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UCHWAŁA Nr XL/256/2009 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora C. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst 
jednolity z póčniejszymi zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami) w związ-
ku z uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazo-
wieckim nr XXVIII/156/2008 z dnia 6 listopada 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki 
w obrćbie sektora C, Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim, po stwierdzeniu zgodnoċci z usta-
leniami Studium uwarunkowaĉ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Maków Ma-
zowiecki uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu miasta Maków 
Mazowiecki w obrćbie sektora C, zwany dalej 
„planem”, w granicach okreċlonych na rysunku 
planu. 

§ 2. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o: 

1) przepisach odrćbnych – naleďy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi, a takďe ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

2) terenie – naleďy przez to rozumieć teren funk-
cjonalny lub teren komunikacji, dla którego 
obowiązują ustalenia planu, wyznaczony linia-
mi rozgraniczającymi oraz okreċlony symbo-
lem terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

3) usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to ro-
zumieć usługi, których uciąďliwoċć nie moďe 
powodować przekroczenia standardów jakoċci 
ċrodowiska poza terenem, do którego prowa-
dzący działalnoċć ma tytuł prawny i które nie 
są zaliczane do przedsićwzićć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, w rozumieniu przepisów odrćbnych; 

4) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez to 
rozumieć funkcjć, która zajmuje nie mniej niď 
70% powierzchni uďytkowej zlokalizowanych na 
działce budynków; 

5) przeznaczeniu uzupełniającym – naleďy przez to 
rozumieć funkcjć, która zajmuje nie wićcej niď 
30% powierzchni uďytkowej zlokalizowanych na 
działce budynków; 

6) linii zabudowy – naleďy przez to rozumieć linić 
wyznaczoną na rysunku planu, okreċlającą ob-
szar, w granicach którego naleďy lokalizować 
budynki biorąc pod uwagć ich zewnćtrzny ob-
rys, do którego nie wlicza sić schodów, po-
chylni, ganków, balkonów, tarasów oraz wyku-
szy; 

7) obiekcie obsługi technicznej gminy – naleďy 
przez to rozumieć wszelkie zagospodarowanie, 
zabudowć oraz urządzenia słuďące do odpro-
wadzania ċcieków, dostarczania wody, ciepła, 
energii elektrycznej, gazu, umoďliwiające wy-
mianć informacji oraz inne obiekty techniczne 
niezbćdne do prawidłowego zaspokajania po-
trzeb mieszkaĉców; 

8) wskačniku powierzchni zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wielkoċć powierzchni zabu-
dowy w stosunku do powierzchni działki; 

9) wysokoċci zabudowy – naleďy przez to rozu-
mieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy 
wejċciu głównym do budynku do górnej kra-
wćdzi ċciany zewnćtrznej lub attyki dla budyn-
ków o dachach płaskich lub do najwyďej poło-
ďonej krawćdzi dachu (kalenicy) lub najwyďsze-
go punktu zbiegu połaci dachowych dla bu-
dynków o dachach spadzistych. 

§ 3. Uchwała składa sić z nastćpujących, inte-
gralnych czćċci: 

1) tekstu planu, stanowiącego treċć uchwały; 

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego 
załącznik graficzny nr 1, załącznik graficzny  
nr 2, załącznik graficzny nr 3, załącznik graficz-
ny nr 4, załącznik graficzny nr 5, załącznik gra-
ficzny nr 6; 
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3) rozstrzygnićcia dotyczącego sposobu realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowiącego załącznik nr 7. 

§ 4. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie tere-
nów objćtych planem: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MU; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz zabudowy usług nieuciąďliwych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
MNU; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MW; 

4) tereny zabudowy usług nieuciąďliwych z za-
budową mieszkaniową, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem U/M; 

5) tereny zabudowy usług zdrowia, oznaczone 
na rysunku planu symbolem UZ; 

6) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZN; 

7) tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDD; 

8) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW; 

9) tereny parkingów, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KP; 

10) tereny parkingów z zielenią towarzyszącą, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KP/Z. 

§ 5. Rysunek planu obowiązuje w zakresie usta-
leĉ: 

1) granic obszaru objćtego planem; 

2) linii rozgraniczającej tereny o róďnym przezna-
czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) linii zabudowy; 

4) wymiarowania; 

5) symboli okreċlających przeznaczenie terenów 
oznaczonych odpowiednio symbolem litero-
wym i numerem wyróďniającym je spoċród in-
nych terenów. 

 

 

Rozdział 2 
Kształtowanie ładu przestrzennego 

§ 6. W zakresie kształtowania ładu przestrzen-
nego ustala sić: 

1) linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakaz lokalizowania garaďy blaszanych; 

3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
budowlanych za wyjątkiem obiektów obsługi 
technicznej gminy; 

4) zakaz lokalizacji wolno stojących noċników 
reklamowych. 

Rozdział 3 
Ochrona środowiska i przyrody 

§ 7. W zakresie ochrony ċrodowiska ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących zaw-
sze i potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, w rozumieniu przepisów odrćb-
nych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego 
oraz obiektów obsługi technicznej gminy; 

2) odprowadzanie ċcieków bytowych w sposób 
zapewniający ich oczyszczenie; 

3) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni 
nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich po-
wstawania, w granicy własnej terenu, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

4) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni 
utwardzonych, w tym dróg w sposób zapew-
niający ich oczyszczenie, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

5) gromadzenie odpadów w urządzeniach przy-
stosowanych do ich przechowywania, umiesz-
czanych w osłonićtych miejscach, na podłoďu 
nieprzepuszczalnym oraz odbiór i usuwanie 
zgodnie z systemem oczyszczania przyjćtym w 
gospodarce komunalnej miasta. 

§ 8. W zakresie ochrony i kształtowania przyro-
dy ustala sić zachowanie istniejących zadrzewieĉ i 
zakrzewieĉ z uwzglćdnieniem przepisów odrćb-
nych dotyczących wycinki drzew. 

§ 9. W rozumieniu przepisów ochrony ċrodo-
wiska, okreċlających dopuszczalny poziom hałasu 
dla poszczególnych rodzajów terenów wskazuje 
sić tereny oznaczone: 

1) MU, MNU, U/M jako tereny mieszkaniowo-
usługowe; 

2) MW jako tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej; 

3) UZ jako tereny szpitali w miastach. 
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Rozdział 4 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 10.1. Jednostki MU2, KP/Z1, KDD1 leďą w ob-
rćbie strefy ochrony konserwatorskiej historycz-
nego układu przestrzennego miasta lokacyjnego 
wraz z nawarstwieniami kulturowymi z XI-XX wie-
ku. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
sić: 

1) utrzymanie i zachowanie linii rozgraniczających 
bloki zabudowy historycznego układu urbani-
stycznego; 

2) zachowanie istniejącego układu przestrzeni 
dróg; 

3) zachowanie układu drzew. 

3. Na obszarze strefy wymienionej w pkt 1 na-
leďy uwzglćdnić uwarunkowania wynikające z 
przepisów odrćbnych dotyczących ochrony i opie-
ki nad zabytkami. 

Rozdział 5 
Zasady rozbudowy i budowy  

systemów infrastruktury technicznej 
oraz budowy systemów komunikacji 

§ 11. Ustala sić zaopatrzenie budynków prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi w zakresie zaopa-
trzenia w wodć, energić elektryczną oraz odpro-
wadzania ċcieków sanitarnych. 

§ 12. Ustala sić dopuszczenie wydzielanie dzia-
łek o powierzchni do 100m2 pod obiekty obsługi 
technicznej gminy, w tym w szczególnoċci zwią-
zanych z infrastrukturą techniczną, i sytuowanie 
ich tak, aby były dostćpne z drogi publicznej oraz 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

§ 13. Dla infrastruktury technicznej ustala sić: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodć: 

a) zaopatrzenie z istniejącej i projektowanej 
miejskiej sieci wodociągowej, 

b) przy budowie sieci wodociągowej naleďy 
uwzglćdnić wymogi przeciwpoďarowe, w 
tym w szczególnoċci w zakresie lokalizacji 
hydrantów zewnćtrznych; 

2) w zakresie odprowadzania ċcieków: 

a) podłączenie do miejskiej zbiorczej sieci ka-
nalizacji sanitarnej lub zbiorników bezod-
pływowych, 

b) odprowadzenie do istniejącej miejskiej 
oczyszczalni ċcieków, 

c) zakaz stosowania przydomowych oczysz-
czalni ċcieków; 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych: 

a) z powierzchni dachów oraz powierzchni 
utwardzonych odprowadzanie powierzch-
niowo lub do kanalizacji deszczowej, 

b) z powierzchni nieutwardzonych odprowa-
dzanie powierzchniowo, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

4) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) stosowanie urządzeĉ umoďliwiających se-
gregacjć odpadów, 

b) gromadzenie odpadów powstających w 
wyniku prowadzonej działalnoċci usługowej 
w sposób nie zagraďający ċrodowisku i te-
renom sąsiednim oraz usuwanie ich zgod-
nie z obowiązującymi przepisami odrćbny-
mi, 

c) składowanie na składowisku odpadów ko-
munalnych; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszczenie 
zaopatrzenia z miejskiej sieci lub indywidual-
nych čródeł; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną: 

a) dopuszczenie utrzymania, rozbudowy i 
przebudowy istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej SN i nN oraz istniejących słupowych 
stacji transformatorowych 15/0,4 k V, 

b) zaopatrzenie z istniejących i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych SN i nN, 

c) lokalizacjć nowych stacji transformatoro-
wych SN/nN na wydzielonych działkach z 
dostćpem do drogi publicznej o powierzchni 
minimum 20m2 dla stacji słupowych i 36m2 
dla stacji wnćtrzowych; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

a) zaopatrzenie z indywidualnych čródeł do-
starczania ciepła lub miejskiego systemu 
dostarczania ciepła, 

b) dopuszczenie stosowania systemów ciepl-
nych wykorzystujących paliwa nisko emi-
syjne - gaz ziemny lub płynny, olej opałowy 
nisko siarkowy, energić elektryczną, pompy 
cieplne, biomasć itp. 

§ 14. Ustala sić powiązanie układu komunika-
cyjnego z układem zewnćtrznym – drogami po-
wiatowymi i krajowymi znajdującymi sić poza 
obszarem planu. 
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Rozdział 6 
Przeznaczenie terenów 

i zasady ich zagospodarowania 

§ 15. Dla terenu MU 1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa 
usług nieuciąďliwych; 

3) zabudowć mieszkaniową w formie zabudowy 
wolno stojącej lub bličniaczej; 

4) funkcjć usługową jako wbudowaną w zabu-
dowie mieszkaniowej lub w zabudowie wolno 
stojącej; 

5) dopuszczenie utrzymania, przebudowy i roz-
budowy istniejącej zabudowy zgodnie z pa-
rametrami okreċlonymi planem; 

6) nastćpujące parametry i wskačniki kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy 
granicy działki z zachowaniem ustaleĉ do-
tyczących linii zabudowy, 

b) linić zabudowy na 6,0m od drogi publicz-
nej znajdującej sić poza planem, 

c) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy na 0,5, 

d) minimalną powierzchnić biologicznie 
czynną na 40%, 

e) budynki mieszkaniowe i usługowe do  
2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga 
jako poddasze uďytkowe; 

f) wysokoċć zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej do 10,0m, 

g) dopuszczenie realizacji wolno stojącej za-
budowy garaďowej lub gospodarczej, o 
wysokoċci do 5,30m, 1 kondygnacji nad-
ziemnej i powierzchni zabudowy do 
60,0m2, 

h) wysokoċć ogrodzeĉ od strony dróg do 
1,6m, 

i) zakaz stosowania w ogrodzeniach od stro-
ny dróg betonowych elementów prefabry-
kowanych, 

j) dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º; 

7) minimalną powierzchnić działki budowlanej 
na 800m2; 

8) minimalną szerokoċć frontu działki na 18,0m; 

9) utrzymanie istniejących i realizacjć nowych 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

10) obsługć komunikacyjną poprzez zjazd z drogi 
publicznej znajdującej sić poza planem; 

11) liczbć miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, wyliczonych według nastćpują-
cych wskačników: 

a) minimum 2 miejsca na kaďdy lokal miesz-
kalny, w tym miejsca w garaďu, 

b) 1 miejsce na 100m2 powierzchni uďytkowej 
usług, jednak nie mniej niď 1. 

§ 16. Dla terenu MU 2 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa 
usług nieuciąďliwych; 

3) zabudowć mieszkaniową w formie zabudowy 
wolno stojącej; 

4) funkcjć usługową jako wbudowaną w zabu-
dowie mieszkaniowej na pierwszej kondy-
gnacji lub w zabudowie wolno stojącej; 

5) dopuszczenie utrzymania, przebudowy i roz-
budowy istniejącej zabudowy zgodnie z pa-
rametrami okreċlonymi planem; 

6) nastćpujące parametry i wskačniki kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy 
granicy działki, z zachowaniem ustaleĉ do-
tyczących linii zabudowy, 

b) linić zabudowy na 6,0m od drogi publicz-
nej znajdującej sić poza planem, 

c) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy na 0,7, 

d) minimalną powierzchnić biologicznie 
czynną na 30%, 

e) budynki mieszkaniowe i usługowe do  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia 
jako poddasze uďytkowe, 

f) wysokoċć zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej do 12,0m, 

g) dopuszczenie realizacji wolno stojącej za-
budowy garaďowej lub gospodarczej, o 
wysokoċci do 5,30m, 1 kondygnacji nad-
ziemnej i powierzchni zabudowy do 
60,0m2, 

h) wysokoċć ogrodzeĉ od strony dróg do 
1,6m, 

i) zakaz stosowania w ogrodzeniach od stro-
ny dróg betonowych elementów prefabry-
kowanych, 
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j) dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º; 

7) minimalną powierzchnić działki budowlanej 
na 500m2; 

8) minimalną szerokoċć frontu działki na 10,0m; 

9) utrzymanie istniejących i realizacjć nowych 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

10) obsługć komunikacyjną poprzez zjazd z drogi 
publicznej znajdującej sić poza planem; 

11) liczbć miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, wyliczonych według nastćpują-
cych wskačników: 

a) minimum 2 miejsca na kaďdy lokal miesz-
kalny, w tym miejsca w garaďu, 

b) 1 miejsce na 100m2 powierzchni uďytkowej 
usług, jednak nie mniej niď 1. 

§ 17. Dla terenu MNU1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usług 
nieuciąďliwych; 

2) dopuszczenie lokalizacji budynków w zwartej 
pierzei zabudowy, przez którą naleďy rozumieć 
wyznaczoną linić usytuowania zewnćtrznych, 
najbliďszych w stosunku do drogi, ċcian budyn-
ków zlokalizowanych bez zachowania odstćpu 
od budynków sąsiednich; 

3) funkcjć usługową jako wbudowaną w zabudo-
wie mieszkaniowej na pierwszej kondygnacji 
lub w zabudowie wolno stojącej; 

4) nastćpujące parametry i wskačniki kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie lokalizacji zabudowy przy 
granicy działki, z zachowaniem ustaleĉ do-
tyczących linii zabudowy, 

b) linić zabudowy w linii rozgraniczającej tere-
nu zgodnie z rysunkiem planu, 

c) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy na 0,7, 

d) minimalną powierzchnić biologicznie czyn-
ną na 30%, 

e) budynki mieszkaniowe i usługowe do  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia 
jako poddasze uďytkowe, 

f) wysokoċć zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej do 12,0m, 

g) układ najdłuďszej kalenicy równolegle do 
sąsiadującej drogi publicznej znajdującej sić 
poza planem, z moďliwoċcią odchylenia do 
10º, 

h) dopuszczenie realizacji wolno stojącej zabu-
dowy garaďowej lub gospodarczej, 

i) wysokoċci do 5,30m, 1 kondygnacji nad-
ziemnej i powierzchni zabudowy do 60,0m2, 
i) wysokoċć ogrodzeĉ od strony dróg do 
1,6 m, 

j) zakaz stosowania w ogrodzeniach od strony 
dróg betonowych elementów prefabryko-
wanych, 

k) dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º; 

5) minimalną powierzchnić działki budowlanej na 
300m2; 

6) utrzymanie istniejących i realizacjć nowych 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

7) obsługć komunikacyjną poprzez bezpoċredni 
zjazd z drogi publicznej znajdującej sić poza 
planem lub za poċrednictwem drogi KDW1; 

8) 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny i  
1 miejsce postojowe na 1 lokal usługowy. 

§ 18. Dla terenu MW1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa 
usług nieuciąďliwych, których oddziaływanie 
mieċci sić w granicach lokalu, w którym pro-
wadzona jest działalnoċć; 

3) lokalizacjć lokali usługowych jako wbudowa-
nych w zabudowie mieszkaniowej; 

4) dopuszczenie realizacji osiedlowych terenów 
zieleni, terenów komunikacji, garaďy naziem-
nych i podziemnych, parkingów, urządzeĉ i 
budynków gospodarczych oraz małej archi-
tektury; 

5) dopuszczenie utrzymania, przebudowy i roz-
budowy istniejącej zabudowy zgodnie z pa-
rametrami okreċlonymi planem; 

6) nastćpujące parametry i wskačniki kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) linić zabudowy na 8,0m od linii rozgrani-
czającej oraz w linii rozgraniczającej terenu 
zgodnie z rysunku planu, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy na 0,5, 

c) minimalną powierzchnić biologicznie 
czynną na 30%, 

d) budynki mieszkaniowe do 5 kondygnacji 
nadziemnych, 

e) budynki gospodarcze i garaďowe do  
2 kondygnacji nadziemnych, 
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f) wysokoċć zabudowy mieszkaniowej do 
15m, 

g) wysokoċć zabudowy gospodarczej i gara-
ďowej do 6,5m, 

h) maksymalną długoċć jednego budynku na 
60,0m, 

i) wysokoċć ogrodzeĉ od strony dróg do 
1,6m, 

j) zakaz stosowania w ogrodzeniach od stro-
ny dróg betonowych elementów prefabry-
kowanych, 

k) dachy o dowolnej geometrii; 

7) minimalną powierzchnić działki budowlanej 
na 3000m2; 

8) utrzymanie istniejących i realizacjć nowych 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

9) obsługć komunikacyjną poprzez zjazdy z dróg 
publicznych znajdujących sić poza planem; 

10) liczbć miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, wyliczoną według nastćpujących 
wskačników: 

a) minimum 1 miejsce na kaďdy lokal miesz-
kalny, 

b) minimum 1 miejsce na 30m2 powierzchni 
uďytkowej usług handlu, 

c) minimum 1 miejsce na 60m2 powierzchni 
uďytkowej usług nie wymienionych w 
lit. b. 

§ 19. Dla terenu MW2 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa 
usług nieuciąďliwych, których oddziaływanie 
mieċci sić w granicach lokalu, w którym pro-
wadzona jest działalnoċć; 

3) lokalizacjć lokali usługowych jako wbudowa-
nych w zabudowie mieszkaniowej; 

4) dopuszczenie realizacji osiedlowych terenów 
zieleni, terenów komunikacji, parkingów 
urządzonych w poziomie terenu, urządzeĉ 
gospodarczych związanych z funkcją miesz-
kaniową oraz małej architektury; 

5) dopuszczenie utrzymania, przebudowy i roz-
budowy istniejącej zabudowy z zachowaniem 
istniejącej linii zabudowy oraz zgodnie z pa-
rametrami okreċlonymi planem; 

6) nastćpujące parametry i wskačniki kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) linić zabudowy okreċloną przez zwymia-
rowanie na rysunku planu, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy na 0,5, 

c) minimalną powierzchnić biologicznie 
czynną na 30%, 

d) budynki mieszkaniowe do 5 kondygnacji 
nadziemnych, 

e) wysokoċć zabudowy mieszkaniowej do 
15m, 

f) wysokoċć ogrodzeĉ od strony dróg do 
1,6m, 

g) zakaz stosowania w ogrodzeniach od stro-
ny dróg betonowych elementów prefabry-
kowanych, 

h) dachy o dowolnej geometrii; 

7) minimalną powierzchnić działki budowlanej 
na 3000m2; 

8) utrzymanie istniejących i realizacjć nowych 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

9) obsługć komunikacyjną poprzez zjazdy z dróg 
publicznych znajdujących sić poza planem; 

10) liczbć miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, wyliczoną według nastćpujących 
wskačników: 

a) minimum 1 miejsce na kaďdy lokal miesz-
kalny, 

b) minimum 2 miejsca na kaďdy lokal usłu-
gowy; 

11) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych, 
o których mowa w pkt 10 poza terenem objć-
tym planem. 

§ 20. Dla terenu MW3 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa 
usług nieuciąďliwych, których oddziaływanie 
mieċci sić w granicach lokalu, w którym pro-
wadzona jest działalnoċć; 

3) lokalizacjć lokali usługowych jako wbudowa-
nych w zabudowie mieszkaniowej; 

4) dopuszczenie realizacji osiedlowych terenów 
zieleni, terenów komunikacji, garaďy naziem-
nych i podziemnych, parkingów, urządzeĉ i 
budynków gospodarczych związanych z funk-
cją mieszkaniową oraz małej architektury; 

5) dopuszczenie utrzymania, przebudowy i roz-
budowy istniejącej zabudowy zgodnie z pa-
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rametrami okreċlonymi planem, z zachowa-
niem zabudowy; 

6) nastćpujące parametry i wskačniki kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) linić zabudowy na 6,0m od linii rozgranicza-
jącej terenu zgodnie z rysunku planu, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy na 0,7, 

c) minimalną powierzchnić biologicznie czyn-
ną na 30%, 

d) budynki mieszkaniowe do 4 kondygnacji 
nadziemnych, 

e) budynki gospodarcze i garaďowe do 2 kon-
dygnacji nadziemnych, 

f) wysokoċć zabudowy mieszkaniowej do 
15m, 

g) wysokoċć zabudowy gospodarczej i gara-
ďowej do 6,5m, 

h) maksymalną długoċć jednego budynku na 
60,0m, 

i) wysokoċć ogrodzeĉ od strony dróg do 
1,6m, 

j) zakaz stosowania w ogrodzeniach od strony 
dróg betonowych elementów prefabryko-
wanych, 

k) dachy o dowolnej geometrii; 

7) minimalną powierzchnić działki budowlanej 
na 3000m2; 

8) utrzymanie istniejących i realizacjć nowych 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

9) obsługć komunikacyjną poprzez zjazdy z dróg 
publicznych znajdujących sić poza planem; 

10) liczbć miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, wyliczonych według nastćpują-
cych wskačników: 

11) minimum 1 miejsce na kaďdy lokal mieszkal-
ny, 

12) minimum 1 miejsce na 30m2 powierzchni 
uďytkowej usług handlu, 

13) minimum 1 miejsce na 60m2 powierzchni 
uďytkowej usług nie wymienionych w lit. b. 

§ 21. Dla terenu U/M1 ustala sić: 

1) przeznaczenie – zabudowa usług nieuciąďli-
wych z zabudową mieszkaniową; 

2) funkcjć mieszkaniową jako wbudowaną w za-
budowie usługowej; 

3) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w parte-
rach budynków; 

4) nastćpujące parametry i wskačniki kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) linić zabudowy na 6,0m od linii rozgranicza-
jącej terenu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy na 0,8, 

c) minimalną powierzchnić biologicznie czyn-
ną na 15%, 

d) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych, 

e) wysokoċć zabudowy do 12,0m, 

f) wysokoċć ogrodzeĉ od strony dróg do 
1,6m, 

g) zakaz stosowania w ogrodzeniach od strony 
dróg betonowych elementów prefabryko-
wanych, 

h) dachy o dowolnej geometrii; 

5) minimalną powierzchnić działki budowlanej na 
250m2; 

6) utrzymanie istniejących i realizacjć nowych 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

7) zachowanie istniejącego układu drzew z do-
puszczeniem wycinki ze wzglćdów bezpieczeĉ-
stwa zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

8) obsługć komunikacyjną poprzez zjazd z drogi 
publicznej KDD2; 

9) liczbć miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, wyliczonych według nastćpują-
cych wskačników: 

a) minimum 1 miejsce na kaďdy lokal miesz-
kalny, 

b) minimum 1 miejsce na 30m2 usług handlu, 

c) minimum 1 miejsce na 60m2 usług nie wy-
mienionych w lit. b. 

§ 22. Dla terenu UZ1, UZ2 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług 
zdrowia; 

2) przeznaczenie uzupełniające – towarzyszące 
funkcji podstawowej usługi oċwiaty, usługi 
handlu, usługi gastronomii, usługi kultu i inne 
towarzyszące usługi nieuciąďliwe; 

3) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ komunikacji, 
transportu lotniczego, małej architektury, za-
budowy towarzyszącej, itp.; 

4) dopuszczenie utrzymania, przebudowy i rozbu-
dowy istniejącej zabudowy zgodnie z parame-
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trami okreċlonymi planem, z zachowaniem ist-
niejącej linii zabudowy; 

5) nastćpujące parametry i wskačniki kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) linić zabudowy na 6,0m od linii rozgranicza-
jącej terenu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy na 0,4, 

c) minimalną powierzchnić biologicznie czyn-
ną na 60%, 

d) budynki do 5 kondygnacji nadziemnych, 

e) wysokoċć zabudowy do 15m, 

f) dachy o dowolnej geometrii, 

g) zagospodarowanie terenu od strony drogi 
publicznej klasy Z, znajdującej sić poza te-
renem planu jako pas zieleni izolacyjnej o 
szerokoċci minimum 5,0m; 

6) minimalną powierzchnić działki budowlanej na 
5000m2; 

7) utrzymanie istniejących i realizacjć nowych 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

8) obsługć komunikacyjną poprzez zjazdy z dróg 
publicznych znajdujących sić poza planem; 

9) 30 miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych na 1000m2 powierzchni uďytkowej 
usług zdrowia. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego ZN1 ustala sić: 

1) przeznaczenie – zieleĉ; 

2) zakaz zabudowy kubaturowej i lokalizacji tym-
czasowych obiektów budowlanych za wyjąt-
kiem obiektów obsługi technicznej gminy; 

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej archi-
tektury; 

4) dopuszczenie lokalizacji sieci i obiektów infra-
struktury technicznej; 

5) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ w linii roz-
graniczającej terenu; 

6) zachowanie istniejącego układu drzew z do-
puszczeniem wycinki ze wzglćdów bezpieczeĉ-
stwa, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

7) zachowanie obszarów w stanie naturalnym, z 
dopuszczeniem uzupełniania układu drzew i 
krzewów. 

§ 24. Dla terenu KDD1, KDD2 ustala sić: 

1) przeznaczenie – droga publiczna; 

2) klasć drogi D; 

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc parkingowych 
realizowanych w poziomie terenu; 

4) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ i obiektów 
związanych z komunikacją pieszą i rowerową; 

5) utrzymanie istniejących skrzyďowaĉ z drogami 
znajdującymi sić poza granicami planu; 

6) szerokoċci w liniach rozgraniczających w istnie-
jących granicach działki drogowej; 

7) dopuszczenie utrzymania istniejącego zago-
spodarowania. 

§ 25. Dla terenu KDW1, KDW2 ustala sić: 

1) przeznaczenie – droga wewnćtrzna; 

2) utrzymanie istniejącego podłączenia do drogi 
publicznej znajdującej sić poza granicami pla-
nu; 

3) szerokoċci w liniach rozgraniczających: 

a) dla terenu KDW1 na 5,9m, 

b) dla terenu KDW2 na 10,0m. 

§ 26. Dla terenu KP1 ustala sić: 

1) przeznaczenie – parking; 

2) realizacjć parkingu w poziomie terenu; 

3) odprowadzanie wód opadowych do odbiornika 
ostatecznego po uprzednim oczyszczeniu, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

4) zagospodarowanie pasem zieleni o szerokoċci 
3,0m od strony zabudowy z udziałem funkcji 
mieszkaniowej; 

5) obsługć poprzez drogć publiczną znajdującą 
sić poza granicami planu za poċrednictwem 
drogi KDW1; 

6) zachowanie istniejącego układu drzew z do-
puszczeniem wycinki ze wzglćdów bezpieczeĉ-
stwa, zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

§ 27. Dla terenu KP/Z1, KP/Z2 ustala sić: 

1) przeznaczenie – parking z zielenią towarzyszą-
cą; 

2) realizacjć parkingu w poziomie terenu; 

3) minimalną powierzchnić biologicznie czynną 
na 30%; 

4) nasadzenie powierzchni biologicznie czynnej 
drzewami w iloċci minimum 1 drzewo na 10 
miejsc postojowych; 

5) obsługć poprzez drogi publiczne znajdujące sić 
poza granicami planu; 
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6) zachowanie istniejącego układu drzew z 

uwzglćdnieniem przepisów dotyczących wy-
cinki drzew ze wzglćdów bezpieczeĉstwa. 

Rozdział 7 
Przepisy końcowe 

§ 28. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych terenów zgodnie z okreċlonym w 
planie przeznaczeniem, moďna je tymczasowo 
uďytkować w sposób dotychczasowy z zakazem 
utrwalania ich tymczasowego uďytkowania oraz 
lokalizacji obiektów budowlanych związanych z 
tymczasowym uďytkowaniem. 

§ 29. Ustala sić stawkć procentową, wynikającą 
ze wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wyniku 
uchwalenia planu miejscowego: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami MU, 
MNU, MW w wysokoċci 10%; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami U/M w 
wysokoċci 10%; 

3) dla terenów oznaczonych symbolami UZ w 
wysokoċci 10%; 

4) dla terenów oznaczonych symbolami ZN, KDD, 
KDW, KP, KP/Z w wysokoċci 10%. 

§ 30. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ma-
kowie Mazowieckim nr XI/55/2003 z dnia 11 grud-
nia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Maków Mazowiecki – sektor C, w zakresie objćtym 
niniejszą uchwałą. 

§ 31. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 32. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ireneusz Pepłowski 
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Załącznik nr 7 
do uchwały nr XL/256/2009 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 30 listopada 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasad ich finansowania, na podstawie art. 20 ust. 1 
ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póčniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity z póčniejszymi zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póčniejszymi zmianami) rozstrzyga sić, co nastć-
puje 

 
Lp. Inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej 
Sposób realizacji * Zasady finansowania* 

Forma: 

1 – zadania 
krótkookresowe 

2 - zadanie 
wieloletnie 

Odpowiedzialni za realizacje 
i współpracujący: 

1- wójt, burmistrz,  
prezydent, 

2 - wykonawca, 

3 - pracownik urzćdu 
właċciwy do infrastruktury 

4 - inne 

Prognozowane čródła 
finansowania  

1 - dochody własne, 
2 - dotacje, 

3 - kredyty, poďyczki, 
4 - obligacje komunalne, 

5 - inne 

Potencjalny udział innych inwestorów  
w finansowaniu zadania 

1 - właċciciele nieruchomoċci 
2- fundacje i organizacje wspomagające 

3  inwestorzy zewnćtrzni 
4 - inne 

1. Drogi  
publiczne 

Wykup terenów 2 1 1 X 

2.  Budowa 2 1+3 1 X 

3. Pozostałe Wodociągi 2 1+3 1 X 

4.  Kanalizacja 2 1+3 1 X 

 
* wiersze nr 1-4 wypełnić odpowiednimi numerami z podanych w nagłówkach kolumn 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ireneusz Pepłowski 
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UCHWAŁA Nr XL/257/2009 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora D. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póčniejszymi zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami) w związ-
ku z uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazo-
wieckim nr XXVIII/157/2008 z dnia 6 listopada 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki 
w obrćbie sektora D, Rada Miejska w Makowie 

Mazowieckim, po stwierdzeniu zgodnoċci z usta-
leniami Studium uwarunkowaĉ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Maków Ma-
zowiecki, uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu miasta Maków 
Mazowiecki w obrćbie sektora D, zwany dalej 
„planem”, w granicach okreċlonych na rysunku 
planu. 

 
  


