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UCHWAŁA Nr 473/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 3 czerwca 2009 r. 

w sprawie sprostowania błędu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) Rada Miejska w 
Grodzisku Mazowieckim uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. W uchwale nr 222/2008 Rady Miejskiej w 
Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2008r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki dla czćċci miejscowoċci 

Czarny Las (opublikowany Dz. Urz. Woj. Maz. z 30 
maja 2008r. Nr 86, poz. 3087) w załączniku nr 1 do 
uchwały prostuje sić oczywisty błąd pisarski doty-
czący oznaczenia terenów na rysunku planu: jest: 
„28 MNb” – winno być oznaczenie: „28MNa”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Grodziska Mazowieckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 
dni od opublikowania w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Alicja Pytlińska 
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UCHWAŁA Nr 475/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 3 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenów usług publicznych i zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Kościuszki,  
Spółdzielczej i Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.), oraz w związku z uchwałą nr 253/2008 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 5 mar-
ca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego dla terenów usług publicznych 
i zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Ko-
ċciuszki, Spółdzielczej i Sienkiewicza w Grodzisku 
Mazowieckim, Rada Miejska w Grodzisku Mazo-
wieckim uchwala, co nastćpuje: 

 

 

Dział I 
Zakres obowiązywania planu 

Rozdział 1 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów usług publicz-
nych i zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic 
Koċciuszki, Spółdzielczej i Sienkiewicza w Gro-
dzisku Mazowieckim, zwany dalej „planem”. 

2. Granice obszaru objćtego planem wyznacza 
sić odpowiednim symbolem na rysunku planu 
sporządzonym na mapie zasadniczej w skali 
1:500, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
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§ 2. 

Integralnymi czćċciami planu jest niniejsza 
uchwała oraz nastćpujące załączniki do uchwały: 

- załącznik nr 1 - rysunek planu- zawierający 
ustalenia planu w skali 1: 500; 

- załącznik nr 2 - rozstrzygnićcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie miejscowym inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz o zasa-
dach ich finansowania. 

§ 3. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objćtego planem. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym 
przeznaczeniu lub róďnych zasadach zago-
spodarowania; 

3) przeznaczenie terenów oznaczone symbo-
lem literowym i numerem; 

4) linie zabudowy obowiązujące; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

6) zespoły zieleni o charakterze zieleni izola-
cyjnej lub funkcji krajobrazowej; 

7) obszar przestrzeni publicznej; 

8) podcienia; 

9) orientacyjne usytuowanie głównych wejċć 
do budynków; 

10) strefa ochrony obszarów archeologicznych 
nawarstwieĉ kulturowych i reliktów zabu-
dowy miasta „OW”; 

11) wymiarowanie odległoċci okreċlonych w 
planie. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie-
wymienione w ust. 2 mają charakter informa-
cyjny lub postulatywny. 

§ 4. 

1. W planie okreċla sić: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające terenów o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony ċrodowiska i przyrody, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych, 

6) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskačniki intensywnoċci zabudowy, 

7) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu, w tym zakazy zabudowy, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

9) sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów, 

10) stawki procentowe, słuďące naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu war-
toċci nieruchomoċci bćdącej skutkiem 
uchwalenia planu. 

2. Nie okreċla sić, poniewaď nie wystćpują w ob-
szarze planu: zasad ochrony dóbr kultury 
współczesnej, zasad i warunków „scalania i 
podziału” nieruchomoċci objćtych planem, 
granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, ta-
kich jak tereny górnicze, a takďe naraďonych na 
niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďonych 
osuwaniem sić mas ziemnych. 

§ 5. 

1. W planie stosuje sić definicje pojćć, okreċlo-
nych w obowiązujących przepisach odrćbnych. 

2. Ilekroć w planie uďywa sić okreċleĉ: 

a) „teren”- naleďy przez to rozumieć wydzielo-
ny liniami rozgraniczającymi obszar, o okre-
ċlonym w planie podstawowym sposobie 
uďytkowania, oznaczony odpowiednim 
symbolem literowym i numerem; 

b) „przeznaczenie terenu”- naleďy przez to ro-
zumieć okreċlony dla danego terenu pod-
stawowy sposób jego uďytkowania; 

c) „przeznaczenie podstawowe”- naleďy przez 
to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który zo-
stał ustalony planem jako preferowany na 
wyznaczonym terenie, na rzecz którego na-
leďy rozstrzygać wszelkie ewentualne kon-
flikty przestrzenne, przy zachowaniu zgod-
noċci z ustaleniami planu i przepisami od-
rćbnymi; 
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d) „przeznaczenie uzupełniające”- naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie wprowadzone 
lub istniejące jako uzupełnienie przeznacze-
nia podstawowego, które nie zmienia gene-
ralnego charakteru tego uďytkowania; 

e) uciąďliwoċci”- naleďy przez to rozumieć zja-
wiska o negatywnym wpływie na warunki 
ďycia mieszkaĉców, stan ċrodowiska przy-
rodniczego, w tym m.in.: zanieczyszczenia 
powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, 
promieniowanie niejonizujące i inne w ro-
zumieniu przepisów odrćbnych; 

f) „usługi nieuciąďliwe”- naleďy przez to rozu-
mieć usługi, których strefa uciąďliwoċci 
mieċci sić w granicach działki, do której 
prowadzący usługi posiada tytuł prawny, 
które spełniają wymagania sanitarne wła-
ċciwe dla podstawowego przeznaczenia te-
renu, nie wykazują uciąďliwoċci dla ċrodo-
wiska, nie są przedsićwzićciami mogącymi 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko w ro-
zumieniu przepisów odrćbnych z wyjątkiem 
inwestycji infrastrukturalnych i komunika-
cyjnych niezbćdnych dla prawidłowego 
funkcjonowania gminnych i ponad lokal-
nych systemów inďynieryjnych; 

g) „usługi towarzyszące podstawowemu prze-
znaczeniu terenu” – naleďy przez to rozu-
mieć usługi z wykorzystaniem urządzeĉ słu-
ďących działalnoċci, której celem jest zaspo-
kajanie podstawowych potrzeb ludnoċci, a 
które nie wytwarzają dóbr materialnych 
bezpoċrednimi metodami przemysłowymi: 
usługi handlu detalicznego, działalnoċci biu-
rowej, oċwiaty, odnowy biologicznej i 
ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i 
rekreacji, kultury, projektowania i pracy 
twórczej, drobnych usług rzemieċlniczych 
takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, 
pralnicze oraz drobne usługi naprawcze 
sprzćtu codziennego uďytku itp.; 

h) „linia rozgraniczająca”- naleďy przez to ro-
zumieć obowiązującą linić rozgraniczającą 
tereny o róďnym przeznaczeniu i róďnych 
zasadach zagospodarowania, której prze-
bieg okreċlony na rysunku planu ma charak-
ter wiąďący; 

i) „nieprzekraczalna linia zabudowy”- naleďy 
przez to rozumieć linić, której nie moďe 
przekroczyć ďadna z nadziemnych czćċci 
budowanego lub rozbudowywanego obiek-
tu; 

j) „obowiązująca linia zabudowy”- naleďy 
przez to rozumieć linić wyznaczoną na ry-
sunku planu dla danego terenu, wyznacza-

jącą połoďenie nadziemnej płaszczyzny 
ċciany zewnćtrznej budynku dla co najmniej 
70% jej długoċci, bćdąca linią nieprzekra-
czalną dla pozostałej jej czćċci. Poza linić 
obowiązującą mogą wystawać niekubatu-
rowe elementy budynków takie jak: gzymsy, 
okapy, balkony, zadaszenia nad drzwiami, 
pod warunkiem, ze są nadwieszone wspor-
nikowo na nie wićcej niď 1m; 

k) „powierzchnia zabudowy” – naleďy przez to 
rozumieć powierzchnić terenu zajćtą przez 
budynek w stanie wykoĉczonym. Po-
wierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez 
rzut pionowy zewnćtrznych krawćdzi bu-
dynku na powierzchnić terenu. 

l) „zabudowa”- naleďy przez to rozumieć bu-
dynki lub zespoły budynków oraz inne 
obiekty kubaturowe; 

m) „zabudowa pierzejowa” – naleďy przez to 
rozumieć budynki lub zespoły budynków, 
których stykające sić elewacje frontowe 
tworzą ċciany placów, ulic itp. 

n) „wysokoċć zabudowy” - naleďy przez to ro-
zumieć wysokoċć, liczoną od ċredniego po-
ziomu terenu w obrysie budynku do wyso-
koċci kalenicy lub najwyďszego punktu da-
chu; 

o) „elewacja frontowa” – naleďy przez to ro-
zumieć rzut bryły budynku na płaszczyznć 
równoległą do granicy z drogą, placem lub 
inną przestrzenią dostćpną dla osób trze-
cich. 

p) „wysokoċć ċciany elewacji frontowej” – na-
leďy przez to rozumieć wysokoċć ċciany bu-
dynku w tej elewacji liczoną od ċredniego 
poziomu terenu do górnej krawćdzi gzym-
su, attyki lub dolnej krawćdzi połaci dacho-
wej, nie wlicza sić w nie zbieďnych zwieĉ-
czeĉ ċcian szczytowych oraz ċcian lukarn, 
facjatek, tympanonów i innych tym podob-
nych elementów budynków, jeċli ich szero-
koċć jest mniejsza niď 20% powierzchni dłu-
goċci ċciany budynku nad która są umiesz-
czone; 

q) „wskačnik powierzchni biologicznie czyn-
nej” – naleďy przez to rozumieć udział pro-
centowy powierzchni biologicznie czynnej w 
stosunku do powierzchni terenu inwestycji; 

§ 6. 

1. Ustala sić nastćpujące przeznaczenia terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – MWU, 
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2) tereny zabudowy usługowej – U, 

3) tereny parkingów – KS, 

4) teren placu publicznego – KDPP, 

5) tereny dróg i ulic publicznych klasy drogi 
dojazdowej – KDD, 

6) teren poszerzeĉ dróg publicznych spoza ob-
szaru planu – KDZ, 

7) teren ciągu pieszo-jezdnego – KDPJ, 

2. Okreċlone w planie przeznaczenia terenów 
wskazują podstawowy, ustalony w planie spo-
sób ich uďytkowania. 

3. Dla terenów objćtych ustaleniami planu do-
puszcza sić wprowadzenie przeznaczenia uzu-
pełniającego, które nie powoduje zmiany cha-
rakteru zagospodarowania tych terenów oraz 
warunków ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
i kulturowego w ich obrćbie zawierają ustale-
nia Działów II, III, IV i V niniejszej uchwały. 

4. Przebieg linii rozgraniczających dla celów 
opracowaĉ geodezyjnych naleďy okreċlać po-
przez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku 
planu miejscowego. 

Dział II. 
Ustalenia dla terenów 

Rozdział 2. 
Ustalenia dla terenów  

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

§ 7. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia MWU-4 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

2. przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciąďli-
we, 

3. zasady zagospodarowania: 

1) dopuszcza sić wprowadzanie funkcji usłu-
gowych do budynków mieszkalnych i za-
stćpowanie funkcji mieszkaniowej funk-
cjami usługowymi, 

2) dopuszcza sić realizacjć budynków go-
spodarczych, garaďy, miejsc postojowych, 
infrastruktury technicznej, dojċć, dojaz-
dów, elementów małej architektury, 

3) dopuszcza sić zachowanie istniejących 
obiektów mieszkalnych i usługowych z 
moďliwoċcią przebudowy i rozbudowy, 

4) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko w rozumieniu przepisów odrćb-

nych z wyjątkiem inwestycji infrastruktu-
ralnych i komunikacyjnych niezbćdnych 
dla prawidłowego funkcjonowania gmin-
nych i ponad lokalnych systemów inďynie-
ryjnych, 

5) zakazuje sić lokalizowania obiektów mo-
gących powodować stałe lub czasowe 
uciąďliwoċci spowodowane wytwarzaniem 
hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, 
gleby, wód gruntowych oraz powierzch-
niowych, 

6) budowć nowych budynków naleďy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

7) nowa zabudowa musi być realizowana w 
formie zabudowy pierzejowej, 

8) nakazuje sić sytuować nową zabudowć w 
sposób zapewniający optymalne nasło-
necznienie terenu działek i minimalizacje 
zacienienia sąsiednich nieruchomoċci oraz 
na zasadach ogólnych okreċlonych w 
przepisach odrćbnych, 

9) nowa zabudowa gospodarcza i garaďowa 
musi być realizowana jako wbudowana w 
budynek, 

10) w przypadku jeďeli zabudowa na działce 
bezpoċrednio sąsiadującej osiągnćła lub 
przekracza wysokoċć dwóch kondygnacji 
to wysokoċć ċciany elewacji frontowej nie 
moďe być wićksza niď wysokoċć ċciany 
elewacji frontowej zabudowy, zlokalizo-
wanej na jednej z działek bezpoċrednio są-
siadujących w zabudowie pierzejowej 
szczególnie dotyczy to strefy styku elewa-
cji; punktem odniesienia moďe być tylko 
zabudowa wzniesiona zgodnie z prawem, 

11) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze 
ċcianą bez otworów bezpoċrednio przy 
granicy działki budowlanej, jeďeli: 

a) na działce sąsiedniej zabudowa usytu-
owana jest odpowiednio w granicy 
działek, 

b) na terenie działki jest wyznaczona 
obowiązująca linia zabudowy. 

12) dopuszcza sić dowolne kształtowanie ele-
wacji niewidocznych z ulic, placów itp. 
przestrzeni publicznych pod warunkiem, 
ďe wysokoċć budynku nie zostanie prze-
kroczona, 

13) dopuszcza sić montaď lukarn i okien poła-
ciowych na dachach budynków, 
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14) w przypadku zastosowania na budynku 
połaci dachowych widocznych dla obser-
watora stojącego na poziomie terenu: 

a) nakazuje sić opieranie dolnej krawćdzi 
połaci dachowej na gzymsach wieĉczą-
cych ċcianą elewacyjną, stanowiących 
element jej artykulacji architektonicz-
nej, z moďliwoċcią nadwieszenia nie 
wićcej niď 0,5 m poza płaszczyznć ċcia-
ny, 

b) zakazuje sić stosowania okapów jako 
nadwieszonych fragmentów połaci da-
chowych poza obrys budynku, 

c) nakazuje sić stosowanie kolorystyki 
elewacji z palety brązów, beďy, ďółcieni, 
szaroċci i bieli, 

15) nakazuje sić utrzymanie kolorystyki połaci 
dachowych w barwach od brązu poprzez 
czerwieĉ do szaroċci, z wykluczeniem ko-
lorów: róďowego, fioletu, niebieskiego 
oraz innych w ostrych raďących odcie-
niach, 

16) nakazuje sić ujednolicenie formy, detalu 
architektonicznego dla całego zespołu za-
budowy, 

17) na terenach nie zagospodarowanych 
zgodnie z ustaleniami planu nie dopuszcza 
sić tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uďytkowania terenów za wy-
jątkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów w formie terenów zielonych, 

18) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci wytwórczej lub produkcyjnej, 

19) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

20) zakazuje sić lokalizacji stacji paliw płyn-
nych i gazowych, 

21) zakazuje sić składowania i przetwarzania 
jakichkolwiek odpadów, 

22) ustala sić nastćpujące zasady umieszcza-
nia reklam i innych obiektów i elementów 
informacyjnych: 

a) nakazuje sić lokalizowanie reklam zna-
ków, jak i innych zapisów informacyj-
nych, w formie fryzu reklamowego 
mieszczącego sić w pasie powyďej 
nadproďy okien pierwszej kondygnacji 
nadziemnej, nie wyďej niď gzyms na 
wysokoċci stropu nad pierwsza kondy-
gnacją nadziemną na płaszczyčnie ele-
wacji budynków. Dopuszcza sić w sytu-

acjach szczególnych, umotywowanych 
rozwiązaniami konstrukcyjnymi budyn-
ku, lokalizowanie górnej krawćdzi fryzu 
reklamowego nie wyďej niď 60 cm poni-
ďej dolnej krawćdzi otworów okiennych 
pierwszej kondygnacji nadziemnej, 

b) naleďy umieszczać górną krawćdč fryzu 
reklamowego na tej samej wysokoċci 
jak na budynku bezpoċrednio sąsiadu-
jącym w zabudowie pierzejowej, 

c) dopuszcza sić zastosowanie elementów 
nie przekraczających powierzchni 1m² 
umocowanych prostopadle do płasz-
czyzny elewacji o łącznej powierzchni 
nie przekraczającej 3m² dla jednej nie-
ruchomoċci, 

d) dopuszcza sić stosowanie elementów 
reklamowych i informacyjnych umiesz-
czonych pomićdzy wejċciem do obiektu 
a sąsiednimi otworami okiennymi, pod 
warunkiem, ďe stanowić bćdą ujednoli-
cone rozwiązanie estetyczne i technicz-
ne, 

e) zakazuje sić przesłaniania brył budyn-
ków, ich elewacji lub fragmentów 
płachtami, kurtynami, banerami i in-
nymi elementami nie stanowiącymi 
czćċci budynków; dopuszcza sić stoso-
wanie kurtyn i osłon stanowiących za-
bezpieczenie na czas prowadzenia prac 
budowlanych zgłoszonych lub zareje-
strowanych zgodnie z przepisami od-
rćbnymi, 

f) dopuszcza sić zastosowanie w terenie 
jednego noċnika reklamy lub informacji 
umieszczonego w sposób nie przewi-
dziany w powyďszych ustaleniach, 

g) miejsca na reklamy na elewacjach bu-
dynków muszą być elementem opra-
cowanym w projekcie architektoniczno 
– budowlanym, 

23) zakazuje sić umieszczania reklam na drze-
wach i w odległoċci mniejszej niď 1,0m od 
korony drzewa, 

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

1) wprowadza sić strefć „A” - ochrony kon-
serwatorskiej układu urbanistycznego cen-
trum miasta, 

2) w obrćbie strefy „A” ustala sić: 

a) utrzymanie podstawowego układu ulic, 

b) utrzymanie historycznych linii zabudowy, 
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c) utrzymanie wielkoċci działek i zasad ich 
parcelacji, 

d) utrzymanie skali, gabarytów, intensyw-
noċci zabudowy i jej historycznego 
ukształtowania oraz usytuowania wjaz-
dów na działki. 

5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych nie okreċla sić, ze 
wzglćdu na brak wystćpowania przedmiotu 
tych ustaleĉ, 

6. parametry i warunki kształtowania zabudowy: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 5%, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 95%, 

3) maksymalna iloċć kondygnacji nadziem-
nych budynków: 3, w tym trzecia kondygna-
cja musi być zrealizowana jako poddasze 
uďytkowe, 

4) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m, 

5) maksymalna wysokoċć ċciany elewacji: 7m, 

6) widoczne z poziomu terenu połacie dachu 
na jednym obiekcie budowlanym muszą 
mieć jednakowy spadek o pochyleniu do 
450, 

7. zasady i warunki podziału nieruchomoċci dla 
nowowydzielanych działek budowlanych: 

1) minimalna szerokoċć frontu działki budow-
lanej: 18,0m, 

2) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 900m2, 

3) działki mniejsze niď 900m2 wydzielone w 
wyniku realizacji ustaleĉ planu zachowują 
moďliwoċć zagospodarowania zgodnie z je-
go ustaleniami, 

4) kąt połoďenia granic działek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego od 70o do 90o, 

5) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niď 
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej 
lub jako poszerzenia dróg zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

§ 8. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia MWU-5 ustala sić 

1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

2. przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciąďli-
we, 

3. zasady zagospodarowania: 

1) dopuszcza sić wprowadzanie funkcji usłu-
gowych do budynków mieszkalnych i za-
stćpowanie funkcji mieszkaniowej funk-
cjami usługowymi, 

2) dopuszcza sić realizacjć budynków go-
spodarczych, garaďy, miejsc postojowych, 
infrastruktury technicznej, dojċć, dojaz-
dów, elementów małej architektury, 

3) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko w rozumieniu przepisów odrćb-
nych z wyjątkiem inwestycji infrastruktu-
ralnych i komunikacyjnych niezbćdnych 
dla prawidłowego funkcjonowania gmin-
nych i ponad lokalnych systemów inďynie-
ryjnych, 

4) zakazuje sić lokalizowania obiektów mo-
gących powodować stałe lub czasowe 
uciąďliwoċci spowodowane wytwarzaniem 
hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, 
gleby, wód gruntowych oraz powierzch-
niowych, 

5) budowć nowych budynków naleďy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

6) nowa zabudowa musi być realizowana w 
formie zabudowy pierzejowej, 

7) budynki realizowane wzdłuď linii oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem usług w 
parterach, muszą spełniać nastćpujące 
warunki: 

a) elewacja parteru od strony ulicy musi 
wyróďniać sić od innych kondygnacji 
wićkszą iloċcią przeszkleĉ, 

b) wejċcia do lokali usługowych muszą 
znajdować sić od strony ulicy i muszą 
być dostćpne dla niepełnosprawnych, 

8) nowa zabudowa gospodarcza i garaďowa 
musi być realizowana jako wbudowana w 
budynek, 

9) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze 
ċcianą bez otworów bezpoċrednio przy 
granicy działki budowlanej, 

10) dopuszcza sić dowolne kształtowanie ele-
wacji niewidocznych z ulic, placów itp. 
przestrzeni publicznych pod warunkiem, 
ďe wysokoċć budynku nie zostanie prze-
kroczona, 

11) dopuszcza sić montaď lukarn i okien poła-
ciowych na dachach budynków, 
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12) w przypadku zastosowania na budynku 
połaci dachowych widocznych dla obser-
watora stojącego na poziomie terenu: 

a) nakazuje sić opieranie dolnej krawćdzi 
połaci dachowej na gzymsach wieĉczą-
cych ċcianą elewacyjną, stanowiących 
element jej artykulacji architektonicz-
nej, z moďliwoċcią nadwieszenia nie 
wićcej niď 0,5m poza płaszczyznć ċcia-
ny, 

b) zakazuje sić stosowania okapów jako 
nadwieszonych fragmentów połaci da-
chowych poza obrys budynku, 

13) zakazuje sić wykonywania ogrodzeĉ peł-
nych, 

14) dopuszcza sić stosowanie elementów be-
tonowych do budowy ogrodzeĉ wyłącznie 
jako elementów słupów i podmurówek, 

15) dopuszcza sić lokowanie ogrodzeĉ licem 
zewnćtrznym w liniach rozgraniczających 
dróg i placów, 

16) nakazuje sić zachowanie odpowiednich 
naroďnych ċcićć linii ogrodzeĉ, 

17) nakazuje sić stosowanie kolorystyki ele-
wacji z palety brązów, beďy, ďółcieni, sza-
roċci i bieli, 

18) nakazuje sić utrzymanie kolorystyki połaci 
dachowych w barwach od brązu poprzez 
czerwieĉ do szaroċci, z wykluczeniem ko-
lorów: róďowego, fioletu, niebieskiego 
oraz innych w ostrych raďących odcie-
niach, 

19) nakazuje sić ujednolicenie formy, detalu 
architektonicznego dla całego zespołu za-
budowy, 

20) nakazuje sić wykonywanie ogrodzeĉ o 
wysokoċci nie wićkszej niď 1,8 m nad po-
ziom terenu, z zachowaniem przeċwitów 
stanowiących co najmniej 50% ich po-
wierzchni, z cokołem pełnym o wysokoċci 
nie przekraczającej 0,6m nad poziom tere-
nu, 

21) na terenach nie zagospodarowanych 
zgodnie z ustaleniami planu nie dopuszcza 
sić tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uďytkowania terenów za wy-
jątkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów w formie terenów zielonych, 

22) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci wytwórczej lub produkcyjnej, 

23) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

24) zakazuje sić lokalizacji stacji paliw płyn-
nych i gazowych, 

25) zakazuje sić składowania i przetwarzania 
jakichkolwiek odpadów, 

26) ustala sić nastćpujące zasady umieszcza-
nia reklam i innych obiektów i elementów 
informacyjnych: 

a) nakazuje sić lokalizowanie reklam zna-
ków, jak i innych zapisów informacyj-
nych, w formie fryzu reklamowego 
mieszczącego sić w pasie powyďej 
nadproďy okien pierwszej kondygnacji 
nadziemnej, nie wyďej niď gzyms na 
wysokoċci stropu nad pierwsza kondy-
gnacją nadziemną na płaszczyčnie ele-
wacji budynków. Dopuszcza sić w sytu-
acjach szczególnych, umotywowanych 
rozwiązaniami konstrukcyjnymi budyn-
ku, lokalizowanie górnej krawćdzi fryzu 
reklamowego nie wyďej niď 60 cm poni-
ďej dolnej krawćdzi otworów okiennych 
pierwszej kondygnacji nadziemnej, 

b) naleďy umieszczać górną krawćdč fryzu 
reklamowego na tej samej wysokoċci 
jak na budynku bezpoċrednio sąsiadu-
jącym w zabudowie pierzejowej, 

c) dopuszcza sić zastosowanie elementów 
nie przekraczających powierzchni 1m² 
umocowanych prostopadle do płasz-
czyzny elewacji o łącznej powierzchni 
nie przekraczającej 3m² dla jednej nie-
ruchomoċci, 

d) dopuszcza sić stosowanie elementów 
reklamowych i informacyjnych umiesz-
czonych pomićdzy wejċciem do obiektu 
a sąsiednimi otworami okiennymi, pod 
warunkiem, ďe stanowić bćdą ujednoli-
cone rozwiązanie estetyczne i technicz-
ne, 

e) zakazuje sić przesłaniania brył budyn-
ków, ich elewacji lub fragmentów 
płachtami, kurtynami, banerami i in-
nymi elementami nie stanowiącymi 
czćċci budynków; dopuszcza sić stoso-
wanie kurtyn i osłon stanowiących za-
bezpieczenie na czas prowadzenia prac 
budowlanych zgłoszonych lub zareje-
strowanych zgodnie z przepisami od-
rćbnymi, 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 112 – 22450 – Poz. 3224 
 

f) dopuszcza sić zastosowanie w terenie 
jednego noċnika reklamy lub informacji 
umieszczonego w sposób nie przewi-
dziany w powyďszych ustaleniach, 

g) miejsca na reklamy na elewacjach bu-
dynków muszą być elementem opra-
cowanym w projekcie architektoniczno 
– budowlanym, 

27) zakazuje sić umieszczania reklam na drze-
wach i w odległoċci mniejszej niď 1,0 m od 
korony drzewa, 

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

1) wprowadza sić strefć „A” - ochrony kon-
serwatorskiej układu urbanistycznego cen-
trum miasta, 

2) w obrćbie strefy „A” ustala sić: 

a) utrzymanie podstawowego układu ulic, 

b) utrzymanie historycznych linii zabudowy, 

c) utrzymanie wielkoċci działek i zasad ich 
parcelacji, 

d) utrzymanie skali, gabarytów, intensyw-
noċci zabudowy i jej historycznego 
ukształtowania oraz usytuowania wjaz-
dów na działki. 

3) wprowadza sić strefć „OW” - ochrony za-
bytków archeologicznych nawarstwieĉ hi-
storycznych i reliktów zabudowy miasta, 

4) w obrćbie strefy „OW” ustala sić: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
przed wydaniem pozwolenia na budowć 
lub zgłoszeniem właċciwemu organowi, 
uzgodnienia wszelkich planowanych bu-
dów obiektów budowlanych wiąďących 
sić z wykonaniem prac ziemnych, 

b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt 
osoby fizycznej lub jednostki organiza-
cyjnej zamierzającej realizować roboty 
budowlane) badaĉ archeologicznych 
oraz wykonania ich dokumentacji, 

c) obowiązek uzyskania od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków pozwolenia na 
prowadzenie badaĉ archeologicznych 
przed ich rozpoczćciem. 

5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych nie okreċla sić, ze 
wzglćdu na brak wystćpowania przedmiotu 
tych ustaleĉ, 

 

6. parametry i warunki kształtowania zabudowy: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 10%, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 90%, 

3) maksymalna iloċć kondygnacji nadziem-
nych budynków: 3, 

4) maksymalna wysokoċć zabudowy: 15m, 

5) maksymalna wysokoċć ċciany elewacji: 
12m, 

6) widoczne z poziomu terenu połacie dachu 
na jednym obiekcie budowlanym muszą 
mieć jednakowy spadek o pochyleniu do 
450, 

7. zasady i warunki podziału nieruchomoċci dla 
nowowydzielanych działek budowlanych: 

1) minimalna szerokoċć frontu działki budow-
lanej: 18,0m, 

2) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 900m2, 

3) działki mniejsze niď 900m2 wydzielone w 
wyniku realizacji ustaleĉ planu zachowują 
moďliwoċć zagospodarowania zgodnie z je-
go ustaleniami, 

4) kąt połoďenia granic działek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego od 70o do 90o, 

5) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niď 
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej 
lub jako poszerzenia dróg zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

§ 9. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia MWU-10 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

2. przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciąďli-
we, 

3. zasady zagospodarowania: 

1) dopuszcza sić wprowadzanie funkcji usłu-
gowych do budynków mieszkalnych i za-
stćpowanie funkcji mieszkaniowej funk-
cjami usługowymi, 

2) dopuszcza sić realizacjć budynków go-
spodarczych, garaďy, miejsc postojowych, 
infrastruktury technicznej, dojċć, dojaz-
dów, elementów małej architektury, 
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3) dopuszcza sić zachowanie istniejących 
obiektów mieszkalnych i usługowych z 
moďliwoċcią przebudowy i rozbudowy z 
wykluczeniem nadbudowy, 

4) lokalizowania przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko w 
rozumieniu przepisów odrćbnych z wyjąt-
kiem inwestycji infrastrukturalnych i ko-
munikacyjnych niezbćdnych dla prawi-
dłowego funkcjonowania gminnych i po-
nad lokalnych systemów inďynieryjnych, 

5) lokalizowania obiektów mogących powo-
dować stałe lub czasowe uciąďliwoċci 
spowodowane wytwarzaniem hałasu i za-
nieczyszczaniem powietrza, gleby, wód 
gruntowych oraz powierzchniowych, 

6) budowć nowych budynków naleďy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

7) nowa zabudowa musi być realizowana w 
formie zabudowy pierzejowej, 

8) nakazuje sić sytuować nową zabudowć w 
sposób zapewniający optymalne nasło-
necznienie terenu działek i minimalizacje 
zacienienia sąsiednich nieruchomoċci oraz 
na zasadach ogólnych okreċlonych w 
przepisach odrćbnych, 

9) budynki realizowane wzdłuď linii oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem usług w 
parterach, muszą spełniać nastćpujące 
warunki: 

a) elewacja parteru od strony ulicy musi 
wyróďniać sić od innych kondygnacji 
wićkszą iloċcią przeszkleĉ, 

b) wejċcia do lokali usługowych muszą 
znajdować sić od strony ulicy i muszą 
być dostćpne dla niepełnosprawnych, 

10) nowa zabudowa gospodarcza i garaďowa 
musi być realizowana jako wbudowana w 
budynek, 

11) w miejscach oznaczonych symbolem pod-
cieni na rysunku planu nakazuje sić wyko-
nanie podcieni o szerokoċci 4,0m i wyso-
koċci 3,5m w parterze budynków, 

12) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze 
ċcianą bez otworów bezpoċrednio przy 
granicy działki z inna działką budowlaną, 

13) dopuszcza sić dowolne kształtowanie ele-
wacji niewidocznych z ulic, placów itp. 
przestrzeni publicznych pod warunkiem, 
ďe wysokoċć budynku nie zostanie prze-
kroczona, 

14) dopuszcza sić montaď lukarn i okien poła-
ciowych na dachach budynków, 

15) w przypadku zastosowania na budynku 
połaci dachowych widocznych dla obser-
watora stojącego na poziomie terenu: 

a) nakazuje sić opieranie dolnej krawćdzi 
połaci dachowej na gzymsach wieĉczą-
cych ċcianą elewacyjną, stanowiących 
element jej artykulacji architektonicz-
nej, z moďliwoċcią nadwieszenia nie 
wićcej niď 0,5 m poza płaszczyznć ċcia-
ny, 

b) zakazuje sić stosowania okapów jako 
nadwieszonych fragmentów połaci da-
chowych poza obrys budynku, 

16) zakazuje sić wykonywania ogrodzeĉ, 

17) projekt zagospodarowania terenu powi-
nien uwzglćdniać orientacyjną lokalizacjć 
stacji transformatorowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem miejsca lokaliza-
cji stacji transformatorowych niskiego na-
pićcia, 

18) nakazuje sić szczególnie staranny dobór 
formy architektonicznej i staranne opra-
cowanie detalu architektonicznego oraz 
stosowanie materiałów elewacyjnych o 
podwyďszonym standardzie (np. okładzina 
kamienna, gres oraz tynki szlachetne), jako 
eksponowanych w krajobrazie miasta, 

19) nakazuje sić realizacjć okien wystawo-
wych (witryn) z ekspozycją sprzedaďy 
wzdłuď pierzei dla obiektów o funkcji han-
dlowej, 

20) nakazuje sić stosowanie kolorystyki ele-
wacji z palety brązów, beďy, ďółcieni, sza-
roċci i bieli, 

21) nakazuje sić utrzymanie kolorystyki połaci 
dachowych w barwach od brązu poprzez 
czerwieĉ do szaroċci, z wykluczeniem ko-
lorów: róďowego, fioletu, niebieskiego 
oraz innych w ostrych raďących odcie-
niach, 

22) nakazuje sić ujednolicenie formy, detalu 
architektonicznego dla całego zespołu za-
budowy, 

23) nakazuje sić realizacjć antresoli w kondy-
gnacji bezpoċrednio nad parterem budyn-
ku, 

24) na terenach nie zagospodarowanych 
zgodnie z ustaleniami planu nie dopuszcza 
sić tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uďytkowania terenów za wy-
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jątkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów w formie terenów zielonych, 

25) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci wytwórczej lub produkcyjnej, 

26) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

27) zakazuje sić lokalizacji stacji paliw płyn-
nych i gazowych, 

28) zakazuje sić składowania i przetwarzania 
jakichkolwiek odpadów, 

29) ustala sić nastćpujące zasady umieszcza-
nia reklam i innych obiektów i elementów 
informacyjnych: 

a) nakazuje sić lokalizowanie reklam zna-
ków, jak i innych zapisów informacyj-
nych, w formie fryzu reklamowego 
mieszczącego sić w pasie powyďej 
nadproďy okien pierwszej kondygnacji 
nadziemnej, nie wyďej niď gzyms na 
wysokoċci stropu nad pierwsza kondy-
gnacją nadziemną na płaszczyčnie ele-
wacji budynków, 

b) naleďy umieszczać górną krawćdč fryzu 
reklamowego na tej samej wysokoċci 
jak na budynku bezpoċrednio sąsiadu-
jącym w zabudowie pierzejowej, 

c) dopuszcza sić zastosowanie elementów 
nie przekraczających powierzchni 1m² 
umocowanych prostopadle do płasz-
czyzny elewacji o łącznej powierzchni 
nie przekraczającej 3m² dla jednej nie-
ruchomoċci, 

d) dopuszcza sić stosowanie elementów 
reklamowych i informacyjnych umiesz-
czonych pomićdzy wejċciem do obiektu 
a sąsiednimi otworami okiennymi, pod 
warunkiem, ďe stanowić bćdą ujednoli-
cone rozwiązanie estetyczne i technicz-
ne, 

e) zakazuje sić przesłaniania brył budyn-
ków, ich elewacji lub fragmentów 
płachtami, kurtynami, banerami i in-
nymi elementami nie stanowiącymi 
czćċci budynków; dopuszcza sić stoso-
wanie kurtyn i osłon stanowiących za-
bezpieczenie na czas prowadzenia prac 
budowlanych zgłoszonych lub zareje-
strowanych zgodnie z przepisami od-
rćbnymi, 

 

f) dopuszcza sić zastosowanie w terenie 
jednego noċnika reklamy lub informacji 
umieszczonego w sposób nie przewi-
dziany w powyďszych ustaleniach, 

g) miejsca na reklamy na elewacjach bu-
dynków muszą być elementem opra-
cowanym w projekcie architektoniczno 
– budowlanym, 

30) zakazuje sić umieszczania reklam na drze-
wach i w odległoċci mniejszej niď 1,0m od 
korony drzewa, 

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

1) wprowadza sić strefć „A” - ochrony kon-
serwatorskiej układu urbanistycznego cen-
trum miasta, 

2) w obrćbie strefy „A” ustala sić: 

a) utrzymanie podstawowego układu ulic, 

b) utrzymanie historycznych linii zabudowy, 

c) utrzymanie wielkoċci działek i zasad ich 
parcelacji, 

d) utrzymanie skali, gabarytów, intensyw-
noċci zabudowy i jej historycznego 
ukształtowania oraz usytuowania wjaz-
dów na działki. 

5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych nie okreċla sić, ze 
wzglćdu na brak wystćpowania przedmiotu 
tych ustaleĉ, 

6. parametry i warunki kształtowania zabudowy: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 5%, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 95%, 

3) maksymalna iloċć kondygnacji nadziem-
nych budynków: 3, 

4) maksymalna wysokoċć zabudowy: 15m, 

5) maksymalna wysokoċć ċciany elewacji: 
14m, 

6) połacie dachu na jednym obiekcie budow-
lanym muszą mieć jednakowy spadek o po-
chyleniu do 350, 

7. zasady i warunki podziału nieruchomoċci dla 
nowowydzielanych działek budowlanych: 

1) minimalna szerokoċć frontu działki budow-
lanej: 18,0m, 
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2) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 900m2, 

3) działki mniejsze niď 900m2 wydzielone w 
wyniku realizacji ustaleĉ planu zachowują 
moďliwoċć zagospodarowania zgodnie z je-
go ustaleniami, 

4) kąt połoďenia granic działek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego od 70o do 90o, 

5) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niď 
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej 
lub jako poszerzenia dróg zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

§ 10. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia MWU-14 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

2. przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciąďli-
we, 

3. zasady zagospodarowania: 

1) dopuszcza sić wprowadzanie funkcji usłu-
gowych do budynków mieszkalnych i za-
stćpowanie funkcji mieszkaniowej funk-
cjami usługowymi, 

2) dopuszcza sić realizacjć budynków go-
spodarczych, garaďy, miejsc postojowych, 
infrastruktury technicznej, dojċć, dojaz-
dów, elementów małej architektury, 

3) dopuszcza sić zachowanie istniejących 
obiektów mieszkalnych i usługowych z 
moďliwoċcią przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy, 

4) lokalizowania przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko w 
rozumieniu przepisów odrćbnych z wyjąt-
kiem inwestycji infrastrukturalnych i ko-
munikacyjnych niezbćdnych dla prawi-
dłowego funkcjonowania gminnych i po-
nad lokalnych systemów inďynieryjnych, 

5) lokalizowania obiektów mogących powo-
dować stałe lub czasowe uciąďliwoċci 
spowodowane wytwarzaniem hałasu i za-
nieczyszczaniem powietrza, gleby, wód 
gruntowych oraz powierzchniowych, 

6) budowć nowych budynków naleďy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

7) nowa zabudowa musi być realizowana w 
formie zabudowy pierzejowej, 

8) nakazuje sić sytuować nową zabudowć w 
sposób zapewniający optymalne nasło-
necznienie terenu działek i minimalizacje 
zacienienia sąsiednich nieruchomoċci oraz 
na zasadach ogólnych okreċlonych w 
przepisach odrćbnych, 

9) budynki realizowane wzdłuď linii oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem usług w 
parterach, muszą spełniać nastćpujące 
warunki: 

a) elewacja parteru od strony ulicy musi 
wyróďniać sić od innych kondygnacji 
wićkszą iloċcią przeszkleĉ, 

b) wejċcia do lokali usługowych muszą 
znajdować sić od strony ulicy i muszą 
być dostćpne dla niepełnosprawnych, 

10) nowa zabudowa gospodarcza i garaďowa 
musi być realizowana jako wbudowana w 
budynek, 

11) w przypadku jeďeli zabudowa na działce 
bezpoċrednio sąsiadującej osiągnćła lub 
przekracza wysokoċć dwóch kondygnacji 
to wysokoċć ċciany elewacji frontowej nie 
moďe być wićksza niď wysokoċć ċciany 
elewacji frontowej zabudowy, zlokalizo-
wanej na jednej z działek bezpoċrednio są-
siadujących w zabudowie pierzejowej 
szczególnie dotyczy to strefy styku elewa-
cji; punktem odniesienia moďe być tylko 
zabudowa wzniesiona zgodnie z prawem, 

12) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze 
ċcianą bez otworów bezpoċrednio przy 
granicy z inną działką budowlaną, 

13) dopuszcza sić dowolne kształtowanie ele-
wacji niewidocznych z ulic, placów itp. 
przestrzeni publicznych pod warunkiem, 
ďe wysokoċć budynku nie zostanie prze-
kroczona, 

14) dopuszcza sić montaď lukarn i okien poła-
ciowych na dachach budynków, 

15) w przypadku zastosowania na budynku 
połaci dachowych widocznych dla obser-
watora stojącego na poziomie terenu: 

a) nakazuje sić opieranie dolnej krawćdzi 
połaci dachowej na gzymsach wieĉczą-
cych ċcianą elewacyjną, stanowiących 
element jej artykulacji architektonicz-
nej, z moďliwoċcią nadwieszenia nie 
wićcej niď 0,5m poza płaszczyznć ċcia-
ny, 

b) zakazuje sić stosowania okapów jako 
nadwieszonych fragmentów połaci da-
chowych poza obrys budynku, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 112 – 22454 – Poz. 3224 
 

16) zakazuje sić wykonywania ogrodzeĉ, 

17) nakazuje sić szczególnie staranny dobór 
formy architektonicznej i staranne opra-
cowanie detalu architektonicznego oraz 
stosowanie materiałów elewacyjnych o 
podwyďszonym standardzie (np. okładzina 
kamienna, gres oraz tynki szlachetne), jako 
eksponowanych w krajobrazie miasta, 

18) nakazuje sić realizacjć okien wystawo-
wych (witryn) z ekspozycją sprzedaďy 
wzdłuď pierzei dla obiektów o funkcji han-
dlowej, 

19) nakazuje sić stosowanie kolorystyki ele-
wacji z palety brązów, beďy, ďółcieni, sza-
roċci i bieli, 

20) nakazuje sić utrzymanie kolorystyki połaci 
dachowych w barwach od brązu poprzez 
czerwieĉ do szaroċci, z wykluczeniem ko-
lorów: róďowego, fioletu, niebieskiego 
oraz innych w ostrych raďących odcie-
niach. 

21) nakazuje sić ujednolicenie formy, detalu 
architektonicznego dla całego zespołu za-
budowy, 

22) na terenach nie zagospodarowanych 
zgodnie z ustaleniami planu nie dopuszcza 
sić tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uďytkowania terenów za wy-
jątkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów w formie terenów zielonych, 

23) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci wytwórczej lub produkcyjnej, 

24) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

25) zakazuje sić lokalizacji stacji paliw płyn-
nych i gazowych, 

26) zakazuje sić składowania i przetwarzania 
jakichkolwiek odpadów, 

27) ustala sić nastćpujące zasady umieszcza-
nia reklam i innych obiektów i elementów 
informacyjnych: 

a) nakazuje sić lokalizowanie reklam zna-
ków, jak i innych zapisów informacyj-
nych, w formie fryzu reklamowego 
mieszczącego sić w pasie powyďej 
nadproďy okien pierwszej kondygnacji 
nadziemnej, nie wyďej niď gzyms na 
wysokoċci stropu nad pierwsza kondy-
gnacją nadziemną na płaszczyčnie ele-
wacji budynków, 

b) dopuszcza sić zastosowanie elementów 
nie przekraczających powierzchni 1m² 
umocowanych prostopadle do płasz-
czyzny elewacji o łącznej powierzchni 
nie przekraczającej 3m² dla jednej nie-
ruchomoċci, 

c) dopuszcza sić stosowanie elementów 
reklamowych i informacyjnych umiesz-
czonych pomićdzy wejċciem do obiektu 
a sąsiednimi otworami okiennymi, pod 
warunkiem, ďe stanowić bćdą ujednoli-
cone rozwiązanie estetyczne i technicz-
ne, 

d) zakazuje sić przesłaniania brył budyn-
ków, ich elewacji lub fragmentów 
płachtami, kurtynami, banerami i in-
nymi elementami nie stanowiącymi 
czćċci budynków; dopuszcza sić stoso-
wanie kurtyn i osłon stanowiących za-
bezpieczenie na czas prowadzenia prac 
budowlanych zgłoszonych lub zareje-
strowanych zgodnie z przepisami od-
rćbnymi, 

e) dopuszcza sić zastosowanie w terenie 
jednego noċnika reklamy lub informacji 
umieszczonego w sposób nie przewi-
dziany w powyďszych ustaleniach, 

f) miejsca na reklamy na elewacjach bu-
dynków muszą być elementem opra-
cowanym w projekcie architektoniczno 
– budowlanym, 

28) zakazuje sić umieszczania reklam na drze-
wach i w odległoċci mniejszej niď 1,0 m od 
korony drzewa, 

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

1) wprowadza sić strefć „A” - ochrony kon-
serwatorskiej układu urbanistycznego cen-
trum miasta, 

2) w obrćbie strefy „A” ustala sić: 

a) utrzymanie podstawowego układu ulic, 

b) utrzymanie historycznych linii zabudowy, 

c) utrzymanie wielkoċci działek i zasad ich 
parcelacji, 

d) utrzymanie skali, gabarytów, intensyw-
noċci zabudowy i jej historycznego 
ukształtowania oraz usytuowania wjaz-
dów na działki. 

5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych nie okreċla sić, ze 
wzglćdu na brak wystćpowania przedmiotu 
tych ustaleĉ, 
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6. parametry i warunki kształtowania zabudowy: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 0%, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
100%, 

3) maksymalna iloċć kondygnacji nadziem-
nych budynków: 3, 

4) maksymalna wysokoċć zabudowy: 15m, 

5) maksymalna wysokoċć ċciany elewacji: 
14m, 

6) widoczne z poziomu terenu połacie dachu 
na jednym obiekcie budowlanym muszą 
mieć jednakowy spadek o pochyleniu do 
350, 

7. zasady i warunki podziału nieruchomoċci dla 
nowowydzielanych działek budowlanych: 

1) minimalna szerokoċć frontu działki budow-
lanej: 40,0m, 

2) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 900m2, 

3) działki mniejsze niď 900m2 wydzielone w 
wyniku realizacji ustaleĉ planu zachowują 
moďliwoċć zagospodarowania zgodnie z je-
go ustaleniami, 

4) kąt połoďenia granic działek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego od 70o do 90o, 

5) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niď 
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej 
lub jako poszerzenia dróg zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

Rozdział 3. 
Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej 

§ 11. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia U-1 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciąďli-
we, 

2. przeznaczenie uzupełniające: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

3. zasady zagospodarowania: 

1) dopuszcza sić wprowadzenie funkcji 
mieszkaniowej i zastćpowanie funkcji 
usługowej funkcją mieszkaniową, 

2) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-

dowisko w rozumieniu przepisów odrćb-
nych, 

3) zakazuje sić lokalizowania obiektów mo-
gących powodować stałe lub czasowe 
uciąďliwoċci spowodowane wytwarzaniem 
hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, 
gleby, wód gruntowych oraz powierzch-
niowych, 

4) nowe budynki naleďy lokalizować z za-
chowaniem wyznaczonych na rysunku 
planu linii zabudowy, 

5) nowa zabudowa musi być realizowana w 
formie zabudowy pierzejowej, 

6) nowe budynki realizowane wzdłuď linii 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
usług w parterach, muszą spełniać nastć-
pujące warunki: 

a) elewacja parteru od strony ulicy musi 
wyróďniać sić od innych kondygnacji 
wićkszą iloċcią przeszkleĉ, 

b) wejċcia do lokali usługowych muszą 
znajdować sić od strony ulicy i muszą 
być dostćpne dla niepełnosprawnych, 

7) nowa zabudowa gospodarcza i garaďowa 
musi być realizowana jako wbudowana w 
budynek, 

8) w przypadku jeďeli zabudowa na działce 
bezpoċrednio sąsiadującej osiągnćła lub 
przekracza wysokoċć dwóch kondygnacji 
to wysokoċć ċciany elewacji frontowej nie 
moďe być wićksza niď wysokoċć ċciany 
elewacji frontowej zabudowy, zlokalizo-
wanej na działkach bezpoċrednio sąsiadu-
jących w zabudowie pierzejowej szczegól-
nie dotyczy to strefy styku elewacji; punk-
tem odniesienia moďe być tylko zabudowa 
wzniesiona zgodnie z prawem, 

9) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze 
ċcianą bez otworów bezpoċrednio przy 
granicy z sąsiednią działką budowlaną, 

10) dopuszcza sić dowolne kształtowanie ele-
wacji niewidocznych z ulic, placów itp. 
przestrzeni publicznych pod warunkiem, 
ďe wysokoċć budynku nie zostanie prze-
kroczona, 

11) dopuszcza sić montaď lukarn i okien poła-
ciowych na dachach budynków, 

12) w przypadku zastosowania na budynku 
połaci dachowych widocznych dla obser-
watora stojącego na poziomie terenu: 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 112 – 22456 – Poz. 3224 
 

a) nakazuje sić opieranie dolnej krawćdzi 
połaci dachowej na gzymsach wieĉczą-
cych ċcianą elewacyjną, stanowiących 
element jej artykulacji architektonicz-
nej, z moďliwoċcią nadwieszenia nie 
wićcej niď 0,5m poza płaszczyznć ċcia-
ny, 

b) zakazuje sić stosowania okapów jako 
nadwieszonych fragmentów połaci da-
chowych poza obrys budynku, 

13) zakazuje sić wykonywania ogrodzeĉ peł-
nych, 

14) dopuszcza sić stosowanie elementów be-
tonowych do budowy ogrodzeĉ wyłącznie 
jako elementów słupów i podmurówek, 

15) dopuszcza sić lokowanie ogrodzeĉ licem 
zewnćtrznym w liniach rozgraniczających 
dróg i placów, 

16) nakazuje sić zachowanie odpowiednich 
naroďnych ċcićć linii ogrodzeĉ, 

17) nakazuje sić realizacjć okien wystawo-
wych (witryn) z ekspozycją sprzedaďy 
wzdłuď pierzei dla obiektów o funkcji han-
dlowej, 

18) nakazuje sić wykonywanie ogrodzeĉ o 
wysokoċci nie wićkszej niď 1,8m nad po-
ziom terenu, z zachowaniem przeċwitów 
stanowiących co najmniej 50% ich po-
wierzchni, dopuszcza sić stosowanie coko-
łów pełnych o wysokoċci nie przekraczają-
cej 0,6m nad poziom terenu, 

19) na terenach nie zagospodarowanych 
zgodnie z ustaleniami planu nie dopuszcza 
sić tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uďytkowania terenów za wy-
jątkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów w formie terenów zielonych, 

20) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci wytwórczej lub produkcyjnej, 

21) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

22) zakazuje sić lokalizacji stacji paliw płyn-
nych i gazowych, 

23) zakazuje sić składowania i przetwarzania 
jakichkolwiek odpadów, 

24) ustala sić nastćpujące zasady umieszcza-
nia reklam i innych obiektów i elementów 
informacyjnych: 

a) nakazuje sić lokalizowanie reklam zna-
ków, jak i innych zapisów informacyj-

nych, w formie fryzu reklamowego 
mieszczącego sić w pasie powyďej 
nadproďy okien pierwszej kondygnacji 
nadziemnej, nie wyďej niď gzyms na 
wysokoċci stropu nad pierwsza kondy-
gnacją nadziemną na płaszczyčnie ele-
wacji budynków. Dopuszcza sić w sytu-
acjach szczególnych, umotywowanych 
rozwiązaniami konstrukcyjnymi budyn-
ku, lokalizowanie górnej krawćdzi fryzu 
reklamowego nie wyďej niď 60cm poni-
ďej dolnej krawćdzi otworów okiennych 
pierwszej kondygnacji nadziemnej, 

b) naleďy umieszczać górną krawćdč fryzu 
reklamowego na tej samej wysokoċci 
jak na budynku bezpoċrednio sąsiadu-
jącym w zabudowie pierzejowej, 

c) dopuszcza sić zastosowanie elementów 
nie przekraczających powierzchni 1m² 
umocowanych prostopadle do płasz-
czyzny elewacji o łącznej powierzchni 
nie przekraczającej 3m² dla jednej nie-
ruchomoċci, 

d) dopuszcza sić stosowanie elementów 
reklamowych i informacyjnych umiesz-
czonych pomićdzy wejċciem do obiektu 
a sąsiednimi otworami okiennymi, pod 
warunkiem, ďe stanowić bćdą ujednoli-
cone rozwiązanie estetyczne i technicz-
ne, 

e) zakazuje sić przesłaniania brył budyn-
ków, ich elewacji lub fragmentów 
płachtami, kurtynami, banerami i in-
nymi elementami nie stanowiącymi 
czćċci budynków; dopuszcza sić stoso-
wanie kurtyn i osłon stanowiących za-
bezpieczenie na czas prowadzenia prac 
budowlanych zgłoszonych lub zareje-
strowanych zgodnie z przepisami od-
rćbnymi, 

f) dopuszcza sić zastosowanie w terenie 
jednego noċnika reklamy lub informacji 
umieszczonego w sposób nie przewi-
dziany w powyďszych ustaleniach, 

g) miejsca na reklamy na elewacjach bu-
dynków muszą być elementem opra-
cowanym w projekcie architektoniczno 
– budowlanym, 

25) zakazuje sić umieszczania reklam na drze-
wach i w odległoċci mniejszej niď 1,0m od 
korony drzewa, 

26) nakazuje sić stosowanie kolorystyki ele-
wacji z palety brązów, beďy, ďółcieni, sza-
roċci i bieli, 
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27) nakazuje sić utrzymanie kolorystyki połaci 
dachowych w barwach od brązu poprzez 
czerwieĉ do szaroċci, z wykluczeniem ko-
lorów: róďowego, fioletu, niebieskiego 
oraz innych w ostrych raďących odcie-
niach. 

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

1) Wskazuje sić strefć „A” - ochrony konser-
watorskiej układu urbanistycznego centrum 
miasta, 

2) W obrćbie strefy „A” obowiązuje: 

a) utrzymanie podstawowego układu ulic, 

b) utrzymanie historycznych linii zabudowy, 

c) utrzymanie wielkoċci działek i zasad ich 
parcelacji, 

d) utrzymanie skali, gabarytów, intensyw-
noċci zabudowy i jej historycznego 
ukształtowania oraz usytuowania wjaz-
dów na działki. 

5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych nie okreċla sić, ze 
wzglćdu na brak wystćpowania przedmiotu 
tych ustaleĉ 

6. parametry i warunki kształtowania zabudowy: 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 0%, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
100%, 

4) maksymalna iloċć kondygnacji nadziem-
nych budynków: 3, w tym trzecia kondygna-
cja musi być zrealizowana jako poddasze 
uďytkowe, 

5) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12m li-
cząc od poziomu terenu, 

6) maksymalna wysokoċć ċciany elewacji: 7m, 

7) połacie dachu na jednym obiekcie budow-
lanym muszą mieć jednakowy spadek o po-
chyleniu od 200 do 450, 

7. zasady i warunki podziału nieruchomoċci dla 
nowowydzielanych działek budowlanych: 

1) minimalna szerokoċć frontu działki budow-
lanej: 18,0m, 

2) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 500m2, 

3) kąt połoďenia granic działek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego od 70o do 90o, 

4) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niď 
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej 
lub jako poszerzenia dróg zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

§ 12. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia U-7 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciąďli-
we, 

2. zasady zagospodarowania: 

1) ustala sić adaptacjć i rozwój funkcji usług 
z zakresu kultury, gastronomii, handlu, 
sportu i rekreacji, 

2) zakazuje sić realizacji zabudowy mieszka-
niowej, 

3) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko w rozumieniu przepisów odrćb-
nych z wyjątkiem inwestycji infrastruktu-
ralnych i komunikacyjnych niezbćdnych 
dla prawidłowego funkcjonowania gmin-
nych i ponad lokalnych systemów inďynie-
ryjnych, 

4) zakazuje sić lokalizowania obiektów mo-
gących powodować stałe lub czasowe 
uciąďliwoċci spowodowane wytwarzaniem 
hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, 
gleby, wód gruntowych oraz powierzch-
niowych, 

5) w przypadku zastosowania na budynku 
połaci dachowych widocznych dla obser-
watora stojącego na poziomie terenu: 

a) nakazuje sić opieranie dolnej krawćdzi 
połaci dachowej na gzymsach wieĉczą-
cych ċcianą elewacyjną, stanowiących 
element jej artykulacji architektonicz-
nej, z moďliwoċcią nadwieszenia nie 
wićcej niď 0,5m poza płaszczyznć ċcia-
ny, 

b) zakazuje sić stosowania okapów jako 
nadwieszonych fragmentów połaci da-
chowych poza obrys budynku, 

6) zakazuje sić wykonywania ogrodzeĉ, 

7) nakazuje sić ujednolicenie formy, detalu 
architektonicznego dla całego zespołu za-
budowy, 

8) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci wytwórczej lub produkcyjnej, 
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9) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

10) zakazuje sić lokalizacji stacji paliw płyn-
nych i gazowych, 

11) zakazuje sić składowania i przetwarzania 
jakichkolwiek odpadów, 

12) ustala sić nastćpujące zasady umieszcza-
nia reklam i innych obiektów i elementów 
informacyjnych: 

a) nakazuje sić lokalizowanie reklam zna-
ków, jak i innych zapisów informacyj-
nych, w formie fryzu reklamowego 
mieszczącego sić w pasie powyďej 
nadproďy okien pierwszej kondygnacji 
nadziemnej, nie wyďej niď gzyms na 
wysokoċci stropu nad pierwsza kondy-
gnacją nadziemną na płaszczyčnie ele-
wacji budynków, 

b) dopuszcza sić zastosowanie elementów 
nie przekraczających powierzchni 1m² 
umocowanych prostopadle do płasz-
czyzny elewacji o łącznej powierzchni 
nie przekraczającej 3m² dla jednej nie-
ruchomoċci, 

c) dopuszcza sić stosowanie elementów 
reklamowych i informacyjnych umiesz-
czonych pomićdzy wejċciem do obiektu 
a sąsiednimi otworami okiennymi, pod 
warunkiem, ďe stanowić bćdą ujednoli-
cone rozwiązanie estetyczne i technicz-
ne, 

d) zakazuje sić przesłaniania brył budyn-
ków, ich elewacji lub fragmentów 
płachtami, kurtynami, banerami i in-
nymi elementami nie stanowiącymi 
czćċci budynków; dopuszcza sić stoso-
wanie kurtyn i osłon stanowiących za-
bezpieczenie na czas prowadzenia prac 
budowlanych zgłoszonych lub zareje-
strowanych zgodnie z przepisami od-
rćbnymi, 

e) dopuszcza sić zastosowanie w terenie 
jednego noċnika reklamy lub informacji 
umieszczonego w sposób nie przewi-
dziany w powyďszych ustaleniach, 

f) miejsca na reklamy na elewacjach bu-
dynków muszą być elementem opra-
cowanym w projekcie architektoniczno 
– budowlanym, 

13) zakazuje sić umieszczania reklam na drze-
wach i w odległoċci mniejszej niď 1,0m od 
korony drzewa, 

3. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

1) wprowadza sić strefć „A” - ochrony kon-
serwatorskiej układu urbanistycznego cen-
trum miasta, 

2) w obrćbie strefy „A” ustala sić: 

a) utrzymanie podstawowego układu ulic, 

b) utrzymanie historycznych linii zabudowy, 

c) utrzymanie wielkoċci działek i zasad ich 
parcelacji, 

d) utrzymanie skali, gabarytów, intensyw-
noċci zabudowy i jej historycznego 
ukształtowania oraz usytuowania wjaz-
dów na działki. 

3) wprowadza sić strefć „OW” - ochrony za-
bytków archeologicznych nawarstwieĉ hi-
storycznych i reliktów zabudowy miasta, 

4) w obrćbie strefy „OW” ustala sić: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
przed wydaniem pozwolenia na budowć 
lub zgłoszeniem właċciwemu organowi, 
uzgodnienia wszelkich planowanych bu-
dów obiektów budowlanych wiąďących 
sić z wykonaniem prac ziemnych, 

b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt 
osoby fizycznej lub jednostki organiza-
cyjnej zamierzającej realizować roboty 
budowlane) badaĉ archeologicznych 
oraz wykonania ich dokumentacji, 

c) obowiązek uzyskania od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków pozwolenia na 
prowadzenie badaĉ archeologicznych 
przed ich rozpoczćciem, 

4. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 

W obszarze przestrzeni publicznej: 

a) nakazuje sić tworzenie dziedziĉców i miejsc 
skupiających uďytkowników przestrzeni pu-
blicznej poprzez szczególne opracowania w 
projektach zagospodarowania terenu pro-
jektów posadzki i małej architektury, 

b) nakazuje sić wprowadzanie elementów ma-
łej architektury i posadzki rozdzielających 
poszczególne strefy uďytkowania, 

c) nakazuje sić nadanie miejscu charakteru re-
prezentacyjnego dla miasta, bezpiecznego 
w uďytkowaniu, 
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d) zaleca sić stosowanie w zagospodarowaniu 
terenów systemów informacyjnych podkre-
ċlających walory miejsca, 

5. parametry i warunki kształtowania zabudowy: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 0%, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
100%, 

3) maksymalna iloċć kondygnacji nadziem-
nych budynków: 3, 

4) maksymalna wysokoċć zabudowy: 16m li-
cząc od docelowo projektowanego poziomu 
gruntu do najwyďszego punktu budynku, 

5) maksymalna wysokoċć ċciany elewacji: 
15m, 

6) widoczne z poziomu terenu połacie dachu 
na jednym obiekcie budowlanym muszą 
mieć jednakowy spadek o pochyleniu do 
450, 

6. zasady i warunki podziału nieruchomoċci dla 
nowowydzielanych działek budowlanych: 

1) minimalna szerokoċć frontu działki budow-
lanej: 18,0m, 

2) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 2 000m2, 

3) kąt połoďenia granic działek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego od 70o do 90o, 

4) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niď 
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej 
lub jako poszerzenia dróg zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

§ 13. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia U-12 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciąďli-
we, 

2. zasady zagospodarowania: 

1) dopuszcza sić realizacjć budynków go-
spodarczych, garaďy, miejsc postojowych, 
infrastruktury technicznej, dojċć, dojaz-
dów, elementów małej architektury, 

2) ustala sić rozwój komercyjnych funkcji 
usługowych i handlu, oċwiaty, kultury, 

3) zakazuje sić realizacji zabudowy mieszka-
niowej, 

4) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko w rozumieniu przepisów odrćb-
nych z wyjątkiem inwestycji infrastruktu-
ralnych i komunikacyjnych niezbćdnych 
dla prawidłowego funkcjonowania gmin-
nych i ponad lokalnych systemów inďynie-
ryjnych, 

5) zakazuje sić lokalizowania obiektów mo-
gących powodować stałe lub czasowe 
uciąďliwoċci spowodowane wytwarzaniem 
hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, 
gleby, wód gruntowych oraz powierzch-
niowych, 

6) budowć nowych budynków naleďy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

7) nowa zabudowa musi być realizowana w 
formie zabudowy pierzejowej, 

8) nowa zabudowa gospodarcza i garaďowa 
musi być realizowana jako wbudowana w 
budynek, 

9) w przypadku jeďeli zabudowa na działce 
bezpoċrednio sąsiadującej osiągnćła lub 
przekracza wysokoċć dwóch kondygnacji 
to wysokoċć ċciany elewacji frontowej nie 
moďe być wićksza niď wysokoċć ċciany 
elewacji frontowej zabudowy, zlokalizo-
wanej na jednej z działek bezpoċrednio są-
siadujących w zabudowie pierzejowej 
szczególnie dotyczy to strefy styku elewa-
cji; punktem odniesienia moďe być tylko 
zabudowa wzniesiona zgodnie z prawem, 

10) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze 
ċcianą bez otworów bezpoċrednio przy 
granicy z sąsiednią działką budowlaną je-
ďeli: 

a) na działce sąsiedniej zabudowa usytu-
owana jest odpowiednio w granicy 
działek, 

b) na terenie działki jest wyznaczona 
obowiązująca linia zabudowy. 

11) dopuszcza sić dowolne kształtowanie ele-
wacji niewidocznych z ulic, placów itp. 
przestrzeni publicznych pod warunkiem, 
ďe wysokoċć budynku nie zostanie prze-
kroczona, 

12) w miejscach oznaczonych symbolem pod-
cienia dopuszcza sić wykonanie podcieni o 
szerokoċci 4,0m i wysokoċci 3,5m w parte-
rze budynków, 
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13) dopuszcza sić montaď lukarn i okien poła-
ciowych na dachach budynków, 

14) w przypadku zastosowania na budynku 
połaci dachowych widocznych dla obser-
watora stojącego na poziomie terenu: 

a) nakazuje sić opieranie dolnej krawćdzi 
połaci dachowej na gzymsach wieĉczą-
cych ċcianą elewacyjną, stanowiących 
element jej artykulacji architektonicz-
nej, z moďliwoċcią nadwieszenia nie 
wićcej niď 0,5 m poza płaszczyznć ċcia-
ny, 

b) zakazuje sić stosowania okapów jako 
nadwieszonych fragmentów połaci da-
chowych poza obrys budynku, 

15) zakazuje sić wykonywania ogrodzeĉ, 

16) nakazuje sić szczególnie staranny dobór 
formy architektonicznej i staranne opra-
cowanie detalu architektonicznego oraz 
stosowanie materiałów elewacyjnych o 
podwyďszonym standardzie (np. okładzina 
kamienna, gres oraz tynki szlachetne), jako 
eksponowanych w krajobrazie miasta, 

17) nakazuje sić ujednolicenie formy, detalu 
architektonicznego dla całego zespołu za-
budowy, 

18) na terenach nie zagospodarowanych 
zgodnie z ustaleniami planu nie dopuszcza 
sić tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uďytkowania terenów za wy-
jątkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów w formie terenów zielonych, 

19) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci wytwórczej lub produkcyjnej, 

20) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalnoċci hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

21) zakazuje sić lokalizacji stacji paliw płyn-
nych i gazowych, 

22) zakazuje sić składowania i przetwarzania 
jakichkolwiek odpadów, 

23) ustala sić nastćpujące zasady umieszcza-
nia reklam i innych obiektów i elementów 
informacyjnych: 

a) nakazuje sić lokalizowanie reklam zna-
ków, jak i innych zapisów informacyj-
nych, w formie fryzu reklamowego 
mieszczącego sić w pasie powyďej 
nadproďy okien pierwszej kondygnacji 
nadziemnej, nie wyďej niď gzyms na 
wysokoċci stropu nad pierwsza kondy-

gnacją nadziemną na płaszczyčnie ele-
wacji budynków, 

b) dopuszcza sić zastosowanie elementów 
nie przekraczających powierzchni 1m² 
umocowanych prostopadle do płasz-
czyzny elewacji o łącznej powierzchni 
nie przekraczającej 3m² dla jednej nie-
ruchomoċci, 

c) dopuszcza sić stosowanie elementów 
reklamowych i informacyjnych umiesz-
czonych pomićdzy wejċciem do obiektu 
a sąsiednimi otworami okiennymi, pod 
warunkiem, ďe stanowić bćdą ujednoli-
cone rozwiązanie estetyczne i technicz-
ne, 

d) zakazuje sić przesłaniania brył budyn-
ków, ich elewacji lub fragmentów 
płachtami, kurtynami, banerami i in-
nymi elementami nie stanowiącymi 
czćċci budynków; dopuszcza sić stoso-
wanie kurtyn i osłon stanowiących za-
bezpieczenie na czas prowadzenia prac 
budowlanych zgłoszonych lub zareje-
strowanych zgodnie z przepisami od-
rćbnymi, 

e) dopuszcza sić zastosowanie w terenie 
jednego noċnika reklamy lub informacji 
umieszczonego w sposób nie przewi-
dziany w powyďszych ustaleniach, 

f) miejsca na reklamy na elewacjach bu-
dynków muszą być elementem opra-
cowanym w projekcie architektoniczno 
– budowlanym, 

24) zakazuje sić umieszczania reklam na drze-
wach i w odległoċci mniejszej niď 1,0 m od 
korony drzewa, 

3. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

1) wprowadza sić strefć „A” - ochrony kon-
serwatorskiej układu urbanistycznego cen-
trum miasta, 

2) w obrćbie strefy „A” ustala sić: 

a) utrzymanie podstawowego układu ulic, 

b) utrzymanie historycznych linii zabudowy, 

c) utrzymanie wielkoċci działek i zasad ich 
parcelacji, 

d) utrzymanie skali, gabarytów, intensyw-
noċci zabudowy i jej historycznego 
ukształtowania oraz usytuowania wjaz-
dów na działki. 
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4. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie okreċla sić, ze 
wzglćdu na brak wystćpowania przedmiotu 
tych ustaleĉ 

5. parametry i warunki kształtowania zabudowy: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 0%, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
100%, 

3) maksymalna iloċć kondygnacji nadziem-
nych budynków: 4, 

4) maksymalna wysokoċć zabudowy: 16m li-
cząc od docelowo projektowanego poziomu 
gruntu do kalenicy, 

5) maksymalna wysokoċć ċciany elewacji: 
12m, 

6) połacie dachu na jednym obiekcie budow-
lanym muszą mieć jednakowy spadek o po-
chyleniu do 450, 

6. zasady i warunki podziału nieruchomoċci dla 
nowowydzielanych działek budowlanych: 

1) minimalna szerokoċć frontu działki budow-
lanej: 18,0m, 

2) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia: 900m2, 

3) kąt połoďenia granic działek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego od 70o do 90o, 

4) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niď 
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej 
lub jako poszerzenia dróg zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

Rozdział 3. 
Ustalenia dla terenów parkingów 

§ 14. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KS-3 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: parking wielopo-
ziomowy, 

2. zasady zagospodarowania: 

1) dopuszcza sić realizacjć miejsc postojo-
wych, infrastruktury technicznej, dojċć, do-
jazdów, ogrodzeĉ i elementów małej archi-
tektury, 

2) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċrodo-
wisko w rozumieniu przepisów odrćbnych z 

wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych i 
komunikacyjnych niezbćdnych dla prawi-
dłowego funkcjonowania gminnych i ponad 
lokalnych systemów inďynieryjnych, 

3) zakazuje sić składowania i przetwarzania ja-
kichkolwiek odpadów, 

3. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

1) wprowadza sić strefć „A” - ochrony kon-
serwatorskiej układu urbanistycznego cen-
trum miasta, 

2) w obrćbie strefy „A” ustala sić: 

a) utrzymanie podstawowego układu ulic, 

b) utrzymanie historycznych linii zabudowy, 

c) utrzymanie wielkoċci działek i zasad ich 
parcelacji, 

d) utrzymanie skali, gabarytów, intensyw-
noċci zabudowy i jej historycznego 
ukształtowania oraz usytuowania wjaz-
dów na działki. 

3) wprowadza sić strefć „OW” - ochrony za-
bytków archeologicznych nawarstwieĉ hi-
storycznych i reliktów zabudowy miasta, 

4) w obrćbie strefy „OW” ustala sić: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
przed wydaniem pozwolenia na budowć 
lub zgłoszeniem właċciwemu organowi, 
uzgodnienia wszelkich planowanych bu-
dów obiektów budowlanych wiąďących 
sić z wykonaniem prac ziemnych, 

b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt 
osoby fizycznej lub jednostki organiza-
cyjnej zamierzającej realizować roboty 
budowlane) badaĉ archeologicznych 
oraz wykonania ich dokumentacji, 

c) obowiązek uzyskania od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków pozwolenia na 
prowadzenie badaĉ archeologicznych 
przed ich rozpoczćciem. 

4. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie okreċla sić, ze 
wzglćdu na brak wystćpowania przedmiotu 
tych ustaleĉ, 

5. parametry i warunki kształtowania zabudowy: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 0%, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
100%, 
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6. zasady i warunki podziału nieruchomoċci dla 

nowowydzielanych działek budowlanych: 

1) minimalna szerokoċć frontu działki budow-
lanej: 18,0m, 

2) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 2 000m2, 

3) kąt połoďenia granic działek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego od 70o do 90o, 

4) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niď 
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej 
lub jako poszerzenia dróg zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

§ 15. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KS-8 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: parking, parking 
wielopoziomowy, 

2. zasady zagospodarowania: 

1) dopuszcza sić realizacjć garaďy, miejsc po-
stojowych, infrastruktury technicznej, dojċć, 
dojazdów, ogrodzeĉ i elementów małej ar-
chitektury, 

2) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċrodo-
wisko w rozumieniu przepisów odrćbnych z 
wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych i 
komunikacyjnych niezbćdnych dla prawi-
dłowego funkcjonowania gminnych i ponad 
lokalnych systemów inďynieryjnych, 

3) zakazuje sić lokalizowania obiektów mogą-
cych powodować stałe lub czasowe uciąďli-
woċci spowodowane wytwarzaniem hałasu 
i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód 
gruntowych oraz powierzchniowych, 

4) nakazuje sić ujednolicenie formy, kontynu-
acjć detalu architektonicznego i dowiązanie 
sić do cech architektonicznych zespołu za-
budowy z terenu U-7, 

5) dopuszcza sić realizacjć usług w poziomie 
parteru, 

6) nakazuje sić realizacjć okien wystawowych 
(witryn) z ekspozycją sprzedaďy wzdłuď pie-
rzei dla obiektów o funkcji handlowej, 

7) w miejscach, w których wskazano lokaliza-
cjć zespołów zieleni o charakterze zieleni 
izolacyjnej lub funkcji krajobrazowej nakazu-
je sić wprowadzenie nowych szpalerów 
drzew zgodnie z rysunkiem planu i wkom-
ponowanie ich w projektowane zagospoda-

rowanie, bądč zachowanie istniejących 
drzew i zieleni, 

8) na terenach nie zagospodarowanych zgod-
nie z ustaleniami planu nie dopuszcza sić 
tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uďytkowania terenów za wyjątkiem 
tymczasowego wykorzystywania terenów w 
formie terenów zielonych, 

9) zakazuje sić składowania i przetwarzania ja-
kichkolwiek odpadów, 

3. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

1) wprowadza sić strefć „A” - ochrony kon-
serwatorskiej układu urbanistycznego cen-
trum miasta, 

2) w obrćbie strefy „A” ustala sić: 

a) utrzymanie podstawowego układu ulic, 

b) utrzymanie historycznych linii zabudowy, 

c) utrzymanie wielkoċci działek i zasad ich 
parcelacji, 

d) utrzymanie skali, gabarytów, intensyw-
noċci zabudowy i jej historycznego 
ukształtowania oraz usytuowania wjaz-
dów na działki. 

4. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie okreċla sić, ze 
wzglćdu na brak wystćpowania przedmiotu 
tych ustaleĉ, 

5. parametry i warunki kształtowania zabudowy: 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 0%, 

2) maksymalna iloċć kondygnacji nadziem-
nych zabudowy garaďowej: 3 

3) maksymalna wysokoċć zabudowy garaďo-
wej: 15m 

6. zasady i warunki podziału nieruchomoċci dla 
nowowydzielanych działek budowlanych: 

1) minimalna szerokoċć frontu działki budow-
lanej: 18,0m, 

2) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 900m2, 

3) kąt połoďenia granic działek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego od 70o do 90o, 

4) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niď 
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej 
lub jako poszerzenia dróg zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 
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Rozdział 4. 
Ustalenia dla terenu placu publicznego 

§ 16. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDPP-11 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: plac publiczny, 

2. zasady zagospodarowania: 

1) dopuszcza sić realizacjć infrastruktury tech-
nicznej, dojċć i elementów małej architektu-
ry, 

2) nakazuje sić utrzymanie placu publicznego z 
dopuszczeniem realizacji pod nim parkingu 
podziemnego, 

3) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċrodo-
wisko w rozumieniu przepisów odrćbnych z 
wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych i 
komunikacyjnych niezbćdnych dla prawi-
dłowego funkcjonowania gminnych i ponad 
lokalnych systemów inďynieryjnych, 

4) w miejscach, w których wskazano lokaliza-
cjć zespołów zieleni o charakterze zieleni 
izolacyjnej lub funkcji krajobrazowej nakazu-
je sić wprowadzenie nowych szpalerów 
drzew zgodnie z rysunkiem planu i wkom-
ponowanie ich w projektowane zagospoda-
rowanie, bądč zachowanie istniejących 
drzew i zieleni, 

5) zakazuje sić lokalizowania obiektów mogą-
cych powodować stałe lub czasowe uciąďli-
woċci spowodowane wytwarzaniem hałasu 
i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód 
gruntowych oraz powierzchniowych, 

6) zakazuje sić składowania i przetwarzania ja-
kichkolwiek odpadów. 

3. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

1) wprowadza sić strefć „A” - ochrony kon-
serwatorskiej układu urbanistycznego cen-
trum miasta, 

2) w obrćbie strefy „A” ustala sić: 

a) utrzymanie podstawowego układu ulic, 

b) utrzymanie historycznych linii zabudowy, 

c) utrzymanie wielkoċci działek i zasad ich 
parcelacji, 

d) utrzymanie skali, gabarytów, intensyw-
noċci zabudowy i jej historycznego 
ukształtowania oraz usytuowania wjaz-
dów na działki. 

4. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 

W obszarze przestrzeni publicznej: 

a) nakazuje sić wprowadzanie elementów ma-
łej architektury i posadzki rozdzielających 
poszczególne strefy uďytkowania, 

b) nakazuje sić nadanie miejscu charakteru re-
prezentacyjnego dla miasta, bezpiecznego 
w uďytkowaniu, 

5. parametry i warunki kształtowania zabudowy: 
minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 
0%, 

6. zasady i warunki podziału nieruchomoċci dla 
nowowydzielanych działek budowlanych: 

1) minimalna szerokoċć frontu działki budow-
lanej: 40,0m, 

2) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 900m2, 

3) kąt połoďenia granic działek budowlanych w 
stosunku do pasa drogowego od 70o do 90o, 

4) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niď 
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej 
lub jako poszerzenia dróg zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

Rozdział 5. 
Ustalenia dla terenów komunikacji 

§ 17. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDZ-15 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: poszerzenie dróg 
publicznych spoza obszaru planu, 

2. zasady zagospodarowania: 

1) realizacja urządzeĉ związanych z prowadze-
niem, organizacją i obsługą ruchu drogo-
wego, 

2) dopuszcza sić realizacjć infrastruktury tech-
nicznej, 

3) zakazuje sić realizacji obiektów kubaturo-
wych, 

4) do czasu realizacji ustaleĉ planu dopuszcza 
sić uďytkowanie terenu w sposób dotych-
czasowy, 

5) parametry techniczne terenów poszerzeĉ 
muszą być odpowiednie dla klasy drogi z 
którą są związane, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 112 – 22464 – Poz. 3224 
 

6) zakazuje sić umieszczania tablic, urządzeĉ 
reklamowych i informacyjnych za wyjątkiem 
gminnego systemu informacji oraz znaków i 
oznaczeĉ wymaganych przepisami odrćb-
nymi, 

3. w ramach zasad i warunków podziału nieru-
chomoċci zakazuje sić jakichkolwiek podziałów 
działek z wyjątkiem podziałów zgodnych z li-
niami rozgraniczającymi, podziałów porządku-
jących stan własnoċciowy oraz podziałów 
zgodnych z przepisami odrćbnymi dotyczącymi 
gospodarki nieruchomoċciami. 

§ 18. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDD-6 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: droga publiczna 
klasy technicznej drogi dojazdowej, 

2. zasady zagospodarowania: 

1) realizacja urządzeĉ związanych z prowadze-
niem, organizacją i obsługą ruchu drogo-
wego, 

2) dopuszcza sić realizacjć infrastruktury tech-
nicznej, 

3) zakazuje sić realizacji obiektów kubaturo-
wych, 

4) do czasu realizacji ustaleĉ planu dopuszcza 
sić uďytkowanie terenu w sposób dotych-
czasowy, 

5) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczają-
cych musi być nie mniejsza niď 10,0 m ze 
zmianami tej szerokoċci zgodnie z rysun-
kiem planu, 

6) zakazuje sić umieszczania tablic, urządzeĉ 
reklamowych i informacyjnych za wyjątkiem 
gminnego systemu informacji oraz znaków i 
oznaczeĉ wymaganych przepisami odrćb-
nymi, 

3. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

1) wprowadza sić strefć „OW” - ochrony za-
bytków archeologicznych nawarstwieĉ hi-
storycznych i reliktów zabudowy miasta, 

2) w obrćbie strefy „OW” ustala sić: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
przed wydaniem pozwolenia na budowć 
lub zgłoszeniem właċciwemu organowi, 
uzgodnienia wszelkich planowanych bu-
dów obiektów budowlanych wiąďących 
sić z wykonaniem prac ziemnych, 

b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt 
osoby fizycznej lub jednostki organiza-
cyjnej zamierzającej realizować roboty 
budowlane) badaĉ archeologicznych 
oraz wykonania ich dokumentacji, 

c) obowiązek uzyskania od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków pozwolenia na 
prowadzenie badaĉ archeologicznych 
przed ich rozpoczćciem. 

3. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 

W obszarze przestrzeni publicznej: 

a) nakazuje sić wprowadzanie elementów ma-
łej architektury i posadzki rozdzielających 
poszczególne strefy uďytkowania, 

b) nakazuje sić nadanie miejscu charakteru re-
prezentacyjnego dla miasta, bezpiecznego 
w uďytkowaniu, 

4. w ramach zasad i warunków podziału nieru-
chomoċci zakazuje sić jakichkolwiek podziałów 
działek z wyjątkiem podziałów zgodnych z li-
niami rozgraniczającymi, podziałów porządku-
jących stan własnoċciowy oraz podziałów 
zgodnych z przepisami odrćbnymi dotyczącymi 
gospodarki nieruchomoċciami. 

§ 19. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDD-9 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: droga publiczna 
klasy technicznej drogi dojazdowej, 

2. zasady zagospodarowania: 

1) realizacja urządzeĉ związanych z prowadze-
niem, organizacją i obsługą ruchu drogo-
wego, 

2) dopuszcza sić realizacjć infrastruktury tech-
nicznej, 

3) zakazuje sić realizacji obiektów kubaturo-
wych, 

4) do czasu realizacji ustaleĉ planu dopuszcza 
sić uďytkowanie terenu w sposób dotych-
czasowy, 

5) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczają-
cych musi być nie mniejsza niď 10,0 m ze 
zmianami tej szerokoċci zgodnie z rysun-
kiem planu, 

6) zakazuje sić umieszczania tablic, urządzeĉ 
reklamowych i informacyjnych za wyjątkiem 
gminnego systemu informacji oraz znaków i 
oznaczeĉ wymaganych przepisami odrćb-
nymi, 
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3. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 

W obszarze przestrzeni publicznej: 

a) nakazuje sić wprowadzanie elementów ma-
łej architektury i posadzki rozdzielających 
poszczególne strefy uďytkowania, 

b) nakazuje sić nadanie miejscu charakteru re-
prezentacyjnego dla miasta, bezpiecznego 
w uďytkowaniu, 

4. w ramach zasad i warunków podziału nieru-
chomoċci zakazuje sić jakichkolwiek podziałów 
działek z wyjątkiem podziałów zgodnych z li-
niami rozgraniczającymi, podziałów porządku-
jących stan własnoċciowy oraz podziałów 
zgodnych z przepisami odrćbnymi dotyczącymi 
gospodarki nieruchomoċciami. 

§ 20. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDD-13 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: droga publiczna 
klasy technicznej drogi dojazdowej, 

2. zasady zagospodarowania: 

1) realizacja urządzeĉ związanych z prowadze-
niem, organizacją i obsługą ruchu drogo-
wego, 

2) dopuszcza sić realizacjć infrastruktury tech-
nicznej, 

3) zakazuje sić realizacji obiektów kubaturo-
wych, 

4) do czasu realizacji ustaleĉ planu dopuszcza 
sić uďytkowanie terenu w sposób dotych-
czasowy, 

5) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczają-
cych musi być nie mniejsza niď 10,0m ze 
zmianami tej szerokoċci zgodnie z rysun-
kiem planu, 

6) zakazuje sić umieszczania tablic, urządzeĉ 
reklamowych i informacyjnych za wyjątkiem 
gminnego systemu informacji oraz znaków i 
oznaczeĉ wymaganych przepisami odrćb-
nymi, 

3. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 

W obszarze przestrzeni publicznej: 

a) nakazuje sić wprowadzanie elementów ma-
łej architektury i posadzki rozdzielających 
poszczególne strefy uďytkowania, 

b) nakazuje sić nadanie miejscu charakteru re-
prezentacyjnego dla miasta, bezpiecznego 
w uďytkowaniu, 

4. w ramach zasad i warunków podziału nieru-
chomoċci zakazuje sić jakichkolwiek podziałów 
działek z wyjątkiem podziałów zgodnych z li-
niami rozgraniczającymi, podziałów porządku-
jących stan własnoċciowy oraz podziałów 
zgodnych z przepisami odrćbnymi dotyczącymi 
gospodarki nieruchomoċciami. 

§ 21. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem przeznaczenia KDPJ-2 ustala sić: 

1. przeznaczenie podstawowe: teren ciągu pieszo-
jezdnego, 

2. zasady zagospodarowania: 

1) realizacja urządzeĉ związanych z prowadze-
niem, organizacją i obsługą ruchu drogo-
wego, 

2) dopuszcza sić realizacjć infrastruktury tech-
nicznej, 

3) zakazuje sić realizacji obiektów kubaturo-
wych, 

4) dopuszcza sić moďliwoċć zadaszenia, 

5) do czasu realizacji ustaleĉ planu dopuszcza 
sić uďytkowanie terenu w sposób dotych-
czasowy, 

6) szerokoċć terenu w liniach rozgraniczają-
cych musi być nie mniejsza niď 6,0 m ze 
zmianami tej szerokoċci zgodnie z rysun-
kiem planu, 

7) jezdnie muszą spełniać warunki niezbćdne 
dla ruchu kołowego, w tym dla pojazdów 
ratowniczo-gaċniczych, na warunkach okre-
ċlonych w przepisach odrćbnych, 

3. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 

W obszarze przestrzeni publicznej: 

a) nakazuje sić wprowadzanie elementów ma-
łej architektury i posadzki rozdzielających 
poszczególne strefy uďytkowania, 

b) nakazuje sić nadanie miejscu charakteru re-
prezentacyjnego dla miasta, bezpiecznego 
w uďytkowaniu, 

4. w ramach zasad i warunków podziału nieru-
chomoċci zakazuje sić jakichkolwiek podziałów 
działek z wyjątkiem podziałów zgodnych z li-
niami rozgraniczającymi, podziałów porządku-
jących stan własnoċciowy oraz podziałów 
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zgodnych z przepisami odrćbnymi dotyczącymi 
gospodarki nieruchomoċciami. 

Dział III. 
Ogólne zasady obsługi  

w zakresie infrastruktury technicznej 

§ 22. 

1. Na obszarze planu docelowo zaopatrzenie w 
wodć odbywać sić za poċrednictwem gminnej 
sieci wodociągowej przy rozbudowie sieci w 
oparciu o przewody magistralne doprowadza-
jące wodć z miejskiej sieci wodociągowej. 

2. Na obszarze planu docelowo ċcieki sanitarne 
odprowadzane bćdą siecią kanalizacji sanitar-
nej do miejskiej oczyszczalni ċcieków. 

3. Na obszarze planu docelowo ċcieki deszczowe 
i wody opadowe bćdą odprowadzane do sieci 
kanalizacji burzowej. 

4. Zabudowa dotycząca obiektów obsługi tech-
nicznej, realizowanych na obszarze opracowa-
nia, powinna być w miarć moďliwoċci tech-
nicznych realizowana jako elementy wbudo-
wane, razem z obiektami budowlanymi odpo-
wiadającymi przeznaczeniu tych terenów. 

§ 23. 

Stacje bazowe telefonii komórkowej, spełniające 
inne uwarunkowania wynikające z przepisów od-
rćbnych i norm, moďna realizować na obszarze 
planu, pod warunkiem, iď nie wymagają one insta-
lacji na wolno stojących masztach lub konstruk-
cjach wieďowych. 

§ 24. 

1. Realizacja sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej na terenach dróg publicznych wymaga 
uzgodnienia z zarządcami dróg. 

2. Szerokoċć pasów technicznych z infrastrukturą 
elektroenergetyczną w pasach drogowych 
winna umoďliwiać usytuowanie ww. urządzeĉ 
w zgodnoċci z obowiązującymi przepisami do-
tyczącymi budowy i eksploatacji dróg. 

3. W pasach z infrastrukturą elektroenergetyczną 
obowiązuje zakaz sadzenia drzew, budowy 
obiektów oraz składowania materiałów zgod-
nie z przepisami odrćbnymi. 

§ 25. 

Na terenach funkcjonalnych ustala sić nastćpują-
ce zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

 

 

1) wszystkie budynki muszą być podłączone do 
sieci elektroenergetycznej umoďliwiającej po-
bór energii elektrycznej w stopniu wystarczają-
cym dla obsługi funkcji i sposobu zagospoda-
rowania i zabudowy działki, 

2) sieć elektroenergetyczna szczególnie ċredniego 
i niskiego napićcia powinna być, w miarć moď-
liwoċci technicznych i ekonomicznych, realizo-
wana jako podziemna, 

3) wszystkie budynki z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi muszą być podłączone 
do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze 
wodociągowe umoďliwiające pobór wody 
zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowa-
nia, 

4) wszystkie budynki z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi muszą być podłączone 
do sieci kanalizacyjnej i przyłącze, 

5) zakazuje sić odprowadzenia ċcieków do grun-
tu, budowy i uďytkowania zbiorników na nie-
czystoċci ciekłe oraz realizacji indywidualnych 
ekologicznych oczyszczalni ċcieków, 

6) wszystkie budynki z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi muszą posiadać čródła 
dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym 
dla prawidłowego uďytkowania zgodnego z 
funkcją. Jako čródło energii cieplnej naleďy 
stosować gaz, energić elektryczną, olej opało-
wy o niskiej zawartoċci siarki, odnawialne čró-
dła energii lub inne ekologiczne čródła energii. 
Dopuszcza sić lokalne systemy grzewcze, z do-
celowym wykluczeniem systemów opartych o 
paliwa stałe nieodnawialne. 

7) dopuszcza sić odprowadzenie wód opadowych 
z nawierzchni utwardzonych, podjazdów i par-
kingów o powierzchni poniďej 200 m2 - bezpo-
ċrednio do gruntu, pod warunkiem zagospoda-
rowania wód opadowych w granicach nieru-
chomoċci, 

8) zrzuty wód opadowych z nawierzchni utwar-
dzonych o powierzchni powyďej 200m2 związa-
nych z ruchem lub postojem samochodów oraz 
z usługami muszą spełniać warunki uzgodnio-
ne z gestorem sieci. 

§ 26. 

Ustala sić, ďe zasady utrzymania porządku i czy-
stoċci na terenie opracowania bćdą zgodne z Re-
gulaminem utrzymania porządku i czystoċci obo-
wiązującym na terenie Miasta i Gminy Grodzisk 
Mazowiecki. 
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Dział IV. 
Ogólne zasady  

w zakresie obsługi komunikacyjnej 

§ 27. 

1. Jako podstawową sieć komunikacji drogowej 
ustala sić nastćpujące tereny, wyznaczone li-
niami rozgraniczającymi i oznaczone zgodnie z 
rysunkiem planu nastćpującymi symbolami 
przeznaczenia KDZ-13, KDD-6, KDD-9 i KDD-13. 

2. Jako sieć dróg słuďących do powiązaĉ z ze-
wnćtrznym układem drogowym ustala sić te-
reny dróg publicznych, wyznaczone liniami 
rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 
przeznaczenia KDZ-15, KDD-6, KDD-9 i KDD-13. 

3. Ustala sić obsługć komunikacyjną bezpoċred-
nio z przyległych dróg publicznych lub za po-
ċrednictwem niepublicznych dróg wewnćtrz-
nych. Dostćpnoċć za poċrednictwem niepu-
blicznej drogi wewnćtrznej wymaga wykazania 
w stosownych dokumentach własnoċciowych 
zgodnie z przepisami odrćbnymi z zakresu go-
spodarki nieruchomoċciami. 

§ 28. 

1. Jako uzupełniającą sieć komunikacji ustala sić 
teren ciągu pieszo-jezdnego oznaczony symbo-
lem przeznaczenia KDPJ-2. 

2. Drogi wewnćtrzne, ciągi pieszo-rowerowe i 
ċcieďki rowerowe moďna równieď wydzielać i 
kształtować w zaleďnoċci od potrzeb, na tere-
nach funkcjonalnych w trakcie realizacji planu, 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami od-
rćbnymi. 

§ 29. 

Zjazdy na działki budowlane i włączenia dróg we-
wnćtrznych powinny być realizowane z terenów 
oznaczonych symbolami KDD-6, KDD-9 i KDD-13. 

§ 30. 

Na terenach dróg wewnćtrznych realizowanych w 
zaleďnoċci od potrzeb na terenach funkcjonalnych 
ustala sić nastćpujące warunki, zasady i standar-
dy zagospodarowania terenu: 

1) szerokoċci terenu w liniach rozgraniczających - 
6m, 

2) tereny połoďone przy terenach zabudowy i 
przeznaczonych pod zabudowć powinny być 
oċwietlone, 

3) jezdnie muszą spełniać warunki niezbćdne dla 
ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowni-
czo-gaċniczych, na warunkach okreċlonych w 
przepisach odrćbnych, 

4) dopuszcza sić drogi bez wyodrćbnienia jezdni i 
chodników. 

uďytkowego ww. wskačniki naleďy stosować do 
nowych lokali i nowej powierzchni uďytkowej. 

Dział IV. 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 31. 

Uchwala sić dla terenów objćtych ustaleniami 
planu stawkć procentową słuďącą naliczeniu jed-
norazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci spowodowanego uchwaleniem planu w 
wysokoċci: 

1) 5% – dla terenów oznaczonych symbolami 
przeznaczenia MWU-4, MWU-10, MWU-14,     
U-12, 

2) 0% - dla pozostałych terenów objćtych opra-
cowaniem planu. 

§ 32. 

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą 
moc ustalenia zawarte w uchwale Nr 148/2003 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 
24 wrzeċnia 2003 roku w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla te-
renów usług publicznych i zabudowy mieszka-
niowej w rejonie ulic Koċciuszki, Spółdzielczej i 
Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim. 

§ 33. 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

§ 34. 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego oraz 
publikacji na stronie internetowej Gminy Grodzisk 
Mazowiecki. 

§ 35. 

Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Alicja Pytlińska 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 475/2009 

Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 3 czerwca 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleďą do zadaĉ własnych gminy i innej infrastruktury miejskiej oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim rozstrzyga co          
nastćpuje: 

 
Lp. Inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej 
Sposób realizacji Zasady finansowania 

Forma: 
1 – zadania 
krótkookre-

sowe 
2 – zadanie 
wieloletnie 

Tryb zamówieĉ Odpowiedzialni 
za realizacjć 

i współpracujący: 
1- prezydent miasta, 

2 - wykonawca, 
3 - pracownik urzćdu 

wg właċciwoċci 
4 - inne 

Prognozowane 
čródła finansowania: 
1 - dochody własne, 

2 - dotacje, 
3 - kredyty, poďyczki 

komercyjne, 
4 - kredyty, poďyczki 

preferencyjne, 
5 - ċrodki UE, 

6 - nadwyďki budďetu 
z lat poprzednich, 

7 - inne 

Uczestniczący 
w finansowaniu 

zadania: 
1 - Miasto Biała 

Podlaska 
2 – właċciciele 
nieruchomoċci 
3 – instytucje 

i fundusze 
pomocowe 

4 - inni 

1. Drogi 
publiczne 

Wykup 
terenów 

1, 2 Zgodnie z usta-
wami o gospo-
darce nierucho-

moċciami i 
prawo zamówieĉ 

publicznych 

1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 

2. Budowa 2 Zgodnie z ustawą 
prawo zamówieĉ 

publicznych 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 3 

3. Inne Wodociągi 1, 2 Zgodnie z ustawą 
prawo zamówieĉ 

publicznych 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 3 

4. Kanalizacja 1, 2 Zgodnie z ustawą 
prawo zamówieĉ 

publicznych 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 3 

5. Oċwietlenie 
ulic 

1, 2 Zgodnie z ustawą 
prawo zamówieĉ 

publicznych 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 3 

6. Elektro-
Energetyka 

 

1, 2 Zgodnie z obo-
wiązującymi 
przepisami 

4 7 2, 4 

7. Gazownictwo 
 

1, 2 Zgodnie z obo-
wiązującymi 
przepisami 

4 7 2, 4 

8. Ciepłownic-
two 

1, 2 Zgodnie z obo-
wiązującymi 
przepisami 

4 7 2, 4 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Alicja Pytlińska 
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