
Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 155 – 30087 – Poz. 4607 
 

4607 
4 60 7 

UCHWAŁA Nr XXVIII/147/09 

RADY GMINY W SIECIECHOWIE 

z dnia 19 sierpnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu sołectwa Zajezierze w gminie Sieciechów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717; z póňn. zm.), zgodnie z uchwałņ nr 
III/23/06 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 
grudnia 2006r. „O przystņpieniu do sporzņdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów w gminie Sieciechów”, po 
stwierdzeniu zgodnoņci z polityka przestrzennņ 
okreņlonņ w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Siecie-
chów” uchwalonym przez Radę Gminy w Siecie-
chowie uchwałņ nr XVI/91/99 z dnia 28 grudnia 
1999r., Rada Gminy w Sieciechowie uchwala, co 
następuje: 

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu sołectwa Zaje-
zierze w gminie Sieciechów zwany dalej planem. 

§ 2.1. Obszar planu okreņlony został na rysun-
ku planu granicņ planu. 

2. Rysunek planu w skali 1:1000 stanowi za-
łņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŊņ do zadań własnych gmi-
ny oraz zasadach ich finansowania stanowi za-
łņcznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Ustalenia planu obowiņzujņ na obszarze wy-
znaczonym granicņ planu. 

§ 3.1. Następujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami pla-
nu: 

1) granica planu, 

2) linie rozgraniczajņce terenów o róŊnym prze-
znaczeniu i róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

4) zespoły zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej 
lub funkcji krajobrazowej, 

5) ņcieŊki rowerowe, 

6) obligatoryjne podziały na działki budowlane, 

7) wymiarowanie odległoņci okreņlonych w pla-
nie, 

8) symbole przeznaczenia terenów funkcjonal-
nych okreņlone odpowiednio symbolem lite-
rowym i numerem wyróŊniajņcym je spoņród 
innych terenów: 1UR, 2ZI i 3KD-D. 

2. Następujņce oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu sņ oznaczeniami o charakterze postulo-
wanym bņdň informacyjnym: 

1) granica stref uciņŊliwoņci cmentarza, 

2) granica strefy ograniczeń w zagospodarowaniu 
w sņsiedztwie wału przeciwpowodziowego, 

3) proponowane obrysy zabudowy projektowa-
nej, 

4) proponowane miejsca lokalizacji stacji trans-
formatorowych niskiego napięcia 

§ 4.1. W niniejszej uchwale okreņla się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce terenów funkcjonalnych o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony ņrodowiska i przyrody, 

4) sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrębnych naraŊo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi, 

5) szczegółowe zasady i warunki „scalania i 
podziału” nieruchomoņci objętych planem, 

6) parametry i wskaňniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaňniki 
intensywnoņci zabudowy, 
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7) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w 
tym zakazy zabudowy, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

9) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŊytkowania terenów, 

10) stawki procentowe, słuŊņce naliczeniu jedno-
razowej opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nie-
ruchomoņci będņcej skutkiem uchwalenia 
planu. 

2. W niniejszej uchwale nie okreņla się nastę-
pujņcych elementów zagospodarowania prze-
strzennego: 

1) wymagań wynikajņcych z potrzeby kształtowa-
nia obszarów przestrzeni publicznych, ponie-
waŊ w obszarze planu nie występujņ obszary o 
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia po-
trzeb mieszkańców, poprawy jakoņci ich Ŋycia i 
sprzyjajņce nawiņzywaniu kontaktów społecz-
nych wskazane w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sieciechów, 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych, ta-
kich jak tereny górnicze oraz zagroŊonych 
osuwaniem się mas ziemnych poniewaŊ takie 
tereny nie występujņ w granicach planu, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej ponie-
waŊ takie obiekty i obszary nie występujņ w 
granicach planu. 

§ 5. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) gromadzeniu odpadów – rozumie się przez to 
czasowe przetrzymywanie odpadów do czasu 
usunięcia ich przez odpowiednie jednostki, 

2) klasie drogi – rozumie się przez to przypo-
rzņdkowanie drodze odpowiednich parame-
trów technicznych, wynikajņcych z cech funk-
cjonalnych, 

3) adaptacji zabudowy – naleŊy przez to rozu-
mień zachowanie istniejņcej zabudowy w do-
tychczasowym uŊytkowaniu, 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy 
przez to rozumień linię wyznaczonņ na rysun-
ku planu, poza którņ nie wolno wyprowadzań 
płaszczyzny elewacji noworealizowanych bu-
dynków, 

5) obiekcie obsługi technicznej miasta – naleŊy 
przez to rozumień wszelkie zagospodarowa-
nie, zabudowę oraz urzņdzenia słuŊņce do 
odprowadzania ņcieków, dostarczania wody, 
ciepła, energii elektrycznej, gazu, umoŊliwia-
jņce wymianę informacji niezbędne dla pra-
widłowego zaspokajania potrzeb mieszkań-
ców, 

6) obowiņzujņcej linii zabudowy – naleŊy przez 
to rozumień linie wyznaczonņ na rysunku 
planu, poza którņ nie wolno wyprowadzań 
noworealizowanych budynków oraz wzdłuŊ 
której trzeba sytuowań jednņ z elewacji obiek-
tu, 

7) składowaniu odpadów – rozumie się przez to 
lokalizację miejsc lub obiektów nie zwiņza-
nych z gromadzeniem odpadów a słuŊņcych 
ich docelowemu przetrzymywaniu, 

8) symbolu przeznaczenia – naleŊy przez to ro-
zumień symbol terenu funkcjonalnego okre-
ņlony odpowiednio symbolem literowym i 
numerem wyróŊniajņcym go spoņród innych 
terenów, 

9) szkodliwym oddziaływaniu na ņrodowisko – 
naleŊy przez to rozumień wszelkie przekracza-
jņce dopuszczalne wielkoņci oddziaływanie na 
ņrodowisko w szczególnoņci dotyczņce wy-
twarzania hałasu, wibracji, promieniowania 
oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

10) terenie – naleŊy przez to rozumień teren funk-
cjonalny, dla którego obowiņzujņ ustalenia 
planu, wyznaczony liniami rozgraniczajņcymi 
oraz okreņlony symbolem przeznaczenia te-
renu zgodnie z rysunkiem planu, 

11) uciņŊliwoņci – naleŊy przez to rozumień dzia-
łanie uznawane za uciņŊliwe lub ponad nor-
malne wg obowiņzujņcych norm i przepisów 
odrębnych, 

12) urzņdzeniu pomocniczym – naleŊy przez to 
rozumień wyposaŊenie techniczne dróg, miej-
sca parkingowe, a takŊe oznakowanie słuŊņce 
organizacji ruchu drogowego, ekrany aku-
styczne, urzņdzenia ochrony przeciwpoŊaro-
wej i obrony cywilnej, urzņdzenia słuŊņce in-
formacji o terenie a takŊe ogólnodostępne 
stacje telefoniczne, 

13) usługach – naleŊy przez to rozumień wszelkie 
budynki lub budowle uŊytecznoņci publicznej, 
które w całoņci lub częņci słuŊņ do działalno-
ņci, której celem jest zaspokajanie potrzeb 
ludnoņci, a nie wytwarzanie bezpoņrednio 
metodami przemysłowymi dóbr material-
nych, 
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14) usługach uciņŊliwych – rozumie się przez to 

usługi zwiņzane z przedsięwzięciami mogņ-
cymi znaczņco oddziaływań na ņrodowisko 
wymagajņce sporzņdzenia raportu oddziały-
wania przedsięwzięcia na ņrodowisko lub dla 
których obowiņzek sporzņdzenia raportu mo-
Ŋe byń wymagany na podstawie przepisów 
odrębnych, za wyjņtkiem obiektów obsługi 
technicznej miasta, 

15) wskaňniku intensywnoņci zabudowy, w skró-
cie w.i.z. – naleŊy przez to rozumień wartoņń 
stosunku powierzchni całkowitej wszystkich 
kondygnacji nadziemnych wszystkich budyn-
ków istniejņcych i lokalizowanych na danej 
działce budowlanej do powierzchni całkowitej 
działki. 

Dział II 
Ustalenia ogólne 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, 

zagospodarowania i zabudowy obszaru 

objętego ustaleniami planu 

§ 6. Ustala się następujņce przeznaczenie tere-
nów funkcjonalnych wyznaczonych liniami roz-
graniczajņcymi zgodnie z rysunkiem planu i od-
powiednio oznaczonych symbolami przeznacze-
nia: 

1) 1UR – teren usług rekreacji, 

2) 2ZI – teren zieleni izolacyjnej, 

3) 3KD-D – teren drogi publicznej – droga dojaz-
dowa. 

§ 7. Wszelkie niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania miasta obiekty i urzņdzenia, a w 
szczególnoņci: obiekty obrony cywilnej, ratownic-
twa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi 
technicznej miasta, place publiczne, zieleń, moŊna 
realizowań na kaŊdym terenie funkcjonalnym w 
sposób zgodny z ustaleniami planu z zakresu wa-
runków, zasad i standardów kształtowania zabu-
dowy oraz przepisami odrębnymi i zasadami 
współŊycia społecznego. 

§ 8. Wszelkie zagospodarowanie i zabudowę 
naleŊy wykonywań w sposób zapewniajņcy pra-
widłowņ eksploatację obiektów obsługi technicz-
nej miasta, urzņdzeń melioracyjnych oraz obiek-
tów obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeń-
stwa państwa. 

§ 9.1. Wyznacza się jako tereny przeznaczone 
do realizacji celów publicznych teren drogi pu-
blicznej oznaczony symbolem przeznaczenia 2ZI i 
3KD-D. 

 

2. Na całym obszarze objętym planem dopusz-
cza się lokalizację wszelkich zadań słuŊņcych reali-
zacji celów publicznych. Ich realizacja na poszcze-
gólnych terenach funkcjonalnych musi byń zgod-
na z ustaleniami szczegółowymi z zakresu warun-
ków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, 
zagospodarowania terenu oraz podziału na dział-
ki. 

§ 10. Ustala się następujņce zasady rozmiesz-
czania reklam o pow. przekraczajņcej 0,2m² w 
formie wolnostojņcych trwale zwiņzanych z grun-
tem urzņdzeń lub umieszczanych na budynkach: 

a) lokalizacja reklam i urzņdzeń reklamowych w 
liniach rozgraniczajņcych dróg powinna odby-
wań się z uwzględnieniem warunków okreņlo-
nych przez organy zarzņdzajņce drogami na 
podstawie przepisów odrębnych, 

b) zakazuje się lokalizowania tablic i urzņdzeń 
reklamowych o wysokoņci całkowitej większej 
niŊ 3,0m na terenach dróg publicznych, 

c) zakazuje się lokalizowania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych o powierzchni 
większej niŊ 0,1m2 na elementach małej archi-
tektury. 

Rozdział III 
Ustalenia ogólne dla terenów  

i obiektów podlegających ochronie ze względu na 
wymagania przyrodnicze, ochrony środowiska, 

zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

§ 11.1. W celu zmniejszenia uciņŊliwoņci tere-
nów komunikacji, podwyŊszenia standardów kra-
jobrazowych oraz utrzymania lokalnych korytarzy 
ekologicznych wskazuje się lokalizację zespołów 
zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej lub funkcji 
krajobrazowej. 

2. W miejscach, w których wskazano lokalizację 
zespołów zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej 
lub funkcji krajobrazowej ustala się następujņce 
nakazy i zakazy: 

1) nakazuje się zachowanie istniejņcego drzewo-
stanu przy dopuszczeniu, po ocenie stanu 
drzewostanu, wycinki jednostek chorych lub 
samosiejek i uzupełnieniu ich poprzez wpro-
wadzenie nasadzeń podnoszņcych walory 
uŊytkowe i przestrzenne skupisk zieleni, 

2) zagospodarowanie terenu przy zespołach o 
charakterze liniowym musi umoŊliwiań migra-
cję drobnych zwierzņt. 

§ 12. W celu ochrony ņrodowiska, prawidłowe-
go gospodarowania zasobami przyrody oraz za-
chowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, szko-
dliwe oddziaływanie na ņrodowisko wytwarzane 
przez jednostki organizacyjne winno zamykań się 
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na terenie działki budowlanej na jakiej jest wytwa-
rzane i do której jednostka organizacyjna posiada 
tytuł prawny. 

§ 13.1. Wskazuje się granice strefy uciņŊliwoņci 
cmentarza. Tereny połoŊone w odległoņci mniej-
szej niŊ 50m i w odległoņci mniejszej niŊ 150m od 
cmentarza. 

2. Na terenach połoŊonych w odległoņci mniej-
szej niŊ 50m od cmentarza zabrania się lokalizo-
wania wszelkiej nowej zabudowy mieszkalnej, 
zakładów Ŋywienia zbiorowego, zakładów prze-
chowujņcych lub wytwarzajņcych Ŋywnoņń oraz 
studzien słuŊņcych do czerpania wody do celów 
konsumpcyjnych lub potrzeb gospodarczych. 

3. Wszystkie budynki mieszkalne, usługowe i 
uŊytecznoņci publicznej połoŊone w odległoņci od 
50 do 150m od cmentarza muszņ byń podłņczone 
do sieci wodociņgowej. 

§ 14.1. Wskazuje się granicę strefy ograniczeń 
w zagospodarowaniu w sņsiedztwie wału prze-
ciwpowodziowego. 

2. W strefie ograniczeń w zagospodarowaniu w 
sņsiedztwie wału przeciwpowodziowego wyzna-
czonej na rysunku planu obowiņzujņ nakazy, zaka-
zy wynikajņce z przepisów odrębnych. 

§ 15. Cały teren objęty ustaleniami planu znaj-
duje się w strefie potencjalnego zagroŊenia po-
wodziņ, w którym obowiņzujņ zakazy wynikajņce z 
przepisów odrębnych. 

Rozdział IV 
Ogólne zasady  

w zakresie obsługi komunikacyjnej 

§ 16.1. Jako podstawowņ sień komunikacji 
drogowej ustala się teren, wyznaczony liniami 
rozgraniczajņcymi i oznaczone zgodnie z rysun-
kiem planu symbolem przeznaczenia 3KD-D. 

2. Drogi wewnętrzne, ciņgi pieszo-rowerowe i 
ņcieŊki rowerowe moŊna równieŊ wydzielań i 
kształtowań w zaleŊnoņci od potrzeb, na terenach 
funkcjonalnych w trakcie realizacji planu, zgodnie 
z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi. 

§ 17. Zjazdy na działki budowlane i włņczenia 
dróg wewnętrznych powinny byń realizowane z 
terenu oznaczonego symbolem 3KD-D. 

§ 18. Na terenach funkcjonalnych ustala się 
następujņce warunki zaspokojenia potrzeb par-
kingowych: 

1) potrzeby parkingowe dla istniejņcych i projek-
towanych inwestycji naleŊy realizowań wyłņcz-
nie na terenie do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny, 

2) dla funkcji usługowych naleŊy zapewniń mini-
mum 20 miejsc parkingowych na 1000m2 po-
wierzchni usług, 

3) dla mieszkalnictwa naleŊy zapewniń minimal-
nie 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkal-
ny, 

4) miejsca parkingowe mogņ byń realizowane w 
postaci miejsc postojowych w garaŊu lub 
miejsc postojowych urzņdzonych w terenie. 

Rozdział V 
Ogólne zasady obsługi  

w zakresie infrastruktury technicznej 

§ 19.1. Na obszarze planu zaopatrzenie w wodę 
odbywań się będzie sieciami magistralnymi w 
oparciu o istniejņce ujęcie wody w gminie Siecie-
chów. 

2. Na obszarze planu docelowo ņcieki sanitarne 
odprowadzane będņ sieciņ kanalizacji do gminnej 
oczyszczalni ņcieków. Dopuszcza się stosowanie 
szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu 
realizacji sieci kanalizacyjnej. Zbiorniki te muszņ 
byń zlikwidowane po wybudowaniu sieci kanali-
zacyjnej. 

§ 20. Zabudowa dotyczņca obiektów obsługi 
technicznej, realizowanych na obszarze opraco-
wania, powinna byń w miarę moŊliwoņci tech-
nicznych realizowana jako elementy wbudowane, 
razem z obiektami budowlanymi odpowiadajņcy-
mi przeznaczeniu tych terenów. 

§ 21. Na obszarze planu zakazuje się realizacji 
stacji bazowych telefonii komórkowej wymagajņ-
cych instalacji na wolno stojņcych masztach lub 
konstrukcjach wieŊowych. 

§ 22.1. Sieci infrastruktury technicznej powinny 
byń w miarę moŊliwoņci prowadzone przez tereny 
przeznaczone na cele publiczne oraz przez tereny 
ciņgów pieszo-jezdnych i dróg wewnętrznych. 

2. Realizacja sieci i urzņdzeń infrastruktury 
technicznej na terenach dróg publicznych wyma-
ga uzgodnienia z zarzņdcami dróg. 

3. Szerokoņń pasów technicznych z infrastruk-
turņ elektroenergetycznņ w pasach drogowych 
winna umoŊliwiań usytuowanie ww. urzņdzeń w 
zgodnoņci z obowiņzujņcymi przepisami dotyczņ-
cymi budowy i eksploatacji dróg. 

4. W przypadkach budowy poza pasem drogo-
wym naleŊy przewidzień dla linii kablowych SN i 
nN oraz złņcz kablowych nN pas techniczny o sze-
rokoņci minimum 1m. 
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5. W pasach z infrastrukturņ elektroenerge-
tycznņ nie wolno sadziń drzew, budowań obiektów 
oraz składowań materiałów. 

6. Na obszarze planu dopuszcza się budowę 
nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV za 
zgodņ właņciciela terenu; Lokalizacja stacji ustalo-
na w projektach zagospodarowania terenów po-
winna uwzględniań orientacyjne lokalizacje ozna-
czone na rysunku planu symbolem proponowane 
miejsca lokalizacji stacji transformatorowych ni-
skiego napięcia. 

§ 23. Na terenach funkcjonalnych ustala się 
następujņce zasady obsługi w zakresie infrastruk-
tury technicznej: 

1) wszystkie budynki muszņ byń podłņczone do 
sieci elektroenergetycznej umoŊliwiajņcej po-
bór energii elektrycznej w stopniu wystarczajņ-
cym dla obsługi funkcji i sposobu zagospoda-
rowania i zabudowy działki, 

2) sień elektroenergetyczna szczególnie ņredniego 
i niskiego napięcia powinna byń, w miarę moŊ-
liwoņci technicznych i ekonomicznych, realizo-
wana jako podziemna, 

3) wszystkie budynki z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi muszņ byń podłņczone 
do sieci wodociņgowej i posiadań przyłņcze 
wodociņgowe umoŊliwiajņce pobór wody 
zgodny z funkcjņ i sposobem zagospodarowa-
nia, 

4) wszystkie budynki z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi muszņ posiadań ňródła 
dostarczania ciepła w stopniu wystarczajņcym 
dla prawidłowego uŊytkowania zgodnego z 
funkcjņ. Jako ňródło energii cieplnej naleŊy 
stosowań gaz, energię elektrycznņ, olej opało-
wy o niskiej zawartoņci siarki, odnawialne ňró-
dła energii lub inne ekologiczne ňródła energii. 
Dopuszcza się lokalne systemy grzewcze, z do-
celowym wykluczeniem systemów opartych o 
paliwa stałe nieodnawialne. 

5) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
z nawierzchni utwardzonych, podjazdów i par-
kingów o powierzchni poniŊej 100m2 - bezpo-
ņrednio do gruntu, pod warunkiem zagospoda-
rowania wód opadowych w granicach nieru-
chomoņci, 

6) zrzuty wód opadowych z nawierzchni utwar-
dzonych o powierzchni powyŊej 100m2 zwiņza-
nych z ruchem lub postojem samochodów oraz 
z usługami muszņ byń wyposaŊone w urzņdze-
nia podczyszczajņce na wylotach jeņli sņ od-
prowadzane do gruntu w jednym miejscu. 

 

§ 24. Ustala się, Ŋe zasady utrzymania porzņd-
ku i czystoņci na terenie opracowania będņ zgod-
ne z regulaminem utrzymania porzņdku i czystoņci 
na terenie gminy Sieciechów. 

Rozdział VI 
Ogólne zasady i warunki „scalenia i podziału”  

i podziału terenów na działki budowlane 

§ 25. Wszelkie podziały działek muszņ byń 
zgodne z ustaleniami szczegółowymi planu, oraz 
przepisami odrębnymi. 

§ 26. Działki uzyskiwane w wyniku „scalania i 
podziału” nieruchomoņci powinny mień następu-
jņce parametry: 

1) minimalna szerokoņń frontu działki - 25m, 

2) powierzchnia działki zgodna z ustaleniami 
szczegółowymi planu dla poszczególnych tere-
nów funkcjonalnych, 

3) minimalny kņt połoŊenia granic działek w sto-
sunku do pasa drogowego – 70º. 

§ 27. Granice istniejņcych działek ewidencyj-
nych oznaczone na rysunku planu jako obligato-
ryjne podziały na działki budowlane stanowiņ 
granice nowych działek budowlanych. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział VII 
Przeznaczanie, zagospodarowanie 

i zabudowa terenu zabudowy usług rekreacji 
oznaczonego symbolem przeznaczenia 1UR 

§ 28.1. Teren oznaczony symbolem przezna-
czenia 1UR przeznacza się na realizację i utrzyma-
nie zabudowy usług rekreacji. 

2. Dopuszcza się na terenie oznaczonym sym-
bolem przeznaczenia 1UR realizację zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w obiektach wol-
nostojņcych lub w wydzielonych częņciach bu-
dynku oraz infrastruktury towarzyszņcej takiej jak: 
garaŊe, miejsca postojowe, infrastruktura tech-
niczna, dojņcia i dojazdy, ogrodzenia i mała archi-
tektura. 

3. Dopuszcza się na terenie oznaczonym sym-
bolem przeznaczenia 1UR realizację wolnostojņ-
cych budynków gospodarczych i garaŊowych. 

§ 29. Na terenie oznaczonym symbolem prze-
znaczenia 1UR obowiņzuje całkowity zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŊliwych, 

2) lokalizowania obiektów mogņcych powodowań 
stałe lub czasowe uciņŊliwoņci spowodowane 
wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem po-
wietrza, gleby, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych, 
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3) tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 

i uŊytkowania terenów, za wyjņtkiem tymcza-
sowego wykorzystywania terenów do produk-
cji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej lub zago-
spodarowania w formie terenów zieleni do 
czasu realizacji ustaleń niniejszego planu. Lo-
kalizowanie obiektów tymczasowych moŊliwe 
jest jedynie w obrębie działki budowlanej, na 
której realizowana jest inwestycja docelowa w 
czasie waŊnoņci pozwolenia na budowę, 

4) lokalizowania wszelkiej działalnoņci hurtowej, 
składowej, magazynowej, wytwórczej lub pro-
dukcyjnej, a w szczególnoņci zabrania się dys-
trybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne 
i inne substancje niebezpieczne za wyjņtkiem 
gazu rozprowadzanego podziemnņ sieciņ ga-
zowņ bezpoņrednio do odbiorców, 

5) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 30. Na terenie oznaczonym symbolem prze-
znaczenia 1UR ustala się następujņce szczegółowe 
warunki, zasady i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 3 000m2, 

2) funkcja usługowa moŊe byń realizowana jedy-
nie w parterze i jako wbudowana w budynek 
mieszkalny pod warunkiem, Ŋe nie będzie sta-
nowiń więcej niŊ 30% powierzchni uŊytkowej 
budynku, 

3) budynki naleŊy lokalizowań zgodnie z liniami 
zabudowy okreņlonymi na rysunku planu, 

4) główne połacie dachu na jednym obiekcie bu-
dowlanym muszņ mień jednakowy spadek o 
pochyleniu do 45 , 

5) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych 
oraz z prefabrykowanych elementów Ŋelbeto-
wych, 

6) nakazuje się stosowanie kolorystyki elewacji w 
kolorach naturalnych, pastelowych odcieniach 
beŊu i brņzu, tonacjach szaroņci i bieli. 

§ 31. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia od MW-1 do MW-4 ustala się na-
stępujņce wskaňniki liczbowe dotyczņce warun-
ków, zasad i standardów kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu dla kaŊdej działki 
budowlanej: 

1) maksymalny w.i.z – 0,5, 

2) maksymalna wysokoņń zabudowy – 10m liczņc 
od docelowo projektowanego poziomu gruntu 
do kalenicy, 

3) maksymalna iloņń kondygnacji zabudowy – 3, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
na kaŊdej działce budowlanej – 60%, 

5) maksymalna wysokoņń ogrodzenia – 160 cm. 

Rozdział VIII 
Przeznaczanie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenu zieleni izolacyjnej 

oznaczonej symbolem przeznaczenia 2ZI 

§ 32.1. Teren oznaczony symbolem przezna-
czenia 2ZI przeznacza się na realizację i utrzyma-
nie zieleni izolacyjnej. 

2. Dopuszcza się na terenie oznaczonym sym-
bolem przeznaczenia 2ZI realizację urzņdzeń infra-
struktury technicznej i komunalnej nie wymagajņ-
cych wydzielenia dla nich odrębnej nieruchomo-
ņci oraz i małej architektury. 

§ 33. Na terenie oznaczonym symbolem prze-
znaczenia 2ZI wprowadza się całkowity zakaz: 

1) lokalizowania usług uciņŊliwych, 

2) dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa 
płynne i inne substancje niebezpieczne za wy-
jņtkiem gazu rozprowadzanego podziemnņ sie-
ciņ gazowņ bezpoņrednio do odbiorców, 

3) lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubatu-
rowej, 

4) składowania jakichkolwiek odpadów. 

§ 34. Na terenie oznaczonym symbolem prze-
znaczenia 2ZI ustala się następujņce szczegółowe 
warunki, zasady i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) adaptuje się zagospodarowanie zgodne z prze-
znaczeniem terenu, 

2) ustala się nakaz ochrony zadrzewień i koniecz-
noņń nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, 

3) teren naleŊy pozostawiń w całoņci jako teren 
biologicznie czynny. 

Rozdział IX 
Przeznaczanie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenu drogi publicznej 

oznaczonej symbolem przeznaczenia 3KD-D 

§ 35.1. Teren oznaczony symbolem przezna-
czenia 3KD-D przeznacza się na realizację drogi 
publicznej. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia 3KD-D zakazuje się wprowadzania wszel-
kich urzņdzeń i zabudowy nie zwiņzanej z przezna-
czeniem terenu za wyjņtkiem: 

1) urzņdzeń pomocniczych zwiņzanych z prowa-
dzeniem, organizacjņ i obsługņ ruchu drogo-
wego, 
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2) gminnej infrastruktury technicznej, 

3) urzņdzeń systematycznej regulacji wód oraz 
urzņdzeń przeciwpowodziowych. 

§ 36. Dla terenu oznaczonego symbolem prze-
znaczenia 3KD-D ustala się następujņce warunki, 
zasady i standardy zagospodarowania terenu: 

1) szerokoņń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
musi byń nie mniejsza niŊ 10,0m ze zmianami 
tej szerokoņci zgodnie z rysunkiem planu, 

2) droga powinna byń wyposaŊona w chodnik. 

Rozdział X 
Zagospodarowanie i zabudowa terenów  

dróg wewnętrznych i ścieżek rowerowych 

§ 37. Na terenach dróg wewnętrznych realizo-
wanych w zaleŊnoņci od potrzeb na terenach 
funkcjonalnych ustala się następujņce warunki, 
zasady i standardy zagospodarowania terenu: 

1) szerokoņci terenu w liniach rozgraniczajņcych - 
6m, 

2) tereny połoŊone przy terenach zabudowy i 
przeznaczonych pod zabudowę powinny byń 
oņwietlone, 

3) jezdnie muszņ spełniań warunki niezbędne dla 
ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowni-
czo-gaņniczych, na warunkach okreņlonych w 
przepisach odrębnych, 

4) dopuszcza się drogi bez wyodrębnienia jezdni i 
chodników. 

§ 38. Dla ņcieŊek rowerowych realizowanych 
zgodnie z oznaczonym na rysunku ustala się na-
stępujņce warunki, zasady i standardy zagospoda-
rowania terenu: 

1) minimalna szerokoņń ņcieŊki rowerowej nie 
moŊe byń mniejsza niŊ: 

a) 1,5m – dla ņcieŊek jednokierunkowych, 

b) 2,0m – dla ņcieŊek dwukierunkowych, 

2) minimalna szerokoņń ņcieŊki rowerowej jeņli 
jest realizowana jako ciņg pieszo-rowerowy, tj. 
ņcieŊki rowerowej, z której mogņ korzystań 
równieŊ piesi, nie powinna byń mniejsza niŊ: 

a) 2,5m – dla ciņgów, na których ruch rowe-
rów jest jednokierunkowy, 

b) 3,0m – dla ciņgów, na których ruch rowe-
rów jest dwukierunkowy, 

3) postuluje się, Ŋeby teren na obszarze zabudo-
wanym lub przeznaczonym pod zabudowę był 
oņwietlony w sposób właņciwy, 

4) ņcieŊki rowerowe realizowane jako cele pu-
bliczne muszņ zachowań ciņgłoņń i pozostań ja-
ko ogólnodostępne. 

Dział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

Rozdział XI 
Ustalenia przejściowe i końcowe 

§ 39. Uchwala się dla terenów objętych ustale-
niami planu stawkę procentowņ słuŊņcņ nalicze-
niu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoņci 
nieruchomoņci spowodowanego uchwaleniem 
planu w wysokoņci: 

1) 15% – dla terenów oznaczonych symbolami 
przeznaczenia 1UR, 2ZI, 

2) dla pozostałych terenów objętych opracowa-
niem planu, ze względu na przewidywany brak 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci – nie ustala 
się stawki procentowej. 

§ 40. Uchwała podlega opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego oraz publikacji na stronie internetowej Gmi-
ny Sieciechów. 

§ 41. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

mgr Ryszard Jeziorowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 155 – 30094 – Poz. 4607 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 155 – 30095 – Poz. 4607,4608 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XXVIII/147/09 
Rady Gminy w Sieciechowie 

z dnia 19 sierpnia 2009r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŊņ do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 z póňn. zm.) Rada Gminy w Sieciechowie rozstrzyga, co następuje: 

 
Lp. Inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej 
 

Sposób realizacji Zasady finansowania 
Forma: 

1 - zadania 
krótkookresowe 
2 - zadanie 
wieloletnie 

Tryb zamówień 
 

Odpowiedzialni  
za realizację 

i współpracujņcy: 
1- wójt, 
2 - wykonawca, 
3 - pracownik urzędu 
właņciwy do spraw 
infrastruktury 
4 - inne 

Prognozowane ňródła 
finansowania: 

1 - dochody własne, 
2 - dotacje, 
3 - kredyty, poŊyczki 
komercyjne, 
4 -kredyty, poŊyczki 
preferencyjne, 
5 - obligacje komunalne, 
6 - prywatyzacja majņtku 
komunalnego, 
7 - nadwyŊki budŊetu z lat 
poprzednich, 
8 – inne 

Potencjalny udział 
innych inwestorów 

w finansowaniu 
zadania: 

1 – właņciciele 
nieruchomoņci 
2 – fundacje 
i organizacje 
 wspomagajņce 
3 – inwestorzy 
zewnętrzni 
4 - inne 

 

1. Drogi 
publiczne 

Wykup terenów 1, 2 Zgodnie z ustawami 
o gospodarce 
nieruchomoņciami i 
o zamówieniach 
publicznych 

1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 

2. Budowa 2 Zgodnie z ustawņ o 
zamówieniach 
publicznych 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 

3. Inne 
 

Wodociņgi 1, 2 Zgodnie z ustawņ o 
zamówieniach 
publicznych 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 

4. Kanalizacja 1, 2 Zgodnie z ustawņ o 
zamówieniach 
publicznych 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 

5. Gospodarka 
odpadami 

1, 2 Zgodnie z ustawņ o 
zamówieniach 
publicznych 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 

6. Elektro-
energetyka 

1, 2 - 4 8 1, 3, 4 

7. Gazownictwo 1, 2 - 4 8 1, 3, 4 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
mgr Ryszard Jeziorowski 
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UCHWAŁA Nr XLVI/356/09 

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU 

z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Grójca. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. Rondo przy zbiegu ulic: Armii Krajowej oraz 
drogi krajowej nr 50 (szkic sytuacyjny - załņcznik 

nr 1) otrzymuje nazwę: Rondo Solidarnoņci Wiej-
skiej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Grójec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Grzegorz Pruś 

 


