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UCHWAŁA Nr 491/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Chrzanów Duży  
oraz części wsi Chlebnia i Natolin Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

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 póŝ-
niejszymi zmianami) w związku z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami 2) oraz 
uchwały nr 586/2006 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 29 marca 2006r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu czćści wsi Chrzanów Duşy oraz miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
czćści wsi Chlebnia i Natolin Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim 
uchwala, co nastćpuje: 

Dział I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu czćści wsi Chrzanów 
Duşy, czćści wsi Chlebnia i czćści wsi Natolin 
Gminy Grodzisk Mazowiecki stanowiący zmia-
nć miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu czćści wsi Chrzanów 
Duşy oraz zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czćści wsi 
Chlebnia i Natolin Gminy Grodzisk Mazowiec-
ki, zwany dalej w treści uchwały „planem”. 

2. Granice obszaru objćtego planem wyznacza 
sić odpowiednim symbolem na rysunku planu, 
sporządzonym na kopii mapy zasadniczej w 
skali 1:2000, stanowiącym załącznik do niniej-
szej uchwały. Granice te przebiegają nastćpu-
jąco: 

1) wzdłuş północnej granicy dz. nr ew. 72/3 we 
wsi Chlebnia i północnej granicy dz. nr ew. 
33 we wsi Natolin, nastćpnie wzdłuş za-
chodniej granicy dz. nr ew. 65 we wsi Nato-
lin i zachodniej granicy dz. nr ew. 94 we wsi 
Chrzanów Duşy (linia rozgraniczająca 
ul. Traugutta); 

2) nastćpnie we wsi Chrzanów Duşy: wzdłuş 
południowej granicy dz. nr ew. 86, wzdłuş 
zachodniej granicy działek nr ew. 14, 15/1, 
wzdłuş południowych granic działek nr ew. 
15/1, 10/1, 6/1, 2/1 oraz wzdłuş zachodniej 
granicy dz. nr ew. 2/1; 
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3) ponownie we wsi Chlebnia wzdłuş połu-
dniowo-zachodniej granicy dz. nr ew. 20 
(droga powiatowa nr 01420W), nastćpnie 
łukiem przez dz. nr ew. 64 i wzdłuş północ-
nej granicy drogi na dz. nr ew. 60 oraz 
wzdłuş zachodniej granicy drogi na dz. 
nr ew. 71 do naroşnika dz. nr ew. 72/3. 

§ 2. 

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

1) załącznik nr 1 - rysunek planu - zawierający 
ustalenia planu w skali 1:2000; 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnićcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnićcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie miejscowym inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych gminy oraz 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 róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) zwymiarowane wzajemne odległości ele-
mentów zagospodarowania; 

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

5) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

6) korytarze linii elektroenergetycznych i gazo-
ciągu średniego ciśnienia. 

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

§ 4. 

1. W planie określa sić: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objćtych planem 
miejscowym; 

7) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy; 

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

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

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, za wzrost wartości nieru-
chomości spowodowany ustaleniem ni-
niejszego planu zagospodarowania prze-
strzennego o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 

2. Na obszarze objćtym planem nie zachodzą 
przesłanki do określenia: zasad ochrony dóbr 
kultury współczesnej, wymagań wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych; granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takşe nara-
şonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagroşonych osuwaniem sić mas ziemnych. 

§ 5. 

1. W planie stosuje sić definicje pojćć, określone 
w art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. w 
rozumieniu przyjćtym w ustawie. 

2. Ilekroć w planie uşywa sić określeń takich jak: 

1) „ustawa” – naleşy przez to rozumieć 
ustawć z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) „teren” - naleşy przez to rozumieć wydzie-
lony liniami rozgraniczającymi obszar, o 
określonym w planie podstawowym spo-
sobie uşytkowania, oznaczony odpowied-
nim symbolem literowym i numerem; 

3) „przeznaczenie terenu” - naleşy przez to 
rozumieć określony dla danego terenu 
sposób jego uşytkowania, dopuszczony na 
danym terenie; 
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4) „przeznaczenie podstawowe” - naleşy 
przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, 
który został ustalony w planie jako jedyny 
lub przewaşający na terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi, na rzecz które-
go naleşy rozstrzygać wszelkie ewentualne 
konflikty przestrzenne, przy zachowaniu 
zgodności z obowiązującymi przepisami 
prawa; 

5) „przeznaczenie uzupełniające” - naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie wprowa-
dzone lub istniejące jako uzupełnienie 
przeznaczenia podstawowego, które nie 
zmienia generalnego charakteru uşytko-
wania; 

6) „przeznaczenie dopuszczalne” – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niş 
podstawowe, dopuszczone na warunkach 
określonych w planie; 

7) „linia rozgraniczająca” - naleşy przez to 
rozumieć obowiązującą linić rozgranicza-
jącą tereny o róşnym przeznaczeniu i róş-
nych zasadach zagospodarowania, której 
przebieg określony na rysunku planu ma 
charakter wiąşący; 

8) „nieprzekraczalna linia zabudowy” - nale-
şy przez to rozumieć linić, której nie moşe 
przekroczyć şadna z czćści budowanego 
lub rozbudowywanego obiektu, o ile usta-
lenia planu nie stanowią inaczej; 

9) „udział powierzchni biologicznie czynnej” 
- naleşy przez to rozumieć wyraşony pro-
centowo stosunek powierzchni biologicz-
nie czynnej do całkowitej powierzchni 
działki budowlanej zgodnie z definicją 
określoną w przepisach odrćbnych; 

10) „powierzchnia zabudowy” - naleşy przez 
to rozumieć obszar wyznaczony przez rzut 
pionowy skrajnego obrysu wszystkich bu-
dynków na działce budowlanej w stanie 
wykończonym na płaszczyznć poziomą 
przyjmując za podstawć obrys parteru lub 
obrysu ścian fundamentowych w przy-
padku gdy jest on wićkszy; przy czym do 
powierzchni zabudowy wlicza sić po-
wierzchnić prześwitów, przejść i przejaz-
dów (bramy), powierzchnić ganków i we-
rand; do powierzchni zabudowy nie wlicza 
sić schodów na gruncie, powierzchni bu-
dynków lub ich czćści znajdujących sić 
pod powierzchnią terenu, studzienek lub 
okienek piwnicznych, daszków, okapów 
dachowych, nadwieszonych czćści budyn-
ków, ścieşek, utwardzonych podjazdów, 
miejsc parkingowych, miejsc na śmietniki; 

11) „wskaŝnik powierzchni zabudowy” – nale-
şy przez to rozumieć stosunek powierzchni 
zabudowy budynków połoşonych w obrć-
bie działki budowlanej liczonej jako suma 
rzutu zewnćtrznych krawćdzi budynków 
do powierzchni działki; 

12) „tymczasowe zagospodarowanie” - naleşy 
przez to rozumieć określony planem spo-
sób korzystania z terenu do momentu do-
celowego zainwestowania zgodnego z 
przeznaczeniem terenu określonym zapi-
sami planu; 

13) „układ dachu” - naleşy przez to rozumieć 
ustalony przebieg najdłuşszego odcinka 
kalenicy dachu dwuspadowego lub wielo-
spadowego od strony linii zabudowy, dro-
gi; 

14) dach symetryczny” - naleşy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia 
bez przesunićć połaci w pionie i poziomie; 

15) „wysokość zabudowy” - naleşy przez to 
rozumieć pojćcie zgodne z definicją okre-
śloną w przepisach odrćbnych; 

16) „zabudowa” - naleşy przez to rozumieć 
budynki lub zespoły budynków oraz inne 
obiekty kubaturowe; 

17) „uciąşliwości” - naleşy przez to rozumieć 
zjawiska o negatywnym wpływie na wa-
runki şycia mieszkańców, stan środowiska 
przyrodniczego, w tym m.in.: zanieczysz-
czenia powietrza, wód i gleby, hałas, wi-
bracje, promieniowanie niejonizujące i in-
ne w rozumieniu przepisów odrćbnych; 

18) „usługi nieuciąşliwe” - naleşy przez to ro-
zumieć usługi, których strefa uciąşliwości 
mieści sić w granicach działki, do której 
prowadzący usługi posiada tytuł prawny, 
które spełniają wymagania sanitarne wła-
ściwe dla podstawowego przeznaczenia 
terenu, nie wykazują uciąşliwości dla śro-
dowiska, nie są przedsićwzićciami mogą-
cymi znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów odrćbnych z wy-
jątkiem inwestycji celu publicznego infra-
strukturalnych i komunikacyjnych nie-
zbćdnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponad lokalnych syste-
mów inşynieryjnych oraz przedsićwzićć, 
dla których przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wy-
kazała brak niekorzystnego wpływu na 
stan środowiska; 

19) „usługi towarzyszące podstawowemu 
przeznaczeniu terenu” – naleşy przez to 
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rozumieć usługi z wykorzystaniem urzą-
dzeń słuşących działalności, której celem 
jest zaspokajanie podstawowych potrzeb 
ludności, a które nie wytwarzają dóbr ma-
terialnych bezpośrednimi metodami 
przemysłowymi, a w szczególności: usługi 
handlu detalicznego, działalności biuro-
wej, oświaty, odnowy biologicznej i 
ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu 
i rekreacji, kultury, projektowania i pracy 
twórczej, usługi gastronomii, drobne 
usługi rzemieślnicze takie jak usługi fry-
zjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz 
drobne usługi naprawcze sprzćtu codzien-
nego uşytku itp.; 

20) „niepubliczna droga wewnćtrzna” – nale-
şy przez to rozumieć wydzieloną z terenu 
działkć, która na zasadach określonych w 
przepisach odrćbnych, pełni funkcjć drogi 
dla pozostałych działek do niej przylegają-
cych i zapewnia dostćp działek budowla-
nych do drogi publicznej; 

21) „sićgacz” - naleşy przez to rozumieć wy-
sunićtą czćść działki o minimalnej szero-
kości 8m maksymalnej długości 60m, 
przez którą odbywa sić dostćp z działki 
budowlanej do drogi publicznej; 

22) „strefa ochronna gazociągu średniego ci-
śnienia” – naleşy przez to rozumieć odle-
głość od gazociągu, w której obowiązują 
ograniczenia dla lokalizacji obiektów i za-
drzewień zgodnie z warunkami technicz-
nymi jakim powinny odpowiadać sieci ga-
zowe określonymi w przepisach odrćb-
nych: w Rozporządzeniu Ministra Gospo-
darki z 30 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97) dla ga-
zociągów wybudowanych po 12 grudnia 
2001r. (jako strefy kontrolowane) oraz w 
rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Han-
dlu z dnia 14 listopada 1995r. (Dz.U. Nr 
139) dla gazociągów wybudowanych 
przed 12 grudnia 2001r. (jako odległości 
podstawowe); 

23) „działka budowlana” - naleşy przez to ro-
zumieć pojćcie zgodne z definicją określo-
ną w ustawie; 

24) „teren inwestycji” - naleşy przez to rozu-
mieć teren objćty wnioskiem o pozwolenie 
na budowć i granicami projektu jego za-
gospodarowania-w rozumieniu przepisów 
odrćbnych; 

25) „wysokość ściany elewacji frontowej” – 
naleşy przez to rozumieć wysokość ściany 
budynku w tej elewacji liczoną od śred-
niego poziomu terenu przy elewacji fron-

towej do górnej krawćdzi gzymsu, attyki 
lub dolnej krawćdzi połaci dachowej, nie 
wlicza sić w nie zbieşnych zwieńczeń ścian 
szczytowych oraz ścian lukarn, facjatek, 
tympanonów i innych tym podobnych 
elementów budynków, jeśli ich szerokość 
jest mniejsza niş 20% szerokości elewacji; 

26) „kwalifikacja terenów w zakresie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w środowisku” 
– naleşy przez to rozumieć zróşnicowany 
poziom hałasu dla róşnych rodzajów tere-
nów w rozumieniu ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowi-
ska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z 
póŝn. zm.) i rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826); 

27) „paliwa ekologiczne” – naleşy przez to ro-
zumieć paliwa, które nie powodują zanie-
czyszczenia środowiska, a ich zasoby od-
nawiają sić we wzglćdnie krótkim czasie, 
czyli naleşą do odnawialnych ŝródeł ener-
gii; 

28) „stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, za wzrost wartości nieru-
chomości” – naleşy przez to rozumieć 
określoną w stosunku procentowym opła-
tć ustaloną w planie na podstawie art. 36 
ust. 4 ustawy, która moşe być spowodo-
wana ustaleniem niniejszego planu zago-
spodarowania przestrzennego”. 

§ 6. 

1. W obszarze objćtym planem, wydziela sić li-
niami rozgraniczającymi tereny, o funkcjach 
oznaczonych na rysunku planu symbolem lite-
rowym przeznaczenia terenu i numerem: 

1) zabudowy mieszkaniowej: 

a) oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN/U - dla terenów zabudowy mieszka-
niowo-usługowej; 

b) oznaczony na rysunku planu symbolem 
U/MN- dla terenu usług z towarzyszącą 
funkcją mieszkaniową; 

2) zabudowy usługowej: 

oznaczony na rysunku planu symbolem U - 
dla terenu zabudowy usługowej; 

3) zabudowy produkcyjnej, składów i magazy-
nów: 

oznaczone na rysunku planu symbolem P - 
dla terenów zabudowy produkcyjnej, skła-
dów, magazynów i usług; 
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4) infrastruktury technicznej: 

oznaczony na rysunku planu symbolem E – 
dla terenu infrastruktury technicznej- urzą-
dzeń elektroenergetycznych, 

5) komunikacji drogowej: 

a) oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDG – dla terenu drogi publicznej klasy 
głównej, 

b) oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDZ – dla terenów dróg publicznych kla-
sy zbiorczej, w tym droga KDG/KDZ– 
droga klasy głównej z dopuszczeniem 
obnişenia do klasy zbiorczej 

c) oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDL – dla terenów dróg publicznych kla-
sy lokalnej, 

d) oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDD – dla terenów dróg publicznych kla-
sy dojazdowej. 

2. Określone w planie przeznaczenia terenów 
wskazują podstawowy, ustalony w planie spo-
sób ich uşytkowania. 

3. Dla terenów objćtych ustaleniami planu do-
puszcza sić wprowadzenie przeznaczenia uzu-
pełniającego oraz dopuszczalnego, które nie 
powodują zmiany charakteru zagospodarowa-
nia tych terenów oraz warunków ochrony śro-
dowiska przyrodniczego i kulturowego w ich 
obrćbie. Zasady wprowadzania przeznaczenia 
uzupełniającego oraz dopuszczalnego zawiera-
ją ustalenia Działów II, III i IV niniejszej uchwa-
ły. 

4. Przebieg linii rozgraniczających dla celów 
opracowań geodezyjnych naleşy określać po-
przez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku 
planu miejscowego. 

Dział II 
Przepisy szczegółowe 

Rozdział 1 
Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej 

§ 7. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
4MN/U, 11MN/U, 13MN/U, 19MN/U ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa 
(usługi towarzyszące zabudowie mieszka-
niowej) oraz usługi nieuciąşliwe wbudowa-
ne lub w budynkach wolno stojących 
(w tym handel hurtowy), 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, budynki gospodarcze, garaşe, 
zieleń urządzona, obiekty małej architektury, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i 
sieci infrastruktury technicznej (w tym pro-
jektowana napowietrzna linia elektroenerge-
tyczna 110kV); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) ustala sić nową zabudowć mieszkaniową w 
formie budynku wolno stojącego z jednym 
lokalem mieszkalnym, 

b) ustala sić nowe budynki usług, budynki go-
spodarcze i garaşe w skali i formie architek-
tonicznej zharmonizowanej z budynkiem 
mieszkalnym, 

c) dopuszcza sić w zabudowie zagrodowej 
wznoszenie odpowiadających wielkością i 
charakterem prowadzonej produkcji rolni-
czej, nowych budynków gospodarczych, 
wymianć istniejących lub ich rozbudowć, 

d) pod warunkiem stosowania określonych w 
planie parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zachowuje sić istniejącą zabudowć 
dopuszczając jej wymianć, remont, przebu-
dowć, nadbudowć, rozbudowć, dostoso-
wanie do obowiązujących wymogów tech-
nicznych oraz wprowadzanie urządzeń 
technicznych polepszających warunki uşyt-
kowania budynków, zmianć kolorystyki 
elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia 
dachów, 

e) dopuszcza sić budowć, modernizacjć, prze-
budowć i remont elementów sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci 
i przyłączy wodociągowych, kanalizacyj-
nych, elementów kanalizacji deszczowej, 
sieci i przyłączy gazowych, stacji transfor-
matorowych, sieci i przyłączy energetycz-
nych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje sić utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej na 
działkach budowlanych, co najmniej 50% 
powierzchni działki budowlanej, 

b) nakazuje sić zachowanie wskazanych na ry-
sunku planu pojedynczych drzew i szpale-
rów drzew, 

c) wzdłuş rowów otwartych nakazuje sić pozo-
stawienie, pasów terenów o minimalnej 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 131 – 25936 – Poz. 3907 
 

szerokości 3,5m niezabudowanych i wol-
nych od drzew, 

d) dopuszcza sić powierzchniowe odprowa-
dzenie wód opadowych, 

e) zakazuje sić przekraczania standardów jako-
ści środowiska, w tym standardów jakości 
powietrza poza granicami terenu, do które-
go prowadzący działalność, w tym produk-
cjć rolniczą, posiada tytuł prawny, 

f) nakazuje sić zaopatrzenie w energić cieplną 
poprzez zasilanie w szczególności: gazem 
ziemnym, energią elektryczną, z wykorzy-
staniem gazu płynnego (LPG), oleju opało-
wego lub paliw ekologicznych, w tym sta-
łych, których stosowanie jest zgodne z 
przepisami prawa ochrony środowiska. Do-
puszcza sić kominki jako dodatkowe ŝródło 
ogrzewania obiektów, 

g) nakazuje sić ochronć funkcji mieszkaniowej 
przed ponadnormatywnym oddziaływaniem 
komunikacji i określa sić obszar oddziały-
wania akustycznego (orientacyjny zasićg 
oddziaływania komunikacji kołowej wyzna-
czony został 80m od osi drogi 5KDG do 
wskazanej na rysunku planu, specjalnym 
symbolem, granicy zasićgu oddziaływania). 
W obszarze tym dopuszcza sić lokalizowa-
nie zabudowy mieszkaniowej pod warun-
kiem dotrzymania norm hałasowych w śro-
dowisku, mićdzy innymi poprzez: wprowa-
dzenie zieleni izolacyjnej na terenie działek, 
wprowadzenie funkcji usługowych (nie-
chronionych) od strony drogi, wyposaşenie 
nowych budynków w techniczne zabezpie-
czenia przeciwhałasowe dostosowane in-
dywidualnie do prognozowanego poziomu 
hałasu (dotyczy terenów 19MN/U, 13MN/U), 

h) od pozostałych dróg: drogi KDG/KDZ, dróg 
zbiorczych KDZ, dróg lokalnych KDL, dróg 
dojazdowych KDD i niepublicznych dróg 
wewnćtrznych – określa sić obszar oddzia-
ływania akustycznego pomićdzy skrajną 
krawćdzią jezdni, a ustaloną w planie linią 
zabudowy, 

i) przyjmuje sić kwalifikacjć terenów w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku jako tereny mieszkaniowo – 
usługowe nakazując zachowanie standar-
dów środowiskowych zawartych w ustawie 
Prawo ochrony środowiska, 

j) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów od-
rćbnych z wyjątkiem inwestycji infrastruktu-
ralnych i komunikacyjnych niezbćdnych dla 

prawidłowego funkcjonowania gminnych i 
ponad lokalnych systemów inşynieryjnych 
oraz przedsićwzićć, dla których przeprowa-
dzona procedura oceny oddziaływania na 
środowisko wykazała brak niekorzystnego 
wpływu na stan środowiska, 

k) ustala sić zachowanie i ochronć kapliczki 
przydroşnej (dotyczy terenu 11MN/U) wraz z 
towarzyszącym drzewostanem, dopuszcza-
jąc przesunićcie w przypadku modernizacji 
przebudowy dróg. Ustala sić wydzielenie 
przy kapliczce placu min. 1,5 x 1,5m; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

nie określa sić ze wzglćdu na brak wystćpowa-
nia przedmiotu tych ustaleń; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje sić budowy wićcej niş jednego bu-
dynku mieszkalnego w obrćbie działki bu-
dowlanej oraz zmiany funkcji na mieszkalną 
w innych budynkach, jeşeli na działce znaj-
duje sić juş budynek mieszkalny, 

b) nakazuje sić uwzglćdnianie przebiegów 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu od strony dróg, dla no-
wych budynków, dopuszczając wysunićcie 
do 1m poza ustalone linie zabudowy: parte-
rowych portierni lub ganków o powierzchni 
zabudowy do 4m2; zadaszeń nad wejściami 
lub wjazdami do garaşy, wykuszy, witryn, 
balkonów, elementów małej architektury 
oraz stacji elektroenergetycznych, 

c) dopuszcza sić zachowanie istniejących bu-
dynków z prawem nadbudowy, remontu, 
przebudowy bez powićkszania powierzchni 
zabudowy tej czćści budynku, która znajduje 
sić poza nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy, 

d) zakazuje sić lokalizowania nowych budyn-
ków i budowli: 

 w odległości mniejszej niş 3,5m od brze-
gów rowów przewidzianych do zacho-
wania jako otwarte, 

 w odległości mniejszej niş 6m od granicy 
działek pełniącej funkcje niepublicznych 
dróg wewnćtrznych lub nie mniejszej niş 
4m od granicy sićgacza, 

 w odległości mniejszej niş 4m od granicy 
działki budowlanej z zabudową mieszka-
niową, 
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e) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze 
ścianą bez otworów bezpośrednio przy gra-
nicy działki budowlanej dla działek o szero-
kościach mniejszych niş ustalone w planie, 
albo jeşeli na działce bezpośrednio sąsiadu-
jącej zabudowa usytuowana jest w granicy 
działki, 

f) ustala sić, şe na terenach MN/U, nie moşe 
powstać nowa działka budowlana mniejsza 
niş 1200m2 przy zachowaniu minimalnej 
szerokości jej frontu 20m, 

g) ustala sić maksymalny wskaŝnik po-
wierzchni zabudowy - 0,4, 

h) dopuszcza sić: 

 usługi wbudowane do 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, w tym 
usługi handlu nie wićcej niş 100m2 po-
wierzchni sprzedaşy, 

 usługi w budynkach wolno stojących do 
30% powierzchni zabudowy, w tym 
usługi handlu nie wićcej niş 50m2 po-
wierzchni sprzedaşy, 

i) w budynkach rozbudowywanych i budowa-
nych nakazuje sić stosowanie dachów sy-
metrycznych dwuspadowych lub wielospa-
dowych o nachyleniu połaci od 10o do 45o, 

j) dopuszcza sić montaş lukarn i okien poła-
ciowych na dachach budynków rozbudo-
wywanych budowanych, 

k) ustala sić maksymalną wysokość zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, do 2 kondygna-
cji nadziemnych z dopuszczeniem realizacji 
trzeciej w bryle dachu, ale nie wićcej niş 
12m oraz maksymalną wysokość elewacji 
na nie wićcej niş 8m, 

l) ustala sić maksymalną wysokość zabudowy 
gospodarczej lub garaşy na 1 kondygnacjć, 
ale nie wićcej niş 4,5m, 

m) nakazuje sić ograniczenie dopuszczalnej 
długości elewacji frontowej budynków do 
20m, 

n) nakazuje sić utrzymanie stonowanej kolory-
styki elewacji budynków tworzących ciągi 
zabudowy: kolor elewacji w barwach paste-
lowych i szarościach, a dachy-ciemne od 
brązu poprzez czerwień do szarości, 

o) dopuszcza sić umieszczanie tablic i obiek-
tów reklamowych w obrćbie działki budow-
lanej, pod warunkiem: 

 utrzymania (naściennej) łącznej po-
wierzchni reklamowej nieprzekraczającej 
4m2, 

 umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych maksymalnie do wysokości pierw-
szej kondygnacji budynków, nie wyşej 
niş dolna krawćdŝ połaci dachowej, 

 budowy na działce budowlanej, jednego 
wolno stojącego obiektu reklamowego o 
maksymalnej powierzchni 4m2 i maksy-
malnej wysokości 4m, 

p) zezwala sić na grodzenie działek budowla-
nych z zachowaniem nastćpujących warun-
ków: 

 od strony dróg ogrodzenia lokowane w 
liniach rozgraniczających tych dróg; w 
odległości 3,5m od strony brzegu rowów 
otwartych przewidzianych do zachowa-
nia; w granicy działek pełniących funkcje 
niepublicznych dróg wewnćtrznych; o 
max wysokości 1,8m nad poziom terenu 
(z wyjątkiem bram i furtek); aşurowe, co 
najmniej w 50%; z cokołem pełnym max 
do wysokości 0,6m nad poziom terenu, 

 dopuszcza miejscowe wycofania ogro-
dzeń w głąb działek nie głćbiej niş 1,5m, 

 ustala sić zachowanie odpowiednich na-
roşnych ścićć linii ogrodzeń, 

 dopuszcza sić stosowanie elementów 
betonowych do budowy ogrodzeń wy-
łącznie jako elementów słupów i podmu-
rówek, 

 zakazuje sić ogrodzeń pełnych i w posta-
ci aşurowego muru, 

q) nakazuje sić urządzenie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych na tere-
nie inwestycji, w ilości, co najmniej: 2 miej-
sca parkingowe na lokal mieszkalny wlicza-
jąc w to miejsca w garaşu; 3 miejsca par-
kingowe na 100m2 pow. usługowej oraz nie 
mniej niş 4 miejsca parkingowe na sklep, 

r) ustala sić obsługć komunikacyjną: 

 ustala sić obsługć bezpośrednio z przy-
ległych dróg publicznych KDG/KDZ, KDZ, 
KDL, KDD w uzgodnieniu z zarządcą dro-
gi, 

 dla drugiego rzćdu zabudowy: 

 w terenie 11MN/U nakazuje sić obsługć 
wyłącznie z drogi 10KDL, 

 w terenie 13MN/U nakazuje sić obsługć 
wyłącznie z drogi 12KDD, 

 w terenie 19MN/U nakazuje sić obsługć 
wyłącznie z drogi 20KDD, 
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 dla działek przylegających do dróg 
KDG/KDZ, KDZ i KDL zakazuje sić realiza-
cji wićcej niş jednego zjazdu na drogć 
publiczną, 

 w zakresie rozbudowy i budowy we-
wnćtrznego układu komunikacji, ustala 
sić zakaz tworzenia dojazdów do działek 
budowlanych, poprzez wydzielenie od-
rćbnych nieruchomości gruntowych 
(niepublicznych dróg wewnćtrznych) 
wćşszych niş 8m, 

 dostćpność za pośrednictwem niepu-
blicznej drogi wewnćtrznej wymaga wy-
kazania w stosownych dokumentach 
własnościowych zgodnie z przepisami 
odrćbnymi z zakresu gospodarki nieru-
chomościami, 

 ustala sić zakaz urządzania bezpośred-
nich zjazdów na drogć 5KDG; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem miej-
scowym: 

a) ustala sić, şe na terenach MN/U, nie moşe 
powstać nowa działka budowlana mniejsza 
niş ustalona w pkt 5 lit f i o powierzchni bio-
logicznie czynnej mniejszej niş ustalona w 
pkt 3 lit. a, 

b) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu: 

 minimalnej szerokości frontu działki bu-
dowlanej: 20m, 

 kąta połoşenia granic działki budowlanej 
w stosunku do pasa drogowego w zakre-
sie: 70o-90o na terenach 4MN/U, 11MN/U, 
13MN/U oraz 55o – 70o na terenie 
19MN/U, 

 zapewnienia obsługi komunikacyjnej z 
przyległych dróg publicznych (w tym za 
pośrednictwem niepublicznych dróg 
wewnćtrznych lub sićgaczy, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi z zakresu gospo-
darki nieruchomościami), 

c) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niş 
określone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, 
jako poszerzenia dróg lub pod niepubliczne 
drogi wewnćtrzne, 

d) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów bu-
dowlanych działek budowlanych wydzielo-
nych na podstawie prawomocnych decyzji 
administracyjnych pod warunkiem stoso-
wania określonych w planie parametrów i 

wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, 

e) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z wićcej niş jednej działki budowla-
nej (pod warunkiem stosowania określo-
nych w planie parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, liczonych dla łącznej po-
wierzchni nieruchomości gruntowej), 

f) ustala sić nastćpujące zasady wydzielania 
działek niepublicznych dróg wewnćtrznych: 

 ustala sić niepubliczne drogi wewnćtrzne 
o minimalnej szerokości 8m, 

 zakazuje sić wyznaczania niepublicznych 
dróg wewnćtrznych po obu stronach 
jednego rzćdu działek, 

 dwustronne połączenia niepublicznych 
dróg wewnćtrznych z drogami publicz-
nymi lub jednostronne z placykami do 
zawracania (minimalne wymiary 12,5 x 
12,5m), 

 dopuszcza sić stosowanie sićgaczy, 

 skrzyşowania niepublicznych dróg we-
wnćtrznych z drogami publicznymi i we-
wnćtrznymi pod kątem zblişonym do ką-
ta prostego z odpowiednimi naroşnymi 
ścićciami linii rozgraniczających; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

a) zakazuje sić w ramach przeznaczenia do-
puszczalnego prowadzenia na terenach za-
budowy, nastćpujących usług: domów we-
selnych oraz innych obiektów słuşących or-
ganizacji imprez masowych, składowisk 
opału i odpadów, złomowisk, handlu gazem 
płynnym dla potrzeb motoryzacji, usług 
handlu o powierzchni sprzedaşy powyşej 
100m2 w jednym budynku, 

b) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej 110kV przy zacho-
waniu odpowiednich odległości od istnieją-
cej zabudowy mieszkaniowej (dotyczy tere-
nu 13MN/U), określa sić techniczne strefy 
wzdłuş liniowych obiektów elektroenerge-
tycznych, które dla napowietrznej linii 110kV 
wynoszą po 19m od jej osi na stronć, a dla 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
15kV wynoszą po 5m od jej osi na stronć. 
Nakazuje sić zamianć na podziemne napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych w 
przypadku pojawienia sić takich moşliwości 
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technicznych. W przypadku likwidacji linii 
lub jej przebudowy na podziemną ograni-
czenia w zagospodarowaniu terenu tracą 
moc odpowiednio, 

c) nakazuje sić odsunićcie zabudowy od gazo-
ciągu średniego ciśnienia z zachowaniem 
odpowiednich odległości podstawowych 
(dotyczy terenu 4MN/U i 11MN/U), 

d) na terenach zmeliorowanych, nakazuje sić 
przed inwestowaniem, (w tym prowadze-
niem inwestycji liniowych) likwidacjć lub 
przebudowć drenaşu rolniczego w uzgod-
nieniu z właściwym zarządem melioracji, 

e) wskazuje sić rów do zachowania, dopusz-
czając jego przesunićcie i przebudowć (do-
tyczy terenu 19MN/U), 

f) realizacja piwnic wymaga przeprowadzenia 
badań gruntowych i specjalistycznych roz-
wiązań budowlanych dotyczących posado-
wienia budynku i jego izolacji; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do 
czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, 
uzupełniającego lub dopuszczalnego, dopusz-
cza sić zachowanie dotychczasowego sposobu 
zagospodarowania i uşytkowania terenu, w 
tym zabudowy zagrodowej. 

§ 8. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
25MN/U i 24aMN/U ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa 
(usługi towarzyszące zabudowie mieszka-
niowej oraz usługi nieuciąşliwe wbudowane 
lub w budynkach wolno stojących (w tym 
handel hurtowy), 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, budynki gospodarcze, garaşe, 
zieleń urządzona, obiekty małej architektury, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i 
sieci infrastruktury technicznej (w tym pro-
jektowana napowietrzna linia elektroenerge-
tyczna 110kV); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) ustala sić nową zabudowć mieszkaniową w 
formie budynku wolno stojącego z jednym 
lokalem mieszkalnym lub jednego budynku 
mieszkalnego w zabudowie bliŝniaczej z 
jednym lokalem mieszkalnym, 

b) ustala sić nowe budynki usług, budynki go-
spodarcze i garaşe w skali i formie architek-
tonicznej zharmonizowanej z budynkiem 
mieszkalnym, 

c) pod warunkiem stosowania określonych w 
planie parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zachowuje sić istniejącą zabudowć 
dopuszczając jej wymianć, remont, przebu-
dowć, nadbudowć, rozbudowć, dostoso-
wanie do obowiązujących wymogów tech-
nicznych oraz wprowadzanie urządzeń 
technicznych polepszających warunki uşyt-
kowania budynków, zmianć kolorystyki 
elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia 
dachów, 

d) dopuszcza sić budowć, modernizacjć, prze-
budowć i remont elementów sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci 
i przyłączy wodociągowych, kanalizacyj-
nych, elementów kanalizacji deszczowej, 
sieci i przyłączy gazowych, stacji transfor-
matorowych, sieci i przyłączy energetycz-
nych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje sić utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej na 
działkach budowlanych, co najmniej 50% 
powierzchni działki budowlanej na terenie 
24aMN/U i co najmniej 40% powierzchni 
działki budowlanej na terenie 25MN/U, 

b) dopuszcza sić powierzchniowe odprowa-
dzenie wód opadowych, 

c) zakazuje sić przekraczania standardów jako-
ści środowiska, w tym standardów jakości 
powietrza poza granicami terenu, do które-
go prowadzący działalność, posiada tytuł 
prawny, 

d) nakazuje sić zaopatrzenie w energić cieplną 
poprzez zasilanie w szczególności: gazem 
ziemnym, energią elektryczną, z wykorzy-
staniem gazu płynnego (LPG), oleju opało-
wego lub paliw ekologicznych, w tym sta-
łych, których stosowanie jest zgodne z 
przepisami prawa ochrony środowiska. Do-
puszcza sić kominki jako dodatkowe ŝródło 
ogrzewania obiektów, 

e) nakazuje sić ochronć funkcji mieszkaniowej 
przed ponadnormatywnym oddziaływaniem 
komunikacji i określa sić obszar oddziały-
wania akustycznego (orientacyjny zasićg 
oddziaływania komunikacji kołowej wyzna-
czony został 80m od osi drogi 5KDG do 
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wskazanej na rysunku planu, specjalnym 
symbolem, granicy zasićgu oddziaływania). 
W obszarze tym dopuszcza sić lokalizowa-
nie zabudowy mieszkaniowej pod warun-
kiem dotrzymania norm hałasowych w śro-
dowisku, mićdzy innymi poprzez: wprowa-
dzenie zieleni izolacyjnej na terenie działek, 
wprowadzenie funkcji usługowych (nie-
chronionych) od strony drogi, wyposaşenie 
nowych budynków w techniczne zabezpie-
czenia przeciwhałasowe dostosowane in-
dywidualnie do prognozowanego poziomu 
hałasu, 

f) od pozostałych dróg: lokalnych KDL i nie-
publicznych dróg wewnćtrznych – określa 
sić obszar oddziaływania akustycznego po-
mićdzy skrajną krawćdzią jezdni, a ustaloną 
w planie linią zabudowy, 

g) przyjmuje sić kwalifikacjć terenów w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku jako tereny mieszkaniowo – 
usługowe nakazując zachowanie standar-
dów środowiskowych zawartych w ustawie 
Prawo ochrony środowiska, 

h) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów od-
rćbnych z wyjątkiem inwestycji infrastruktu-
ralnych i komunikacyjnych niezbćdnych dla 
prawidłowego funkcjonowania gminnych i 
ponad lokalnych systemów inşynieryjnych 
oraz przedsićwzićć, dla których przeprowa-
dzona procedura oceny oddziaływania na 
środowisko wykazała brak niekorzystnego 
wpływu na stan środowiska; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

nie określa sić ze wzglćdu na brak wystćpowa-
nia przedmiotu tych ustaleń; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje sić budowy wićcej niş jednego bu-
dynku mieszkalnego w obrćbie działki bu-
dowlanej oraz zmiany funkcji na mieszkalną 
w innych budynkach, jeşeli na działce znaj-
duje sić juş budynek mieszkalny, 

b) nakazuje sić uwzglćdnianie przebiegów 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu od strony dróg, dla no-
wych budynków, dopuszczając wysunićcie 
do 1m poza ustalone linie zabudowy: parte-
rowych portierni lub ganków o powierzchni 
zabudowy do 4m2; zadaszeń nad wejściami 
lub wjazdami do garaşy, wykuszy, witryn, 

balkonów, elementów małej architektury 
oraz stacji elektroenergetycznych, 

c) dopuszcza sić zachowanie istniejących bu-
dynków z prawem nadbudowy, remontu, 
przebudowy bez powićkszania powierzchni 
zabudowy tej czćści budynku, która znajduje 
sić poza nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy, 

d) zakazuje sić lokalizowania nowych budyn-
ków i budowli: 

 w odległości mniejszej niş 6m od granicy 
działek pełniącej funkcje niepublicznych 
dróg wewnćtrznych lub nie mniejszej niş 
4m od granicy sićgacza, 

e) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze 
ścianą bez otworów bezpośrednio przy gra-
nicy działki budowlanej dla działek o szero-
kościach mniejszych niş ustalone w planie, 
albo jeşeli na działce bezpośrednio sąsiadu-
jącej - zabudowa usytuowana jest w granicy 
działek, 

f) ustala sić, şe na terenie 25MN/U, nie moşe 
powstać nowa działka budowlana mniejsza 
niş 400m2, a na terenie 24aMN/U działka 
budowlana mniejsza niş 900m2 (dla zabu-
dowy wolno stojącej) lub 500m2 (dla jedne-
go budynku mieszkalnego w zabudowie 
bliŝniaczej), przy zachowaniu minimalnej 
szerokości jej frontu 20m, 

g) ustala sić maksymalny wskaŝnik po-
wierzchni zabudowy - 0,4 (teren 25MN/U) i - 
0,5 (teren 24aMN/U), 

h) dopuszcza sić: 

 usługi wbudowane do 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, w tym 
usługi handlu nie wićcej niş 100m2 po-
wierzchni sprzedaşy, 

 usługi w budynkach wolno stojących do 
30% powierzchni zabudowy, w tym 
usługi handlu nie wićcej niş 50m2 po-
wierzchni sprzedaşy, 

i) w budynkach rozbudowywanych i budowa-
nych nakazuje sić stosowanie dachów sy-
metrycznych dwuspadowych lub wielospa-
dowych o nachyleniu połaci od 10o do 45o, 

j) dopuszcza sić montaş lukarn i okien poła-
ciowych na dachach budynków rozbudo-
wywanych i budowanych, 

k) ustala sić maksymalną wysokość zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, do 2 kondygna-
cji nadziemnych z dopuszczeniem realizacji 
trzeciej w bryle dachu, ale nie wićcej niş 
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12m oraz maksymalną wysokość elewacji 
na nie wićcej niş 8m, 

l) ustala sić maksymalną wysokość zabudowy 
gospodarczej lub garaşy na 1 kondygnacjć, 
ale nie wićcej niş 4,5m, 

m) nakazuje sić utrzymanie stonowanej kolory-
styki elewacji budynków tworzących ciągi 
zabudowy: kolor elewacji w barwach paste-
lowych i szarościach, a dachy-ciemne od 
brązu poprzez czerwień do szarości, 

n) dopuszcza sić umieszczanie tablic i obiek-
tów reklamowych w obrćbie działki budow-
lanej, pod warunkiem: 

 utrzymania (naściennej) łącznej po-
wierzchni reklamowej nieprzekraczającej 
4m2, 

 umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych maksymalnie do wysokości pierw-
szej kondygnacji budynków, nie wyşej 
niş dolna krawćdŝ połaci dachowej, 

 budowy na działce budowlanej jednego 
wolno stojącego obiektu reklamowego, o 
maksymalnej powierzchni 4m2 i maksy-
malnej wysokości 4m, 

o) zezwala sić na grodzenie działek budowla-
nych z zachowaniem nastćpujących warun-
ków: 

 od strony dróg ogrodzenia lokowane w 
liniach rozgraniczających tych dróg; w 
granicy działek pełniących funkcje nie-
publicznych dróg wewnćtrznych; o max 
wysokości 1,8m nad poziom terenu        
(z wyjątkiem bram i furtek); aşurowe, co 
najmniej w 50%; z cokołem pełnym max 
do wysokości 0,6m nad poziom terenu, 

 dopuszcza sić miejscowe wycofania 
ogrodzeń w głąb działek nie głćbiej niş 
1,5m, 

 ustala sić zachowanie odpowiednich na-
roşnych ścićć linii ogrodzeń, 

 dopuszcza sić stosowanie elementów 
betonowych do budowy ogrodzeń wy-
łącznie jako elementów słupów i podmu-
rówek, 

 zakazuje sić ogrodzeń pełnych i w posta-
ci aşurowego muru, 

p) nakazuje sić urządzenie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych na tere-
nie inwestycji, w ilości, co najmniej: 2 miej-
sca parkingowe na lokal mieszkalny wlicza-
jąc w to miejsca w garaşu; 3 miejsca par-

kingowe na 100m2 pow. usługowej oraz nie 
mniej niş 4 miejsca parkingowe na sklep, 

q) ustala sić obsługć komunikacyjną: 

 dopuszcza sić obsługć bezpośrednio, 
odpowiednio z przyległych dróg publicz-
nych KDL w uzgodnieniu z zarządcą dro-
gi, 

 dla działek przylegających do dróg zaka-
zuje sić realizacji wićcej niş jednego 
zjazdu na drogć publiczną, 

 ustala sić zakaz urządzania bezpośred-
nich zjazdów na drogć 5KDG; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem miej-
scowym: 

a) ustala sić, şe na terenach MN/U, nie moşe 
powstać nowa działka budowlana mniejsza 
niş ustalona w pkt 5 lit f i o powierzchni bio-
logicznie czynnej mniejszej niş ustalona w 
pkt 3 lit. a, 

b) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu: 

 minimalnej szerokości frontu działki bu-
dowlanej: 20m, 

 kąta połoşenia granic działki w stosunku 
do pasa drogowego w zakresie: od 55o 
do 70o, 

 zapewnienia obsługi komunikacyjnej z 
przyległych dróg publicznych z wyłącze-
niem drogi 5KDG (w tym za pośrednic-
twem niepublicznych dróg wewnćtrz-
nych lub sićgaczy, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi z zakresu gospodarki nieru-
chomościami), 

c) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niş 
określone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, 
jako poszerzenia dróg lub pod niepubliczne 
drogi wewnćtrzne, 

d) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów bu-
dowlanych działek wydzielonych na pod-
stawie prawomocnych decyzji administra-
cyjnych pod warunkiem stosowania okre-
ślonych planem parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, 

e) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z wićcej niş jednej działki (pod wa-
runkiem stosowania określonych planem 
parametrów i wskaŝników kształtowania za-
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budowy oraz zagospodarowania terenu, li-
czonych dla łącznej powierzchni nierucho-
mości gruntowej), 

f) ustala sić zasady wydzielania działek niepu-
blicznych dróg wewnćtrznych: 

 ustala sić niepubliczne drogi wewnćtrzne 
o minimalnej szerokości 8m, 

 zakazuje sić wyznaczania niepublicznych 
dróg wewnćtrznych po obu stronach 
jednego rzćdu działek, 

 dopuszcza sić stosowanie sićgaczy, 

 skrzyşowania niepublicznych dróg we-
wnćtrznych z drogami publicznymi pod 
kątem zblişonym do kąta prostego z od-
powiednimi naroşnymi ścićciami linii 
rozgraniczających; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

a) zakazuje sić w ramach przeznaczenia do-
puszczalnego prowadzenia na terenach za-
budowy, nastćpujących usług: domów we-
selnych oraz innych obiektów słuşących or-
ganizacji imprez masowych, składowisk 
opału i odpadów, złomowisk, handlu gazem 
płynnym dla potrzeb motoryzacji, usług 
handlu o powierzchni sprzedaşy powyşej 
100m2 w jednym budynku, 

b) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej 110kV przy zacho-
waniu odpowiednich odległości od istnieją-
cej zabudowy mieszkaniowej, określa sić 
techniczne strefy wzdłuş liniowych obiektów 
elektroenergetycznych, które dla napo-
wietrznej linii 110kV wynoszą po 19m od jej 
osi na stronć. Ustala sić zamianć na pod-
ziemne napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych w przypadku pojawienia sić takich 
moşliwości technicznych. W przypadku li-
kwidacji linii lub jej przebudowy na pod-
ziemną ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu tracą moc odpowiednio, 

c) na terenie zmeliorowanym (24aMN/U) na-
kazuje sić przed inwestowaniem, (w tym 
prowadzeniem inwestycji liniowych) likwi-
dacjć lub przebudowć drenaşu rolniczego w 
uzgodnieniu z właściwym zarządem melio-
racji, 

d) realizacja piwnic wymaga przeprowadzenia 
badań gruntowych i specjalistycznych roz-
wiązań budowlanych dotyczących posado-
wienia budynku i jego izolacji; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: 

do czasu realizacji przeznaczenia podstawowe-
go, uzupełniającego lub dopuszczalnego, do-
puszcza sić zachowanie dotychczasowego spo-
sobu zagospodarowania i uşytkowania terenu. 

§ 9. 

Dla terenu usług z towarzyszącą funkcją mieszka-
niową, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

24U/MN ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciąş-
liwe (w tym handel hurtowy), sieci infra-
struktury technicznej; 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, budynki gospodarcze, w tym 
garaşe, zieleń urządzona, obiekty małej ar-
chitektury, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: wbudowana 
funkcja mieszkaniowa i projektowana na-
powietrzna linia elektroenergetyczna 110kV; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) pod warunkiem stosowania określonych 
planem parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zachowuje sić istniejącą zabudowć 
dopuszczając jej wymianć, remont, przebu-
dowć, nadbudowć, rozbudowć, dostoso-
wanie do obowiązujących wymogów tech-
nicznych oraz wprowadzanie urządzeń 
technicznych polepszających warunki uşyt-
kowania budynków, zmianć kolorystyki 
elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia 
dachów, 

b) dopuszcza sić budowć, modernizacjć, prze-
budowć i remont elementów sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci 
i przyłączy wodociągowych, kanalizacyj-
nych, elementów kanalizacji deszczowej, 
gazowych, stacji transformatorowych, sieci i 
przyłączy energetycznych, central telefo-
nicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyj-
nych; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) nakazuje sić utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej na 
działkach budowlanych, co najmniej 40% 
powierzchni działki, 
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b) wzdłuş rowów otwartych nakazuje sić pozo-
stawienie, pasów terenów o minimalnej 
szerokości 3,5m niezabudowanych i wol-
nych od drzew, 

c) dopuszcza sić powierzchniowe odprowa-
dzenie wód opadowych, 

d) zakazuje sić przekraczania standardów jako-
ści środowiska, w tym standardów jakości 
powietrza poza granicami terenu, do które-
go prowadzący działalność posiada tytuł 
prawny, 

e) nakazuje sić zaopatrzenie w energić cieplną 
poprzez zasilanie w szczególności: gazem 
ziemnym, energią elektryczną, z wykorzy-
staniem gazu płynnego (LPG), oleju opało-
wego lub paliw ekologicznych, w tym sta-
łych, których stosowanie jest zgodne z 
przepisami prawa ochrony środowiska. Do-
puszcza sić kominki jako dodatkowe ŝródło 
ogrzewania obiektów, 

f) nakazuje sić ochronć funkcji mieszkaniowej 
przed ponadnormatywnym oddziaływaniem 
komunikacji i określa sić obszar oddziały-
wania akustycznego (orientacyjny zasićg 
oddziaływania komunikacji kołowej wyzna-
czony został 80m od osi drogi 5KDG do 
wskazanej na rysunku planu, specjalnym 
symbolem, granicy zasićgu oddziaływania). 
W obszarze tym dopuszcza sić lokalizowa-
nie wbudowanej funkcji mieszkaniowej pod 
warunkiem dotrzymania dopuszczalnego 
poziomu hałasu dla zabudowy mieszkanio-
wej mićdzy innymi poprzez: wprowadzenie 
zieleni izolacyjnej na terenie działek budow-
lanych, wprowadzenie funkcji usługowych 
(niechronionych) od strony drogi, wyposa-
şenie nowych budynków w techniczne za-
bezpieczenia przeciwhałasowe dostosowa-
ne indywidualnie do prognozowanego po-
ziomu hałasu, 

g) od drogi 27KDL –określa sić obszar oddzia-
ływania akustycznego pomićdzy skrajną 
krawćdzią jezdni, a ustaloną w planie linią 
zabudowy, 

h) przyjmuje sić kwalifikacjć terenów w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku jako tereny mieszkaniowo –
usługowe nakazując zachowanie standar-
dów środowiskowych zawartych w ustawie 
Prawo ochrony środowiska, 

i) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko w rozumieniu przepisów odrćbnych z 
wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych i 
komunikacyjnych niezbćdnych dla prawi-

dłowego funkcjonowania gminnych i ponad 
lokalnych systemów inşynieryjnych oraz 
przedsićwzićć, dla których przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środo-
wisko wykazała brak niekorzystnego wpły-
wu na stan środowiska; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

nie określa sić ze wzglćdu na brak wystćpowa-
nia przedmiotu tych ustaleń; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje sić budowy wićcej niş jednego lo-
kalu mieszkalnego w obrćbie działki budow-
lanej oraz zmiany funkcji na mieszkalną, w 
innych budynkach, jeşeli na działce budow-
lanej znajduje sić budynek mieszkalny lub 
lokal mieszkalny, 

b) nakazuje sić uwzglćdnianie, przy prowadze-
niu robót budowlanych dla nowych budyn-
ków, przebiegów nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu od 
strony dróg, dopuszczając wysunićcie do 
1m poza ustalone linie zabudowy: partero-
wych portierni lub ganków o powierzchni 
zabudowy do 4m2; zadaszeń nad wejściami 
lub wjazdami do garaşy, wykuszy, witryn, 
balkonów, elementów małej architektury, 

c) zakazuje sić lokalizowania nowych budyn-
ków i budowli: 

 w odległości mniejszej niş 3,5m od brze-
gów rowów przewidzianych do zacho-
wania jako otwarte, 

 w odległości mniejszej niş 6m od granicy 
działek pełniącej funkcje niepublicznych 
dróg wewnćtrznych lub od granicy sić-
gacza, 

d) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze 
ścianą bez otworów bezpośrednio przy gra-
nicy działki budowlanej dla działek, o szero-
kościach mniejszych niş ustalone w planie 
albo jeşeli na działce bezpośrednio sąsiadu-
jącej -zabudowa usytuowana jest w granicy 
działki, 

e) ustala sić, şe na terenie 24U/MN nie moşe 
powstać działka budowlana mniejsza niş 
900m2 przy zachowaniu minimalnej szero-
kości frontu działki budowlanej 20m, 

f) ustala sić maksymalny wskaŝnik po-
wierzchni zabudowy - 0,5, 

g) nakazuje sić stosowanie dachów syme-
trycznych dwuspadowych lub wielospado-
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wych w budynkach rozbudowywanych i 
budowanych o nachyleniu połaci od 10o do 
45o, 

h) dopuszcza sić montaş lukarn i okien poła-
ciowych na dachach budynków rozbudo-
wywanych i budowanych, 

i) ustala sić maksymalną wysokość zabudo-
wy, usługowej i mieszkaniowej do 2 kondy-
gnacji nadziemnych z dopuszczeniem reali-
zacji trzeciej w bryle dachu, ale nie wićcej 
niş 12m oraz maksymalną wysokość elewa-
cji na nie wićcej niş 8m, 

j) ustala sić maksymalną wysokość zabudowy 
gospodarczej lub garaşy na 1 kondygnacjć, 
ale nie wićcej niş 4,5m, 

k) nakazuje sić utrzymanie stonowanej kolory-
styki elewacji budynków tworzących ciągi 
zabudowy: kolor elewacji w barwach paste-
lowych i szarościach, a dachy-ciemne od 
brązu poprzez czerwień do szarości, 

l) dopuszcza sić umieszczanie tablic i obiek-
tów reklamowych w obrćbie działki, pod 
warunkiem: 

 utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej nieprzekraczającej 10m2, 

 umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych maksymalnie do wysokości pierw-
szej kondygnacji budynków, nie wyşej 
niş dolna krawćdŝ połaci dachowej, 

 budowy na działce budowlanej jednego 
wolno stojącego obiektu reklamowego, o 
maksymalnej powierzchni 6m2, i o mak-
symalnej wysokości 4m, 

m) zezwala sić na grodzenie działek budowla-
nych zachowaniem nastćpujących warun-
ków: 

 ogrodzenia działek od strony dróg loko-
wane w liniach rozgraniczających tych 
dróg; od strony brzegu przewidzianych 
do zachowania rowów otwartych w od-
ległości 3,5m od ich brzegów; w granicy 
działek pełniących funkcje niepublicz-
nych dróg wewnćtrznych; o max wyso-
kości 1,8m nad poziom terenu (z wyjąt-
kiem bram i furtek); aşurowe, co naj-
mniej w 50%; z cokołem pełnym max do 
wysokości 0,6m nad poziom terenu, 

 dopuszcza sić miejscowe wycofania 
ogrodzeń w głąb działek nie głćbiej niş 
1,5m, 

 ustala sić zachowanie odpowiednich na-
roşnych ścićć linii ogrodzeń, 

 dopuszcza sić stosowanie elementów 
betonowych do budowy ogrodzeń wy-
łącznie jako elementów słupów i podmu-
rówek, 

 zakazuje sić ogrodzeń pełnych i w posta-
ci aşurowego muru, 

n) nakazuje sić urządzenie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych na tere-
nie inwestycji, w ilości co najmniej: 2 miej-
sca parkingowe na lokal mieszkalny wlicza-
jąc w to miejsca w garaşu; 3 miejsca par-
kingowe na 100m2 pow. usługowej oraz nie 
mniej niş 4 miejsca parkingowe na sklep, 

o) ustala sić obsługć komunikacyjną: 

 bezpośrednio z drogi 27KDL, 

 w zakresie rozbudowy i budowy we-
wnćtrznego układu komunikacji, ustala 
sić zakaz tworzenia dojazdów do działek 
budowlanych, poprzez wydzielenie od-
rćbnych nieruchomości gruntowych 
(niepublicznych dróg wewnćtrznych) 
wćşszych niş 8m, 

 dostćpność za pośrednictwem niepu-
blicznej drogi wewnćtrznej wymaga wy-
kazania w stosownych dokumentach 
własnościowych zgodnie z przepisami 
odrćbnymi z zakresu gospodarki nieru-
chomościami, 

 ustala sić zakaz urządzania bezpośred-
nich zjazdów na drogć 5KDG; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem miej-
scowym: 

a) ustala sić, şe na terenie 24U/MN nie moşe 
powstać działka budowlana mniejsza niş 
ustalona w pkt 5 lit. e i o powierzchni biolo-
gicznie czynnej mniejszej niş ustalona w 
pkt 3 lit. a, 

b) ustala sić wydzielanie nowych działek bu-
dowlanych przy zachowaniu: 

 minimalnej szerokości frontu działki bu-
dowlanej: 20m, 

 kąta połoşenia granic działki budowlanej 
w stosunku do pasa drogowego w zakre-
sie: 70o-90o; 

 zapewnienia obsługi komunikacyjnej z 
drogi 27KDL zgodnie z przepisami od-
rćbnymi z zakresu gospodarki nierucho-
mościami, 

c) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niş 
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określone w planie wyłącznie dla potrzeb 
lokalizacji urządzeń infrastruktury technicz-
nej, jako poszerzenia dróg lub pod niepu-
bliczne drogi wewnćtrzne, 

d) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów bu-
dowlanych działek wydzielonych na pod-
stawie prawomocnych decyzji administra-
cyjnych pod warunkiem stosowania okre-
ślonych w planie parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, 

e) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z wićcej niş jednej działki budowla-
nej (pod warunkiem stosowania określo-
nych planem parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, liczonych dla łącznej po-
wierzchni nieruchomości gruntowej), 

f) dopuszcza sić podziały na działki wyłącznie 
z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej z 
drogi publicznej, 

g) ustala sić zasady wydzielania działek niepu-
blicznych dróg wewnćtrznych: 

 zakazuje sić wyznaczania niepublicznych 
dróg wewnćtrznych po obu stronach 
jednego rzćdu działek budowlanych, 

 ustala sić niepubliczne drogi wewnćtrzne 
o minimalnej szerokości 8m, 

 dopuszcza sić stosowanie sićgaczy, 

 skrzyşowania niepublicznych dróg we-
wnćtrznych z drogami publicznymi i we-
wnćtrznymi pod kątem zblişonym do ką-
ta prostego z odpowiednimi naroşnymi 
ścićciami linii rozgraniczających, 

h) wszelkie projekty podziałów nieruchomości 
przylegających do drogi 5KDG wymagają 
uzgodnienia z zarządcą drogi; 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

a) zakazuje sić w ramach przeznaczenia do-
puszczalnego prowadzenia na terenach za-
budowy, nastćpujących usług: domów we-
selnych oraz innych obiektów słuşących or-
ganizacji imprez masowych, składowisk 
opału i odpadów, złomowisk, handlu gazem 
płynnym dla potrzeb motoryzacji, usług 
handlu o powierzchni sprzedaşy powyşej 
100m2 w jednym budynku, 

b) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej 110kV przy zacho-

waniu odpowiednich odległości od istnieją-
cej zabudowy mieszkaniowej, określa sić 
techniczne strefy wzdłuş liniowych obiektów 
elektroenergetycznych: które dla napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej 110kV 
wynoszą po 19m od jej osi na stronć, a dla 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
15kV wynoszą po 5m od jej osi na stronć. 
Ustala sić zamianć na podziemne napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych w 
przypadku pojawienia sić takich moşliwości 
technicznych. W przypadku likwidacji linii 
lub jej przebudowy na podziemną ograni-
czenia w zagospodarowaniu terenu tracą 
moc odpowiednio, 

c) nakazuje sić odsunićcie zabudowy od gazo-
ciągu średniego ciśnienia z zachowaniem 
odpowiednich odległości podstawowych, 

d) na terenach zmeliorowanych, ustala sić 
przed inwestowaniem, (w tym prowadze-
niem inwestycji liniowych) nakaz likwidacji 
lub przebudowy drenaşu rolniczego w 
uzgodnieniu z właściwym zarządem melio-
racji, 

e) wskazuje sić rów do zachowania, dopusz-
czając jego przesunićcie i przebudowć w ce-
lu usytuowania niekolizyjnego z planowaną 
zabudową, 

f) ze wzglćdu na płytkie zaleganie wód grun-
towych w terenie; realizacja piwnic wymaga 
przeprowadzenia badań gruntowych i spe-
cjalistycznych rozwiązań budowlanych do-
tyczących posadowienia budynku i jego izo-
lacji; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do 
czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, 
uzupełniającego i dopuszczalnego, dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowego sposobu za-
gospodarowania i uşytkowania terenu. 

Rozdał 2 
Teren zabudowy usługowej 

§ 10. 

Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 23U ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: usługi, a w 
szczególności: usługi handlu detalicznego, 
działalności biurowej, sportu i rekreacji, kul-
tury, projektowania i pracy twórczej, ga-
stronomii, dom weselny, restauracja, drob-
ne usługi rzemieślnicze takie jak usługi fry-
zjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne 
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usługi naprawcze sprzćtu codziennego 
uşytku itp.; 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, budynki gospodarcze, garaşe, 
zieleń urządzona, obiekty małej architektury, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, sieci infra-
struktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszcza sić zabudowć mieszkaniową w 
formie wbudowanego lokalu mieszkalnego 
lub budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go, wolno stojącego, 

b) pod warunkiem stosowania określonych 
planem parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zachowuje sić istniejącą zabudowć 
dopuszczając jej wymianć, remont, przebu-
dowć, nadbudowć, rozbudowć, dostoso-
wanie do obowiązujących wymogów tech-
nicznych oraz wprowadzanie urządzeń 
technicznych polepszających warunki uşyt-
kowania budynków, zmianć kolorystyki 
elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia 
dachów, 

c) dopuszcza sić budowć, modernizacjć, prze-
budowć i remont elementów sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci 
i przyłączy wodociągowych, kanalizacyj-
nych, elementów kanalizacji deszczowej, 
gazowych, stacji transformatorowych, sieci i 
przyłączy energetycznych, central telefo-
nicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyj-
nych; 

3) zasady ochrony wartości środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

a) nakazuje sić utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej, co 
najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej, 

b) dopuszcza sić powierzchniowe odprowa-
dzenie wód opadowych, 

c) zakazuje sić przekraczania standardów jako-
ści środowiska, w tym standardów jakości 
powietrza, poza granicami terenu, do które-
go inwestor ma tytuł prawny, 

d) nakazuje sić zaopatrzenie w energić cieplną 
poprzez zasilanie w szczególności: gazem 
ziemnym, energią elektryczną, z wykorzy-
staniem gazu płynnego (LPG), oleju opało-
wego lub paliw ekologicznych, w tym sta-
łych, których stosowanie jest zgodne z 

przepisami prawa ochrony środowiska. Do-
puszcza sić kominki jako dodatkowe ŝródło 
ogrzewania obiektów, 

e) nakazuje sić ochronć funkcji mieszkaniowej 
przed ponadnormatywnym oddziaływaniem 
komunikacji i określa sić obszar oddziały-
wania akustycznego (orientacyjny zasićg 
oddziaływania komunikacji kołowej wyzna-
czony został 80m od osi drogi 5KDG do 
wskazanej na rysunku planu, specjalnym 
symbolem, granicy zasićgu oddziaływania). 
W obszarze tym dopuszcza sić lokalizowa-
nie zabudowy mieszkaniowej pod warun-
kiem dotrzymania dopuszczalnego poziomu 
hałasu dla zabudowy mieszkaniowej, mić-
dzy innymi poprzez: wprowadzenie zieleni 
izolacyjnej na terenie działki budowlanej, 
wprowadzenie funkcji usługowych (nie-
chronionych) od strony drogi, wyposaşenie 
nowych budynków w techniczne zabezpie-
czenia przeciwhałasowe dostosowane in-
dywidualnie do prognozowanego poziomu 
hałasu, 

f) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko w rozumieniu przepisów odrćbnych z 
wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych i 
komunikacyjnych niezbćdnych dla prawi-
dłowego funkcjonowania gminnych i ponad 
lokalnych systemów inşynieryjnych oraz 
przedsićwzićć, dla których przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środo-
wisko wykazała brak niekorzystnego wpły-
wu na stan środowiska; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

nie określa sić ze wzglćdu na brak wystćpowa-
nia przedmiotu tych ustaleń; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) nakazuje sić uwzglćdnianie, przy prowadze-
niu robót budowlanych dla nowych budyn-
ków, przebiegów nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: od 
strony dróg dopuszczając wysunićcie do 1m 
poza ustalone linie zabudowy: parterowej 
portierni do 4m2 powierzchni zabudowy 
oraz stacji elektroenergetycznej, 

b) zakazuje sić lokalizowania nowych budyn-
ków i budowli: w odległości mniejszej niş 
2m od granicy sićgacza, 

c) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze 
ścianą bez otworów bezpośrednio przy gra-
nicy działki budowlanej dla działek, o szero-
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kościach mniejszych niş ustalone w planie, 
albo jeşeli na działce bezpośrednio sąsiadu-
jącej -zabudowa usytuowana jest w granicy 
działki, 

d) ustala sić, şe na terenie 23U nie moşe po-
wstać działka budowlana mniejsza niş 
1200m2 przy zachowaniu minimalnej szero-
kości frontu działki budowlanej 20m, 

e) ustala sić maksymalny wskaŝnik po-
wierzchni zabudowy: 0,4, 

f) nakazuje sić stosowanie dachów syme-
trycznych dwuspadowych lub wielospado-
wych w budynkach rozbudowywanych i 
budowanych o nachyleniu połaci od 10o do 
45o, 

g) dopuszcza sić montaş lukarn i okien poła-
ciowych na dachach budynków rozbudo-
wywanych i budowanych, 

h) ustala sić maksymalną wysokość zabudo-
wy, do 2 kondygnacji nadziemnych z do-
puszczeniem realizacji trzeciej w bryle da-
chu, ale nie wićcej niş 12m oraz maksymal-
ną wysokość elewacji na nie wićcej niş 8m, 

i) ustala sić maksymalną wysokość zabudowy 
gospodarczej lub garaşy na 1 kondygnacjć, 
ale nie wićcej niş 4,5m, 

j) nakazuje sić utrzymanie stonowanej kolory-
styki elewacji budynków tworzących ciągi 
zabudowy: kolor elewacji w barwach paste-
lowych i szarościach, a dachy-ciemne od 
brązu poprzez czerwień do szarości, 

k) dopuszcza sić umieszczanie tablic i obiek-
tów reklamowych w obrćbie działki, pod 
warunkiem: 

 utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej nieprzekraczającej 10m2, 

 umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych maksymalnie do wysokości pierw-
szej kondygnacji budynków, nie wyşej 
niş dolna krawćdŝ połaci dachowej, 

 budowy na działce budowlanej, jednego 
wolno stojącego obiektu reklamowego, o 
maksymalnej powierzchni 6m2 i maksy-
malnej wysokości 4m, 

l) zezwala sić na grodzenie działek budowla-
nych z zachowaniem nastćpujących warun-
ków: 

 od strony dróg ogrodzenia lokowane w 
liniach rozgraniczających tych dróg, 

 w granicy działek pełniących funkcje nie-
publicznych dróg wewnćtrznych, 

 o max wysokości 1,8m nad poziom tere-
nu (z wyjątkiem bram i furtek); aşurowe, 
co najmniej w 50%; z cokołem pełnym 
max do wysokości 0,6m nad poziom te-
renu, 

 dopuszcza sić miejscowe wycofania 
ogrodzeń w głąb działek nie głćbiej niş 
1,5m, 

 ustala sić zachowanie odpowiednich na-
roşnych ścićć linii ogrodzeń, 

 dopuszcza sić stosowanie elementów 
betonowych do budowy ogrodzeń wy-
łącznie jako elementów słupów i podmu-
rówek, 

 zakazuje sić ogrodzeń pełnych i w posta-
ci aşurowego muru, 

m) nakazuje sić urządzenie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych na tere-
nie inwestycji, w ilości co najmniej: 2 miej-
sca parkingowe na lokal mieszkalny wlicza-
jąc w to miejsca w garaşu; 3 miejsca par-
kingowe na 100m2 pow. usługowej oraz nie 
mniej niş 4 miejsca parkingowe na sklep, 

n) ustala sić obsługć komunikacyjną bezpo-
średnio z drogi 21KDL lub 20KDD: 

 w zakresie rozbudowy i budowy we-
wnćtrznego układu komunikacji, dopusz-
cza sić dostćp poprzez wydzielenie od-
rćbnej nieruchomości gruntowej (niepu-
blicznej drogi wewnćtrznej) nie wćşszej 
niş 8m, 

 dostćpność za pośrednictwem niepu-
blicznej drogi wewnćtrznej wymaga wy-
kazania w stosownych dokumentach 
własnościowych zgodnie z przepisami 
odrćbnymi z zakresu gospodarki nieru-
chomościami, 

 ustala sić zakaz urządzania bezpośred-
nich zjazdów na drogć 5KDG; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem miej-
scowym: 

a) ustala sić, şe na terenie 23U nie moşe po-
wstać działka budowlana mniejsza niş usta-
lona w pkt 5 lit. d i o powierzchni biologicz-
nie czynnej mniejszej niş ustalona w pkt 3 
lit. a, 

b) ustala sić wydzielanie nowych działek bu-
dowlanych przy zachowaniu: 

 minimalnej szerokości frontu działki bu-
dowlanej: 20m, 
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 kąta połoşenia granic działki budowlanej 
w stosunku do pasa drogowego w zakre-
sie: 55o-90o; 

 zapewnienia obsługi komunikacyjnej z 
przyległych dróg z wyłączeniem drogi 
5KDG lub niepublicznych dróg we-
wnćtrznych zgodnie z przepisami odrćb-
nymi z zakresu gospodarki nieruchomo-
ściami, 

c) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niş 
określone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, 
jako poszerzenia dróg lub pod niepubliczne 
drogi wewnćtrzne, 

d) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów bu-
dowlanych działek budowlanych wydzielo-
nych na podstawie prawomocnych decyzji 
administracyjnych pod warunkiem stoso-
wania określonych planem parametrów i 
wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, 

e) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z wićcej niş jednej działki budowla-
nej (pod warunkiem stosowania określo-
nych planem parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, liczonych dla łącznej po-
wierzchni nieruchomości gruntowej), 

f) ustala sić zasady wydzielanie działek niepu-
blicznych dróg wewnćtrznych: 

 niepubliczne drogi wewnćtrzne o mini-
malnej szerokości 8m, 

 dopuszcza sić sićgacze, 

 skrzyşowania niepublicznych dróg we-
wnćtrznych z drogami publicznymi pod 
kątem zblişonym do kąta prostego z od-
powiednimi naroşnymi ścićciami linii 
rozgraniczających; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

a) zakazuje sić lokowania składowisk opału, 
odpadów i złomowisk, 

b) na terenach zmeliorowanych, nakazuje sić 
przed inwestowaniem, (w tym prowadze-
niem inwestycji liniowych) likwidacjć lub 
przebudowć drenaşu rolniczego w uzgod-
nieniu z właściwym zarządem melioracji, 

c) ze wzglćdu na płytkie zaleganie wód grun-
towych w terenie; realizacja piwnic wymaga 
przeprowadzenia badań gruntowych i spe-

cjalistycznych rozwiązań budowlanych do-
tyczących posadowienia budynku i jego izo-
lacji; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do 
czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, 
uzupełniającego i dopuszczalnego, dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowego sposobu za-
gospodarowania i uşytkowania terenu. 

Rozdał 3 
Tereny zabudowy produkcyjnej,  

składów, magazynów i usług 

§ 11. 

Dla terenów aktywności gospodarczej: terenów 
zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów, 
usług oraz biur oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1P, 3P, 8P, 9P, 17P, 18P ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: produkcja, 
przemysł, składy i magazyny, administracja 
i biura, handel ekspozycyjny (w szczególno-
ści przyzakładowe salony sprzedaşy), usługi, 
stacje paliw i olejów opałowych, 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, budynki gospodarcze, w tym 
garaşe, zieleń urządzona, obiekty małej ar-
chitektury, obiekty socjalne w tym zamiesz-
kania zbiorowego wbudowane (miejsca ho-
telowe), 

c) przeznaczenie dopuszczalne: parkingi, sieci 
infrastruktury technicznej (w tym projekto-
wana napowietrzna linia elektroenergetycz-
na 110kV); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) pod warunkiem stosowania określonych 
planem parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zachowuje sić istniejącą zabudowć 
dopuszczając jej wymianć, remont, przebu-
dowć, nadbudowć, rozbudowć, dostoso-
wanie do obowiązujących wymogów tech-
nicznych oraz wprowadzanie urządzeń 
technicznych polepszających warunki uşyt-
kowania budynków, zmianć kolorystyki 
elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia 
dachów, 

b) dopuszcza sić wprowadzania nowych ele-
mentów zabudowy, w tym wiat i obiektów 
zamknićtych, 

c) dopuszcza sić budowć, modernizacjć, prze-
budowć i remont elementów sieci i urzą-
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dzeń infrastruktury technicznej, w tym: sieci 
i przyłączy wodociągowych, kanalizacyj-
nych, elementów kanalizacji deszczowej, 
gazowych, stacji transformatorowych, sieci i 
przyłączy energetycznych, central telefo-
nicznych, sieci i przyłączy telekomunikacyj-
nych; 

3) zasady ochrony wartości środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

a) nakazuje sić utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej, co 
najmniej 20% powierzchni działki budowla-
nej, zagospodarowanej zielenią wysoką jako 
pasy wzdłuş ogrodzeń, 

b) nakazuje sić zachowanie wskazanych na ry-
sunku planu pojedynczych drzew i szpale-
rów drzew, 

c) wzdłuş rowów otwartych nakazuje sić pozo-
stawienie, pasów terenów o minimalnej 
szerokości 3,5m niezabudowanych i wol-
nych od drzew, 

d) zakazuje sić przekraczania standardów jako-
ści środowiska, w tym standardów jakości 
powietrza poza granicami terenu, do które-
go prowadzący działalność posiada tytuł 
prawny, 

e) nakazuje sić zaopatrzenie w energić cieplną 
poprzez zasilanie w szczególności: gazem 
ziemnym, energią elektryczną, z wykorzy-
staniem gazu płynnego (LPG), oleju opało-
wego lub paliw ekologicznych, w tym sta-
łych, których stosowanie jest zgodne z 
przepisami prawa ochrony środowiska. Do-
puszcza sić kominki jako dodatkowe ŝródło 
ogrzewania obiektów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

oznacza sić tereny stanowiące przedmiot 
ochrony wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków. Ustala sić ochronć zabytku archeologicz-
nego (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP 
59-62/40, 41 na terenie 1P i 3P) w formie strefy 
ochrony konserwatorskiej, oznaczonej na ry-
sunku planu specjalnym symbolem i numerem 
59-62/40, 41. Na obszarze w/w strefy ustala sić: 

 obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków -
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszeniem właściwemu organowi -
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiąşących sić z wy-
konywaniem prac ziemnych, 

 obowiązek uzgadniania z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków budowy urządzeń 
wodnych i regulacji wód, 

 obowiązek przeprowadzenia (na koszt oso-
by fizycznej lub jednostki organizacyjnej 
zamierzającej realizować roboty budowlane) 
badań archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji. Przed rozpoczćciem badań 
archeologicznych wymagane jest uzyskanie 
od wojewódzkiego konserwatora zabytków 
pozwolenia na ich prowadzenie, 

 w obszarze stanowiska archeologicznego 
warunkiem wydzielenia działki pod drogć 
(poszerzenie drogi) i dopuszczenia do ko-
rzystania z tej drogi jest uzyskanie opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) nakazuje sić uwzglćdnianie, przy prowadze-
niu robót budowlanych dla nowych budyn-
ków, przebiegów nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza sić lokalizowanie poza nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy parterowych 
budynków portierni (o maksymalnej po-
wierzchni zabudowy do 4m2) wkompono-
wanych w ogrodzenie lub stacji elektro-
energetycznych, 

c) zakazuje sić lokalizowania nowych budyn-
ków i budowli: 

 w odległości mniejszej niş 6m od niepu-
blicznych dróg wewnćtrznych lub sićga-
czy, wydzielonych równieş na działkach 
sąsiednich, 

 dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze 
ścianą bez otworów bezpośrednio przy 
granicy działki budowlanej dla działek, o 
szerokościach mniejszych niş 40m, albo 
jeşeli na działce sąsiedniej-zabudowa 
usytuowana jest odpowiednio w granicy 
działki, 

d) ustala sić, şe na terenie P nie moşe powstać 
działka mniejsza niş 2000m2 przy zachowa-
niu minimalnej szerokości frontu działki bu-
dowlanej 40m, 

e) ustala sić maksymalny wskaŝnik po-
wierzchni zabudowy: 0,5, 

f) dopuszcza sić stosowanie dachów płaskich 
lub pogrąşonych w budynkach rozbudowy-
wanych i budowanych -od 10o do 35o, 
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g) dopuszcza sić zastosowanie innych nie-
standardowych rozwiązań takich jak kopuły, 
powierzchnie sferyczne i nierozwijalne, 

h) dopuszcza sić montaş lukarn i okien poła-
ciowych na dachach budynków rozbudo-
wywanych i budowanych, 

i) ustala sić maksymalną wysokość zabudo-
wy: 

 do 12m. Wysokość tć mogą przekraczać 
obiekty i urządzenia techniczne niezbćd-
ne do właściwego funkcjonowania insta-
lacji technologicznych, 

 do 5m dla budynków portierni, budyn-
ków gospodarczych, 

j) ustala sić maksymalną wysokość elewacji: 

 do 12m dla budynków z przeznaczeniem 
podstawowym, 

 do 5m dla budynków portierni dopusz-
czonych do lokowania elewacji w linii 
ogrodzeń, 

k) nakazuje sić utrzymanie stonowanej kolory-
styki elewacji budynków tworzących ciągi 
zabudowy: dopuszcza sić kolor elewacji w 
barwach pastelowych i szarościach, a da-
chy-ciemne od brązu poprzez czerwień do 
szarości, z dopuszczeniem barwnych ele-
mentów charakterystycznych dla danego 
rodzaju inwestycji lub danego inwestora lub 
uşytkownika, w tym tablic i kasetonów in-
formacyjnych. Naleşy unikać stosowania 
duşych płaszczyzn w ostrych „chemicznych 
kolorach”, 

l) dopuszcza sić umieszczanie tablic i obiek-
tów reklamowych w obrćbie działki, pod 
warunkiem: 

 umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych maksymalnie do wysokości pierw-
szej kondygnacji budynków, 

 ujednolicenia formatów reklam, zawie-
szenia ich na jednej wysokości i jedna-
kowo ukierunkowanych, sytuowanie re-
klam moşliwie w jednakowych odległo-
ściach (nie czćściej niş co 80m) wzdłuş 
dróg KDG, KDZ, 

 umieszczenia maksymalnie dwóch pól 
reklamowych o łącznej powierzchni 8m2 
(liczone dla wszystkich ścian) lub pasa 
reklam o maksymalnej szerokości 1m 
umieszczonego na wysokości gzymsu 
I kondygnacji (ściana reklamowa), 

m) zezwala sić na grodzenie działek budowla-
nych z zachowaniem nastćpujących warun-
ków: 

 ogrodzenia działek od strony dróg loko-
wane w liniach rozgraniczających tych 
dróg; od strony brzegu przewidzianych 
do zachowania rowów otwartych w od-
ległości 3,5m od ich brzegów; w granicy 
działek pełniących funkcje niepublicz-
nych dróg wewnćtrznych; aşurowe, co 
najmniej w 50%; z cokołem pełnym max 
do wysokości 0,6m nad poziom terenu, 

 dopuszcza sić miejscowe wycofania 
ogrodzeń w głąb działek nie głćbiej niş 
1,5m, 

 nakazuje sić zachowanie odpowiednich 
naroşnych ścićć linii ogrodzeń, 

 dopuszcza sić stosowanie elementów 
betonowych do budowy ogrodzeń wy-
łącznie jako elementów słupów i podmu-
rówek, 

 zakazuje sić ogrodzeń pełnych i w posta-
ci aşurowego muru, 

n) nakazuje sić urządzenie miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych na tere-
nie inwestycji, w ilości, co najmniej: 20 
miejsc parkingowych na 100 osób zatrud-
nionych; 3 miejsca parkingowe na 100m2 
usług, 

o) ustala sić obsługć komunikacyjną: 

 bezpośrednio z przyległych dróg pu-
blicznych KDZ i KDL, 

 z drogi 5KDG poprzez wyznaczone skrzy-
şowanie z drogami zlokalizowanymi 
wzdłuş terenów 9P i 18P połączonych z 
drogami 15KDL, 12KDD i 20KDD, 

 ustala sić zakaz urządzania bezpośred-
nich zjazdów na drogć 5KDG; 

p) w zakresie rozbudowy i budowy wewnćtrz-
nego układu komunikacji: 

 na terenach odpowiednio 18P i 9P naka-
zuje sić lokalizacjć niepublicznych dróg 
wewnćtrznych, 

 nakazuje sić odpowiednio włączenia nie-
publicznych dróg wewnćtrznych do dróg 
publicznych 15KDL, 12KDD i 20KDD, 

 ustala sić zakaz tworzenia dojazdów do 
działek budowlanych, poprzez wydziele-
nie odrćbnych nieruchomości grunto-
wych (niepublicznych dróg wewnćtrz-
nych) wćşszych niş 10m, 
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 dostćpność za pośrednictwem niepu-
blicznej drogi wewnćtrznej wymaga wy-
kazania w stosownych dokumentach 
własnościowych zgodnie z przepisami 
odrćbnymi z zakresu gospodarki nieru-
chomościami, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem miej-
scowym: 

a) ustala sić, şe na terenie P nie moşe powstać 
działka budowlana mniejsza niş ustalona w 
pkt 5 lit. d i o powierzchni biologicznie 
czynnej mniejszej niş ustalona w pkt 3 lit. a, 

b) ustala sić wydzielanie nowych działek bu-
dowlanych przy zachowaniu: 

 minimalnej szerokości frontu działki bu-
dowlanej: 40m, 

 kąta połoşenia granic działki budowlanej 
w stosunku do pasa drogowego w zakre-
sie: 55o-90o; 

 zapewnienia obsługi komunikacyjnej z 
przyległych dróg publicznych lub niepu-
blicznych dróg wewnćtrznych (za wyjąt-
kiem drogi 5KDG), zgodnie z przepisami 
odrćbnymi z zakresu gospodarki nieru-
chomościami, 

c) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niş 
określone planem wyłącznie dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, 
jako poszerzenia dróg lub pod niepubliczne 
drogi wewnćtrzne, 

d) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów bu-
dowlanych działek budowlanych wydzielo-
nych na podstawie prawomocnych decyzji 
administracyjnych pod warunkiem stoso-
wania określonych planem parametrów i 
wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, 

e) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów bu-
dowlanych nieruchomości gruntowych zło-
şonych z wićcej niş jednej działki budowla-
nej (pod warunkiem stosowania określo-
nych planem parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, liczonych dla łącznej po-
wierzchni nieruchomości gruntowej), 

f) dopuszcza sić podziały na działki wyłącznie 
z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej z 
dróg publicznych, 

g) ustala sić zasady wydzielanie działek niepu-
blicznych dróg wewnćtrznych: 

 zakazuje sić wyznaczania niepublicznych 
dróg wewnćtrznych po obu stronach 
jednego rzćdu działek budowlanych, 

 ustala sić niepubliczne drogi wewnćtrzne 
o minimalnej szerokości 10m, 

 nakazuje sić dwustronne połączenia dróg 
wewnćtrznych z drogami publicznymi 
lub jednostronne z placykami do zawra-
cania (minimalne wymiary 20 x 20m), 

 w odniesieniu do nowych podziałów za-
kazuje sić stosowania sićgaczy, 

 skrzyşowania niepublicznych dróg we-
wnćtrznych z drogami publicznymi i we-
wnćtrznymi pod kątem zblişonym do ką-
ta prostego z odpowiednimi naroşnymi 
ścićciami linii rozgraniczających, 

h) zagospodarowanie czćści działki nr ew. 33 
połoşonej po zachodniej stronie drogi 5KDG 
wymaga scalenia z działką nr nr ew. 72/3 w 
celu zapewnienia dojazdu od strony drogi 
6KDZ, 

i) wszelkie projekty podziałów nieruchomości 
przylegających do drogi 5KDG wymagają 
uzgodnienia z zarządcą drogi; 

j) zagospodarowanie czćści działki nr ew. 33 
połoşonej po wschodniej stronie drogi 
5KDG wymaga scalenia z działką nr ew. 37/1 
w celu zapewnienia dojazdu od strony drogi 
7KDZ, 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

a) zakazuje sić w ramach przeznaczenia do-
puszczalnego prowadzenia na terenach za-
budowy, nastćpujących usług: składowisk 
opału, odpadów i złomowisk, usług handlu 
o powierzchni sprzedaşy powyşej 400m2, 

b) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej 110kV przy zacho-
waniu odpowiednich odległości od zabu-
dowy (dotyczy terenu 3P i 9P), określa sić 
techniczne strefy wzdłuş liniowych obiektów 
elektroenergetycznych: które dla napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej 110kV 
wynoszą po 19m od jej osi na stronć, a dla 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
15kV wynoszą po 5m od jej osi na stronć. 
Ustala sić zamianć na podziemne napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych w 
przypadku pojawienia sić takich moşliwości 
technicznych. W przypadku likwidacji linii 
lub jej przebudowy na podziemną ograni-
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czenia w zagospodarowaniu terenu tracą 
moc odpowiednio, 

c) nakazuje sić odsunićcie zabudowy od gazo-
ciągu średniego ciśnienia z zachowaniem 
odpowiednich odległości podstawowych, 

d) na terenach zmeliorowanych, nakazuje sić 
przed inwestowaniem, (w tym prowadze-
niem inwestycji liniowych) likwidacjć lub 
przebudowć drenaşu rolniczego w uzgod-
nieniu z właściwym zarządem melioracji, 

e) wskazuje sić rowy do zachowania, dopusz-
czając ich przesunićcie i przebudowć (prze-
sunićcie i usytuowanie równolegle wzdłuş 
granic działek lub dróg), 

f) ze wzglćdu na płytkie zaleganie wód grun-
towych w terenie; realizacja piwnic wymaga 
przeprowadzenia badań gruntowych i spe-
cjalistycznych rozwiązań budowlanych do-
tyczących posadowienia budynku i jego izo-
lacji; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do 
czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, 
uzupełniającego i dopuszczalnego, dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowego sposobu za-
gospodarowania i uşytkowania terenu lub wy-
korzystanie na cele parkingów. 

Rozdał 4 
Teren infrastruktury technicznej 

§ 12. 

Dla terenu infrastruktury technicznej: urządzeń 
elektroenergetycznych oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2E, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: urządzenia 
elektroenergetyczne – planowany Główny 
Punkt Zasilania (stacja 110/15kV), 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, budynki administracyjne i tech-
niczne, budynki gospodarcze, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, sieci in-
frastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

dopuszcza sić budowć, modernizacjć, przebu-
dowć i remont elementów sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej, w tym: sieci i przyłą-
czy wodociągowych, kanalizacyjnych, elemen-
tów kanalizacji deszczowej, gazowych, sieci i 
przyłączy energetycznych, sieci i przyłączy te-
lekomunikacyjnych; 

3) zasady ochrony wartości środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

a) nakazuje sić utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej na 
działce budowlanej, co najmniej 10% po-
wierzchni działki, 

b) dopuszcza sić powierzchniowe odprowa-
dzenie wód opadowych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

nie określa sić ze wzglćdu na brak wystćpowa-
nia przedmiotu tych ustaleń; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) nakazuje sić uwzglćdnianie, przy prowadze-
niu robót budowlanych dla nowych budyn-
ków, przebiegów nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ustala sić maksymalny wskaŝnik po-
wierzchni zabudowy – 0,6, 

c) dopuszcza sić stosowanie dachów płaskich 
od 10o do 35o, 

d) ustala sić maksymalną wysokość zabudo-
wy: 

 do 12m wysokość tć mogą przekraczać 
obiekty i urządzenia techniczne niezbćd-
ne do właściwego funkcjonowania insta-
lacji technologicznych, 

 do 5m dla budynków portierni, budyn-
ków gospodarczych, 

e) ustala sić maksymalną wysokość elewacji: 

 do 12m dla budynków przeznaczeniem 
podstawowym, 

 do 5m dla budynków portierni dopusz-
czonych do lokowania elewacji w linii 
ogrodzeń, 

f) dopuszcza sić umieszczanie tablic, obiektów 
informacyjnych i reklamowych w obrćbie 
działki, pod warunkiem: 

 utrzymania łącznej powierzchni rekla-
mowej nieprzekraczającej 6m2, 

 umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych do maksymalnej wysokości pierw-
szej kondygnacji budynku, 

 budowy jednego wolno stojącego obiek-
tu reklamowego, o maksymalnej po-
wierzchni 6m2 i o maksymalnej wysoko-
ści do 4m, 
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g) zezwala sić na grodzenie terenu 2E z za-
chowaniem nastćpujących warunków: 

 ogrodzenia od strony dróg lokowane w 
liniach rozgraniczających tych dróg        
(z wyjątkiem bram i furtek); aşurowe, co 
najmniej w 50%; z cokołem pełnym max 
do wysokości 0,6m nad poziom terenu, 

 nakazuje sić zachowanie odpowiednich 
naroşnych ścićć linii ogrodzeń, 

 dopuszcza sić stosowanie elementów 
betonowych do budowy ogrodzeń wy-
łącznie jako elementów słupów i podmu-
rówek, 

 zakazuje sić wznoszenia ogrodzeń peł-
nych i w postaci aşurowego muru, 

h) nakazuje sić urządzenie na terenie inwesty-
cji, co najmniej 5 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych, 

i) ustala sić obsługć komunikacyjną: 

 bezpośrednio z drogi publicznej 6KDZ w 
uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

 w uzgodnieniu z zarządcą drogi dopusz-
cza sić zjazd na drogć 5KDG; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem miej-
scowym: 

a) ustala sić zachowanie terenu 2E jako całości 
funkcjonalno - przestrzenną dopuszczając 
wydzielenie działki budowlanej w granicach 
terenu 2E, z zachowaniem kąta połoşenia 
granic działki budowlanej w stosunku do 
pasa drogowego w zakresie 60o - 90o, wy-
łącznie dla potrzeb lokalizacji urządzeń in-
frastruktury technicznej, jako poszerzenia 
dróg, 

b) dopuszcza sić wydzielenie działki dla po-
trzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury 
technicznej wyłącznie z obsługą komunika-
cyjną z przyległej drogi 6KDZ; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

a) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej 110kV. W przypad-
ku likwidacji linii lub jej przebudowy na 
podziemną ograniczenia w zagospodaro-
waniu terenu odpowiednio tracą moc, 

b) na terenie zmeliorowanym, nakazuje sić 
przed inwestowaniem, (w tym prowadze-
niem inwestycji liniowych) likwidacjć lub 

przebudowć drenaşu rolniczego w uzgod-
nieniu z właściwym zarządem melioracji, 

c) ze wzglćdu na płytkie zaleganie wód grun-
towych w terenie; realizacja zabudowy wy-
maga przeprowadzenia badań gruntowych i 
specjalistycznych rozwiązań budowlanych 
dotyczących posadowienia budynku i jego 
izolacji; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: 

do czasu realizacji przeznaczenia podstawowe-
go, uzupełniającego i dopuszczalnego, dopusz-
cza sić zachowanie dotychczasowego sposobu 
zagospodarowania i uşytkowania terenu. 

Dział III 
Przepisy szczegółowe 

Tereny komunikacji drogowej 

§ 13. 

1. Podstawowy układ drogowy obszaru objćtego 
planem, słuşący powiązaniom zewnćtrznym i 
wewnćtrznym tego obszaru, tworzą nastćpują-
ce drogi publiczne: 

1) planowana droga wojewódzka – zachodnia 
obwodnica- 5KDG – droga klasy głównej; 

2) drogi wojewódzka 26KDG/KDZ – fragment 
drogi klasy głównej (nr 579) z dopuszcze-
niem obnişenia do klasy zbiorczej; 

3) drogi powiatowe istniejące - 6KDZ, 7KDZ – 
drogi klasy zbiorczej. 

2. Drogi wymienione w ust. 1 pkt 2 słuşą obsłu-
dze obszaru, w tym terenów przyległych do 
nich, na warunkach określonych w przepisach 
odrćbnych dla dróg tych klas, w tym w zakre-
sie sytuowania zjazdów. 

3. Układ obsługujący tworzą drogi publiczne kla-
sy dróg lokalnych istniejące i planowane, 
oznaczone symbolem 10KDL, 14 KDL, 15KDL, 
16KDL, 21KDL(1508W), 22KDL(1508W), 27KDL, 
12KDD oraz 20KDD wyprowadzające ruch na 
drogi wymienione w ust. 1 lub słuşące bezpo-
średnio obsłudze przyległych terenów zabu-
dowy, poprzez zjazdy i włączenia dróg we-
wnćtrznych, z uwzglćdnieniem wymagań bez-
pieczeństwa uşytkowania dróg publicznych, 
określonych w przepisach odrćbnych. 

4. Dopuszcza sić, poza wyznaczonymi na rysunku 
planu drogami publicznymi KDG, KDG/KDZ, 
KDZ, KDL oraz KDD dostćp do działek budow-
lanych poprzez drogi wewnćtrzne (niepublicz-
ne) i sićgacze. 
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§ 14. 

Dla terenu komunikacji drogowej – publicznej 
drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem: 5KDG ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa –
droga klasy głównej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) ustala sić skrzyşowania z drogami 6KDZ i 
7KDZ oraz z drogami 21KDL i 22KDL, 

b) wyznacza sić dodatkowe skrzyşowanie z 
drogami obsługującymi tereny 18P i 9P, 

c) zakazuje sić urządzania bezpośrednich zjaz-
dów z działek budowlanych oraz włączeń 
dróg wewnćtrznych na jezdnie drogi klasy 
głównej-5KDG, 

d) w liniach rozgraniczających drogi 5KDG 
ustala sić lokowanie urządzeń technicznych 
drogi oraz dopuszcza sić budowć chodni-
ków, ścieşek rowerowych oraz obiektów i 
urządzeń słuşących komunikacji publicznej, 
takich jak: zatoki i przystanki autobusowe, 

e) dopuszcza sić umieszczanie w liniach roz-
graniczających drogi 5KDG urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej oraz obiektów i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

3) zasady ochrony wartości środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

a) pasy terenu pomićdzy linią rozgraniczającą, 
a chodnikiem naleşy zagospodarować ziele-
nią –szpalery drzew i formowane şywopło-
ty- tworzącą pasma zieleni izolacyjnej, o ile 
nie koliduje to z sieciami infrastruktury 
technicznej i bezpieczeństwem ruchu dro-
gowego, 

b) nakazuje sić realizacjć urządzeń ochrony 
środowiska w szczególności: ekrany aku-
styczne, wały ziemne i inne zabezpieczenia 
przed oddziaływaniem komunikacji (hałas, 
wibracje i zanieczyszczenia powietrza) na 
sąsiednie tereny zabudowy na których znaj-
dują sić obiekty związane ze stałym lub wie-
logodzinnym przebywaniem dzieci i mło-
dzieşy, 

c) ustala sić zachowanie i ochronć kapliczki 
przydroşnej poprzez jej przesunićcie poza 
jezdnie drogi 5KDG. Ustala sić wydzielenie 
przy kapliczce placu min. 1,5 x 1,5m; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków 

oznacza sić teren stanowiący przedmiot ochro-
ny wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Ustala sić ochronć zabytku archeologicznego 
(stanowisko archeologiczne nr ew. AZP 59-
62/40, 41) w formie strefy ochrony konserwa-
torskiej, oznaczonej na rysunku planu specjal-
nym symbolem i numerem 59-62/40, 41. Na 
obszarze w/w strefy ustala sić: 

 obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków -
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszeniem właściwemu organowi -
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiąşących sić z wy-
konywaniem prac ziemnych, 

 obowiązek przeprowadzenia (na koszt oso-
by fizycznej lub jednostki organizacyjnej 
zamierzającej realizować roboty budowlane) 
badań archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji. Przed rozpoczćciem badań 
archeologicznych wymagane jest uzyskanie 
od wojewódzkiego konserwatora zabytków 
pozwolenia na ich prowadzenie, 

 w obszarze stanowiska archeologicznego 
warunkiem wydzielenia działki pod drogć 
(poszerzenie drogi) i dopuszczenia do ko-
rzystania z tej drogi jest uzyskanie opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza sić budowć obustronnych chod-
ników i ścieşek rowerowych przy zachowa-
niu szerokości zgodnie z przepisami odrćb-
nymi, 

b) ustala sić szerokość w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z rysunkiem planu, 

c) ustala sić docelowo dwie jezdnie mające, co 
najmniej 2 pasy ruchu w jednym kierunku 
minimalnej szerokości 3,5m z dopuszcze-
niem w etapie jednej jezdni mającej co naj-
mniej 2 pasy ruchu w jednym kierunku, o 
minimalnej szerokości 3,5m dopuszczając 
korekty zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

d) ustala sić zakaz umieszczania tablic, obiek-
tów reklamowych i informacyjnych, 

e) dopuszcza sić lokowanie w liniach rozgrani-
czających drogi 5KDG elementów gminne-
go systemu informacji przestrzennej (nie 
mniej niş co 80m i odsunićte 30m od bu-
dynków) w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem miej-
scowym: 
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nie określa sić ze wzglćdu na brak wystćpowa-
nia przedmiotu tych ustaleń; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

a) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej 110kV przy zacho-
waniu odpowiednich odległości od krawć-
dzi jezdni, 

b) na terenach zmeliorowanych, nakazuje sić 
przed inwestowaniem, (w tym prowadze-
niem inwestycji liniowych) likwidacjć lub 
przebudowć drenaşu rolniczego w uzgod-
nieniu z właściwym zarządem melioracji 
oraz przesunićcie i przebudowć rowów me-
lioracji szczegółowej; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: do 
czasu realizacji drogi 5KDG dopuszcza sić tym-
czasowe wykorzystanie terenów dla potrzeb 
produkcji rolnej lub pod parkingi; 

§ 15. 

Dla terenów komunikacji drogowej – publicznych 
dróg zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 6KDZ, 7KDZ oraz 26KDG/KDZ (czćść 
drogi klasy głównej z dopuszczeniem obnişenia 
do klasy zbiorczej - czćść drogi nr 579) ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa – 
drogi zbiorcze; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszcza sić modernizacjć istniejących 
budowli drogowych, 

b) ustala sić skrzyşowanie dróg KDZ z drogą 
5KDG, 

c) ustala sić budowć chodników, ścieşek ro-
werowych w obrćbie linii rozgraniczających 
dróg KDZ oraz obiektów i urządzeń słuşą-
cych komunikacji publicznej, takich jak: za-
toki i przystanki autobusowe, 

d) dopuszcza sić lokowanie w liniach rozgrani-
czających drogi urządzeń i sieci infrastruktu-
ry technicznej w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, zasady ochro-
ny wartości środowiska i przyrody: 

a) pasy terenu pomićdzy linią rozgraniczającą, 
a chodnikiem naleşy zagospodarować ziele-
nią –szpalery drzew i formowane şywopło-
ty- tworzącą pasma zieleni izolacyjnej, o ile 

nie koliduje to z sieciami infrastruktury 
technicznej i bezpieczeństwem ruchu dro-
gowego, 

b) ustala sić obustronne chodniki i jedno-
stronne ścieşki rowerowe przy zachowaniu 
szerokości zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

c) ustala sić szerokość dróg KDZ w liniach 
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

d) ustala sić jedną jezdnić mającą, co najmniej 
1 pas ruchu w jednym kierunku o szerokości 
3,5m z dopuszczeniem korekty zgodnie z 
przepisami odrćbnymi oraz lokowanie urzą-
dzeń technicznych drogi, 

e) ustala sić zakaz umieszczania tablic, obiek-
tów reklamowych i informacyjnych z do-
puszczeniem lokowania w liniach rozgrani-
czających dróg znaków wymaganych prze-
pisami odrćbnymi, elementów gminnego 
systemu informacji przestrzennej w uzgod-
nieniu z zarządcą drogi, 

f) pasy terenu wzdłuş linii rozgraniczającej 
dróg KDZ naleşy zagospodarować zielenią 
w formie szpalerów drzew i formowanych 
şywopłotów tworzących pasma zieleni izo-
lacyjnej; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

a) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 110kV i 15kV 
przy zachowaniu odpowiednich odległości 
od krawćdzi jezdni. Ustala sić zamianć na 
podziemne napowietrznych linii elektro-
energetycznych w przypadku pojawienia sić 
takich moşliwości technicznych. W przypad-
ku likwidacji linii lub jej przebudowy na 
podziemną ograniczenia w zagospodaro-
waniu terenu tracą moc odpowiednio, 

b) dopuszcza sić przebudowć i przesunićcie 
gazociągu średniego ciśnienia z zachowa-
niem odpowiednich odległości podstawo-
wych, 

c) na terenach zmeliorowanych, ustala sić 
przed inwestowaniem, (w tym prowadze-
niem inwestycji liniowych) nakaz likwidacji 
lub przebudowy drenaşu rolniczego w 
uzgodnieniu z właściwym zarządem melio-
racji. Dopuszcza sić przesunićcie i przebu-
dowć rowów melioracji szczegółowej i usy-
tuowanie równolegle wzdłuş granic działek 
lub dróg; 
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5) nie określa sić ze wzglćdu na brak wystćpowa-

nia przedmiotu ustaleń dotyczących: 

a) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości, 

b) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

c) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów. 

§ 16. 

Dla terenów komunikacji drogowej – publicznych 
dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 10KDL, 14KDL(droga nr 010604), 
15KDL, 16KDL, 21KDL(droga 01508W) i 22KDL 
(droga Nr 01508W) oraz 27KDL: ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa – 
drogi lokalne w ciągu dróg powiatowych i 
gminnych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) ustala sić połączenie drogi 15KDL z drogą 
wewnćtrzną na terenie 18P jak na rysunku 
planu, 

b) dopuszcza sić modernizacjć istniejących 
budowli drogowych, 

c) dopuszcza sić budowć obustronnych chod-
ników, ścieşek rowerowych w obrćbie linii 
rozgraniczających drogi, oraz obiektów i 
urządzeń słuşących komunikacji publicznej, 
takich jak: zatoki i przystanki autobusowe, 

d) dopuszcza sić umieszczanie w liniach roz-
graniczających drogi urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej oraz obiektów w 
uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, zasady ochro-
ny wartości środowiska i przyrody: 

a) dopuszcza sić budowć obustronnych chod-
ników i ścieşek rowerowych przy zachowa-
niu szerokości zgodnie z przepisami odrćb-
nymi, 

b) ustala sić szerokość w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z rysunkiem planu, 

c) ustala sić jedną jezdnić mającą, co najmniej 
1 pas ruchu w jednym kierunku o szerokości 
3m dopuszczając korekty zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, 

d) ustala sić zakaz umieszczania tablic rekla-
mowych i informacyjnych, dopuszcza sić 
lokowanie w liniach rozgraniczających dróg, 

znaków i oznaczeń wymaganych przepisami 
odrćbnymi, elementów gminnego systemu 
informacji przestrzennej w uzgodnieniu z 
zarządcą drogi, 

e) pasy terenu wzdłuş linii rozgraniczającej na-
leşy zagospodarować zielenią – szpalery 
drzew i formowane şywopłoty; 

f) zakazuje sić umieszczania tablic i obiektów 
reklamowych; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

a) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 110kV i 15kV 
przy zachowaniu odpowiednich odległości 
od krawćdzi jezdni. Ustala sić zamianć na 
podziemne napowietrznych linii elektro-
energetycznych w przypadku pojawienia sić 
takich moşliwości technicznych. W przypad-
ku likwidacji linii lub jej przebudowy na 
podziemną ograniczenia w zagospodaro-
waniu terenu tracą moc odpowiednio, 

b) dopuszcza sić przebudowć i przesunićcie 
gazociągu średniego ciśnienia z zachowa-
niem odpowiednich odległości podstawo-
wych, 

c) na terenach zmeliorowanych, nakazuje sić 
przed inwestowaniem, (w tym prowadze-
niem inwestycji liniowych) likwidacjć lub 
przebudowć drenaşu rolniczego w uzgod-
nieniu z właściwym zarządem melioracji 
oraz przesunićcie i przebudowć rowów me-
lioracji szczegółowej; 

5) zasady ochrony wartości krajobrazu kulturo-
wego: 

przy drodze 14KLD ustala sić ochronć kapliczki 
i zagospodarowanie zielenią placu wokół ka-
pliczki, dopuszczając jej przesunićcie; 

6) nie określa sić ze wzglćdu na brak wystćpowa-
nia przedmiotu ustaleń dotyczących: 

a) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, 

b) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: 

do czasu realizacji dróg 10KDL, 15KDL, 16KDL i 
27KDL dopuszcza sić tymczasowe wykorzysta-
nie terenów dla potrzeb produkcji rolnej lub 
pod parkingi. 
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§ 17. 

Dla terenów komunikacji drogowej – publicznych 
dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 12KDD i 20KDD- ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa – 
drogi dojazdowe; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) ustala sić połączenie drogi 12KDD z drogą 
wewnćtrzną na terenie 9P jak na rysunku 
planu, 

b) dopuszcza sić budowć chodników w obrć-
bie linii rozgraniczających drogi, 

c) dopuszczą sić umieszczanie w liniach roz-
graniczających drogi urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; zasady ochro-
ny wartości środowiska i przyrody: 

a) dopuszcza sić budowć obustronnych chod-
ników przy zachowaniu szerokości zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, 

b) ustala sić szerokość w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z rysunkiem planu, 

c) ustala sić jedną jezdnić mającą, co najmniej 
1 pas ruchu w jednym kierunku o szeroko-
ści, co najmniej 2,5m dopuszczając korekty 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

d) zakazuje sić umieszczania tablic i obiektów 
reklamowych, 

e) dopuszcza sić zagospodarowanie zielenią 
(formowane şywopłoty, szpalery drzew) pa-
sów terenu wzdłuş linii rozgraniczającej; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

a) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 110kV i 15kV 
przy zachowaniu odpowiednich odległości 
od krawćdzi jezdni. Ustala sić zamianć na 
podziemne napowietrznych linii elektro-
energetycznych w przypadku pojawienia sić 
takich moşliwości technicznych. W przypad-
ku likwidacji linii lub jej przebudowy na 
podziemną ograniczenia w zagospodaro-
waniu terenu tracą moc odpowiednio, 

b) dopuszcza sić przebudowć i przesunićcie 
gazociągu średniego ciśnienia z zachowa-
niem odpowiednich odległości podstawo-
wych, 

c) na terenach zmeliorowanych, nakazuje sić 
przed inwestowaniem, (w tym prowadze-
niem inwestycji liniowych) likwidacjć lub 
przebudowć drenaşu rolniczego w uzgod-
nieniu z właściwym zarządem melioracji 
oraz w przypadku takiej konieczności prze-
sunićcie i przebudowć rowów melioracji 
szczegółowej; 

5) nie określa sić nakazów, zakazów dopuszczeń 
lub ograniczeń ze wzglćdu na brak wystćpo-
wania przedmiotu ustaleń dotyczących: 

a) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, 

b) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

c) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości; 

6) sposób termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów: 

do czasu realizacji drogi 12KDD i 20KDD do-
puszcza sić tymczasowe wykorzystanie tere-
nów dla potrzeb produkcji rolnej. 

Dział IV 
Przepisy szczegółowe 

Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

§ 18. 

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej w 
obszarze objćtym planem ustala sić: 

1) Dopuszcza sić rozbudowć i przebudowć ist-
niejących oraz budowć nowych sieci infra-
struktury technicznej, przy czym nie ograni-
cza sić moşliwości modernizacji i rozbudo-
wy istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej w celu dostosowania ich do rozwią-
zań lokalizacyjnych lub technicznych przyjć-
tych przez gestorów infrastruktury w celu 
obsługi infrastrukturalnej terenów zgodnie z 
ich przeznaczeniem i parametrami zabudo-
wy ustalonymi w planie oraz terenów poło-
şonych poza granicami obszaru objćtego 
niniejszą uchwałą; 

2) nakazuje sić prowadzenie sieci infrastruktu-
ry technicznej przez tereny przeznaczone na 
cele publiczne, w szczególności przez tereny 
dróg publicznych oraz przez tereny dróg 
wewnćtrznych (w tym niepublicznych), na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą (wła-
ścicielem) drogi; 

3) nakazuje sić rezerwowania pasów terenu 
dla urządzeń infrastruktury technicznej w li-
niach rozgraniczających tereny dróg pu-
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blicznych oraz dróg wewnćtrznych (w tym 
niepublicznych) stanowiących dostćp do 
działek budowlanych; 

4) dopuszcza sić prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej przez tereny przeznaczone 
na inne cele w przypadku braku moşliwości 
prowadzenia jak w pkt 2, i po uzyskaniu od-
powiedniej zgody właściciela terenu. 

2. Nakazuje sić modernizacjć i rozbudowć sieci i 
urządzeń infrastruktury w obszarze objćtym 
planem: 

1) jako inwestycji celu publicznego dla sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, których 
budowa i eksploatacja naleşy do zadań wła-
snych gminy; 

2) jako inwestycji realizowanych przez zarząd-
ców sieci: energetycznych, gazowych i tele-
komunikacyjnych na zasadach określonych 
w przepisach odrćbnych. 

3. Dopuszcza sić wydzielanie nowych działek, 
niezbćdnych dla realizacji inwestycji, słuşących 
budowie nowych obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej o powierzchni niezbćdnej 
do ich budowy zgodnie z przepisami odrćbny-
mi. 

4. Przebieg istniejących i planowanych sieci in-
frastruktury technicznej określa sić jako: 

1) wiąşący dla przebiegów odcinków istnieją-
cych; 

2) orientacyjny pod wzglćdem przebiegu i usy-
tuowania w obrćbie pasa infrastruktury dla 
przebiegów odcinków planowanych. 

§ 19. 

W odniesieniu do zasad dotyczących zaopatrzenia 
w wodć: 

1) dla sieci istniejących: 

a) dopuszcza sić prowadzenia prac moderni-
zacyjnych, 

b) dopuszcza sić zmian przebiegu sieci w ra-
mach opracowania projektów budowla-
nych, 

c) nakazuje sić zaopatrzenie w wodć obszaru 
objćtego planem za pośrednictwem sieci 
powiązanych z gminnym systemem wodo-
ciągowym; 

2) dla sieci planowanych: 

a) nakazuje sić zaopatrzenia w wodć obszaru 
objćtego planem za pośrednictwem sieci 
powiązanych z gminnym systemem wodo-
ciągowym, 

b) nakazuje sić budowć nowych sieci w kory-
tarzach infrastruktury w obrćbie linii roz-
graniczających drogi lub na terenach przy-
ległych po uzyskaniu odpowiedniej zgody 
właściciela, 

c) dopuszcza sić zmianć przebiegu sieci w ra-
mach opracowania projektów budowla-
nych; 

3) na terenach nieuzbrojonych w sieci wodocią-
gowe: 

a) dopuszcza sić zachowanie istniejących 
studni jako dodatkowych ujćć wody pod 
warunkiem zachowania oddzielnych insta-
lacji po realizacji wodociągu gminnego, 

b) dopuszcza sić budowć studni kopanych i 
wierconych dla potrzeb zaopatrzenia w wo-
dć uşytkowników nowej zabudowy, pod wa-
runkiem obowiązkowego przyłączenia do 
sieci wodociągowych w momencie ich wy-
budowania. 

§ 20. 

W odniesieniu do zasad dotyczących gospodarki 
ściekowej: 

1) dla kanalizacji sanitarnej: 

a) nakazuje sić docelowe podłączenie do 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz po-
siadanie przyłącza kanalizacyjnego umoşli-
wiającego odprowadzenie ścieków sanitar-
nych w stopniu wystarczającym dla obsługi 
funkcji, sposobu zagospodarowania i zabu-
dowy działki dla wszystkich budynków oraz 
działek budowlanych; ścieki bćdą odprowa-
dzane do zbiorczej oczyszczalni ścieków, po-
łoşonej poza obszarem planu, 

b) nakazuje sić budowć nowych sieci kanaliza-
cji w korytarzach infrastruktury w obrćbie 
linii rozgraniczających drogi, 

c) dopuszcza sić nowych sieci kanalizacji na 
terenach przyległych do korytarzy dróg za 
zgodą władającego, 

d) dopuszcza sić ustalenia przebiegu sieci w 
ramach opracowania projektów budowla-
nych, 

e) dopuszcza sić odprowadzanie ścieków do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych i 
wywóz do punktu zlewnego przy oczysz-
czalni ścieków do czasu wybudowania 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej, 

f) nakazuje sić likwidacjć zbiorników po reali-
zacji sieci kanalizacyjnej, 
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g) dopuszcza sić zastosowanie innych rozwią-
zań niş grawitacyjny zrzut ścieków; 

2) dla odprowadzenia wód opadowych: 

a) nakazuje sić odprowadzanie wód opado-
wych z terenów dróg publicznych, parkin-
gów o trwałej nawierzchni, terenów usług 
docelowo do gminnej sieci kanalizacji desz-
czowej, odrćbnej od kanalizacji sanitarnej: 

b) dopuszcza sić odprowadzanie wód opado-
wych do systemu rowów odprowadzają-
cych do czasu realizacji kanalizacji deszczo-
wej, 

c) dopuszcza sić odprowadzenie wód opado-
wych z terenów dróg, parkingów oraz dzia-
łek budowlanych do gruntu w granicach 
działki, 

d) nakazuje sić wyposaşenie (na własnych wy-
lotach) zrzutu wód opadowych w urządzenia 
podczyszczające w zakresie wymaganym 
przepisami odrćbnymi, 

e) nakazuje sić retencjć wód opadowych na te-
renie własnym, według dokumentacji od-
powiednio uzgodnionej z właściwym zarzą-
dem melioracji i urządzeń wodnych, 

f) nakazuje sić budowć sieci magistralnych w 
korytarzach infrastruktury, połoşonych w 
obrćbie linii rozgraniczających dróg, 

g) dopuszcza sić budowć nowych sieci magi-
stralnych na terenach przyległych do kory-
tarzy dróg po uzyskaniu odpowiedniej zgo-
dy właściciela, 

h) dopuszcza sić ustalanie przebiegu sieci w 
ramach opracowania projektów budowla-
nych, 

i) dopuszcza sić odprowadzenie wód opado-
wych z obszaru objćtego planem do gruntu 
oraz cieków wodnych wyłącznie według do-
kumentacji odpowiednio uzgodnionej z 
właściwym zarządem melioracji i urządzeń 
wodnych. 

j) dopuszcza sić odprowadzenie wód opado-
wych na teren własnej działki wyłącznie na 
działkach z zabudową mieszkaniową oraz w 
przypadku udokumentowania wystćpowa-
nia odpowiednio chłonnej powierzchni. 

§ 21. 

Dla sieci energetycznych: średniego i niskiego 
napićcia SN i NN: 

1) dla sieci istniejących: 

a) nakazuje sić zasilanie stacji transformato-
rowych za pośrednictwem linii średniego 

napićcia połączonych z obiektami Główne-
go Punktu Zasilania, 

b) dopuszcza sić prowadzenie prac moderni-
zacyjnych, 

c) dopuszcza sić prowadzenie napowietrznych 
linii SN i NN na wspólnych słupach w uza-
sadnionych ekonomicznie przypadkach, 

d) dopuszcza sić stosowanie linii kablowych 
oraz stacji transformatorowych SN/NN w 
wykonaniu wnćtrzowym w uzasadnionych 
ekonomicznie przypadkach, 

e) dopuszcza sić zmiany przebiegu sieci w ra-
mach opracowania projektów budowla-
nych, na koszt inwestora po uzgodnieniu z 
zarządcą sieci; 

2) dla sieci planowanych: 

a) nakazuje sić zapewnienia zasilania stacji 
transformatorowych za pośrednictwem linii 
średniego napićcia połączonych z obiektami 
w/w Głównego Punktu Zasilania, 

b) nakazuje sić budowy nowych sieci w kory-
tarzach infrastruktury w obrćbie linii roz-
graniczających drogi oraz na terenach przy-
ległych po uzyskaniu odpowiedniej zgody 
właściciela, 

c) nakazuje sić przebudowć urządzeń elektro-
energetycznych w sytuacjach powstałych na 
skutek wystąpienia kolizji zamierzeń inwe-
stycyjnych z istniejącymi urządzeniami w 
uzgodnieniu i na warunkach określonych 
przez zarządcć sieci, 

d) nakazuje sić rezerwacjć terenu dla lokaliza-
cji linii, stacji, przyłączy oraz innych elemen-
tów infrastruktury elektroenergetycznej nie-
zbćdnych dla zaopatrzenia planowanych 
obiektów w energić elektryczną oraz oświe-
tlenia terenów wokół tych obiektów, 

e) dopuszcza sić budowć nowych sieci na te-
renach przyległych po uzyskaniu odpo-
wiedniej zgody właściciela, 

f) dopuszcza sić zmiany przebiegu sieci w ra-
mach opracowania projektów budowla-
nych, na koszt inwestora po uzgodnieniu z 
zarządcą sieci, 

g) dopuszcza sić budowć nowych stacji trans-
formatorowych oraz linii średniego i niskie-
go napićcia w przypadku zmiany zapotrze-
bowania na energić elektryczną w obszarze 
planu; 

3) w odniesieniu do zasad dotyczących potrzeb 
lokalizacyjnych nowych stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV: 
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a) nakazuje sić zapewnienia bezpośredniego 
dostćpu od drogi publicznej, 

b) nakazuje sić ograniczenie minimalnej wiel-
kości wydzielanej działki – 6m x 5m, 

c) dopuszcza sić moşliwość realizacji na całym 
obszarze objćtym planem w miejscach nie 
kolidujących z ustaleniami szczegółowymi 
oraz zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

§ 22. 

Dla sieci gazowej warunki techniczne, jakim po-
winny odpowiadać sieci gazowe zgodnie z przepi-
sem odrćbnym: 

1) dla istniejących sieci gazowych, (odległości 
podstawowe): 

a) nakazuje sić zasilanie sieci za pośrednic-
twem sieci gazowych zasilanych przez sta-
cjć redukcyjną I stopnia, połoşoną poza ob-
szarem planu, 

b) nakazuje sić budowć nowych szafek gazo-
wych w miejscu uzgodnionym z zarządcą 
sieci, 

c) dopuszcza sić prowadzenie prac moderni-
zacyjnych, 

d) dopuszcza sić budowć ogrodzeń w odległo-
ści nie mniejszej niş 0.5m od gazociągu, 

e) dopuszcza sić zmiany przebiegu sieci w ra-
mach opracowania projektów budowla-
nych; 

2) dla planowanych sieci gazowych, (strefy kon-
trolowane): 

a) nakazuje sić budowć nowych elementów 
rozdzielczej sieci gazowej w korytarzach in-
frastruktury w obrćbie linii rozgraniczają-
cych drogi oraz na terenach przyległych za 
zgodą władającego, 

b) nakazuje sić budowć szafek gazowych w 
miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci, 

c) dopuszcza sić budowć ogrodzeń w odległo-
ści nie mniejszej niş 0.5m od gazociągu. 

§ 23. 

Ustala sić zaopatrzenie w energić cieplną poprzez 
zasilanie w szczególności: gazem ziemnym, ener-
gią elektryczną, z wykorzystaniem gazu płynnego 
(LPG), oleju opałowego lub paliw z zasobów od-
nawialnych (ekologicznych), w tym stałych, któ-
rych stosowanie jest zgodne z przepisami prawa 
ochrony środowiska. Dopuszcza sić kominki jako 
dodatkowe ŝródło ogrzewania obiektów. 

 

§ 24. 

Dla sieci telekomunikacyjnych: 

1) dla sieci istniejących: 

a) dopuszcza sić prowadzenie prac moderni-
zacyjnych w obrćbie sieci i urządzeń tele-
komunikacyjnych, 

b) dopuszcza sić zmiany przebiegu sieci w ra-
mach opracowania projektów budowla-
nych, na koszt inwestora po uzgodnieniu z 
zarządcą sieci; 

2) dla sieci planowanych: 

a) nakazuje sić budowć nowych sieci w kory-
tarzach infrastruktury w obrćbie linii roz-
graniczających drogi oraz na terenach przy-
ległych po uzyskaniu odpowiedniej zgody 
właściciela, 

b) dopuszcza sić budowć nowych sieci na te-
renach przyległych po uzyskaniu odpo-
wiedniej zgody właściciela. 

§ 25. 

Ustala sić nastćpujące zasady gromadzenia i 
usuwania stałych odpadów komunalnych: 

1) nakazuje sić usuwanie odpadów do miejsc 
selektywnego składowania odpadów lub z uşy-
ciem innych rozwiązań w ramach gminnego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi; 

2) dla obiektów budowlanych naleşy zapewnić 
miejsca na place pod śmietniki zapewniające 
moşliwość segregacji odpadów; 

3) place pod śmietniki muszą być osłonićte mu-
rem, o wysokości, co najmniej 1,5m i otoczone 
pasem zieleni o wysokości, co najmniej 1,5m i 
szerokości, co najmniej 1m; 

4) miejsca na place pod śmietniki winny 
uwzglćdniać warunki lokalizacji odpowiednich 
pojemników na: 

a) odpady mieszane przeznaczone na składo-
wisko, 

b) surowce wtórne, 

c) odpady organiczne przeznaczone do kom-
postowania, 

d) wydzielone odpady niebezpieczne, 

e) inne w miarć potrzeb. 
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Dział V 
Ustalenia końcowe 

§ 26. 

1. Ustala sić nastćpujące stawki procentowe słu-
şące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.): 

1) w wysokości 5% dla terenów o funkcjach 
oznaczonych na rysunku planu symbolem: 
MN/U, U/MN; 

2) w wysokości 20% dla terenów U i P; 

3) w wysokości 0,1% dla terenów KD i E. 

2. Z dniem wejścia w şycie planu, na obszarze 
objćtym planem tracą moc obowiązującą usta-
lenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Chrzanów Duşy uchwalo-
nego uchwałą nr 66/03 Rady Miejskiej w Gro-

dzisku Mazowieckim z dnia 26 marca 2003r., 
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
z dnia 12 sierpnia 2003r. Nr 218, poz. 5615 oraz 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów we wsi Chlebnia i 
Natolin uchwalonego uchwałą nr 458/2005 Ra-
dy Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 
22 czerwca 2005r., opublikowaną w Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2005r. 
Nr 154, poz. 4859 i uchwałć nr 485/2005 z 24 
sierpnia 2005r. opublikowanej w Dz.U. Nr 229, 
poz. 12.10.2005, poz. 7523. 

3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Grodziska Mazowieckiego. 

4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego oraz podlega 
publikacji na stronie internetowej Urzćdu Miej-
skiego w Grodzisku Mazowieckim. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Alicja Pytlińska 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 491/2009 

Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 czerwca 2009r. 

 
WYKAZ  

uwag wniesionych do wyłoşonego do publicznego wglądu projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu wsi Chrzanów Duşy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
czćści wsi Chlebnia i Natolin w gminie Grodzisk Mazowiecki 

 
l.p. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres 
 zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla  
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie Burmistrza w 
sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej 

zał. nr 3 do uchwały nr 491/2009 
z dnia 24 czerwca 2009r. 

uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga  
nie uwzglćdniona 

Uwaga  
uwzglćdniona 

Uwaga nie-
uwzglćdniona 

1 10.06.2009 Urszula  
Michalak 

Ul. Bairda 54/41 

Grodzisk Maz. 

Brak zgody na 
poszerzenie 
drogi powiato-
wej oznaczonej 
w projekcie 
planu 21 KDL 

dz. nr ew. 83 i 84 

 

21 KDL  

 

X  X Poszerzenie drogi 
21KDL jest 
utrzymane zgodnie 
z dotychczas 
obowiązującym 
planem 

2 05.06.2009 

 

Mieszkańcy wsi 
Chlebnia gm Grodzisk 
Maz. 

Brak zgody na 
poszerzenie dróg 
powiatowych 
oznaczonych w 
projekcie planu 
15KDL i 21 KDL 

 15 KDL, 21 KDL  x 

 

 X Poszerzenie drogi 
15KDL I 21KDL jest 
utrzymane zgodnie 
z dotychczas 
obowiązującym 
planem 

3. 05.06.2009 Zofia i Czesław Konopka 

Chlebnia 40a 

gm Grodzisk Maz. 

Brak zgody na 
poszerzenie dróg 
powiatowych 
oznaczonych w 
projekcie planu 
15KDL i 21 KDL 

dz. nr ew.81/1 15 KDL, 21 KDL 

 

 

 X  X Poszerzenie drogi 
15KDL I 21KDL jest 
utrzymane zgodnie 
z dotychczas 
obowiązującym 
planem 

4. 05.06.2009 COMERMAN sp z o.o. 

Ul. Opaczewska 65 m.12 

Warszawa 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 
czynnej z 20% 

na 15 % 

dz. nr ew. 61/2, 
59/2, 60/2, 62/8 

P 

 

 

 

 

 X   Ustalenie nişszego 
współczynnika 
powierzchni 
biologicznie 
czynnej byłoby 
niezgodne ze 
studium 

5. 09.06.2009 Mieczysław Kucharski 

Chlebnia 32b 

Gm. Grodzisk Maz. 

Brak zgody na 
poszerzenie 
drogi powiato-
wej oznaczonej 
w projekcie 
planu 21KDL 

dz. nr ew. 87 21KDL 

 

 

 X   Poszerzenie drogi 
21KDL jest 
utrzymane zgodnie 
z dotychczas 
obowiązującym 
planem 

6. 09.06.2009 Elşbieta Kucharska 

Chlebnia 24 

Gm. Grodzisk Maz.. 

Brak zgody na 
poszerzenie dróg 
powiatowych 
21KDL 

 21 KDL  X   Poszerzenie drogi 
21KDL jest 
utrzymane zgodnie 
z dotychczas 
obowiązującym 
planem 

7. 

8. 

10.06.2009 

(dwa pisma 
tej samej 

treści) 

Marek Kubacki 

Chlebnia 34 

Gm. Grodzisk Maz. 

Brak zgody na 
poszerzenie dróg 
powiatowych 
oznaczonych w 
projekcie planu 
15KDL i 21 KDL 

 15 KDL i 21 KDL  X   Poszerzenie drogi 
15KDL I 21KDL jest 
utrzymane zgodnie 
z dotychczas 
obowiązującym 
planem 

9 15.06.2009 Usługi Architektoniczne 
architekt Teresa Firlej 

Ul. Orzeszkowej 12 

Chylice Kol. 

Jaktorów 

Uwagi do treści 
uchwał: 

-o uzupełnieniu 
zapisów 
słownika uşytych 
pojćć „funkcja 
podstawowa”, 
„funkcja 
uzupełniająca 
terenu” 

-czy moşliwa jest 
adaptacja i 
istniejących 
obiektów inna 
niş przeznacze-
nie terenu, z 
moşliwością 
rozbudowy 

-modyfikacja 
zapisów o 
legalizowanych 
obiektach 

-doprecyzowanie 
zapisów 
odnośnie pojćcia 
„nieruchomość 

  +     
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10 11.05.2009 Zrzeszenie Mićdzynaro-
dowych Przewoŝników 
Drogowych Polsce 

Al. Jana  
Pawła II 78 

Warszawa 

Rozpatrzenie 
rozwiązań 
komunikacyj-
nych 

Dz nr Ew. 99/3, 
99/5, 100/1, 
100/3, 100/6, 
101/1, 102/1, 
102/2, 102/4, 
108/2, 105/1, 
105/2, 106/1, 

106/2, 99/4,100/2, 

101/2, 102/3, 
105/3, 106/3, 

108/1 

 +     

 
Załączniki: 
- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 
Alicja Pytlińska 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 491/2009 

Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 czerwca 2009r. 

 
Sposób realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy  
oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. 
Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających drogi publicznej, w tym wy-
budowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zielenią; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 

§ 2. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleşące do zadań własnych gminy to realizacja dróg pu-
blicznych na terenie przeznaczonym w planie pod tć funkcjć oraz budowa sieci wodociągowej, kanaliza-
cyjnej, finansowanie oświetlenia ulic znajdujących sić na terenie objćtym niniejszą uchwałą oraz plano-
wanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energić elektryczną i paliwa gazowe. 

2. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie, w zakresie realizacji dróg publicznych: 
 

L.p. Oznaczenie 
terenu 

Powierzchnia  
wydzielenia  

[m2] 

Istniejąca/ 
projektowana 

Powierzchnia  
nowej drogi/  

poszerzenia [ha] 
1 10KDL 18638 projektowana 0,69 
2 15KDL 13114 istniejąca/ 

poszerzana 
0,77 

3 16KDL 94 projektowana 0,0094 
4 20KDD 8650 projektowana 0,87 
5 27KDL 269 projektowana 0,0270 
6 12KDD 3014 projektowana 0,30 

 
3. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie, w zakresie infrastruktury technicznej i ścieşek rowerowych: 
 

Rodzaj infrastruktury J.m. Liczba jednostek 
Kanalizacja mb 5000 
Wodociąg mb 3220 
Ścieşki rowerowe mb 2100 
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§ 3. 

Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań 
gminy wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej, 
prawo ochrony środowiska, o gospodarce nieruchomościami; 

2) sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym sić postć-
pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostćpnej techniki określo-
nych w przepisach branşowych, np. Prawo Energetyczne; 

3) terminy realizacji poszczególnych zadań – etapowanie w zaleşności od przyjćtych zadań w Planie Rozwo-
ju Lokalnego; 

4) pozostałe zadania z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu nie naleşą do zadań własnych 
gminy i bćdą finansowane ze środków innych samorządów lub ze środków własnych inwestorów na za-
sadach określonych przepisami odrćbnymi oraz na podstawie porozumień z innymi podmiotami lub ze 
ŝródeł zewnćtrznych. 

§ 4. 

1. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych odbywać sić bćdą poprzez: 

1) wydatki z budşetu gminy zgodnie z uchwałą budşetową; 

2) współfinansowanie środkami zewnćtrznymi, poprze budşet gminy – w ramach, m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i poşyczek funduszy celowych, 

d) z kredytów i poşyczek bankowych, 

e) z udziału inwestorów zewnćtrznych na podstawie odrćbnych porozumień, 

f) innych środków zewnćtrznych; 

2. Realizacja planu moşe trwać 5-10lat. Oznacza to, şe wydatki na realizacjć inwestycji infrastrukturalnych 
bćdą sić rozkładać na kolejne lata tego okresu, przy czym nie oznacza to, şe bćdą one równomiernie roz-
łoşone na te lata. 

3. W realizacji inwestycji, w planowaniu i koordynacji bćdą wykorzystywane funkcjonujące i planowane 
„programy sektorowe” min.: 

1) Strategia rozwoju Gminy Grodzisk Mazowiecki; 

2) Plan Rozwoju Lokalnego; 

3) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisk Mazowiecki; 

4) Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodzisk Mazowiecki; 

5) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodzisk Mazowiecki. 

4. Ustalenia realizacyjne, wynikające z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, do-
konane z uwzglćdnieniem ww. „programów sektorowych” oraz corocznych budşetów gminy – określają-
ce terminy, zakresy (w tym etapowanie)realizacji oraz wielkość i strukturć finansowania inwestycji, doko-
nywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnćtrznymi uregulowaniami obowiązują-
cymi w Gminie Grodzisk Mazowiecki, nie wymagają wprowadzenia zmian do niniejszego rozstrzygnićcia. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Alicja Pytlińska 
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