całkowitej budynku; 
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4) dopuszcza siň realizacji nie wiňcej niŐ 
jednego budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego wolnostojņcego lub segmen-
tu „bliŎniaka” i jednego budynku o funk-
cji usługowej typu dom weselny na jed-
nej działce budowlanej; 

5) nakazuje siň, by przy realizacji nowej za-
budowy bliŎniaczej oraz przy przebudo-
wie, rozbudowie, nadbudowie i ewentu-
alnej wymianie segmentów: 

a) zachowana była taka sama wysokoŌń 
dla segmentów, 

b) stosowane były podobne zewnňtrzne 
materiały wykoŊczeniowe, 

c) stosowany był podobny typ stolarki 
okiennej i drzwiowej, 

d) stosowana była podobna kolorystyka 
Ōcian zewnňtrznych, dachów oraz sto-
larki okiennej i drzwiowej; 

6) na działce budowlanej dopuszcza siň re-
alizacje jednego wolnostojņcego budyn-
ku o funkcji gospodarczej lub garaŐowej 
nawiņzujņcego materiałem wykoŊczenia 
oraz kolorystykņ Ōcian i pokrycia dacho-
wego do istniejņcej lub nowo realizowa-
nej zabudowy przeznaczenia podstawo-
wego; 

7) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych 
budynków garaŐowych i gospodarczych 
z prawem do remontu; 

8) ustala siň maksymalnņ powierzchniň za-
budowy dla nowo realizowanych lub 
rozbudowywanych wolnostojņcych bu-
dynków gospodarczych i garaŐowych 
wynoszņcņ 40m2, na kaŐdej działce bu-
dowlanej; 

9) ustala siň realizacjň dachów spadzistych 
o nachyleniu połaci dachowych w prze-
dziale 30-45o; 

10) ustala siň wskaŎnik minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej wynoszņ-
cy 70% dla kaŐdej działki budowlanej, 
przy czym dla działek zabudowanych, o 
niŐszym wskaŎniku, dopuszcza siň dalsze 
działania inwestycyjne pod warunkiem 
nie zmniejszania jego wielkoŌci; 

11) ustala siň wskaŎnik maksymalnej inten-
sywnoŌci zabudowy wynoszņcy 0,8 dla 
kaŐdej działki budowlanej, przy czym dla 
działek zabudowanych o wyŐszym 
wskaŎniku, obowiņzuje zasada nie 
zwiňkszania jego wielkoŌci; 

 

12) ustala siň maksymalna wysokoŌń zabu-
dowy wynoszņcņ: 

a) dla budynków o przeznaczeniu pod-
stawowym i budynku usługowego 
typu dom weselny - 10,5m, 

b) dla wolnostojņcych budynków o 
funkcji gospodarczej lub garaŐowej - 
5,0m; 

13) ustala siň minimalnņ powierzchniň nowo 
tworzonej działki budowlanej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej lub usługowej - 1000m2, 

b) dla jednego segmentu w zabudowie 
jednorodzinnej bliŎniaczej - 1000m2, 
przy czym ustalenia te nie dotyczņ 
istniejņcych, zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi działek budowla-
nych o powierzchni mniejszej, na któ-
rych dopuszcza siň dalsze działania 
inwestycyjne, pod warunkiem zgod-
noŌci z pozostałymi ustaleniami pla-
nu; 

14) ustala siň przebieg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy według rysunku planu; 

15) ustala siň zasady tymczasowego zago-
spodarowania jednostki terenowej we-
dług § 16; 

16) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ we-
dług § 6;) 

17) ustala siň zasady rozmieszczania reklam 
i szyldów według § 7; 

18) ustala siň zasady kolorystyki budynków 
według § 8; 

19) ustala siň tworzenie nowych działek bu-
dowlanych zgodnie z zasadami okreŌlo-
nymi w § 13; 

20) ustala siň zasady ochrony przed hałasem 
według § 11; 

21) ustala siň zasady szczególne przy inwe-
stowaniu i zagospodarowywaniu tere-
nów według § 12. 

4. Zasady obsługi terenu infrastrukturņ tech-
nicznņ: 

1) ustala siň obsługň terenu infrastrukturņ 
technicznņ zgodnie z zasadami moderni-
zacji, rozbudowy i budowy okreŌlonymi w 
§ 15; 

2) zakazuje siň realizacji urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, niezwiņzanych z obsługņ 
terenu. 
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5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

1) dopuszcza siň zjazdy na teren z drogi: 
2.KD-D lub 7.KD-W oraz poprzez nowo 
wyznaczone drogi wewnňtrzne; 

2) dopuszcza siň obsługň terenu do czasu re-
alizacji układu drogowego z istniejņcej 
drogi głównej; 

3) obowiņzuje zasada zaspokajania potrzeb 
parkingowych obiektów nowobudowa-
nych, rozbudowywanych lub zmieniajņ-
cych sposób uŐytkowania, na działkach 
budowlanych, na których znajdujņ siň te 
obiekty; 

4) ustala siň wskaŎniki zaspokojenia potrzeb 
w zakresie parkowania samochodów oso-
bowych, wynoszņce: 

a) 1 miejsce postojowe / 30m2 pow. uŐyt-
kowej zabudowy usługowej lub po-
wierzchni uŐytkowej zabudowy usłu-
gowej typu dom weselny, 

b) 2 miejsca postojowe / 1 budynek lub 
segment mieszkalny - bliŎniak, przy 
czym dopuszcza siň miejsce parkingo-
we jako garaŐ wbudowany w obiekt o 
funkcji podstawowej. 

6. Zasady i warunki ochrony Ōrodowiska i jego 
zasobów: 

Ustala siň ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu zgodnie z zasadami i warunkami 
okreŌlonymi w § 10. 

7. WysokoŌci stawki procentowej od wzrostu 
wartoŌci nieruchomoŌci: 

Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej, słu-
Őņcej naliczeniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, zwiņzanego 
z uchwaleniem planu na 30%. 

§ 22. Ustalenia dla terenu 1.KD-D ÷ 2.KD-D 

1. Oznaczenie porzņdkowe i symbol przezna-
czenia terenu: 

ustala siň oznaczenie i symbol przeznaczenia 
dla terenu – 1.KD-D÷2.KD-D. 

2. Przeznaczenie terenu: 

ustala siň przeznaczenie podstawowe droga 
publiczna dojazdowa. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu: 

1) ustala siň szerokoŌń drogi w liniach roz-
graniczajņcych, wynoszņcņ nie mniej niŐ 
8m; 

2) ustala siň przekrój jednojezdniowy drogi; 

3) ustala siň prowadzenie chodnika co naj-
mniej po jednej stronie drogi; 

4) dopuszcza siň prowadzenie ruchu rowe-
rowego wspólnie z ruchem kołowym 
wzdłuŐ jezdni; 

5) ustala siň powiņzania poprzez skrzyŐowa-
nia z istniejņcņ drogņ główna (poza pla-
nem); 

6) nakazuje siň zagospodarowanie zieleniņ 
urzņdzonņ wszystkich powierzchni niewy-
korzystanych pod urzņdzenia drogowe 
oraz naziemnej infrastruktury technicznej; 

7) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej niezbňd-
nych do zapewnienia funkcjonowania te-
renów; 

8) w obrňbie terenu, jako stanowiņcego 
przestrzeŊ publicznņ, obowiņzujņ zasady 
zagospodarowania według § 9; 

9) ustala siň zasady rozmieszczania reklam i 
szyldów według § 7. 

4. WysokoŌci stawki procentowej od wzrostu 
wartoŌci nieruchomoŌci: 

Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej, słu-
Őņcej naliczeniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, zwiņzanego 
z uchwaleniem planu na 0%. 

§ 23. Ustalenia dla terenu 3.KD–W÷7.KD-W 

1. Oznaczenie porzņdkowe i symbol przezna-
czenia terenu: 

ustala siň oznaczenie i symbol przeznaczenia 
dla terenów: 3.KD–W÷7.KD-W wskazanych 
na rysunku planu. 

2. Przeznaczenie terenu: 

ustala siň przeznaczenie podstawowe droga 
wewnňtrzna. 

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu: 

1) ustala siň szerokoŌń drogi w liniach roz-
graniczajņcych, wynoszņcņ nie mniej niŐ 
8m; 

2) nakazuje siň, by droga wewnňtrzna była 
ogólnodostňpna z zakazem grodzenia i 
wygradzania; 

3) nakazuje siň realizacjň nawierzchni jezdni, 
jako utwardzonej; 

4) ustala siň powiņzania poprzez skrzyŐowa-
nie z drogņ 1.KD-D i 2.KD-D; 
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5) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej niezbňd-
nych do zapewnienia funkcjonowania te-
renów; 

6) dopuszcza siň realizacjň zieleni urzņdzonej 
w pasie drogowym; 

7) ustala siň zasady rozmieszczania reklam i 
szyldów według § 7. 

4. WysokoŌci stawki procentowej od wzrostu 
wartoŌci nieruchomoŌci: 

Ustala siň wysokoŌń stawki procentowej, słu-
Őņcej naliczeniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, zwiņzanego 
z uchwaleniem planu na 0%. 

Rozdział 3 
Ustalenia końcowe 

§ 24. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia 
w Őycie niniejszego planu, a niezakoŊczonych 
decyzjņ ostatecznņ, stosuje siň ustalenia planu. 

§ 25. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 26. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z .2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Dz.U. z .2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 
z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005, Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz.U. z 2007r. Nr 127, poz. 
880, Dz.U. z 2008r Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, Dz.U z 2010r. Nr 24, poz. 124: Nr 75, 
poz. 474; Nr 106, poz. 675; Nr 119, poz. 804; Nr 149, poz. 
996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, Dz.U z 2011r. 
Nr 32, poz. 109. 

 
 

 Przewodniczņca Rady Gminy: 
dr inż. Monika Ciurzyńska 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VIII/36/11 
Rady Gminy Kampinos 

z dnia 31 maja 2011r. 
 

Wykaz nieuwzglňdnionych uwag złoŐonych do projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
W ramach procedury wyłoŐenia do publicznego wglņdu projektu planu nie złoŐono Őadnych uwag do 
planu. 

 
 Przewodniczņca Rady Gminy: 

dr inż. Monika Ciurzyńska 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VIII/36/11 
Rady Gminy Kampinos 

z dnia 31 maja 2011r. 
 

Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleŐņ do zadaŊ własnych Gminy Kampinos oraz zasady ich finansowania  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

1. Zasady finansowania zadaŊ naleŐņcych do zadaŊ własnych Gminy 

1) Rodzaje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŐņcych do zadaŊ własnych Gminy, za-
pisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 

a) realizacja inwestycji komunikacyjnych z zakresu budowy nowych dróg publicznych wyznaczo-
nych w planie i ich włņczenia w istniejņcy układ drogowy, 

b) realizacja oŌwietlenia dróg publicznych wyznaczonych w planie, 

c) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, a w tym: wodociņgów, przewodów i 
urzņdzeŊ kanalizacji; 

2) Zasady finansowania zadaŊ naleŐņcych do zadaŊ własnych Gminy, zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego przebiegań bňdzie w szczególnoŌci w oparciu o: 

a) pełny udział Ōrodków budŐetowych Gminy, 

b) czňŌciowy udział Ōrodków budŐetowych miasta wsparty współfinansowaniem ze Ōrodków ze-
wnňtrznych pochodzņcych z: 

- dotacji i poŐyczek z funduszy celowych,  

- kredytów i poŐyczek bankowych,  

- innych Ōrodków zewnňtrznych,  

c) udział inwestorów w ramach porozumieŊ o charakterze cywilno – prawnym lub w formie part-
nerstwa publiczno – prywatnego, 

d) inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej mogņ byń realizowane przez gminne jednostki 
organizacyjne, właŌciwe w sprawach przygotowania i realizacji tych inwestycji oraz inne przed-
siňbiorstwa (spółki) realizujņce wyŐej wymienione zadania, w oparciu o Prawo zamówieŊ pu-
blicznych. 

3) Finansowanie zadaŊ naleŐņcych do zadaŊ własnych Gminy, zapisanych w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego przebiegań bňdzie w oparciu o okreŌlenie terminów przystņpie-
nia i zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalanych według kryteriów i zasad celowoŌci i oszczňd-
noŌci z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób 
umoŐliwiajņcy terminowņ realizacjň zadaŊ. 

 
 Przewodniczņca Rady Gminy: 

dr inż. Monika Ciurzyńska 
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