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UCHWAŁA Nr XXIX/201/2009 

RADY GMINY RACIĄŻ 

z dnia 16 lipca 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raciąż, 
położonego w miejscowościach Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Rory, Pólka- Raciąż. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2001r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1155, Nr 
116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 20 ust. 1 i 
art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492, z 
2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), oraz uchwały 
nr XXXVI/257/2006 Rady Gminy Raciņż z dnia 
23 wrzeŌnia 2006r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, Rada Gminy Raciņż uchwa-
la, co nastňpuje: 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Zakres regulacji Planu: 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla czňŌci obszaru gminy 
Raciņż, położonego w miejscowoŌciach Budy 
Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-
Rory, Pólka-Raciņż. 

2. Ustalenia Planu bňdņce treŌciņ przedmiotowej 
uchwały odnoszņ siň do obszaru okreŌlonego 
w uchwale nr XXXVI/257/2006 Rady Gminy Ra-
ciņż z 23 wrzeŌnia 2006r. o przystņpieniu do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego.  

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) czňŌń tekstowa Planu bňdņca treŌciņ przed-
miotowej uchwały; 

2) czňŌń graficzna Planu – rysunek Planu w 
skali 1:2000 – bňdņcy załņcznikiem nr 1 do 
uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o zgodnoŌci Planu z ustale-
niami „Zmiany studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Raciņż” uchwalonej uchwałņ nr 
XVI/116/2008 Rady Gminy Raciņż z dnia 

25 kwietnia 2008r. bňdņce załņcznikiem nr 2 
do uchwały;  

4) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu Planu – bňdņce załņczni-
kiem nr 3 do uchwały;  

5) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w Planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej które należņ do zadaŊ 
własnych gminy – załņcznik nr 4 do uchwa-
ły.  

§ 2. Ustalenia rysunku Planu bňdņcego inte-
gralnņ czňŌciņ uchwały sņ obowiņzujņce w zakre-
sie: 

1. granic obszaru objňtego opracowaniem, 

2. symboli terenów – literowych i cyfrowych – 
wskazujņcych na przeznaczenie terenu i spo-
sób zagospodarowania, majņcych Ōcisłe po-
wiņzanie z ustaleniami realizacyjnymi zawar-
tymi przedmiotowej uchwale, 

3. linii rozgraniczajņcych tereny o różnym sposo-
bie użytkowania bņdź różnych zasadach zago-
spodarowania, 

a) linie ciņgłe oznaczajņ podział ŌciŌle okreŌlo-
ny, 

b) linie przerywane oznaczajņ podział orienta-
cyjny do uŌciŌlenia w procesie projektowa-
nia obiektów; 

4. klasyfikacji technicznej dróg, 

5. linii zabudowy, 

6. granic terenu nadwodnego z zakazem wzno-
szenia obiektów budowlanych, 

7. geometrycznych zasad podziału terenów na 
działki budowlane. 

§ 3. Plan zawiera uregulowania w zakresie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania (§ 5), 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego (§ 6), 

3. zasad ochrony Ōrodowiska i przyrody (§ 7), 
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4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, za-

bytków oraz dóbr kultury ((§ 8), 

5. granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie na 
podstawie przepisów odrňbnych (§ 9), 

6. zasad modernizacji, rozbudowy, budowy 
systemów komunikacyjnych i infrastruktury 
technicznej (§ 10), 

7. warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu, parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy, (§ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23)  

8. szczegółowych zasad podziału nieruchomoŌci 
objňtych Planem (§ 24), 

9. sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i użytkowania terenów 
(§ 25), 

10. przedsiňwziňń z zakresu ochrony przeciwpo-
żarowej (§ 26),  

11. przedsiňwziňń z zakresu obrony cywilnej 
(§ 27), 

12. stawek procentowych opłat od wzrostu war-
toŌci nieruchomoŌci spowodowanych ustale-
niami Planu (§ 28), 

13. przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie-
rolnicze (§ 29 ust. 1,2,3,4). 

14. Plan niniejszy precyzuje ustalenia dotyczņce 
problematyki wymienionej w art. 15 ust. 2 i 
ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, wystňpujņcej na ob-
szarze objňtym niniejszym Planem. 

§ 4. Ustala siň rozumienie podstawowych 
okreŌleŊ stosowanych w niniejszej uchwale. Ile-
kroń jest mowa o: 

1. Ustawie – należy przez to rozumień ustawň z 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, 

2. Planie - należy przez to rozumień ustalenia 
Planu wynikajņce z przedmiotowej uchwały,  

3. rysunku Planu – należy przez to rozumień 
rysunek na mapie w skali 1:2000 bňdņcy za-
łņcznikiem nr 1 do uchwały, 

4. Uchwale - należy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Gminy Raciņż dotyczņcņ zago-
spodarowania obszaru objňtego Planem, 

5. przepisach odrňbnych - należy przez to rozu-
mień przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu te-
renami wynikajņce z prawomocnych decyzji 

administracyjnych (art. 110 Kodeksu postň-
powania administracyjnego) a w szczególno-
Ōci: 

- Prawo ochrony Ōrodowiska, 

- Ustawa o ochronie przyrody, 

- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i le-
Ōnych, 

- Ustawa o lasach,  

- Prawo wodne,  

- Prawo geologiczne i górnicze, 

- Ustawa o odpadach, 

- Prawo budowlane, 

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami,  

- Ustawa o gospodarce nieruchomoŌciami, 

- Ustawa o powszechnym obowiņzku obro-
ny Rzeczpospolitej Polskiej, 

- Akty prawa lokalnego; 

6. obszarze - należy przez to rozumień obszar 
objňty Planem w granicach ustalonych 
uchwałņ Rady Gminy o przystņpieniu do spo-
rzņdzenia planu miejscowego, 

7. terenie - należy przez to rozumień czňŌń ob-
szaru wyznaczonego na rysunku planu linia-
mi rozgraniczajņcymi, o okreŌlonym przezna-
czeniu, oznaczonym symbolem cyfrowym i li-
terowym, 

8. działce budowlanej - należy przez to rozumień 
nieruchomoŌń gruntowņ lub działkň gruntu 
według definicji Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, 

9. przeznaczeniu podstawowym - należy przez 
to rozumień takie przeznaczenie które powin-
no dominowań (przeważań) na terenie ozna-
czonym symbolem cyfrowym i literowym, 

10. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumień takie przeznaczenie które może 
byń realizowane po spełnieniu warunków je-
go dopuszczenia, 

11. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - na-
leży przez to rozumień budynek wolno stojņ-
cy, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub 
grupowej, służņcy zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych – według definicji ustawy z 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane, 

12. budynku rekreacji indywidualnej - należy 
przez to rozumień budynek przeznaczony do 
okresowego wypoczynku według definicji 
zawartej w Rozporzņdzeniu w sprawie wa-
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runków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadań budynki i ich usytuowanie, 

13. powierzchni terenu biologicznie czynnej - 
według definicji zawartej w rozporzņdzeniu w 
sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadań budynki i ich usytuowa-
nie, 

14. zabudowie zagrodowej – należy przez to ro-
zumień w szczególnoŌci budynki mieszkalne, 
gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych oraz w gospodarstwach le-
Ōnych - według definicji zawartej w rozporzņ-
dzeniu w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadań budynki i ich usy-
tuowanie, 

15. usługach wbudowanych – należy przez to 
rozumień lokale użytkowe w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych mieszczņce 
usługi podstawowe, których powierzchnia 
całkowita nie przekracza 30% powierzchni 
całkowitej budynku – według definicji ustawy 
Prawo budowlane, 

16. usługach podstawowych - należy przez to 
rozumień usługi zaspakajajņce codzienne po-
trzeby mieszkaŊców, o małym zasiňgu Ōwiad-
czeŊ np. sklepy z art. podstawowymi, jedno 
lub kilkubranżowe (spożywcze, wňdliniarskie, 
z art. gosp. domowego), punkty usługowe 
nieuciņżliwe, np. fryzjerskie, szewskie, kra-
wieckie itp., oraz gabinety i pracownie dla 
wolnych zawodów, 

17. obszarze przestrzeni publicznej – należy przez 
to rozumień istniejņcy i planowany w ramach 
Planu obszar o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkaŊców, poprawy 
życia i sprzyjajņcy nawiņzywaniu kontaktów 
społecznych ze wzglňdu na położenie oraz 
cechy funkcjonalno-przestrzenne, 

18. uciņżliwoŌci nie wykraczajņcej poza granice 
działki przeznaczonej do zainwestowania - na-
leży przez to rozumień powodowane działal-
noŌciņ gospodarczņ formy uciņżliwoŌci na te-
renie działki, które mogņ byń zmierzone i 
zneutralizowane w obrňbie działki z zastoso-
waniem najlepszych dostňpnych technik, 

19. pasie drogowym - należy przez to rozumień 
wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z 
przestrzeniņ nad i pod jego powierzchniņ, w 
którym sņ zlokalizowane droga oraz obiekty 
budowlane i urzņdzenia techniczne zwiņzane 
z prowadzeniem i obsługņ ruchu a także 
urzņdzenia zwiņzane z potrzebami zarzņdza-
nia drogņ, 

20. drodze – należy przez to rozumień drogň pu-
blicznņ, 

21. ulicy – należy przez to rozumień drogň na 
terenie zabudowy lub przeznaczonym do za-
budowy zgodnie z przepisami o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, 

22. zjeździe – należy przez to rozumień połņczenie 
drogi publicznej z nieruchomoŌciņ położonņ 
przy drodze, stanowiņce bezpoŌrednie miej-
sce dostňpu do drogi publicznej w rozumie-
niu przepisów o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, 

23. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumień wyznaczonņ dla terenu liniň 
lokalizowania budynków w stosunku do linii 
rozgraniczajņcej ulic; linia ta pozwala na od-
suniňcie budynku w kierunku przeciwnym niż 
jezdni, 

24. ŌciŌle okreŌlonej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień obligatoryjnņ liniň lokali-
zowania budynków w stosunku do linii roz-
graniczajņcej ulic, z zachowaniem zasad usta-
lonych w § 10 ust. 1 pkt 8 przedmiotowej 
uchwały, 

25. głównej kalenicy budynku – należy przez to 
rozumień najdłuższņ kalenicň dachu bňdņcņ 
krawňdziņ przeciňcia dwóch połaci dacho-
wych nad zasadniczņ bryłņ budynku, 

26. rozumienie okreŌleŊ majņcych odniesienie w 
przepisach odrňbnych może ulec zmianie – 
jeżeli zostanie zmienione w odpowiednich ak-
tach prawnych.  

Rozdział II 
Ustalenia realizacyjne dla obszaru 

objętego opracowaniem 

§ 5. Przeznaczenie terenów 

1. Tereny oznaczone symbolem MN przeznacza 
siň pod zabudowň mieszkaniowņ jednonoro-
dzinnņ realizowanņ w postaci budynków 
mieszkalnych zawierajņcych do 2 mieszkaŊ, 
na działkach indywidualnych, o okreŌlonych 
w planie gabarytach. W granicach terenów 
MN ustala siň: 
a) dopuszczenie realizacji usług podstawo-

wych wbudowanych na warunkach do-
puszczenia okreŌlonych w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych tere-
nów; 

b) wykluczenie realizacji warsztatów rze-
mieŌlniczych uciņżliwych, miňdzy innymi: 
naprawczych samochodowych, mecha-
nicznych, elektrycznych, lakierniczych, sto-
larskich, Ōlusarskich; 
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c) zakaz realizacji przedsiňwziňń zaliczanych 
do kategorii mogņcych zawsze znaczņco 
oraz mogņcych potencjalnie znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko za wyjņtkiem 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociņgowej; 

d) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych, 
wolnostojņcych masztów telefonii komór-
kowej; 

e) zachowanie istniejņcych zagród z możli-
woŌciņ ich rozbudowy w rozmiarach nie-
zbňdnych dla funkcjonowania gospodar-
stwa rolnego. 

2. Tereny oznaczone symbolem RM przeznacza 
siň pod zabudowň zagrodowņ. W granicach 
terenów dopuszcza siň: 

a) realizacjň obiektów i urzņdzeŊ służņcych 
rolnictwu, nie zaliczanych do mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, nie kolidujņcych z funkcjņ mieszka-
niowņ, za wyjņtkiem sieci kanalizacji sani-
tarnej i wodociņgowej (w rozumieniu 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stňpnieniu informacji o Ōrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeŊstwa w ochro-
nie Ōrodowiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na Ōrodowisko), 

b) działalnoŌń agroturystycznņ w oparciu o 
przepisy odrňbne, 

c) realizacjň usług podstawowych wbudo-
wanych, 

d) przeznaczenie zagród po likwidowanych 
gospodarstwach rolnych na zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ lub rekreacji 
indywidualnej, 

e) obsadň zwierzņt hodowlanych do 20 DJP 
w zagrodzie. 

3. Tereny oznaczone symbolem ML przeznacza 
siň pod obiekty rekreacji indywidualnej: 

a) w granicach terenów nie dopuszcza siň 
żadnych funkcji towarzyszņcych. 

4. Tereny oznaczone symbolem US przeznacza 
siň pod usługi sportu i rekreacji. W granicach 
terenów dopuszcza siň: 

a) urzņdzenia sportowe, boiska sportowe, 
place gier i zabaw dostosowanych do róż-
nych grup użytkowników,  

b) pola namiotowe,  

c) zieleŊ urzņdzonņ niskņ i wysokņ, 

d) parkingi w iloŌci dostosowanej do pro-
gramu usługowego, 

e) usługi komercyjne z zakresu handlu i ga-
stronomii, hotelarstwa. 

5. Tereny oznaczone symbolem EE przeznacza 
siň pod obiekty i urzņdzenia hydrotechniczne 
spiňtrzenia wód na rz. Raciņżnicy. 

6. Tereny oznaczone symbolem WS przeznacza 
siň pod zbiornik przepływowy małej retencji o 
nazwie „Kraszewo” na rz. Raciņżnicy. Zbior-
nik służyń bňdzie: 

a) retencjonowaniu wody dla potrzeb rolnic-
twa, 

b) uprawianiu turystki wodnej i rekreacji.  

7. Tereny oznaczone symbolem ZN/ML to frag-
ment Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego 
Pólka - Raciņż, objňtego ochronņ przyrody na 
mocy przepisów odrňbnych. W granicach te-
renów dopuszcza siň funkcjň uzupełniajņcņ 
wypoczynku i rekreacji indywidualnej.  

8. Teren oznaczony symbolem ZN to fragment 
Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Pólka 
- Raciņż. W granicach terenu ustala siň: 

a) zakaz realizacji obiektów budowlanych, 

b) w użytkowaniu i zagospodarowaniu tere-
nu należy uwzglňdniń zasady okreŌlone w 
rozporzņdzeniu Wojewody Mazowieckiego 
dotyczņcym Zespołu Przyrodniczo Krajo-
brazowego Pólka – Raciņż. 

9. Tereny o symbolu Zn przeznaczone pod otu-
linň zbiornika wodnego, ogólnodostňpne, w 
granicach, których ustala siň: 

a) realizacjň zapór bocznych i czołowej zbior-
nika wodnego, 

b) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, 

c) dopuszczenie realizacji pomostów i kładek 
za zgodņ Zarzņdcy zbiornika, 

d) realizacjň Ōcieżki pieszo-rowerowej po ko-
ronie zapór. 

10. Tereny o symbolu R przeznacza siň pod 
uprawy rolnicze. W granicach terenów ustala 
siň: 

a) dominujņcy sposób użytkowania w posta-
ci trwałych użytków zielonych, 

b) dopuszczenie realizacji sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w 
tym ferm hodowlanych, zagród rolniczych 
i urzņdzeŊ rolniczych,  

d) zakaz zasypywania istniejņcych oczek 
wodnych. 
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11. Tereny o symbolach Ls przeznacza siň pod 

lasy i zalesienia. 

12. Tereny KD-Lg, KD-D i Kpj przeznacza siň pod 
drogi publiczne: lokalne gminne, drogi dojaz-
dowe i ciņgi pieszo-jezdne.  

§ 6. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego: 

1. budynki w granicach terenów należy realizo-
wań z zastosowaniem materiałów i form, które 
nie bňdņ wprowadzań dysharmonii w krajobra-
zie, unikajņc materiałów wykoŊczeniowych ob-
cych regionowi (np. sidingu); 

2. zachowanie daleko idņcego poszanowania dla 
istniejņcej szaty roŌlinnej, ukształtowania po-
wierzchni terenu, utrzymania porzņdku i czy-
stoŌci otoczenia; 

3. zapewnienie dostňpnoŌci do zbiornika poprzez 
zagospodarowanie miejsc koncentracji urzņ-
dzeŊ dla wypoczynku i sportów wodnych. 

§ 7. Ustalenia w zakresie ochrony Ōrodowiska i 
przyrody: 

1. Ōcisły zakaz wprowadzania Ōcieków nie-
oczyszczonych do wód i gleby; odprowadza-
jņcy Ōcieki zobowiņzani sņ zapewniń ochronň 
wód poprzez budowň i eksploatacjň urzņdzeŊ 
służņcych tej ochronie stosownie do przepi-
sów odrňbnych; 

2. dopuszczalny poziom hałasu odpowiadajņcy 
terenom przeznaczonym na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe oraz obowiņzujņcym aktual-
nie wartoŌciom progowym; 

3. stosowanie w kotłowniach systemów nisko-
emisyjnych; 

4. z uwagi na położenie obszaru objňtego Pla-
nem w NadwkrzaŊskim Obszarze Chronione-
go Krajobrazu (NOChK), Ōcisłe respektowanie 
ustaleŊ rozporzņdzenia nr 24 Wojewody Ma-
zowieckiego z 15 kwietnia 2005r. w sprawie 
NOChK (Dz.Urz. Województwa Mazowieckie-
go nr 91 z kwietnia 2005r.) w którym miňdzy 
innymi obowiņzuje: 

a) zakaz realizacji obiektów budowlanych w 
pasie szerokoŌci 100m od linii brzegowej 
rzeki Raciņżnicy i planowanego zbiornika 
retencyjnego, z wyjņtkiem urzņdzeŊ wod-
nych oraz obiektów służņcych prowadze-
niu racjonalnej gospodarki wodnej, leŌnej 
i rybackiej; 

b) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcajņcych rzeźbň terenu, za wyjņt-
kiem prac zwiņzanych z budowņ zbiornika 
retencyjnego,  

c) zwiňkszanie retencji wodnej, poprzez 
zbiorniki małej retencji które winny wzbo-
gacań różnorodnoŌń biologicznņ terenu, 

d) zachowanie i ewentualne odtwarzanie ko-
rytarzy ekologicznych opartych o systemy 
wodne, 

e) zakaz likwidowania roŌlinnoŌci naturalnej, 
nadwodnej, Ōródpolnej, 

f) nakaz zachowania i ochrony wód wraz z 
roŌlinnoŌciņ nadwodnņ, 

g) zakaz tworzenia barier ograniczajņcych 
dostňp do rzeki i zbiornika, 

h) nakaz zachowania dróg migracji gatun-
ków, 

i) zakaz realizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze lub potencjalnie znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko, za wyjņtkiem urzņ-
dzeŊ wodociņgowych i kanalizacyjnych; 

5. respektowanie ustaleŊ dotyczņcych zasad 
ochrony Ōrodowiska w granicach Zespołu 
Przyrodniczo Krajobrazowego Pólka – Raciņż 
którego fragment znajduje siň w granicach 
Planu; ochrona polega na: 

a) likwidacji nielegalnych wysypisk odpa-
dów, 

b) niedopuszczeniu do nielegalnej zabudowy,  

c) utrzymanie dotychczasowego poziomu 
wód powierzchniowych i gruntowych z 
uwzglňdnieniem naturalnych i lokalnych 
fluktuacji sezonowych, 

d) monitorowanie i zabezpieczenie wiosen-
nych migracji płazów, w tym umożliwianie 
płazom przejŌcia na drodze Raciņż - Budy 
Kraszewskie,  

e) dokonywanie poza okresem lňgowym 
ptactwa, bieżņcego wykaszania i usuwania 
zadrzewieŊ i zakrzewieŊ w wyniku samo-
siewów i sukcesji lasu na terenach otwar-
tych,  

f) bezwzglňdny zakaz wypalania łņk, pa-
stwisk, rowów, nieużytków, oraz trzcino-
wisk i szuwarów, 

g) zakaz niszczenia i przekształcania obszaru, 

h) zakaz wykonywania praz ziemnych trwale 
zniekształcajņcych rzeźbň terenu, z wyjņt-
kiem prac zwiņzanych z bezpieczeŊstwem 
przeciwpowodziowym albo budowņ, od-
budowņ, utrzymaniem, remontem lub na-
prawņ urzņdzeŊ wodnych, 
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i) zakaz likwidowania, zasypywania i prze-
kształcania naturalnych zbiorników wod-
nych, 

j) zakaz gnojowicowania użytków rolnych, 
zmiany sposobu użytkowania gruntów 
rolnych, 

k) zakaz umyŌlnego zabijania dziko wystňpu-
jņcych zwierzņt, niszczenia nor, lňgowisk, 
tarlisk, 

l) zakaz umieszczania tablic reklamowych; 

6. umacnianie terenów biologicznie czynnych 
poprzez zalesienie enklaw ŌródleŌnych, nie-
przydatnych dla realizacji funkcji podstawo-
wej, nie przewidzianych do zabudowy, za-
chowanie trwałych użytków zielonych, lasów 
olchowych i zaroŌli; 

7. zakaz przeznaczania terenów leŌnych na cele 
budowlane za wyjņtkiem powierzchni nie-
zbňdnych dla budowy zbiornika wodnego; 

8. zakaz realizacji ciņgów infrastruktury tech-
nicznej w sposób mogņcy naruszyń równo-
wagň Ōrodowiska przyrodniczego; 

9. ochronň stawów i oczek wodnych; 

10. dostosowanie istniejņcych wyrobisk poeks-
ploatacyjnych surowców mineralnych dla ce-
lów rekreacji (np. wňdkowania) i zakaz two-
rzenia nowych wyrobisk; 

11. ochrona walorów krajobrazowych; 

12. wprowadzenie nasadzeŊ roŌlinnoŌci z 
uwzglňdnieniem gatunków rodzimych repre-
zentacyjnych dla przedmiotowego Ōrodowi-
ska. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Na obszarze objňtym opracowaniem brak obiek-
tów zabytkowych podlegajņcych ochronie na mo-
cy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami.  

W obszarze zbiornika „Kraszewo” oraz w obszarze 
otuliny zbiornika wszelkie prace ziemne winny byń 
poprzedzone archeologicznym rozpoznaniem po-
wierzchniowym oraz - o ile rozpoznanie ujawni 
obecnoŌń stanowisk archeologicznych - wyprze-
dzajņcymi rozpoczňcie inwestycji archeologicz-
nymi badaniami wykopaliskowymi. Bez wzglňdu 
na wyniki rozpoznania archeologicznego wykona-
niu robót ziemnych zwiņzanych z inwestycjņ wi-
nien towarzyszyń nadzór archeologiczny. 

§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów podlegajņcych ochronie na podstawie 
przepisów odrňbnych. W granicach opracowania 
wystňpujņ:  

1. cały obszar objňty opracowaniem położony 
jest w NadwkrzaŊskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu (NOChK), ustanowionym rozporzņ-
dzeniem nr 24 Wojewody Mazowieckiego z 15 
kwietnia 2005r. w sprawie NOChK (Dz.Urz. Wo-
jewództwa Mazowieckiego nr 91 z kwietnia 
2005r.);  

2. wschodnia czňŌń obszaru oznaczona symbo-
lem graficznym i literami ZN oraz ZN/ML to 
fragment Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowe-
go Pólka-Raciņż uchwalonego rozporzņdze-
niem nr 27 Woj. Maz. z dnia 16 wrzeŌnia 2004r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004r. nr 239 z poz. 6411). 

3. zasady gospodarowania na terenach objňtych 
ochronņ okreŌlajņ przepisy odrňbne oraz usta-
lenia § 7 przedmiotowej uchwały.  

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

1. Komunikacja 

1) BezpoŌredniņ obsługň komunikacyjnņ peł-
niń bňdņ: 

a) drogi lokalne gminne 1KD-Lg, 2KD-Kg, 
3KD-Lg, 4KD-Lg, 8KD-Lg o szerokoŌci 
15m w liniach rozgraniczajņcych, z chod-
nikami jedno lub dwustronnymi w obrň-
bie zabudowy; 

b) drogi dojazdowe 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 
9KD-D. 10KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D 
o szerokoŌci 10m w liniach rozgranicza-
jņcych, z chodnikami jedno lub dwu-
stronnymi; 

c) ciņg pieszo-jezdny 11Kpj, o szerokoŌci 
8m w liniach rozgraniczajņcych, bez wy-
dzielonych jezdni i pasów chodnikowych; 

d) Ōcieżka pieszo-rowerowa wokół zbiornika 
o szerokoŌci do 2m; 

e) place postojowe dla samochodów oso-
bowych Ksp o nawierzchniach utwar-
dzonych lub trawiastych. 

2) Połņczenie planowanego obszaru z ze-
wnňtrznym układem drogowym realizowa-
ne bňdzie poprzez drogň lokalnņ gminnņ 
3KD-Lg z włņczeniem do drogi powiatowej 
3743W relacji Sierpc – Raciņż oraz poprzez 
drogň lokalnņ gminnņ 8KD-Lg z włņczeniem 
do drogi powiatowej 3014W relacji Myst-
kowo-Raciņż. 

3) W pasach drogowych planuje siň realizacjň: 

a) sieci infrastruktury technicznej za zgodņ 
Zarzņdcy drogi, 
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b) nawierzchni drogowych bitumicznych 
oraz stabilizowanych pospółkņ lub innym 
kruszywem. 

4) Na skrzyżowaniach dróg należy zabezpie-
czyń Ōciňcia narożników zgodnie z rysun-
kiem Planu. 

5) Nieprzekraczalne lub ŌciŌle obowiņzujņce li-
nie zabudowy należy realizowań zgodnie z 
rysunkiem planu. 

6) Dla obiektów usługowych należy przewi-
dzień niezbňdnņ iloŌń miejsc postojowych w 
granicach działki przeznaczonej do zainwe-
stowania, przyjmujņc: 

a) na działkach mieszkaniowych jednoro-
dzinnych i letniskowych minimum jedno 
stanowisko postojowe na jedno miesz-
kanie, z dodatkowymi miejscami posto-
jowymi w przypadku lokalizacji usług; 

b) dla obiektów handlowych o powierzchni 
użytkowej powyżej 50m2 – minimum 
6m.p./200m2 pow. użytk. oraz 1m.p./10 
zatrudnionych; 

c) dla obiektów gastronomii minimum 
2m.p./8 miejsc gastronomicznych oraz 
1m.p./10 zatrudnionych; 

d) dla terenów rekreacyjno-sportowych 
iloŌń miejsc proporcjonalnņ do przewi-
dywanej iloŌci użytkowników; 

e) iloŌń miejsc postojowych według punk-
tów b-d należy zwiňkszyń o miejsca dla 
pojazdu osoby niepełnosprawnej.  

7) Nieprzekraczalne lub ŌciŌle okreŌlone linie 
zabudowy wzdłuż ulic należy realizowań 
zgodnie ze wskazaniami rysunku Planu. Po-
za nieprzekraczalnņ lub ŌciŌle okreŌlonņ li-
niň zabudowy (identyfikowanņ z licem Ōcia-
ny) w kierunku ulicy wykraczań mogņ jedy-
nie zadaszenia nad wejŌciami do budynku, 
wjazdami do garaży, wykusze lub inne 
nadwieszone czňŌci budynku, balkony, 
schody – nie dalej jednakże niż 2m od linii 
zabudowy. 

8) Ogrodzenia działek od strony ulic należy re-
alizowań po planowanych liniach rozgrani-
czajņcych pasów drogowych. Zakazuje siň 
realizacji bram wjazdowych na Ōciňciach na-
rożników przy skrzyżowaniach ulic. Wyklu-
cza siň stosowanie ogrodzeŊ prefabrykowa-
nych betonowych. 

2. Infrastruktura techniczna 

1) Podstawowe urzņdzenia sieciowe należy 
prowadziń w pasach drogowych. 

2) Zaopatrzenie w wodň: 

a) wszystkie działki w granicach opracowa-
nia należy zaopatrzyń w wodň dla celów 
komunalnych i p.poż. z wodociņgu zbio-
rowego; 

b) sień wodociņgowa powinna byń wyposa-
żona w hydranty p.poż, spełniajņce wy-
mogi przepisów odrňbnych. 

3) Odprowadzenie Ōcieków sanitarnych: 

a) Ōcieki komunalne odprowadzane bňdņ 
do rozdzielczej sieci kanalizacji sanitar-
nej; planuje siň utworzenie dwóch zlewni 
– po północno-wschodniej i zachodniej 
stronie zbiornika retencyjnego – i włņcz-
nie ich do systemu kanalizacji sanitarnej 
m. Raciņża lub odprowadzenie do 
oczyszczalni Ōcieków w Koziebrodach; 
dopuszcza siň również inny schemat 
rozwiņzania systemów sieciowych, jeżeli 
wynikań to bňdzie z przeprowadzonej 
analizy i aktualnych uwarunkowaŊ;  

b) dopuszcza siň do czasu realizacji syste-
mów sieciowych odprowadzanie Ōcie-
ków komunalnych do atestowanych 
zbiorników szczelnych sytuowanych w 
granicach działki budowlanej; Ōcieki wy-
wożone bňdņ przez specjalistyczne 
przedsiňbiorstwo do punktu zlewnego 
przy oczyszczalni Ōcieków; 

c) dla utrzymania odpowiedniej klasy czy-
stoŌci zbiornika „Kraszewo” Ōcisłej kon-
troli należy poddawań zbiorniki na Ōcieki 
pod wzglňdem ich szczelnoŌci; 

d) ustala siň zakaz realizacji indywidualnych 
systemów oczyszczania Ōcieków w gra-
nicach działek mieszkaniowych jednoro-
dzinnych i letniskowych. 

4) Odprowadzenie wód opadowych: 

a) wody opadowe z budynków należy za-
gospodarowań w granicach działki bu-
dowlanej, do której inwestor bňdzie po-
siadał tytuł prawny; 

b) wody opadowe z powierzchni utwardzo-
nych odprowadzone zostanņ przez spływ 
powierzchniowy i bezpoŌredniņ infiltra-
cjň do gruntu w granicach działki do któ-
rej inwestor bňdzie posiadał tytuł praw-
ny, 

c) wody opadowe z dróg o profilu miejskim 
należy odprowadziń przez spływ po-
wierzchniowy, wpusty deszczowe z 
osadnikami i projektowane kanały desz-
czowe w pasie jezdni; odbiornikiem wód 
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opadowych bňdņ rowy melioracyjne i rz. 
Raciņżnica na warunkach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych, 

d) wody opadowe z dróg poza terenami za-
budowanymi lub przewidzianymi do za-
budowy, należy odprowadziń przez 
spływ powierzchniowy do rowów przy-
drożnych.  

5) Usuwanie odpadów stałych: 

a) odpady stałe składowane bňdņ w po-
jemnikach - w które należy wyposażyń 
każdņ działkň budowlanņ - i wywożone 
przez specjalistyczne przedsiňbiorstwo 
na składowisko odpadów komunalnych; 

b) dopuszcza siň kompostowanie stałych 
odpadów organicznych w granicach 
działki mieszkaniowej i wykorzystywanie 
kompostu przy uprawie roŌlin; 

c) zasady organizacji gospodarki odpadami 
stałymi w granicach obszaru objňtego 
Planem okreŌlajņ przepisy lokalne gmin-
ne.  

6) Ciepłownictwo: 

a) wszystkie obiekty w granicach opraco-
wania, przeznaczone na pobyt ludzi, 
ogrzewane bňdņ z kotłowni lokalnych, 
w których należy stosowań systemy 
grzewcze niskoemisyjne. 

7) Energetyka: 

a) ustala siň pełne zaopatrzenie obiektów w 
energiň elektrycznņ z istniejņcej i plano-
wanej sieci SN 15kV poprzez stacje trans-
formatorowe 15/0,4kV przy dostosowa-
niu do zwiňkszonego obciņżenia i za-
chowania parametrów jakoŌciowych 
energii elektrycznej okreŌlonych w prze-
pisach odrňbnych;  

b) zapotrzebowanie energii okreŌlņ inwe-
storzy na etapie wystņpienia o przydział 
mocy; 

c) odcinek linii SN15kV biegnņcy przez te-
ren planowanego zbiornika retencyjnego 
należy przebudowań; nowy przebieg linii 
wskazano na rysunku Planu; 

d) wzdłuż linii SN15kV przebiegajņcych 
przez tereny przeznaczone do zabudowy 
zachowań należy strefň bezpieczeŊstwa 
technicznego szerokoŌci 10 (po 5m od 
osi linii w rzucie poziomym); dopuszcza 
siň zmniejszenie tej strefy w uzgodnieniu 
z Zarzņdcņ sieci w oparciu o przepisy od-
rňbne; 

e) na terenach przewidzianych do zabudo-
wy linie elektroenergetyczne komunalno-
oŌwietleniowe prowadzone bňdņ w pa-
sach drogowych w postaci sieci kablo-
wej, 

f) na całym obszarze objňtym Planem usta-
la siň zakaz lokalizacji elektrowni wiatro-
wych.  

8) Telekomunikacja: 

a) pełne pokrycie zapotrzebowania na łņcza 
telefoniczne realizowane bňdzie z centrali 
automatycznej oraz uzupełniajņco z sieci 
telefonii bezprzewodowej, 

b) sień telefonicznņ w obrňbie zabudowy 
należy skanalizowań i prowadziń w pa-
sach drogowych,  

c) na całym obszarze objňtym Planem usta-
la siň zakaz lokalizacji stacji bazo-
wych telefonii bezprzewodowej. 

Rozdział III 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz szczegółowe zasady zagospodarowania 

terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu 

§ 11. Teren oznaczony symbolem 1US prze-
znacza siň pod usługi wypoczynku, turystyki i re-
kreacji zbiorowej. 

1. Obiekty realizowane w granicach terenu sta-
nowiń bňdņ zaplecze dla rekreacji i wypoczyn-
ku codziennego oraz pobytowego. Ustala siň iż 
na terenie planowanego oŌrodka przebywań 
może jednorazowo do 90 osób. 

Zakres usług Ōwiadczonych obejmowań bňdzie 
poza hotelarstwem i gastronomiņ szeroki wa-
chlarz form wypoczynku czynnego, biernego.  

2. Dla budynków mieszczņcych funkcje podsta-
wowe ustala siň nastňpujņce standardy:  

a) architektura budynku powinna stanowiń 
element spójny z architekturņ krajobrazu,  

b) gabaryty budynku 2 kondygnacje nadziem-
ne (w tym poddasze mieszkalne) z dachami 
dwuspadowymi lub wielospadowymi, o 
symetrycznym nachyleniu połaci dacho-
wych ze spadkiem 30-450, kryte dachówkņ 
ceramicznņ lub materiałem o fakturze da-
chówki w kolorze czerwonym lub zbliżonym 
do czerwonego (w tym brņzowy); dopuszcza 
siň krycie dachów trzcinņ;  

c) całkowita wysokoŌń budynku liczona od po-
ziomu zerowego do najwyższej kalenicy bu-
dynku nie powinna przekroczyń 9m, 
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d) poziom zerowy budynku nie wyżej niż 45cm 
nad powierzchniņ terenu rodzimego 
(w najwyższym punkcie w granicach po-
wierzchni zabudowy),  

e) w pracach elewacyjnych stosowań należy 
materiały bňdņce w harmonii ze Ōrodowi-
skiem (tynk naturalny w kolorze jasnym, 
kamieŊ, cegła czerwona, drewno); wyklucza 
siň stosowanie sidingu.  

3. W granicach terenu dopuszcza siň realizacjň 
wolnostojņcych bungalowów o architekturze 
spójnej z budynkiem głównym. 

4. Powierzchnia biologicznie czynna w granicach 
działki budowlanej nie mniejsza niż 60%. W 
40% powierzchniň biologicznie czynnņ należy 
zadrzewiń. Stosunek powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki budowlanej nie powinien 
przekroczyń 30%. 

5. Ogrodzenie działki należy realizowań po liniach 
rozgraniczajņcych terenów i pasów drogo-
wych. Forma ogrodzenia (np. żerdzie poziome) 
musi umożliwiań przemieszczanie siň drobnych 
ssaków i płazów; należy zaniechań wykonywa-
nia w ogrodzeniu cokołów. Szczelniejsze ogro-
dzenie można wykonań jedynie w miejscach 
placyków gospodarczych, we fragmentach 
działek które powinny byń izolowane przed do-
stňpem zwierzņt lub od strony dróg. WysokoŌń 
tych ogrodzeŊ nie powinna również przekra-
czań 120cm. W przypadku zastosowania siatki 
ogrodzeniowej należy jņ obsadziń żywopłotem. 

6. W zagospodarowaniu terenu należy w maksy-
malnym stopniu unikań wycinki istniejņcych 
drzew, nawet samosiewów. 

7. W granicach terenu należy zabezpieczyń nie-
zbňdnņ iloŌń miejsc postojowych dla obsługi 
planowanego obiektu zależnņ do planowanej 
iloŌci użytkowników.  

8. W granicach terenu 1US dopuszcza siň funkcjň 
towarzyszņcņ mieszkaniowņ na potrzeby wła-
Ōciciela obiektu. Funkcja ta bňdzie realizowana 
w formie mieszkania włņczonego w kubaturň 
obiektu usługowego lub w postaci budynku 
mieszkalnego wolnostojņcego. Gabaryty bu-
dynku wolnostojņcego: 

a) wysokoŌń budynku 2 kondygnacje nad-
ziemne (w tym poddasze mieszkalne), 

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o na-
chyleniu połaci dachowych 30-450, 

c) całkowita wysokoŌń budynku liczona od 
najwyższej kalenicy do poziomu zerowego 
nie wiňksza niż 8,5m, 

d) budynek powinien architekturņ nawiņzywań 
do pozostałych obiektów w granicach tere-
nu US. 

9. Jako rozwiņzanie alternatywne dopuszcza siň 
w granicach terenu gospodarstwo agrotury-
styczne ze stadninņ koni, przy zachowaniu wa-
runków § 11. 

§ 12. Tereny oznaczone symbolem 2MN/ML, 
4MN/ML, 6MN/ML, 9MN/ML, 21MN/ML przezna-
cza siň pod budownictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne z dopuszczeniem budynków rekreacji in-
dywidualnej.  

1. Budynki mieszkalne realizowane bňdņ jako 
obiekty wolnostojņce o nastňpujņcych parame-
trach: 

a) wysokoŌń dwóch kondygnacji nadziemnych 
(w tym poddasze mieszkalne), przy całkowi-
tej wysokoŌci budynku nie przekraczajņcej 
8,5m liczņc od poziomu zerowego,  

b) poziom zerowy budynku nie wyżej niż 45cm 
nad powierzchniņ terenu rodzimego, 

c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych 30-450 z wy-
korzystaniem poddasza dla celów mieszkal-
nych, 

d) dachy kryte dachówkņ ceramicznņ lub ma-
teriałami o fakturze dachówki w kolorze 
czerwonym lub zbliżonym do czerwonego, 

e) w przypadku realizacji garażu, włņczyń go w 
bryłň budynku z wjazdem z poziomu terenu 
(bez zagłňbienia), 

f) długoŌń elewacji frontowej nie powinna 
przekraczań 15m, w przypadku usług wbu-
dowanych 18m (jeżeli pozwoli na to szero-
koŌń działki przy zachowaniu 4m odległoŌci 
od granic bocznych). 

2. W granicach terenów dopuszcza siň realizacjň 
budynków mieszkalnych przeznaczonych na 
rekreacjň indywidualnņ (ML) pod warunkiem iż 
standardy realizowanych budynków odpowia-
dań bňdņ standardom ustalonym dla wymie-
nionych terenów. 

3 W granicach terenów 2MN/ML, 9MN/ML i 
21MN/ML na działkach przyległych do drogi 
1KD-Lg dopuszcza siň usługi podstawowe, wy-
łņcznie wbudowane.  

4. OdległoŌń budynku mieszkalnego od granicy 
sņsiada nie mniejsza niż 4m. Dopuszcza siň 
zmniejszenie tej odległoŌci do 3m lub 1,5m na 
działkach z liniņ SN15kV, jeżeli umożliwi to re-
alizacjň budynku mieszkalnego przy zachowa-
niu strefy bezpieczeŊstwa technicznego lub na 
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działkach, których szerokoŌń jest mniejsza niż 
18m i wynika z układu istniejņcych granic wła-
snoŌciowych. 

5. Budynki mieszkalne należy sytuowań w ŌciŌle 
okreŌlonej linii zabudowy podanej na rysunku 
planu, głównņ kalenicņ równolegle do drogi. W 
przypadku skoŌnego układu granic w stosunku 
do ulicy, budynek sytuowań głównņ kalenicņ 
prostopadle do bocznych granic działki.  

6. Na działkach dopuszcza siň realizacjň jednego 
budynku gospodarczego, garażowego lub 
gospodarczo-garażowego wolnostojņcego o 
nastňpujņcych parametrach:  

a) gabaryt jednej kondygnacji, przy wysokoŌci 
3,5m liczonej od poziomu +-00 do głównej 
kalenicy budynku, 

b) dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci da-
chowych 200, bez poddasza, kryty materia-
łem takim jak budynek mieszkalny,  

c) powierzchnia zabudowy do 50m2, 

d) poziom zerowy nie wyżej niż 20cm nad po-
wierzchniņ terenu rodzimego, 

e) dopuszcza siň sytuowanie budynku w odle-
głoŌci 1,5m od granicy sņsiada,  

f) w wyjņtkowych przypadkach dopuszcza siň 
realizacjņ budynku jednospadowego, na 
granicy z sņsiadem, jeżeli po drugiej stronie 
granicy powstanie budynek o podobnej 
funkcji; budynki bliźniacze powinny posia-
dań jednakowņ wysokoŌń, nachylenie połaci 
dachowych, długoŌń, rodzaj pokrycia dachu. 

7. Ustala siň w granicach terenów zachowanie 
pojedynczych zagród rolniczych z możliwoŌciņ 
ich rozbudowy i wyposażenia w instalacje 
umożliwiajņce prawidłowe funkcjonowanie go-
spodarstwa: 

a) obsadň zwierzņt hodowlanych w zagrodzie 
rolniczej należy ograniczyń do 20 DJP; 

b) dopuszcza siň w zagrodach realizacjň towa-
rzyszņcej funkcji - agroturystyki; 

c) planuje siň przekształcanie zagród po likwi-
dowanych gospodarstwach rolnych na za-
budowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ lub 
rekreacji indywidualnej; 

d) nowe budynki mieszkalne w zagrodach po-
winny odpowiadań standardom okreŌlonym 
w ust. 1; budynki inwentarskie, gospodarcze 
i urzņdzenia techniczne nie powinny prze-
kraczań wysokoŌci 8,5m. 

 

8. Stosunek powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków na działce (za wyjņtkiem działek już 
zabudowanych) do powierzchni działki nie po-
winien przekroczyń 30%, zaŌ powierzchnia bio-
logicznie czynna nie może byń mniejsza niż 
40% powierzchni działki.  

§ 13. Tereny oznaczone symbolem 3RM, 10RM, 
14RM, przeznacza siň pod zabudowň zagrodowņ. 

1. Ustala siň zachowanie istniejņcych zagród, 
możliwoŌń ich rozbudowy, wyposażenia w in-
stalacje gwarantujņce ochronň Ōrodowiska. 
Obsadň zwierzņt hodowlanych w zagrodach 
należy ograniczyń do 20DJP. 

2. Linie rozgraniczajņce nieprzekraczalne dla za-
gród rolniczych stanowi linia ciņgła identyfi-
kowana z granicņ własnoŌci; linia przerywana 
wskazuje na możliwoŌń rozbudowy istniejņcej 
zagrody rolniczej (na terenach R) w rozmiarach 
niezbňdnych dla funkcjonowania gospodar-
stwa rolnego.  

3. Ponadnormatywne oddziaływanie przedsiň-
wziňcia nie powinno wykraczań poza granice 
zagrody rolniczej. 

4. Funkcjň mieszkaniowņ w zagrodach należy 
realizowań według § 12 ust. 1 pkt a-f, ust. 4, 5 
przedmiotowej uchwały; budynki inwentarskie, 
gospodarcze i urzņdzenia techniczne (silosy) 
nie powinny przekraczań wysokoŌci 8,5m. 

5. Dopuszcza siň w zagrodach realizacjň towarzy-
szņcej funkcji agroturystyki i w zwiņzku z tym 
możliwoŌń przystosowania budynków gospo-
darczych, nieprzydatnych w zagrodzie, dla po-
trzeb funkcji usługowej. 

Planuje siň przekształcanie zagród po likwido-
wanych gospodarstwach rolnych w zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ lub rekreacji in-
dywidualnej.  

6. W wolnych terenach plombowych dopuszcza 
siň lokalizacjň pojedynczych działek mieszka-
niowych jednorodzinnych lub rekreacji indywi-
dualnej pod warunkiem że działka przylegań 
bňdzie do drogi publicznej, istniejņcej bņdź 
projektowanej. Normatywy powierzchniowe i 
standardy zabudowy należy przyjņń jak dla bu-
downictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. 

§ 14. Tereny oznaczone symbolem 22MN, 
23MN, 25MN przeznacza siň pod zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

1. Zasady zabudowy jak w § 12 ust. 1,4,5,6,8 
przedmiotowej uchwały. 

2. W granicach terenu 23MN dopuszcza siň usługi 
podstawowe wbudowane wyłņcznie przy dro-
dze 4KD-Lg. 
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3. Zabudowa mieszkaniowa realizowana bňdzie 

indywidualnie przez poszczególnych właŌcicieli 
nieruchomoŌci. Dopuszcza siň realizacjň zespo-
łowņ (małe spółdzielnie mieszkaniowe, dewe-
loperów) pod warunkiem iż realizacja taka bň-
dzie obejmowała zamkniňte kwartały ograni-
czone ulicami. Parametry zabudowy i zasady 
sytuowania budynków należy przyjņń wówczas 
według ustaleŊ Planu. 

4. Ogrodzenia działek od strony dróg należy reali-
zowań po planowanych liniach rozgraniczajņ-
cych pasów drogowych.  

§ 15. Tereny oznaczone symbolem 5ML, 11ML, 
12ML, 15ML przeznacza siň pod obiekty rekreacji 
indywidualnej. 

1. Zabudowa realizowana bňdzie w oparciu o 
budynki mieszkalne, na działkach indywidual-
nych z przeznaczeniem na pobyt sezonowy. 

2. Dla budynków rekreacji indywidualnej ustala 
siň nastňpujņce parametry: 

a) wysokoŌń 2 kondygnacji nadziemnych – w 
tym poddasze mieszkalne, 

b) całkowita wysokoŌń budynku nie może 
przekroczyń 7m od poziomu terenu rodzi-
mego do głównej kalenicy budynku, 

c) poziom zerowy budynku (parter) na wyso-
koŌci do 45cm nad powierzchniņ terenu ro-
dzimego,  

d) dach dwuspadowy lub wielospadowy o na-
chyleniu połaci dachowych 35-450 i Ōciance 
kolankowej 25cm, 

e) dach wykoŊczony okapem wysuniňtym mi-
nimum 40cm poza lico Ōciany, 

f) pokrycie dachu dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałem o fakturze dachówki w kolorze 
czerwonym; dopuszcza siň również krycie 
dachów trzcinņ;  

g) elewacje w jasnych kolorach pastelowych - 
zalecany kolor biały; w przypadku budynku 
drewnianego naturalny kolor drewna lub 
brņzowy, 

h) dla wzbogacenia bryły budynku zaleca siň 
stosowanie lukarn w dachach, okiennic, 
ganków i werand o tradycyjnej formie kon-
strukcji. 

3. Teren biologicznie czynny w granicach działek 
nie może byń mniejszy niż 60% jej powierzchni, 
a stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki nie powinien przekroczyń 
30%. Powierzchniň biologicznie czynnņ w gra-
nicach działki należy przynajmniej w 30% za-
drzewiń. 

4. Budynki sytuowań w linii zabudowy podanej 
na rysunku Planu, głównņ kalenicņ równolegle 
do ŌciŌle okreŌlonej linii zabudowy. 

5. Ogrodzenia działek należy realizowań w postaci 
płotów drewnianych o wysokoŌci do 120cm. 
Dopuszcza siň ogrodzenia z siatki o podobnej 
wysokoŌci i wówczas należy je obsadziń żywo-
płotem od wewnňtrznej strony działki. Dla 
przemieszczania siň drobnych ssaków i płazów 
należy zaniechań wykonywania w ogrodze-
niach cokołów lub w cokołach wykonań przej-
Ōcia tzw. tunele ekologiczne.  

6. Przy zagospodarowaniu działek unikań należy 
w maksymalnym stopniu wycinki istniejņcych 
drzew, pozostawiajņc nawet samosiewy. 

§ 16. Tren o symbolu 13US, 16US, 24US, 26US 
przeznacza siň pod usługi sportowo-rekreacyjne 
publiczne i komercyjne. Tren 24US pełniń bňdzie 
jednoczeŌnie funkcjň przestrzeni publicznej. 

1. Dla terenów usług ustala siň: 

a) realizacjň ogólnodostňpnych obiektów i 
urzņdzeŊ sportów wodnych i lņdowych wraz 
z urzņdzeniami sportowo - rozrywkowymi, 
zabawowymi, biwakowymi, gastronomicz-
nymi i noclegowymi;  

b) zakaz realizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze lub potencjalnie znaczņco oddziały-
wań na Ōrodowisk, za wyjņtkiem sieci wo-
dociņgowych i kanalizacyjnych; 

c) na terenie 13US i 26US zakaz lokalizowania 
obiektów budowlanych w pasie 100 m od 
linii brzegowej zbiornika,  

d) w granicach terenów 13US i 16US dopusz-
cza siň obiekty i urzņdzenia zwiņzane z wy-
poczynkiem pobytowym, na terenie 24US 
dominujņcņ formņ rekreacji powinien byń 
wypoczynek codzienny; 

e) nie dopuszcza siň w granicach terenów re-
kreacji indywidualnej z podziałem terenów 
na działki budowlane indywidualne. 

2. W zagospodarowaniu terenu 24US należy 
uwzglňdniń: 

a) zieleŊ wysokņ w układach szpalerowych na 
obrzeżach terenu i kompozycjach grupo-
wych, przy zachowaniu maksymalnej wi-
docznoŌci na lustro wody zbiornika, 

b) zieleŊ niskņ krzewistņ i murawy dywanowe 
odporne na antropopresjň, 

c) powiņzania ze Ōcieżkņ pieszo-rowerowņ 
planowanņ wokół zbiornika i parkingiem, 

d) urzņdzenia terenowe do gier małych, 
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e) elementy małej architektury i miejsca wy-
poczynku, 

f) oŌwietlenie oraz urzņdzenia sanitarne i do 
gromadzenia odpadów. 

3. Na terenach 13US i 16US iloŌń jednoczeŌnie 
wypoczywajņcych nie może przekroczyń 45 
osób, natomiast w granicach terenu 24US 90 
osób.  

4. Wskaźniki i parametry zabudowy na terenach 
13US, 16US, 24US, 26US: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na 60% powierzchni działki, 

b) minimalny stosunek powierzchni zabudowy 
do powierzchni działki 30%, na terenie 24US 
do 20%, 

c) minimalny wskaźnik zapotrzebowania tere-
nu na 1 użytkownika dla plaż z zieleniņ – 
15m2, urzņdzeŊ sportowo-rozrywkowych i 
zabawowych 10m2, 

d) wysokoŌń budynków 2 kondygnacje nad-
ziemne(w tym poddasze użytkowe) przy cał-
kowitej wysokoŌci budynku do 9m od po-
ziomu zerowego do głównej kalenicy bu-
dynku, 

e) poziom zerowy nie wyżej niż 45cm nad po-
wierzchniņ terenu rodzimego, przy spad-
kach w najwyższym punkcie,  

f) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
symetrycznym nachyleniu połaci dacho-
wych i spadku 30-450, kryte dachówka ce-
ramicznņ, materiami o fakturze dachówki 
lub trzcinņ, 

g) dachy obiektów towarzyszņcych w konwen-
cji takiej samej jak budynki główne. 

5. W granicach terenów należy zabezpieczyń nie-
zbňdnņ iloŌń miejsc parkingowych dla obsługi 
planowanych przedsiňwziňń. 

6. Teren 24US w trakcie budowy zbiornika bňdzie 
służył do magazynowania gleby organicznej i 
mineralnej z wykopu czaszy zbiornika. Po wy-
korzystaniu gleby na zapory i rozwiezieniu na 
tereny do rekultywacji lub użyźnienia, całņ po-
wierzchniň terenu należy ukształtowań biorņc 
pod uwagň docelowy program użytkowy oraz 
sposób zagospodarowania terenu.  

§ 17. Tereny o symbolu 7ZN/ML, 8ZN/ML - 
fragment Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego 
Pólka –Raciņż z dopuszczeniem obiektów rekreacji 
indywidualnej (letniskowych).  

1. Dla terenów ustala siň: 

a) standardy zabudowy należy przyjņń według 
§ 15 ust. 2 przedmiotowej uchwały, 

b) wyklucza siň przeznaczenie terenów leŌnych 
na cele budowlane, mogņ one wejŌń w gra-
nice działek budowlanych, bez zmiany spo-
sobu użytkowania;  

2. Teren biologicznie czynny w granicach działek 
nie może byń mniejszy niż 90% jej powierzchni, 
a stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki nie powinien przekroczyń 5%. 
Powierzchniň biologicznie czynnņ w granicach 
działki należy przynajmniej w 30% zadrzewiń. 

3. Ogrodzenie działki może byń realizowane po 
liniach rozgraniczajņcych terenów i pasów 
drogowych. Forma ogrodzenia musi umożli-
wiań przemieszczanie siň drobnych ssaków i 
płazów (np. żerdzie poziome); należy zaniechań 
wykonywania w ogrodzeniach cokołów lub w 
cokołach wykonań tunele ekologiczne. Szczel-
niejsze ogrodzenie można wykonań jedynie w 
miejscach placyków gospodarczych lub we 
fragmentach działek, które powinny byń izolo-
wane przed dostňpem zwierzņt. WysokoŌń 
ogrodzeŊ nie powinna przekraczań 120cm, a w 
przypadku zastosowania siatki ogrodzeniowej 
należy jņ obsadziń żywopłotem. 

4. Przy zagospodarowaniu działek unikań należy 
w maksymalnym stopniu wycinki istniejņcych 
drzew, pozostawiajņc nawet samosiewy. 

5. W użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów 
należy uwzglňdniń zasady okreŌlone w Rozpo-
rzņdzeniu Wojewody Mazowieckiego dotyczņ-
cym Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego 
Pólka –Raciņż. 

§ 18. Teren o symbolu 7aZN Zespół Przyrodni-
czo Krajobrazowego Pólka –Raciņż.  

1. W granicach terenu nie dopuszcza siň wzno-
szenia obiektów budowlanych za wyjņtkiem 
zachowania istniejņcego gospodarstwa agrotu-
rystycznego z możliwoŌciņ jego rozbudowy. 

2. W ramach gospodarstwa agroturystycznego 
dopuszcza siň wykonanie ogrodzenia szczelne-
go (z cokołem) jedynie fragmentów terenu, 
które należy zabezpieczyń przed penetracjņ dzi-
kich zwierzņt. WysokoŌń ogrodzenia nie wyższa 
niż 120cm. 

3. W użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu 
należy uwzglňdniń zasady okreŌlone w rozpo-
rzņdzeniu Wojewody Mazowieckiego dotyczņ-
cym Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego 
Pólka –Raciņż. 

§ 19. Teren o symbolu 17Zn przeznacza siň pod 
otulinņ zbiornika z zieleniņ nieurzņdzonņ.  

1. Pas terenu wokół zbiornika o szerokoŌci 30-
50m od planowanej linii brzegowej objňty zo-
stanie wykupem.  
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2. W granicach terenu wykonane zostanņ zapory 

boczne zbiornika oraz zapora czołowa przegra-
dzajņca dolinň rzeki. Zapory boczne należy 
ukształtowań tak aby nie stanowiły one ele-
mentu drastycznie ingerujņcego w architekturň 
krajobrazu, ani też nie stanowiły bariery dla lu-
dzi i zwierzņt. 

3. Wokół zbiornika, po koronie zapór poprowa-
dzona zostanie Ōcieżka pieszo-rowerowa o sze-
rokoŌci do 2m.  

4. Teren obsiany zostanie mieszankami traw, 
stanowiń bňdzie przestrzeŊ ogólnodostňpnņ. W 
granicach terenu ustala siň: 

a) ogólnodostňpne miejsca do plażowania,  

b) urzņdzenia zwiņzane z amatorskim łowie-
niem ryb, 

c) w rejonach oznaczonych symbolem graficz-
nym ogólnodostňpne pomosty i kładki dla 
wňdkowania i cumowania sprzňtu pływajņ-
cego, 

d) zakaz wygradzania terenu uniemożliwiajņcy 
swobodny dostňp do wody, 

e) zakaz zakopywania Ōmieci, odpadów, 
wprowadzania Ōcieków do wód powierzch-
niowych, mycia pojazdów mechanicznych, 
niszczenia roŌlinnoŌci brzegowej, niszczenia 
skarp zbiornika; 

f) zakaz budowy pomostów i kładek bez ze-
zwolenia zarzņdcy zbiornika, 

g) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, 

h) zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych nie 
zwiņzanych z realizacjņ zagospodarowania i 
utrzymania terenu, 

i) powierzchniň biologicznie czynnņ minimum 
95% powierzchni terenu. 

§ 20. Teren o symbolu 19Zn to wyspa przezna-
czona dla bytowania ptactwa.  

Wyspa powstanie w wyniku podwyższenia natu-
ralnego terenu. Podwyższenie to nie powinno 
przekroczyń 2,5m. Na uformowanie wyspy wyko-
rzystany bňdzie grunt z wykopu czaszy. 

W granicach wyspy nie dopuszcza siň realizacji 
żadnych obiektów budowlanych, nie przewiduje 
siň udostňpniania wyspy dla penetracji. 

§ 21. Teren o symbolu 18WS przeznacza siň 
pod przepływowy zbiornik retencyjny na rzece 
Raciņżnicy.  

1. Podstawowe parametry zbiornika: 

a) na rysunku Planu podano liniň brzegowņ 
zbiornika przy normalnym poziomie piň-
trzenia NPP - 105,00m npm 

b) powierzchnia zbiornika w linii brzegowej 
około 75ha, 

c) wysokoŌci piňtrzenia 2m, 

d) pojemnoŌń zbiornika przy NPP 1 032 100m3. 

2. Grunt pozyskiwany w trakcie wykopu czaszy 
należy składowań tak aby oddzieliń grunt orga-
niczny i mineralny. 

Grunt z wykopu zostanie składowany na dział-
ce nr 112 (w granicach opracowania) docelowo 
przeznaczonej pod usługi sportu i rekreacji 
(24US i 19Zn). Grunt organiczny po leżakowa-
niu należy wykorzystań do podniesienia żyzno-
Ōci gleb o niskiej bonitacji, natomiast grunt po-
chodzenia mineralnego - piaski drobne i Ōred-
nie - użyty zostanie do formowania zapór 
bocznych i czołowej zbiornika oraz przy budo-
wie dróg i rekultywacji terenów na terenie 
gminy. 

3. Dla ochrony Ōrodowiska, prace przy budowie 
zbiornika muszņ uwzglňdniń: 

a) ograniczenie zasiňgu terenowego do granic 
terenu przewidzianego do wykupu, 

b) wykonanie umocnieŊ z materiałów natural-
nych: kamieŊ, faszyna, darnina, 

c) ograniczenie tonażu pojazdów wywożņcych 
masy ziemne, 

d) prowadzenie robót zwiņzanych z pracņ ciňż-
kiego sprzňtu do godzin dziennych 7-18, 

e) karczowanie drzew i krzewów poza okresem 
lňgowym tj. od 1 wrzeŌnia do 28 lutego, 

f) karczowanie drzew i krzewów jedynie w za-
kresie koniecznym dla kształtowania czaszy 
zbiornika, 

g) maksymalne ograniczenie ingerencji w te-
reny okalajņce zbiornik (poza granicņ terenu 
przewidzianego do wykupu). 

§ 22. Teren oznaczony symbolem 20EE prze-
znacza siň pod urzņdzenia i obiekty hydro-
techniczne IV klasy ważnoŌci technicznej. W gra-
nicach terenu planuje siň: 

a) jaz trzyprzňsłowy o długoŌci około 13m dla 
wysokoŌci piňtrzenia 2,0m, z kładkņ żelbetowņ, 

b) dla zachowania ciņgłoŌci biologicznej Ōrodowi-
ska, należy w rozwiņzaniu konstrukcyjnym jazu 
przewidzień możliwoŌń szybkiego pokonywania 
przeszkody jakņ bňdzie jaz, przez wszystkie ga-
tunki ryb składajņce siň na lokalnņ ichtiofaunň. 

§ 23. Teren wzdłuż koryta rz. Raciņżnicy i wokół 
planowanego zbiornika retencyjnego, o szeroko-
Ōci 100m liczņc od linii brzegowej, oznaczony na 
rysunku Planu stosownym symbolem graficznym, 
wyłņczony zostaje z zabudowy na mocy Rozpo-
rzņdzenia nr 24 Wojewody Mazowieckiego z 
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15 kwietnia 2005r. w sprawie NadwkrzaŊskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Teren z roŌlinnoŌciņ łňgowņ, w czňŌci leŌnņ, o 
najwyższej wartoŌci Ōrodowiska, najmniej odpor-
ny na antropopresjň, przy użytkowaniu którego 
należy uwzglňdniń:  

a) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z 
wyjņtkiem urzņdzeŊ wodnych, linii elektro-
energetycznych oraz obiektów służņcych pro-
wadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leŌnej 
i rybackiej; teren może byń wykorzystany dla 
potrzeb rekreacji, 

b) pozostawienie terenu w dotychczasowym 
użytkowaniu (lasy łňgowe, zadrzewienia i za-
krzaczenia, trwałe użytki zielone), 

c) ochronň walorów krajobrazowych. 

§ 24. Tereny oznaczone symbolem Ls przezna-
cza siň pod kompleksy leŌne. W granicach terenu 
znajdujņ istniejņce lasy i planowane zalesienia. 
Ustala siň zakaz przeznaczania gruntów leŌnych 
na cele nieleŌne za wyjņtkiem fragmentów prze-
widzianych pod budowň zbiornika. 

§ 25. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych Planem 

1. Plan nie przewiduje przeprowadzania procedu-
ry scalania nieruchomoŌci. 

2. Ustala siň iż działki mieszkaniowe jednorodzin-
ne wydzielone z nieruchomoŌci położonych w 
granicach opracowania posiadań bňdņ nastň-
pujņce parametry: 

1) na terenach MN – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna: 

a) powierzchnia działki minimum 800m2, 
nie wiňcej niż 1200m2, 

b) minimalna szerokoŌń działki 20m wzdłuż 
drogi do której działka przylega, prefe-
rowana szerokoŌń 25m; 

c) kņt przeciňcia bocznych granic działki z 
liniņ rozgraniczajņcņ pasa drogowego 
900 (z tolerancjņ +-50); wyjņtek stanowiń 
bňdņ granice o innym kņcie przeciňcia 
wskazane na rysunku Planu lub wynika-
jņce z istniejņcego układu granic własno-
Ōciowych;  

2) na terenie ML lub MN/ML – zabudowa re-
kreacji indywidualnej i zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna z dopuszczeniem za-
budowy rekreacji indywidualnej (letnisko-
wej) 

a) powierzchnia działki minimum 800m2,  

b) minimalna szerokoŌń 20m wzdłuż drogi 
do której działka przylega, preferowana 
szerokoŌń 25m; 

c) kņt przeciňcia bocznych granic działki z 
liniņ rozgraniczajņcņ pasa drogowego 
900 (z tolerancjņ +-50); wyjņtek stanowiń 
bňdņ granice o innym kņcie przeciňcia 
wskazane na rysunku Planu lub wynika-
jņce z istniejņcego układu granic własno-
Ōciowych;  

3) na terenie ZN - Zespół Przyrodniczo Krajo-
brazowy Pólka –Raciņż - nie dopuszcza siň 
podziału na działki budowlane; 

4) na terenie ZN/ML - Zespół Przyrodniczo Kra-
jobrazowego Pólka – Raciņż z dopuszcze-
niem obiektów rekreacji indywidualnej:  

a) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej 3000m2, 

b) nie podlegajņ podziałowi powierzchnie 
leŌne które w całoŌci powinny znaleźń siň 
w granicy działki budowlanej i pozostań 
w użytkowaniu leŌnym;  

5) na terenach RM nie ustala siň normatywów 
powierzchniowych dla zagród rolniczych; 
zagroda jest czňŌciņ areału gospodarstwa 
rolnego a jej powierzchnia wynikań bňdzie z 
potrzeb technologicznych gospodarstwa;  

w przypadku przekształcania zagród na 
funkcjň letniskowņ lub mieszkaniowņ jedno-
rodzinnņ, granice działki budowlanej po-
winny zamykań siň w granicach wskazanych 
na rysunku Planu liniņ ciņgłņ bņdź przery-
wanņ;  

6) na terenie 13US,16US - usługi sportowo-
rekreacyjne, Plan nie przewiduje podziału 
terenów na działki budowlane; 

3. przy wydzielaniu działek budowlanych z nieru-
chomoŌci rolnych należy zabezpieczyń dojazd 
do pozostałej czňŌci nieruchomoŌci; 

4. dopuszcza siň nastňpujņce odstňpstwa od usta-
lonych parametrów: 

a) zmniejszenie powierzchni działki mieszka-
niowej jednorodzinnej (bez usług wbudo-
wanych) do 700m2 jeżeli jest to uzasadnione 
przebiegiem istniejņcych granic geodezyj-
nych; 

b) przy zespołowej realizacji kwartału zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej (zamkniň-
tego planowanymi ulicami) powierzchniň 
działki można zmniejszyń do 600m2 pod wa-
runkiem pełnego wyposażenia w infrastruk-
turň (w tym kanalizacjň sanitarnņ i deszczo-
wņ). 

5. Geometryczne zasady podziału terenów na 
działki budowlane wskazuje rysunek Planu.  

6. Nie dopuszcza siň wtórnych podziałów działek 
budowlanych, w wyniku których mogły by po-
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wstań działki o powierzchniach mniejszych niż 
ustalone powierzchnie minimalne.  

§ 26. Zasady tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzņdzania i użytkowania terenów  

Tereny w granicach opracowania bňdņ użytkowa-
ne w sposób dotychczasowy, do chwili zagospo-
darowania zgodnie z Planem. Nie dopuszcza siň 
realizacji obiektów tymczasowych. 

§ 27. Przedsiňwziňcia z zakresu ochrony p. po-
żarowej. 

1. Ustala siň docelowo zaopatrzenie obszaru 
w granicach opracowania w wodň dla celów 
p. pożarowych z wodociņgu zbiorowego, po-
przez hydranty p.poż. montowane na sieci wo-
dociņgowej zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
w okresie przejŌciowym poprzez punkt czer-
palny z koryta rzeki lub ze studni indywidual-
nych. 

2. Wszystkie drogi na obszarze objňtym opraco-
waniem muszņ umożliwiań bezkolizyjny dojazd 
jednostek gaŌniczych straży pożarnej. 

3. Realizowane obiekty uwzglňdniań powinny 
przepisy aktualnie obowiņzujņcych aktów 
prawnych dotyczņcych warunków jakim po-
winny odpowiadań budynki i ich usytuowanie 
oraz przepisy dotyczņce ochrony p. pożarowej.  

§ 28. Przedsiňwziňcia z zakresu obrony cywilnej 

1. W budynkach usługowych na etapie sporzņ-
dzania planu zagospodarowania działki należy 
przewidzień ukrycia typu I. 

2. Ukrycia wykonane bňdņ w budynkach w okre-
sie podwyższonej gotowoŌci obronnej R. P. W 
przypadku zaprojektowania obiektu na wiňkszņ 
liczbň niż 15 osób obowiņzuje opracowanie 
„Aneksu OC” w tym zakresie.  

3. Istniejņce studnie należy zabezpieczyń przed 
likwidacjņ i przystosowań do sprawnego uru-
chomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kry-
zysowych. 

4. OŌwietlenie zewnňtrzne dróg i budynków przy-
stosowań do wygaszania. 

§ 29. Ustala siň w granicach całego obszaru, 
opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
spowodowane ustaleniami Planu w wysokoŌci: 

1. dla działek mieszkaniowych jednorodzinnych 
na terenach MN i RM - 15%, 

2. dla działek rekreacji indywidualnej na terenach 
ML, MN, RM, MN/ML - 30%, 

3. dla rekreacji indywidualnej, na terenach ZN/ML 
- 30%, 

4. dla zabudowy zagrodowej RM - 5%, 

5. dla usług sportu i rekreacji (grunty komunalne) 
na terenach US - 5%, 

6. dla usług sportu i rekreacji (grunty prywatne) 
na terenach US - 5%, 

7. dla terenów planowanego zbiornika WS, EE i 
Zn - 5%, 

8. dla dróg i parkingów - 5%. 

Rozdział IV 

§ 30. Przepisy koŊcowe 

1. Przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia 
mineralnego kl. V oraz kl. VI na cele nierolnicze 
dokonuje siň stosownie do ustawy z 3 lutego 
1995r. o ochronie gruntów rolnych i leŌnych 
(t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266) na mocy 
przedmiotowego Planu.  

2. Przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia 
organicznego kl. V w zwartym obszarze projek-
towanym do przeznaczenia na cele nierolnicze 
przekraczajņcym 1ha, dokonuje siň w oparciu o 
zgodň Marszałka Woj. Mazowieckiego wyrażo-
nņ w decyzji nr 146/08 przy piŌmie nr 
RW.RM.II./MK/6011-117/08 z dnia 15 wrzeŌnia 
2008r.  

3. Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych kl. IV w 
zwartym obszarze projektowanym do przezna-
czenia na cele nierolnicze przekraczajņcym 1ha 
dokonuje siň w oparciu o zgodň Marszałka 
Woj. Mazowieckiego wyrażonņ w decyzji nr 
146/08 przy piŌmie nr RW.RM.II./MK/6011-
117/08 z dnia 15 wrzeŌnia 2008r.  

4. Zmiany przeznaczenia gruntów leŌnych nie 
bňdņcych własnoŌciņ Skarbu PaŊstwa na cele 
nieleŌne dokonuje siň w oparciu o zgodň Mar-
szałka Woj. Mazowieckiego wyrażona w decyzji 
nr 151/08 przy piŌmie nr RW.RMK.II./MK/6111-
70/08 z dnia 19 wrzeŌnia 2008r.  

5. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia w 
życie Planu, a nie zakoŊczonych decyzjņ osta-
tecznņ, stosuje siň ustalenia niniejszego Planu. 

6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Wójtowi Gminy Raciņż. 

7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego i podlega publi-
kacji na stronie internetowej.  

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jarosław Jaworski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XXIX/201/2009 

Rady Gminy Raciņż 
z dnia 16 lipca 2009r. 

 
Stwierdzenie zgodnoŌci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czňŌci obszaru gminy Raciņż, położonego w miejscowoŌciach Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, 
Kraszewo-Rory, Pólka-Raciņż z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Raciņż 
 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Raciņż stwierdza zgodnoŌń przedmiotowego Planu 
ze Zmianņ Studium UwarunkowaŊ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raciņż uchwalo-
nņ uchwałņ nr XVI/116/2008 Rady Gminy Raciņż z dnia 25 kwietnia 2008r.  

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jarosław Jaworski 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XXIX/201/2009 

Rady Gminy Raciņż 
z dnia 16 lipca 2009r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czňŌci obszaru gminy Raciņż, położonego w miejscowoŌciach Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, 
Kraszewo-Rory, Pólka-Raciņż 

 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Raciņż stwierdza, iż w okresie wyłożenia projektu 
Planu do publicznego wglņdu oraz dyskusji publicznej na temat projektu Planu wpłynňły nastňpujņce wnio-
ski: 
 

Lp. nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
i adres zgłasza-
jņcego uwagi 

treŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu 
Studium 

rozstrzygniňcie Rady Gminy 
załņcznik do uchwały Rady 

Gminy 

uwagi 

uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňd-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 KawczyŊski 

Krzysztof  
Zmiana 
przeznaczenia 
działki rolnej 
na zabudowň 
letniskowņ 

dz. nr 296 
w Budach 
Kraszewskich  

Tereny 
budowlane 

X - Uchwała 
RG Raciņż 

XXV/161/2008 
z 30.12.2008 

2 Makowski 
Krzysztof 

Likwidacja 
planowanej 
drogi 

dz. 308 
w Budach 
Kraszewskich 

nie ustala X - -„- 

3 Olszewski 
Gabriel 

Likwidacja 
planowanego 
zalesienia 

dz. 298/5, 300/1, 
305/1 w Budach 
Kraszewskich 

tereny rolne X - -„- 

4 KawczyŊski 
Bronisław 
i Halina 

Zmiana przezna-
czenia z działki 
rolnej na działki 
letniskowe 

dz. 297 w Bu-
dach Kraszew-
skich 

tereny rolne  - X -„- 

5 Dunikowski 
Józef 

Zmiana 
przeznaczenia 
działki rolnej na 
działki 
letniskowe 

dz. 289 
w Pólka-Raciņż  

Zespół 
Przyrodniczo 
Krajobrazowy 

X 
w czňŌci 

- -„- 
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6 Stefaniak 
Mirosław 

Zmiana 
przeznaczenia 
działki rolnej na 
działki 
budowlane 

dz. 315 
w Budach 
Kraszewskich 

tereny rolne X 
w czňŌci 

- -„- 

7 Olszewski Piotr Zmiana 
przeznaczenia 
działki rolnej 
na działki 
budowlane 

dz. 294 
Budy 
Kraszewskie 

tereny rolne  X 
w czňŌci 

- -„- 

8 MiarczyŊski 
Lubomir 

Wyznaczenie 
20 działek 
budowlanych 

dz. 310, 313 tereny rolne X 
w czňŌci 

- -„- 

9 Adamczyk 
Mikołaj 

- Likwidacja 
drogi 7KD-d 
- Wyznaczenie 
działek letnisko-
wych 
- zaprojektowa-
nie w sņsiedz-
twie zbiornika 
terenu dla usług 
rekreacji 

- istniejņca 
droga 
- dz. 290 
 
 
- dz. 316, 317, 
318 
we wsi 
Pólka-Raciņż 

tereny rolne 
 
 
 
 
Zespół 
Przyrodniczo 
Krajobrazowy  

- 
 

X 
w czňŌci 

 
X 

w czňŌci 
 

X 
 
- 
 
 
- 

-„- 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Jarosław Jaworski 

 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XXIX/201/2009 

Rady Gminy Raciņż 
z dnia 16 lipca 2009r. 

 
Rozstrzygniňcie dotyczņce sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należņcych 
do zadaŊ własnych gminy przewidzianych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
czňŌci obszaru gminy Raciņż, położonego w miejscowoŌciach Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, 

Kraszewo-Rory, Pólka-Raciņż 

 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Raciņż postanawia, co nastňpuje: 

1. ustala siň zadania należņce do zadaŊ własnych Gminy i sposób ich realizacji: 

a) budowa zbiornika wodnego na rzece Raciņżnicy, 

b) budowa sieci wodociņgowej we wsiach Pólka-Raciņż - Budy Kraszewskie, 

c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

d) budowa przydomowych oczyszczalni Ōcieków, 

e) realizacja dróg i chodników w pasach drogowych w obszarze objňtym planem. 

2. zadania inwestycyjne okreŌlone w pkt 1 bňdņ finansowane z budżetu Gminy w kolejnych latach poczņw-
szy od roku 2010 oraz ze Ōrodków uzupełniajņcych wynikajņcych z programów operacyjnych.  

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jarosław Jaworski 
 
 
 
 

 

 


