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2) w roku budŐetowym 2012 

- okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r. 

§ 5. OkreŌla siň Ŏródło finansowania (Dział 
400, rozdział 40002, Dział 900, rozdział 90001) 
dopłaty w sposób nastňpujņcy: 

1) BudŐet gminy Słupno 2011 roku kwota 
13 902,00zł. 

2) BudŐet gminy Słupno 2012 roku kwota 
32 500,00zł. 

§ 6. Zobowiņzuje siň do zabezpieczenia w 
budŐetach gminy Słupno na rok 2011 i 2012 
kwot, o których mowa w § 5. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Słupno. 

§ 8.1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

2) Uchwała wchodzi w Őycie z dniem 1 lipca 
2011r. 

 
 Przewodniczņca: 

Elżbieta Kuchta 
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UCHWAŁA Nr 62/VII/11 

RADY GMINY SŁUPNO 

 z dnia 27 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŎn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) oraz uchwał 
Rady Gminy w Słupnie nr 357/XXXVI/l0, nr 
358/XXXVI/10, nr 359/XXXVI/10, nr 
360/XXXVI/10, nr 361/XXXVI/10 z dnia 30 kwiet-
nia 2010r., Rada Gminy w Słupnie uchwala, co 
nastňpuje  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Słupno obejmujņcņ tereny w Słupnie, Cekano-
wie, Nowym Gulczewie zwanņ dalej „planem”, 
dotyczņcņ nastňpujņcych obszarów: 

- działki nr ewid. 54/12, 440/4, 54/10 w Słupnie 
o powierzchni ok. 0,14 lha działka nr ewid. 
327/4 w Cekanowie o powierzchni ok. 0,90ha 
działka nr ewid. 38/3 w Słupnie o powierzchni 
ok. 0,21ha; 

- działki nr ewid. 40/11, 40/12, 40/13, 40/14 w 
Nowym Gulczewie o powierzchni ok. 0,2ha; 

- działka nr ewid. 2/17 w Nowym Gulczewie o 
powierzchni ok. 0,08ha 

 

2. Granice obszarów objňtych ustaleniami 
planu oznaczone sņ na rysunkach planu sporzņ-
dzonych w skali 1:1000 stanowiņcych załņczniki 
do niniejszej uchwały. 

3. Załņcznikami do uchwały sņ: 

1) rysunki planu w skali 1:1000, stanowiņce 
integralnņ czňŌń uchwały - załņcznik nr 1, 2, 3, 
4, 5, 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załņcznik nr 6, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy - załņcznik 
nr 7, 

4) stwierdzenie zgodnoŌci ustaleŊ planu z usta-
leniami Studium - załņcznik nr 8. 

§ 2.1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uŐytkowaniu terenów, 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 
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5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych, 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej i ob-
sługi komunikacyjnej, 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoŌci, 

8) sposoby tymczasowego zagospodarowania 
i uŐytkowania terenów, 

9) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň z tytułu wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci, 

10) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalone na podstawie przepisów odrňb-
nych, 

2. Plan nie okreŌla: 

1) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu 
w tym zakazu zabudowy, 

2) granic obszarów wymagajņcych scaleŊ i po-
działów nieruchomoŌci, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków. 

3. Na rysunkach planu nastňpujņce oznacze-
nia graficzne sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu oraz róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) przeznaczenie terenu. 

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

1) planie - naleŐy przez to rozumień plan za-
twierdzony niniejszņ uchwałņ, 

2) przepisach szczególnych - naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenem wynikajņce z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych, 

3) liniach rozgraniczajņcych - naleŐy przez to 
rozumień linie rozgraniczajņce tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu i róŐnych warunkach 
zabudowy terenu, 

4) przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które po-
winno przewaŐań na przedmiotowym tere-
nie i stanowiń wiňcej niŐ 50% ogólnej po-
wierzchni zabudowy w obszarze wyznaczo-
nym liniami rozgraniczajņcymi, 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - na-
leŐy przez to rozumień nieprzekraczalnņ 
granicň usytuowania budynków w ich po-
wierzchni zabudowy wyznaczonņ zgodnie z 
PN-ISO 9836 (okreŌlanie i obliczanie wskaŎ-
ników powierzchniowych i kubaturowych), 

6) powierzchni biologicznie czynnej - naleŐy 
przez to rozumień grunt rodzimy pokryty 
roŌlinnoŌciņ oraz wodň powierzchniowņ na 
działce budowlanej, a takŐe 50% sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów urzņdzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłoŐu zapewniajņcym ich naturalnņ we-
getacjň, o powierzchni nie mniejszej niŐ 
10m2 stosownie do przepisów szczegól-
nych, 

7) funkcja usługowa w zakresie usług podsta-
wowych (konsumpcyjnych, bytowych) - na-
leŐy przez to rozumień działalnoŌń gospo-
darczņ, zakwalifikowanņ do usług zwiņza-
nych z zaspakajaniem codziennych i po-
wszechnych potrzeb mieszkaŊców m.in. w 
zakresie konsumpcji indywidualnej i zbio-
rowej m.in. takich jak: 

a) handel detaliczny, gastronomia, admini-
stracja, 

b) naprawy, remonty, konserwacje sprzň-
tów i urzņdzeŊ konsumentów, rzemiosło 
nieuciņŐliwe, 

c) wyrób przedmiotów na indywidualne 
zamówienie, 

d) usługi rekreacji, turystyki, wypoczynku, 

e) usługi bankowe, doradztwa gospo-
darczego, 

f) usługi oŌwiaty, zdrowia, opieki społecz-
nej i kultury, 

g) inne usługi osobiste. 

8) uciņŐliwoŌci obiektów i urzņdzeŊ - naleŐy 
przez to rozumień bezpoŌredni i poŌredni 
wpływ danego przedsiňwziňcia na Ōrodowi-
sko oraz zdrowie i warunki Őycia ludzi wyni-
kajņcy z emisji gazów, pyłów, zapachów, 
hałasu, promieniowania itp., a takŐe wyni-
kajņcy ze wzmoŐonego ruchu pojazdów 
zwiņzanego z funkcjonowaniem tych obiek-
tów i urzņdzeŊ; 

9) usługach nieuciņŐliwych - naleŐy przez to 
rozumień usługi, których funkcjonowanie 
nie powoduje przekroczenia Őadnego z pa-
rametrów dopuszczalnego poziomu szko-
dliwych lub uciņŐliwych substancji w Ōro-
dowisku w rozumieniu przepisów ochrony 
Ōrodowiska, poza zajmowanym terenem 
inwestycji, 
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10) maksymalnej wysokoŌci zabudowy - jest to 

wysokoŌń liczona od istniejņcego poziomu 
terenu do najwyŐej połoŐonej krawňdzi da-
chu (kalenicy). 

11) wskaŎnik powierzchni zabudowanej - udział 
powierzchni pod budynkami i dojazdami 
oraz powierzchni utwardzonej w po-
wierzchni działki lub obszaru zajňtego pod 
danņ inwestycjň. 

§ 4.1. Ustala siň podział obszaru na tereny o 
nastňpujņcym przeznaczeniu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczone symbolem MN, 

2) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej 
oznaczone symbolem P/U, 

3) tereny zabudowy usługowej oznaczone sym-
bolem U, 

4) tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej 
oznaczone symbolem U/MN. 

Rozdział 2 
Ogólne ustalenia Planu 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1. Obowiņzuje: 

1) stosowanie rozwiņzaŊ architektonicznych 
obiektów nawiņzujņcych do tradycyjnej, 
regionalnej zabudowy, co sprzyja popra-
wie walorów estetycznych i krajobrazo-
wych, 

2) kształtowanie gabarytów zabudowy w 
sposób nie zakłócajņcy harmonii krajobra-
zu, a w szczególnoŌci ograniczenie wyso-
koŌci obiektów do 2 kondygnacji naziem-
nych na terenach mieszkaniowych i 15 m 
na pozostałych, 

3) realizacja ogrodzeŊ przy drogach publicz-
nych w linii rozgraniczajņcej ulic ustalonej 
w planie lub poza nimi w granicach dział-
ki; zakaz stosowania prefabrykowanych 
ogrodzeŊ betonowych od strony ulic pu-
blicznych - obowiņzuje stosowanie ogro-
dzeŊ aŐurowych, 

4) zachowanie ustalonej planem intensyw-
noŌci zabudowy oraz stosownej wielkoŌci 
powierzchni biologicznie czynnej, 

5) zakaz sytuowania wolnostojņcych trwale 
zwiņzanych z gruntem urzņdzeŊ reklamo-
wych, ograniczenie powierzchni reklamo-
wych (np. zawieszonych na obiektach) do 
wielkoŌci 6m2, 

6) utrzymywanie obiektów oraz stosownego 
do funkcji obiektu zagospodarowania 

działki we właŌciwym stanie technicznym i 
estetycznym 

2. Ponadto obowiņzujņ ustalenia z zakresu za-
sad zagospodarowania i kształtowania zabu-
dowy okreŌlone w Rozdziale III. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania Ōrodowi-
ska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego. 

1. Na terenach objňtych Planem ustala siň za-
sady zrównowaŐonego rozwoju: 

1) zasada zapobiegania powstawaniu zanie-
czyszczeŊ, 

2) zasada utrzymania i ochrony istniejņcych 
zasobów Ōrodowiska przyrodniczego. 

2. Ustala siň ochronň i kształtowanie Ōrodowi-
ska na terenie objňtym prawnņ formņ ochro-
ny przyrody jako NadwiŌlaŊski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu (działki nr ewid. 38/3, 
54/10, 54/12, 440/4 w miejscowoŌci Słupno i 
nr ewid. 327/4 w miejscowoŌci Cekanowo), 
na podstawie przepisów odrňbnych - zgodnie 
z wytycznymi w nich zawartymi m.in.: 

- ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewieŊ, za-
krzewieŊ, kształtowanie zróŐnicowanego 
krajobrazu poprzez ochronň istniejņcych 
zadrzewieŊ Ōródpolnych i przydroŐnych 
oraz formowanie nowych zadrzewieŊ 
przydroŐnych, 

- zakaz stosowania ogrodzeŊ betonowych, 

- zachowanie rzeŎby terenu 

1) w granicach obszaru chronionego kra-
jobrazu wprowadza siň zakaz lokaliza-
cji: 

a) przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko za wy-
jņtkiem przedsiňwziňń dopuszczo-
nych przepisami odrňbnymi, w tym 
inwestycji celu publicznego, 

b) zakaz, o którym mowa w pkt a), nie 
dotyczy realizacji przedsiňwziňń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, dla których przeprowa-
dzona ocena oddziaływania na Ōro-
dowisko wykazała brak znaczņcego 
negatywnego wpływu na ochronň 
przyrody obszaru chronionego kra-
jobrazu, 

3. Ustala siň warunki zagospodarowania wyni-
kajņce z lokalnych potrzeb ochrony Ōrodowi-
ska i zdrowia ludzi: 

1) nakaz zagospodarowania terenu zieleniņ 
towarzyszņcņ wg wartoŌci okreŌlonej dla 
kaŐdego przeznaczenia - powierzchnia 
biologicznie czynnej. 
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2) utrzymanie i ochrona istniejņcych ukła-
dów zieleni wysokiej, w tym zadrzewieŊ 
przydroŐnych i Ōródpolnych, oczek wod-
nych, cieków i zwiņzanych z nimi tere-
nów podmokłych dla zachowania ciņgło-
Ōci korytarzy ekologicznych, maksymal-
ne wykorzystanie istniejņcych zadrze-
wieŊ w zagospodarowaniu, 

3) dla ciņgów komunikacyjnych o duŐym 
nasileniu ruchu dopuszcza siň zabezpie-
czenia akustyczne z wykorzystaniem 
elementów naturalnych lub sztucznych, 

4) kształtowanie zieleni urzņdzonej w po-
staci drzew i krzewów zgodnie z uwa-
runkowaniami siedliskowymi i geogra-
ficznymi (dominujņcy udział drzew li-
Ōciastych) oraz stosowanie gatunków 
odpornych na zanieczyszczenia, 

5) zagospodarowanie pasa terenu o szero-
koŌci ok. 2 m wzdłuŐ granicy działki o 
funkcji usługowej i produkcyjnej zieleniņ 
izolacyjnņ - wysokņ i niskņ, 

6) zakaz trwałego deponowania w gruncie 
odpadów nie obojňtnych dla Ōrodowi-
ska, natomiast dla wszystkich terenów 
składowych ustala siň zabezpieczenie 
przed moŐliwoŌciņ migracji wymywa-
nych zanieczyszczeŊ do wód i ziemi, 

7) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem 
proekologicznych noŌników energii: gaz, 
energia elektryczna, olej opałowy o ni-
skiej zawartoŌci siarki lub odnawialne 
Ŏródła energii, 

8) zachowanie cieków i oczek wodnych 
wraz z pasmem roŌlinnoŌci okalajņcej 
oraz pozostawienie pasa wolnego od 
ogrodzeŊ o szerokoŌci 1,5m od górnej 
krawňdzi skarpy rowów; zakaz zasypy-
wania oraz prowadzenia prac mogņcych 
powodowań zmiany stosunków wod-
nych, 

9) zachowanie dopuszczalnego poziomu 
hałasu w Ōrodowisku stosownie do kla-
syfikacji akustycznej terenów ustalonej 
w odniesieniu do przeznaczenia terenu. 

10) eksploatacja instalacji nie moŐe powo-
dowań przekroczenia standardów jakoŌci 
powietrza poza terenem, do którego 
prowadzņcy instalacjň posiada tytuł 
prawny. 

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej i 
komunikacji. Obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1. Budowa sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej: 

a) wzdłuŐ układów komunikacyjnych, w li-
niach rozgraniczajņcych ulic lub poza li-
niami rozgraniczajņcymi ulic, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych. 

b) dopuszcza siň utrzymanie i sytuowanie 
urzņdzeŊ infrastruktury w pasach dro-
gowych w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach wynikajņcych z ochrony 
Ōrodowiska i uwarunkowaŊ terenowych 
jeŐeli warunki techniczne i wymogi bez-
pieczeŊstwa na to pozwalajņ za zgodņ 
zarzņdcy drogi, 

c) z zachowaniem odpowiednich odległoŌci 
od obiektów budowlanych i urzņdzeŊ 
uzbrojenia terenu, 

d) dopuszcza siň wydzielanie działek dla 
potrzeb lokalizacji infrastruktury tech-
nicznej o powierzchni wynikajņcej z 
technologii. 

2. MoŐliwoŌń rozbudowy lub przebudowy 
istniejņcych urzņdzeŊ nadziemnych i pod-
ziemnych uzbrojenia terenów w przypadku 
kolizji z planowanym zagospodarowaniem. 
W przypadkach kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu z urzņdzeniami ener-
getycznymi wnioskodawca poniesie koszty 
niezbňdnej przebudowy. 

3. Zaopatrzenie w wodň dla potrzeb bytowo - 
gospodarczych i przeciwpoŐarowych w 
oparciu o wodociņg gminny poprzez budo-
wň przyłņczy, 

4. Uporzņdkowana gospodarka Ōciekowa win-
na byń oparta: 

a) o zbiorczņ sień kanalizacji sanitarnej w 
Słupnie, Nowym Gulczewie, 

b) dopuszcza siň do czasu budowy zbior-
czej sieci kanalizacyjnej w Cekanowie 
utylizacjň Ōcieków w oparciu o szczelne 
zbiorniki na Ōcieki i okresowe wywoŐenie 
Ōcieków do punktu zlewnego przy 
oczyszczalni Ōcieków w Słupnie. 

5. Odprowadzenie wód opadowych z po-
wierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych 
na terenach zabudowanych poprzez lokalne 
kanalizacje deszczowe wyposaŐone na wy-
lotach w urzņdzenia oczyszczajņce. Wody 
opadowe odprowadzane do odbiornika 
powinny spełniań wymagania okreŌlone w 
przepisach dotyczņcych ochrony Ōrodowi-
ska. 
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1) dopuszcza siň powierzchniowe systemy 
odwadniajņce (urzņdzenia Ōciekowe, ro-
wy). 

6. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci 
elektroenergetycznej Ōredniego i niskiego 
napiňcia na warunkach technicznych usta-
lonych przez zarzņdcň sieci z zachowaniem 
nastňpujņcych warunków: 

a) przyłņcza energetyczne nn wykonań jako 
kablowe lub napowietrzne z zastosowa-
niem skrzynek złņczowo - pomiarowych 
usytuowanych w linii rozgraniczajņcej 
ulicy – trwałego ogrodzenia, 

b) w przypadku wzrostu zapotrzebowania 
mocy lub potrzeby rezerwowego zasila-
nia odbiorców, wymagajņcych zwiňk-
szonej pewnoŌci zasilania, powiņzania 
projektowanej sieci z istniejņcņ realizo-
wań na podstawie odrňbnych projektów 
w oparciu o warunki przyłņczenia wyda-
ne przez ZE wnioskodawcy. 

7. Zabezpieczenie w łņcza telefoniczne z sieci 
administrowanej przez róŐnych operatorów. 

1) rozbudowa i budowa sieci telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych zarów-
no w formie tradycyjnej jak i wykorzystu-
jņc nowe technologie, rozbudowa i mo-
dernizacja infrastruktury Ōwiatłowodo-
wej, 

2) ustala siň rozwój systemów telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych prze-
wodowych i bezprzewodowych stosow-
nie do wzrostu zapotrzebowania na 
usługi telekomunikacyjne i teleinforma-
tyczne, 

3) dopuszcza siň budowň instalacji i urzņ-
dzeŊ radiokomunikacyjnych i telekomu-
nikacyjnych na terenach U, P/U, na tere-
nach MN, U/MN dopuszcza siň lokaliza-
cje infrastruktury telekomunikacyjnej o 
nieznacznym oddziaływaniu. 

8. Rozwiņzanie gospodarki odpadami komu-
nalnymi w oparciu o selektywnņ zbiórkň 
odpadów do pojemników zlokalizowanych 
na terenie posesji oraz na terenach ogólno-
dostňpnych i wywóz na składowisko wg re-
gulacji gminnych, 

9. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywi-
dualnych i lokalnych Ŏródeł ciepła z wyko-
rzystaniem proekologicznych noŌników 
energii. 

10. Zaopatrzenie w gaz przewodowy w syste-
mie gazociņgów Ōredniego ciŌnienia na wa-
runkach uzgodnionych z zarzņdcņ sieci: 

1) sytuowanie gazociņgów Ōredniego ci-
Ōnienia zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, 

2) szafki gazowe winny byń lokalizowane w 
linii rozgraniczajņcej ulicy (drogi) – trwa-
łego ogrodzenia, 

11. Zasady zagospodarowania pasów ulicznych 
stanowiņcych obsługň komunikacyjnņ tere-
nów objňtych planem zgodnie z obowiņzu-
jņcym planem, ponadto: 

1) ogrodzenie od strony ulic naleŐy sytu-
owań w ustalonych planem liniach roz-
graniczajņcych ulic lub w granicach dzia-
łek. 

2) odprowadzenie wód opadowych z pa-
sów drogowych za pomocņ urzņdzeŊ do 
powierzchniowego odwodnienia (rowy, 
Ōcieki) lub poprzez kanalizacjň deszczo-
wņ wyposaŐonņ na wylotach w urzņdze-
nia podczyszczajņce. 

12. Ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
na terenach zabudowanych i projektowa-
nych do zainwestowania zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu: 

1) istniejņca zabudowa w dobrym stanie 
technicznym moŐe byń utrzymana, prze-
budowana, nadbudowana, rozbudowana 
(zakaz zbliŐania do pasa drogowego) w 
dotychczasowych liniach zabudowy o ile 
nie powoduje zagroŐenia bezpieczeŊ-
stwa ruchu. 

13. Ustala siň nastňpujņce zasady parkowania: 

a) ustala siň nastňpujņce wskaŎniki parkin-
gowe: 

- dla terenów usług - 3 miejsca parkin-
gowe na 100m2 powierzchni uŐytko-
wej budynków, 

- dla zabudowy mieszkaniowej min.  
2 miejsca parkingowe na działce bu-
dowlanej lub 1,5 miejsca na mieszka-
nie, 

b) potrzeby w zakresie parkowania wg 
wskaŎników wymienionych w pkt a) wła-
Ōciciele posesji zapewniajņ na terenach 
w granicach własnej działki. 

Rozdział 3 
Zasady zagospodarowania terenów  

i kształtowania zabudowy 

§ 8.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U/MN ustala siň: 

1) funkcjň podstawowņ - zabudowa usługowa i 
mieszkaniowa wraz z obiektami towarzyszņ-
cymi; 
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2) funkcjň uzupełniajņcņ - zabudowa gospodar-

cza oraz obiekty i urzņdzenia zwiņzane z 
funkcjņ podstawowņ, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu, 

b) zachowanie odległoŌci budynku mieszkal-
nego od stacji redukcyjnej gazu 30m, 

c) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych i dróg wewnňtrznych, 

d) zachowanie powierzchni biologicznie 
czynnej nie mniejszej niŐ 40% powierzchni 
działki budowlanej, 

e) ograniczenie wszelkiej uciņŐliwoŌci pro-
wadzonej działalnoŌci usługowej do gra-
nic terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny, 

f) funkcja usługowa moŐe byń łņczona z 
funkcjņ mieszkaniowņ jako powierzchnie 
uŐytkowe wbudowane, lokal uŐytkowy nie 
powinien przekraczań 50% powierzchni 
uŐytkowej budynku; dopuszcza siň teŐ re-
alizacjň funkcji usługowej i mieszkaniowej 
w oddzielnych obiektach wolnostņjņcych, 

g) zabudowa mieszkaniowa realizowana w 
formie wolnostojņcej lub w formie wbu-
dowanej, 

h) dopuszcza siň sytuowanie budynków go-
spodarczych o powierzchni do 35m2 w 
granicach działki, 

i) wskaŎnik powierzchni zabudowy do 50%, 

j) dopuszczalny poziom hałasu w Ōrodowi-
sku jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, 

4) zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokoŌń zabudowy miesz-
kaniowej i usługowej 2 kondygnacje na-
ziemne (do 12 m), 

b) szerokoŌń elewacji frontowej budynków 
mieszkalnych i usługowych – do 18m, 

c) maksymalna wysokoŌń budynków gara-
Őowych i gospodarczych do 5 m, 

d) geometria dachów budynków mieszkal-
nych - dachy dwu lub wielospadowe o na-
chyleniu połaci 25-45°, 

e) formy zabudowy nawiņzujņce do architek-
tury regionalnej i krajobrazu, 

5) zasady i warunki podziału nieruchomoŌci: 

a) dopuszcza siň podziały zgodnie przepisa-
mi odrňbnymi, 

b) dopuszcza siň podziały i scalenia nieru-
chomoŌci w celu powiňkszenia sņsiedniej 
nieruchomoŌci, regulacji granic miňdzy 
sņsiadujņcymi nieruchomoŌciami oraz po-
szerzenia wydzielonych dróg, 

c) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej 25m. 

§ 9.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem P/U ustala siň: 

1) funkcjň podstawowņ - zabudowa produkcyj-
na, tereny składów i magazynów, zabudowa 
usługowa 

2) funkcjň uzupełniajņcņ - zabudowa gospodar-
cza i obiekty towarzyszņce zwiņzane z funkcjņ 
podstawowņ, zabudowa mieszkaniowa dla 
właŌcicieli i zarzņdzajņcych, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu, 

b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, dróg wewnňtrznych i dojaz-
dów wydzielonych w trakcie podziałów, 

c) zachowanie powierzchni biologicznie 
czynnej nie mniejszej niŐ 30% powierzchni 
działki, 

d) maksymalny wskaŎnik powierzchni zabu-
dowy - 60%, 

e) funkcja usługowa moŐe byń łņczona z 
funkcjņ produkcyjnņ jako powierzchnie 
uŐytkowe wbudowane lub jako obiekty 
wolnostojņce, dopuszcza siň realizacjň 
funkcji podstawowych w oddzielnych 
obiektach i na oddzielnych działkach, 

f) funkcja mieszkaniowa moŐe byń łņczona z 
funkcjņ podstawowņ jako powierzchnie 
uŐytkowe wbudowane, 

g) dopuszcza siň realizacjň przedsiňwziňń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

h) uciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska wywołana 
funkcjonowaniem obiektów i urzņdzeŊ nie 
moŐe wykraczań poza granice terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, 

4) zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokoŌń budynków w ra-
mach funkcji podstawowej - do 15m, wy-
sokoŌń budowli - bez ograniczeŊ, 

b) maksymalna wysokoŌń budynków gospo-
darczych - do 7m, 

c) geometria dachów - dachy dwu lub wielo-
spadowe o nachyleniu połaci 10-40°, do-
puszcza siň, dachy płaskie udokumento-
wane wymogami technologicznymi, 
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5) zasady i warunki podziału i scalania nieru-

chomoŌci: 

a) powierzchnia wydzielanych działek po-
winna znaleŎń uzasadnienie w programie 
funkcjonalnym obiektu, przedsiňwziňcia, 
inwestycji, minimalna powierzchnia dział-
ki - 2000m2, 

b) przy podziale terenu uwzglňdniń szerokoŌń 
dojazdowych dróg wewnňtrznych 8m, 

c) dopuszcza siň podziały i scalenia nieru-
chomoŌci w celu powiňkszenia sņsiedniej 
nieruchomoŌci, regulacji granic miňdzy 
sņsiadujņcymi nieruchomoŌciami oraz po-
szerzenia wydzielonych dróg wewnňtrz-
nych, dojazdów do min.5m w liniach roz-
graniczajņcych. 

§ 10.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN ustala siň: 

1) funkcjň podstawowņ - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wraz z obiektami towa-
rzyszņcymi; 

2) funkcjň uzupełniajņcņ - zabudowa gospodar-
cza i obiekty towarzyszņce zwiņzane z funkcjņ 
podstawowņ, zabudowa usługowa w zakre-
sie usług podstawowych, nieuciņŐliwych, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu, 

b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, dróg wewnňtrznych i dojaz-
dów istniejņcych i wydzielonych w trakcie 
podziałów; utrzymanie istniejņcych dojaz-
dów, 

c) obsługa komunikacyjna terenu objňtego 
opracowaniem od strony drogi krajowej 
nr 62 powinna odbywań siň jedynie po-
przez zjazdy i drogi istniejņce, 

d) zachowanie powierzchni biologicznie 
czynnej nie mniejszej niŐ 40% powierzchni 
działki budowlanej, 

e) ograniczenie wszelkiej uciņŐliwoŌci pro-
wadzonej działalnoŌci usługowej do gra-
nic terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny, 

f) funkcja usługowa moŐe byń łņczona z 
funkcjņ mieszkaniowņ jako powierzchnie 
uŐytkowe wbudowane, 

g) wyklucza siň realizacjň przedsiňwziňń mo-
gņcych znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko za wyjņtkiem urzņdzeŊ i obiektów in-
frastruktury technicznej słuŐņcych realiza-
cji celu publicznego, 

h) zabudowa mieszkaniowa realizowana w 
formie wolnostojņcej, dopuszcza siň za-
budowň bliŎniaczņ, 

i) dopuszcza siň sytuowanie budynków go-
spodarczych o powierzchni do 35m2 w 
granicach działki, 

j) dopuszczalny poziom hałasu w Ōrodowi-
sku jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, 

4) zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokoŌń zabudowy miesz-
kaniowej 2 kondygnacje naziemne (do 
10m); 

b) maksymalna wysokoŌń budynków gara-
Őowych i gospodarczych do 6 m, 

c) szerokoŌń elewacji frontowej budynków 
mieszkalnych do 18m, 

d) geometria dachów budynków mieszkal-
nych - dachy dwu lub wielospadowe o na-
chyleniu połaci 25-45°, 

e) formy zabudowy nawiņzujņce do architek-
tury regionalnej i krajobrazu, 

5) zasady i warunki podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki dla pod-
stawowej funkcji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej - 900m2, 

b) minimalna powierzchnia działki dla funkcji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
łņczonej z usługowņ- 1500m2, 

c) minimalna szerokoŌń frontu działki 22m, 

d) dopuszcza siň mniejsze powierzchnie 
działki budowlanej i szerokoŌci frontu przy 
realizacji zabudowy bliŎniaczej, 

e) przy podziale terenu uwzglňdniń szerokoŌń 
dojazdowych dróg wewnňtrznych 8,0m, 

f) dopuszcza siň podziały i scalenia nieru-
chomoŌci w celu powiňkszenia sņsiedniej 
nieruchomoŌci, regulacji granic miňdzy 
sņsiadujņcymi nieruchomoŌciami oraz po-
szerzenia wydzielonych dróg wewnňtrz-
nych, dojazdów do min.5m w liniach roz-
graniczajņcych. 

§ 11.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U ustala siň: 

1) funkcjň podstawowņ - zabudowa usługowa 
wraz z obiektami towarzyszņcymi; 

2) funkcjň uzupełniajņcņ - zabudowa gospodar-
cza i obiekty towarzyszņce zwiņzane z funkcjņ 
podstawowņ oraz zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; 
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3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu, 

b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, ciņgów pieszo-jezdnych i do-
jazdów istniejņcych i wydzielonych w 
trakcie podziałów; utrzymanie istniejņcych 
dojazdów, 

c) zachowanie powierzchni biologicznie 
czynnej nie mniejszej niŐ 30% powierzchni 
działki budowlanej, 

d) ograniczenie wszelkiej uciņŐliwoŌci pro-
wadzonej działalnoŌci usługowej do gra-
nic terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny, 

e) funkcja mieszkaniowa moŐe byń łņczona z 
funkcjņ usługowņ jako powierzchnie uŐyt-
kowe wbudowane, 

f) dopuszcza siň realizacjň przedsiňwziňń 
mogņcych potencjalnie znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko, 

g) dopuszcza siň sytuowanie budynków go-
spodarczych w granicach działki, 

h) dopuszczalny poziom hałasu w Ōrodowi-
sku jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami rze-
mieŌlniczymi, 

4) zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokoŌń zabudowy usłu-
gowej 3 kondygnacje (do 12m), 

b) maksymalna wysokoŌń budynków gara-
Őowych i gospodarczych do 7m, 

c) geometria dachów budynków usługowych 
- dachy dwu lub wielospadowe o nachy-
leniu połaci 10-40°, dopuszcza siň dachy 
płaskie wynikajņce z technologii, 

5) zasady i warunki podziału nieruchomoŌci: 

a) dopuszcza siň podziały i scalenia nieru-
chomoŌci w celu powiňkszenia sņsiedniej 
nieruchomoŌci, regulacji granic miňdzy 
sņsiadujņcymi nieruchomoŌciami oraz re-
alizacji dróg wewnňtrznych o szerokoŌci 
8,0m., dojazdów o szerokoŌci min.5 m w 
liniach rozgraniczajņcych. 

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego za-
gospodarowania, urzņdzania i uŐytkowania te-
renów: Dopuszcza siň realizacjň obiektów tym-
czasowych, prowizorycznych w ramach zaplecza 
placu budowy na okres prowadzenia robót. 

Rozdział 4 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 13. Stawki procentowe słuŐņce naliczaniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
spowodowane uchwaleniem niniejszego planu 
ustala siň wysokoŌci 20%. 

§ 14. Na terenach objňtych ustaleniami planu 
tracņ moc ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Słupno 
zatwierdzonego uchwałņ nr 262/XXXIII/06 Rady 
Gminy w Słupnie z dnia 17 marca 2006r. (Dz. 
Urz. Woj. Maz. Nr 122 z dnia 25 czerwca 2006r. 
poz. 4009) oraz miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usłu-
gowo-mieszkaniowej w Nowym Gulczewie za-
twierdzonego uchwałņ nr 104/XVI/96 Rady Gmi-
ny w Słupnie z dnia 25 kwietnia 1996r. (Dz. Urz. 
Woj. Pł. Nr 8 z dnia 19.07.1996r. poz. 87). 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Słupno. 

§ 16.1. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała podlega publikacji na stronie in-
ternetowej gminy Słupno. 

 
 Przewodniczņca: 

Elżbieta Kuchta 
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Załņcznik nr 6 
 

Wykaz uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłoŐenia projektu  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno 
 

Lp. Data 
wpłyniň-
cia uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres  
zgłaszajņcego 

uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenia 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
studium dla 

nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcia wójta, burmistrza 
albo prezydenta miasta w sprawie 

rozstrzygniňcia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady 
Gminy załņcznik 

do uchwały 
nr………………….  

z dnia ……...…...……... 

Uwagi 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nie wniesiono uwag 

 
Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, obejmujņcej 
tereny połoŐone w Słupnie – dz. nr 54/12, 54/10, 440/4, 38/3; w Cekanowie – dz. nr 327/4; w Nowym Gul-
czewie – dz. nr 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 2/17 w terminie przewidzianym zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. 
zm.) nie wniesiono Őadnych uwag i w zwiņzku z tym nie zachodzi potrzeba rozstrzygania o sposobie ich 
rozpatrzenia. 

 
 

Załņcznik nr 7 
 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, zapisanych w „Zmianie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Słupno, obejmujņcej tereny połoŐone w Słupnie – dz. nr 54/12, 54/10, 
440/4, 38/3; w Cekanowie – dz. nr 327/4; w Nowym Gulczewie – dz. nr 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 2/17 
 

Do zadaŊ własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej wynikajņcych z w/w planu naleŐy bu-
dowa sieci infrastruktury technicznej: wodociņgowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oŌwietlenia 
ulic, budowa drogi. Sposób realizacji przedmiotowych inwestycji - budŐet gminy. Lata realizacji 2010 - 
2020. 

 
 

Załņcznik nr 8 
 
Stwierdzenie zgodnoŌci „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, 
obejmujņcej tereny połoŐone w Słupnie – dz. nr 54/12, 54/10, 440/4, 38/3; w Cekanowie – dz. nr 327/4;  
w Nowym Gulczewie – dz. nr 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 2/17” z ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gmin¬nym (tj. 
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póŎn. zm.), art. 20 ust. 1 usta¬wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) stwierdza siň: 

§ 1. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, obejmujņca te-
reny połoŐone w Słupnie – dz. nr 54/12, 54/10, 440/4, 38/3; w Cekanowie – dz. nr 327/4; w Nowym Gul-
czewie – dz. nr 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 2/17 jest zgodna z ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno" uchwalonym przez Radň Gminy w Słupnie 
uchwałņ nr 310/XXIII/01 z dnia 19 paŎdziernika 2001r. 

 
 
 
 
 
 
 


