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UCHWAŁA Nr 309/LIX/10 

RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

– Strefa nowej dzielnicy przemysłowej S 2 w mieście Szydłowcu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) oraz na podstawie 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) stwierdza-
jņc, şe niniejszy plan jest zgodny ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Szydłowca, Rada Miejska Szy-
dłowca uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Zgodnie z uchwałņ nr 188/XXIX/05 Rady 
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2005r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru - Strefa nowej dzielnicy przemy-
słowej S 2 w mieście Szydłowcu, uchwala się 
miejscowy plany zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentu miasta Szydłowca ograni-
czonego od zachodu ścianņ lasów wsi Sadek 
oraz działkņ Nr 1378 i ulicņ Pięknņ od północy, 
zwany dalej planem. 

§ 2. Planem objęto obszar, którego granice 
przedstawia rysunek planu w skali 1:1000. 

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony środowiska i krajobrazu; 

4) parametrów i wskaŝników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu; 

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej 
oraz infrastruktury technicznej; 

8) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uşytkowania tere-
nów; 

9) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu 
Przestrzennym. 

2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczņcych: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

2) zasad ochrony przyrody; 

3) wymagań wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych gdyş te tereny, 
obiekty i działania nie występujņ w obszarze 
objętym planem. 

§ 4. Integralnymi częściami uchwały sņ: 

1) rysunek planu, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

2) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnię-
ciem sposobu ich rozpatrzenia, stanowiņcy 
załņcznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 5.1. Załņcznik graficzny nr 1 odnosi ustale-
nia uchwały do terenu objętego planem. 

2. Następujņce ustalenia graficzne na rysun-
ku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnym sposobie zagospoda-
rowania; 

3) przeznaczenie terenu określone symbolem 
literowym i cyfrowym; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, z uwzględ-
nieniem ustaleń paragrafu 10; 

5) oznaczenie stref o niekorzystnych warunkach 
posadawiania zabudowy; 
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6) oznaczenie stref o średnio korzystnych wa-

runkach posadawiania zabudowy. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2, w tym oznaczenia obowiņ-
zujņce na podstawie przepisów odrębnych: 

1) oznaczenie stref ochronnych od ujęń wody; 

2) oznaczenie granicy udokumentowanego zło-
şa surowców mineralnych; 

3) oznaczenie stref potencjalnego szkodliwego 
oddziaływania linii elektroenergetycznych 
wysokiego i średniego napięcia; 

4) oznaczenia stref potencjalnego przekroczenia 
dopuszczalnych norm hałasu od tras komu-
nikacyjnych; majņ charakter informacyjny lub 
postulatywny. 

§ 6. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
obowiņzujņ łņcznie odpowiednio z ustaleniami 
ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej 
uchwały. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 7. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) terenie - naleşy przez to rozumień fragment 
obszaru objętego planem o określonym 
przeznaczeniu lub określonych zasadach 
zagospodarowania wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczajņcymi; 

2) liniach rozgraniczajņcych – naleşy przez to 
rozumień wyznaczone na rysunku planu li-
nie określajņce granice terenów o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania; 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które po-
winno przewaşań na danym obszarze, wy-
znaczonym liniami rozgraniczajņcymi, 

4) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleşy 
przez to rozumień rodzaje przeznaczenia, 
inne niş podstawowe, które uzupełniajņ lub 
wzbogacajņ przeznaczenie podstawowe, 

5) liniach rozgraniczajņcych – naleşy przez to 
rozumień granicę pomiędzy terenami o róş-
nym sposobie uşytkowania, zagospodaro-
wania lub róşnym przeznaczeniu podsta-
wowym (róşnej funkcji), 

6) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – na-
leşy przez to rozumień wyznaczone na dział-
ce linie, określajņce najmniejszņ dopusz-
czalnņ odległośń zewnętrznego lica ściany 
budynku od ulicy, ciņgu pieszego, granicy 
działki lub innego obiektu, zgodnie z rysun-

kiem planu, bez wysuniętych poza ten ob-
rys schodów, okapów, otwartych ganków 
oraz balkonów, 

7) maksymalnej wysokości zabudowy – naleşy 
przez to rozumień największņ nieprzekra-
czalnņ wysokośń budynku, mierzonņ od po-
ziomu terenu przy najnişej połoşonym wej-
ściu do pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku do najwyşej połoşonego punktu 
przekrycia dachu budynku lub do najwyş-
szego punktu zwieńczenia ściany zewnętrz-
nej, przy czym do wysokości budynku nie 
wlicza się wystajņcych ponad przekrycie 
budynku elementów technicznego wyposa-
şenia, takich jak maszynownie windowe, 
czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne, kominy, 
anteny itp.; 

8) maksymalnym wskaŝniku intensywności 
zabudowy – naleşy przez to rozumień nie-
przekraczalnņ wartośń ilorazu sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
naziemnych, mierzonych po obrysie ze-
wnętrznym, wszystkich budynków zlokali-
zowanych na terenie działki budowlanej do 
powierzchni tej działki; 

9) minimalnym procentowym wskaŝniku po-
wierzchni biologicznie czynnych - naleşy 
przez to rozumień najmniejszņ nieprzekra-
czalnņ wartośń procentowņ stosunku nieza-
budowanych i nieutwardzonych powierzch-
ni działki budowlanej, pokrytych roślinno-
ściņ na gruncie rodzimym lub wodņ po-
wierzchniowņ, do całkowitej powierzchni tej 
działki; 

10) przedsięwzięciu mogņcym znaczņco oddzia-
ływań na środowisko – naleşy przez to ro-
zumień zamierzenie budowlane lub innņ in-
gerencję w środowisko polegajņcņ na prze-
kształceniu lub zmianie sposobu wykorzy-
stania terenu, w tym równieş wydobywania 
kopalin, dla których: 

- wymagane jest sporzņdzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, 

- moşe byń wymagane sporzņdzenie ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko, w 
rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
ochrony środowiska. 

Przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania 
oraz warunków i sposobów kształtowania  
zabudowy i zagospodarowania terenów 

na całym obszarze objętym planem 

§ 8. Ustala się linie rozgraniczajņce tereny o 
róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach 
zagospodarowania określone na rysunkach pla-
nu. 
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§ 9.1. Ustala się podstawowe przeznaczenie 
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczajņ-
cymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia 
zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy usługowej - oznaczone 
symbolem przeznaczenia U; 

2) tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej – 
oznaczone symbolem przeznaczenia U/P; 

3) tereny zabudowy produkcyjnej– oznaczone 
symbolem przeznaczenia P; 

4) drogi publiczne klasy drogi zbiorczej - ozna-
czone symbolem przeznaczenia KD-Z; 

5) drogi publiczne klasy drogi lokalnej - ozna-
czone symbolem przeznaczenia KD-L; 

6) drogi publiczne klasy drogi dojazdowej – 
oznaczone symbolem przeznaczenia KD-D. 

§ 10.1. Dopuszcza się łņczenie i wspólne za-
gospodarowanie terenów ze sobņ sņsiadujņ-
cych, w tym takşe włņczenie do terenów inwe-
stycyjnych wyznaczonych w planie dróg dojaz-
dowych i lokalnych zgodnie z ustaleniami ust. 2, 
pod warunkiem şe: 

1) włņczenie w tereny inwestycyjne odcinka 
drogi nie uniemoşliwi dojazdu do pozosta-
łych części łņczonych terenów; 

2) w ramach terenu inwestycyjnego znajdņ się 
fragmenty terenów bņdŝ całe tereny połoşo-
ne po dwóch stronach wzdłuş włņczanej dro-
gi. 

2. Dopuszcza się wspólne łņczenie i zainwe-
stowanie: 

1) terenu 8.P, drogi 9.KD-D i terenu 9.P, pod 
warunkiem, şe: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej będzie nie mniejsza niş 100.000m2, 

b) zagospodarowanie terenu drogi 9.KD-D 
zgodnie z ustaleniami dla terenu 8.P; 

2) terenu 11.P, drogi 11.2.KD-D i terenu 13.P, 
pod warunkiem, şe: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej będzie nie mniejsza niş 6.000m2, 

b) zagospodarowanie terenu drogi 11.2.KD-D 
zgodnie z ustaleniami dla terenu 11.P; 

3) terenów 8.P, 9.P, 11.P i 13.P oraz dróg  
9.KD-D, 10.KD-D i 11.2.KD-D, pod warunkiem, 
şe: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej będzie nie mniejsza niş 250.000m2, 

b) zagospodarowanie terenu drogi 9.KD-D 
zgodnie z ustaleniami dla terenu 8.P, 

c) zagospodarowanie terenu drogi  
10.KD-D(2) zgodnie z ustaleniami dla tere-
nu 11.P, 

d) zagospodarowanie terenu drogi 11.2.KD-D 
zgodnie z ustaleniami dla terenu 11.P; 

4) terenów 10.P i 12.P oraz drogi 11.1.KD-D, pod 
warunkiem, şe: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej będzie nie mniejsza niş 90.000m2, 

b) zagospodarowanie terenu drogi 11.1.KD-D 
zgodnie z ustaleniami dla terenu 10.P, 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 
2, linie zabudowy wyznaczone od dróg włņcza-
nych do terenów zabudowy nie sņ obowiņzujņ-
cym ustaleniem planu. Dopuszcza się lokalizacje 
zabudowy wzdłuş linii będņcych przedłuşeniem 
linii zabudowy wyznaczonych od dróg pozosta-
łych, pod warunkiem uwzględnienia przepisów 
odrębnych. 

§ 11. Ustala się następujņce zadania jako lo-
kalne cele publiczne: 

1) inwestycje drogowe na terenach oznaczo-
nych symbolami KD-Z, KD-L, KD-D, z wyłņ-
czeniem sytuacji opisanych w par. 10. 

2) inwestycje infrastrukturalne. 

§ 12.1. Wyznacza się obowiņzujņce i nieprze-
kraczalne linie zabudowy określone na rysunku 
planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach 
funkcjonalnych, na których wyznaczono obowiņ-
zujņce i nieprzekraczalne linie zabudowy musi 
byń sytuowana zgodnie z tymi liniami. 

3. Ustala się następujņce minimalne odległo-
ści zabudowy od linii rozgraniczajņcej dróg we-
wnętrznych, nieoznaczonych na rysunku planu - 
5m, 

4. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nie-
przekraczalnych linii zabudowy nakazuje się 
lokalizację budynków na działce zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego i z uwzględnieniem 
wszystkich ustaleń planu, w tym zapisów roz-
działu o ochronie środowiska. 

5. Na terenach objętych planem zasady 
kształtowania zabudowy określa się następujņ-
co: 

1) maksymalna wysokośń nowej zabudowy - 
zgodnie ze wskaŝnikami określonymi dla po-
szczególnych terenów, 

2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy 
kominów, masztów, anten oraz innych bu-
dowli o podobnym charakterze (obiektów 
budowlanych nie będņcych budynkami). 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 33 – 6308 – Poz. 1053 
 

§ 13. Ustala się następujņce zasady realizacji 
ogrodzeń: 

1. Ogrodzenia od strony dróg i ulic powinny 
byń sytuowane w linii rozgraniczajņcej, z 
moşliwościņ ich przesunięcia do linii elewacji 
budynków, przy czym dopuszcza się: 

1) miejscowe wycofanie ogrodzeń w głņb 
działki w przypadku konieczności ominię-
cia istniejņcych przeszkód (np. drzew, 
urzņdzeń infrastruktury technicznej itp.) 
oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-
dowych; 

2) wycofanie ogrodzeń w przypadku realiza-
cji od strony ulicy przestrzeni reprezenta-
cyjnej lub ogólnodostępnych parkingów. 

2. Bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-
niach przy drogach o szerokości mniejszej niş 
10 m. muszņ zostań cofnięte o minimum 
2,0m w stosunku do linii rozgraniczajņcej 
ustalonej w planie. 

3. Zakazuje się lokalizacji pełnych ogrodzeń z 
prefabrykowanych elementów betonowych. 

4. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogņ otwie-
rań się na zewnņtrz działki. 

5. Maksymalna wysokośń ogrodzenia nie moşe 
przekraczań 4,0 metra od poziomu terenu. 

6. Linia ogrodzenia winna przebiegań w odle-
głości min. 0,5m od gazociņgu. 

§ 14.1. Dopuszcza się lokalizację wolnostojņ-
cych reklam, o powierzchni większej niş 18,0m2, 
w pasie terenu o szerokości 40,0 metra od 
wschodniej linii rozgraniczajņcej drogi krajowej 
E-7. 

2. Dopuszcza się lokalizację wolnostojņcych 
reklam, o powierzchni nie większej niş 18,0m2 w 
pasach o szerokości 10,0 metra wzdłuş dróg 
publicznych ustalonych w planie. 

3. Na pozostałej części obszaru zakazuje się 
umieszczania wolnostojņcych znaków informa-
cyjno-plastycznych i reklam, z wyjņtkiem znaków 
informacyjnych o powierzchni nie większej niş 
3m2, skoordynowanych z wejściami i wjazdami 
do budynków, informujņcych o funkcjach po-
szczególnych budynków lub ich części. 

4. Na całym obszarze objętym planem do-
puszcza się lokalizowanie reklam, szyldów i zna-
ków informacyjno - plastycznych na ogrodze-
niach, budynkach i obiektach małej architektury 
pod warunkiem, şe: 

1) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie prze-
kroczy 18m2, z wyjņtkiem: 

a) terenów, o których mowa w pkt 1, dla któ-
rych nie ustala się maksymalnej po-
wierzchni reklam, 

b) pojedynczej reklamy dla kaşdej inwestycji, 
zlokalizowanej na elewacji głównego bu-
dynku, zwiņzanej z działalnościņ prowa-
dzonņ na działce budowlanej; 

2) wysokośń reklamy nie przekroczy 4,0 m; 

3) reklama harmonizuje z elewacjņ, na której 
jest umieszczona. 

5. Dopuszcza się lokalizację szyldów na bu-
dynkach pod warunkiem şe będņ one płasko 
przytwierdzone do ściany budynków, w pasach 
o skoordynowanej wysokości w obrębie po-
szczególnych działek budowlanych. 

6. Zakazuje się umieszczania reklam, szyldów 
i znaków informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

2) na budowlach i urzņdzeniach miejskiej infra-
struktury technicznej (latarniach, słupach linii 
elektroenergetycznych, transformatorach, 
itp.); 

7. Ustalenia pkt 2-6 nie dotyczņ miejskiego 
systemu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 

Ustalenia w zakresie podziału nieruchomości 

§ 15.1. Ustala się moşliwośń podziału na 
działki budowlane terenów pod warunkiem za-
chowania przepisów odrębnych oraz pozosta-
łych ustaleń planu, przy czym muszņ byń speł-
nione następujņce warunki: 

1) dopuszcza się wydzielenie nowych działek 
budowlanych zgodnie z normatywami usta-
lonymi dla poszczególnych terenów funkcjo-
nalnych, 

2) nakazuje się wydzielenie niezbędnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsługi działek, 

3) w wyniku podziału terenu na działki budow-
lane naleşy zachowań wartości uşytkowe 
zgodne z przeznaczeniem w planie wszyst-
kich fragmentów terenu pozostałych po po-
dziale, z zachowaniem innych ustaleń plan. 

2. Dopuszcza się wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niş określona w przepisach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów 
wyłņcznie: 

1) w celu powiększenia sņsiedniej nieruchomo-
ści pod warunkiem, şe działka, z której wy-
dzielony zostanie teren zachowa powierzch-
nię nie mniejszņ, niş określona w przepisach 
szczegółowych, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 33 – 6309 – Poz. 1053 
 
2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 

technicznej, 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojek-
towanych działek budowlanych. 

4) Działki przeznaczone do wydzielenia naleşy 
wyznaczań w oparciu o linie rozgraniczajņce. 

3. Na obszarze planu ustala się koniecznośń 
się wydzielania terenów dla wewnętrznego 
układu komunikacyjnego przy uwzględnieniu 
następujņcych zasad: 

1) nowy układ granic zapewni bezpośredni do-
stęp do drogi publicznej lub wewnętrznej, o 
której dalej mowa w pkt 2, 

2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, 
o których mowa w punkcie 1, poprzez dro-
gi/ulice wewnętrzne stanowiņce współwła-
snośń wszystkich właścicieli nieruchomości, 
dla których korzystanie z nich jest konieczne. 

4. Istniejņce podziały własnościowe, nie 
spełniajņce ustaleń szczegółowych, zachowuje 
się i dopuszcza pod zainwestowanie przy za-
chowaniu innych ustaleń wynikajņcych z zapi-
sów dla poszczególnych terenów funkcjonal-
nych, z wyjņtkiem zapisów dotyczņcych po-
wierzchni działek. 

Zasady ochrony i kształtowania środowiska 

§ 16.1. Ustala się, şe na całym obszarze dzia-
łania planu obowiņzujņ następujņce zasady 
ochrony i kształtowania środowiska: 

1) wprowadza się ochronę wód podziemnych, 
stanowiņcych Obszar Najwyşszej Ochrony, 
poprzez: 

a) zakaz lokalizacji obiektów, których oddzia-
ływanie lub emitowane zanieczyszczenia 
mogņ negatywnie wpłynņń na stan tych 
wód; 

b) nakaz podłņczenia wszystkich obiektów do 
sieci miejskich po ich realizacji; 

c) nakaz odprowadzania wód opadowych z 
terenów produkcyjnych i usługowych oraz 
parkingów do kanalizacji deszczowej bņdŝ 
do gruntu po wcześniejszym podczyszcze-
niu tych wód zgodnym z przepisami od-
rębnymi i po ewentualnym retencjonowa-
niu na terenie działki; 

2) w celu ochrony powietrza plan ustala ogrze-
wanie pomieszczeń przy wykorzystaniu insta-
lacji grzewczych ekologicznie czystych lub 
ciepła z sieci miejskiej; 

3) ustala się obowiņzek zapewnienia odpowied-
niej ilości miejsca dla pojemników do selek-
tywnej zbiórki odpadów w granicach działki 
budowlanej; 

4) plan określa minimalnņ wielkośń działki bu-
dowlanej zgodnie z ustaleniami dla poszcze-
gólnych terenów; 

5) plan określa minimalny wskaŝnik powierzch-
ni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami 
dla poszczególnych terenów. 

Ustalenia dla obszarów i obiektów  
podlegających ochronie ze względu  
na wymagania ochrony środowiska 

i zdrowia ludzi 

§ 17.1. Budynki z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi powinny byń sytuowane 
poza zasięgiem uciņşliwości określonym w 
przepisach o ochronie środowiska. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie budynków 
zawierajņcych pomieszczenia przeznaczone na 
pobyt stały ludzi w zasięgu uciņşliwości, o któ-
rych mowa w pkt 1, pod warunkiem zastosowa-
nia w nich rozwiņzań odpowiednio ograniczajņ-
cych te uciņşliwości. 

3. Wprowadza się szczególne uwarunkowa-
nia dla inwestowania i zagospodarowania na 
terenach połoşonych w zasięgu stref o szczegól-
nych warunkach zagospodarowania i uşytkowa-
nia, do których naleşņ: 

1) strefa udokumentowanego złoşa surowców 
mineralnych, 

2) strefy potencjalnego szkodliwego oddziały-
wania linii elektroenergetycznych wysokiego 
i średniego napięcia, 

3) strefy potencjalnego przekroczenia dopusz-
czalnego hałasu od tras komunikacyjnych, 

4) strefy o niekorzystnych warunkach posada-
wiania zabudowy, 

5) strefy o średnio korzystnych warunkach po-
sadawiania zabudowy, 

6) strefy ochronne ujęń wody. 

4. W strefie udokumentowanego złoşa su-
rowców mineralnych nakazuje się uzgadnianie 
wszelkich planowanych inwestycji z Dyrektorem 
Okręgowego Zakładu Górniczego. 

5. Ustala się zasięg strefy potencjalnego 
szkodliwego oddziaływania elektroenergetycznej 
linii wysokiego i średniego napięcia, liczone 
kaşdorazowo od faktycznego przebiegu tych 
linii, wynoszņce: 

1) po 19 metrów w kaşdņ stronę od osi linii na-
powietrznej 110 kV, 

2) po 2 metry w kaşdņ stronę od osi linii 110 kV 
w przypadku jej skablowania, 
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3) po 5 metrów w kaşdņ stronę od osi linii na-

powietrznej średniego napięcia przy czym 
dopuszcza się odstņpienie od ograniczeń na 
tych fragmentach stref, dla których rzeczywi-
ste pomiary promieniowania elektromagne-
tycznego nie wykaşņ przekroczenia dopusz-
czalnego poziomu oraz w przypadku przebu-
dowy, w tym skablowania, linii; 

6. Na terenach połoşonych w zasięgu stref, o 
których mowa w ust. 5 i oznaczonych na rysun-
ku planu, ustala się zakaz realizacji obiektów 
kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi. 

7. Ustala się dopuszczalny poziom hałasu dla 
terenów oznaczonych symbolem U oraz dla za-
budowy usług administracji na terenach ozna-
czonych symbolem P oraz U/P – jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę usługowo-
mieszkaniowņ. 

8. Wskazuje się zasięgi stref potencjalnego 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
od tras komunikacyjnych, wynoszņce: 

1) od drogi krajowej E-7 – 100 metrów, liczņc od 
krawędzi jezdni; 

2) od ulicy Kolejowej i jej nowego przedłuşenia 
w kierunku ul. Hubala – 30 metrów, liczņc w 
kaşdņ stronę od krawędzi jezdni. 

9. Na terenach połoşonych w zasięgu stref, o 
których mowa w ust. 7 i oznaczonych na rysun-
ku zmiany planu ustala się zakaz sytuowania 
budynków oświaty i słuşby zdrowia. 

10. Wyznacza się na rysunku planu zasięgi 
stref o średnio korzystnych i niekorzystnych 
warunkach posadowienia budynków, w obrębie 
których inwestor podejmujņcy realizację inwe-
stycji budowlanej moşe natrafiń na płytkie wody 
gruntowe lub na tereny o duşych nachyleniach 
zboczy zagroşone wystņpieniem powierzchnio-
wych ruchów masowych, a w zwiņzku z tym 
powinien wykonań pełnņ dokumentację geolo-
giczno-inşynierskņ dla kaşdej zamierzonej inwe-
stycji kubaturowej. 

11. Plan wskazuje strefy ochrony pośredniej 
wewnętrznej i zewnętrznej ujęń wody, oznaczo-
ne na rysunku planu. 

12. W strefach ochrony pośredniej we-
wnętrznej ujęń wody obowiņzujņ następujņce 
zasady zagospodarowania: 

1) odprowadzanie wód odpadowych w taki 
sposób, aby nie mogły one przedostań się do 
urzņdzeń poboru wody, 

 

 

2) szczelne odprowadzanie poza granicę strefy 
ścieków z wszelkich urzņdzeń i instalacji mo-
gņcych negatywnie wpłynņń na jakoś wód w 
ujęciu. 

Ogólne zasady dotyczące 

infrastruktury technicznej 

§ 18.1. Jako obowiņzujņcy plan przyjmuje: 
docelowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia 
w wodę z miejskiej sieci wodociņgowej i odpro-
wadzania ścieków do oczyszczalni miejskiej. 

2. Ustala się nakaz podłņczenia zabudowy do 
gminnych systemów inşynieryjnych (wodociņ-
gów i kanalizacji), 

3. Dopuszcza się lokowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transfor-
matorowe, podziemne przepompownie ścieków 
czy stacje telekomunikacyjne na podstawie 
opracowań technicznych, na całym obszarze 
objętym planem, bez konieczności zmiany ni-
niejszego planu. 

4. W liniach rozgraniczajņcych dróg naleşy 
rezerwowań tereny dla infrastruktury technicz-
nej. 

5. Przez tereny inne, niş przeznaczone dla 
układu komunikacyjnego i infrastruktury tech-
nicznej (a więc takşe przez tereny działek pry-
watnych), dopuszcza się prowadzenie liniowych 
elementów infrastruktury technicznej oraz loka-
lizację zwiņzanych z nimi urzņdzeń. 

6. W ogrodzeniu naleşy sytuowań szafki ga-
zowe i energetyczne zapewniajņc do nich dostęp 
od strony ulicy. 

7. Potrzeby w zakresie parkowania inwesto-
rzy i właściciele posesji zapewniajņ na terenach 
swoich działek, w liczbie wynikajņcej z ustalo-
nych wskaŝników, 

8. Ustala się następujņce minimalne wskaŝni-
ki parkingowe dla samochodów osobowych: 

1) dla usług i handlu oraz administracji – 30 
stanowisk / 1000m2 p.u. i 35 miejsc na 100 za-
trudnionych, nie mniej jednak niş 3 miejsca 
na jeden lokal, 

2) dla usług motoryzacyjnych: 

a) stacje paliw – 10 m.p./obiekt, 

b) stacje obsługi, myjnie samochodowe itp. – 
5 m.p./stanowisko robocze, 

3) pozostałych usług – proporcjonalnie 3 m.p. / 
kaşde 100m2 pow. uşytkowej, jednak nie 
mniej niş 2 m.p./obiekt, 

4) dla obiektów magazynowych, handlu hurto-
wego – 6 m.p./1000m2 powierzchni magazy-
nowej, 
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5) produkcji - 2 miejsca parkingowe / kaşde 

100m2 powierzchni uşytkowej lub 35 miejsc 
parkingowych na kaşdych 100 zatrudnionych. 

Rozdział 3 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.P: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ: 

1) obiekty produkcyjne; 

2) obiekty magazynowo – składowe, w tym 
terminale logistyczne. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym na terenie sņ: 

1) usługi administracji realizowane jako to-
warzyszņce przeznaczeniu podstawowe-
mu; 

2) obiekty handlu hurtowego, 

3) obiekty usług handlu detalicznego w po-
staci sklepów przyzakładowych towarzy-
szņcych zakładom produkcyjnych. 

3. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ obiekty usług handlu o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 1.000m2. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
2.KD-Z, 

b) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
6.KD-L; 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki 
i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 15,0m; 

2) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 9.000m2; 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.8; 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 15%. 

 

 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociņgu w ulicy oznaczonej symbolem 
2.KD-Z i 6.KD-L, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbo-
lem 2.KD-Z i 6.KD-L, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z par. 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji, 

6) ustala się na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu oraz po-
szczególnych działek budowlanych; 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 2.KD-Z i 6.KD-L; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wynikajņcych z przeznaczenia te-
renu. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.P: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ: 

1) Ustala się, şe przeznaczeniem podstawo-
wym terenu sņ: 

2) obiekty magazynowo – składowe, w tym 
terminale logistyczne. 
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2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņ-

cym na terenie sņ: 

1) Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym na terenie sņ: 

2) obiekty handlu hurtowego; 

3) obiekty usług handlu detalicznego w po-
staci sklepów przyzakładowych towarzy-
szņcych zakładom produkcyjnych. 

3. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ obiekty usług handlu o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 1.000m2. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
1.KD-Z, 

b) 8,0m od północnej i wschodniej linii 
rozgraniczajņcej terenu, zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

c) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
2.KD-Z, 

d) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
6.KD-L, 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce zasady 
kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 20,0m; 

2) ustala się minimalnņ powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 5.000m2, 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.8, 

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mo-
şe byń mniejsza niş 15%, 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z wodociņgów ist-
niejņcego i projektowanych w ulicach 
oznaczonych symbolem 1.KD-Z, 2.KD-Z i 
6.KD-L, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów w 
ulicach oznaczonych symbolem 1.KD-Z, 
2.KD-Z i 6.KD-L, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z par. 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolem 1.KD-Z, 2.KD-Z i 
6.KD-L oraz od jezdni serwisowej drogi 
krajowej S-7, połoşonej poza obszarem 
objętym planem, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18, 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wynikajņcych z przeznaczenia te-
renu. 

§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.U: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ usługi. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ: 

1) obiekty usług handlu o powierzchni 
sprzedaşy powyşej 1.000m2, 

2) obiekty handlu hurtowego, 

3) obiekty wymagajņce placów składowych 
oraz bazy pojazdów transportu towarowe-
go. 

3. Dopuszcza się zachowanie się istniejņcej za-
budowy, takşe mieszkaniowej, z prawem do 
remontów oraz do zmiany przeznaczenie bu-
dynków na funkcje zgodne z ust. 1. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości 5,0m i 8,0 m od linii rozgra-
niczajņcej z terenem 1.KD-Z, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 
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2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki 
i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 12,0m; 

2) ustala się minimalnņ powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 1.500m2, 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.5, 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 30%. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejņcego wodo-
ciņgu w ulicy oznaczonej symbolem 
1.KD-Z, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów w 
ulicy oznaczonej symbolem 1.KD-Z, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z par. 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 1.KD-Z, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18, 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięń mo-
gņcych znaczņco oddziaływań na środowi-
sko. 

 

 

 

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.U: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ usługi. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ: 

1) obiekty usług handlu o powierzchni 
sprzedaşy powyşej 1.000m2, 

2) obiekty handlu hurtowego, 

3) obiekty wymagajņce placów składowych 
oraz bazy pojazdów transportu towarowe-
go. 

3. Dopuszcza się zachowanie się istniejņcej za-
budowy, takşe mieszkaniowej, z prawem do 
remontów oraz do zmiany przeznaczenie bu-
dynków na funkcje zgodne z ust. 1. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
1.KD-Z, 

b) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
7.KD-D, 

c) 8,0m od linii rozgraniczajņcej terenu 
5.U, 

d) 8,0m od zachodniej linii rozgraniczajņ-
cej terenu, 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki 
i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 12,0m; 

2) ustala się minimalnņ powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 1.500m2, 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.5, 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 30%. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z wodociņgów ist-
niejņcego i projektowanych w ulicach 
oznaczonych symbolem 1.KD-Z i 7.KD-L, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów w 
ulicach oznaczonych symbolem 1.KD-Z i 
7.KD-L, 
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3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z par. 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji, 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolem 1.KD-Z i 7.KD-L 
oraz od jezdni serwisowej drogi krajowej 
S-7, połoşonej poza obszarem objętym 
planem; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18, 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) zakaz lokalizacji usług i działalności o 
uciņşliwości wykraczajņcej poza teren, do 
którego inwestor ma tytuł prawny. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 5.U: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ usługi. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ: 

1) obiekty usług handlu o powierzchni 
sprzedaşy powyşej 1.000m2, 

2) obiekty handlu hurtowego, 

3) obiekty wymagajņce placów składowych 
oraz bazy pojazdów transportu towarowe-
go. 

3. Dopuszcza się zachowanie się istniejņcej za-
budowy, takşe mieszkaniowej, z prawem do 
remontów oraz do zmiany przeznaczenie bu-
dynków na funkcje zgodne z ust. 1. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
1.KD-Z, 

b) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
5.KD-L, 

c) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
7.KD-D, 

d) 25,0m od linii rozgraniczajņcej z tere-
nem 4.U; 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce zasady 
kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 12,0m; 

2) ustala się minimalnņ powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 3.000m2, 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.5, 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 30%. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z wodociņgów ist-
niejņcego i projektowanych w ulicach 
oznaczonych symbolem 1.KD-Z, 5.KD-L i 
7.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów w 
ulicach oznaczonych symbolem 1.KD-Z, 
5.KD-L i 7.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z par. 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolem 1.KD-Z, 5.KD-L i 
7.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18. 
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8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-

zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięń mo-
gņcych znaczņco oddziaływań na środowi-
sko. 

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.P: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ: 

1) obiekty produkcyjne; 

2) obiekty magazynowo – składowe, w tym 
terminale logistyczne. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym na terenie sņ: 

1) usługi administracji realizowane jako to-
warzyszņce przeznaczeniu podstawowe-
mu, 

2) obiekty handlu hurtowego, 

3) obiekty usług handlu detalicznego w po-
staci sklepów przyzakładowych towarzy-
szņcych zakładom produkcyjnych. 

3. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ obiekty usług handlu o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 1.000m2. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
7.KD-L, 

b) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
8.KD-D, 

c) 5,0m od zachodniej linii rozgraniczajņ-
cej terenu; 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki 
i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 20,0m; 

2) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 3.500m2, z wyjņt-
kiem sytuacji opisanej w par. 10; 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.8, 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 15%. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociņgu w ulicy oznaczonej symbolem 
7.KD-D i 8.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbo-
lem 7.KD-D i 8.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z par. 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 7.KD-D i 8.KD-D, 
oraz od jezdni serwisowej drogi krajowej 
S-7, połoşonej poza obszarem objętym 
planem; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wynikajņcych z przeznaczenia te-
renu. 

§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 7.P: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ: 

1) obiekty produkcyjne; 

2) obiekty magazynowo – składowe, w tym 
terminale logistyczne. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņcym 
na terenie sņ: 

1) usługi administracji realizowane jako to-
warzyszņce przeznaczeniu podstawowe-
mu; 

2) obiekty handlu hurtowego; 
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3) obiekty usług handlu detalicznego w po-
staci sklepów przyzakładowych towarzy-
szņcych zakładom produkcyjnych. 

3. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ obiekty usług handlu o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 1.000m2. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
5.KD-L, 

b) 8,0 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
7.KD-D, 

c) 8,0 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
8.KD-D; 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 20,0 m; 

2) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 3.500 m2, z wyjņt-
kiem sytuacji opisanej w par. 10; 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.8; 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 15%. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociņgu w ulicy oznaczonej symbolem 
5.KD-L, 7.KD-D i 8.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbo-
lem 5.KD-L, 7.KD-D i 8.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z par. 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 5.KD-L, 7.KD-D i 
8.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18, 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wynikajņcych z przeznaczenia te-
renu. 

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 8.P: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ: 

1) obiekty produkcyjne; 

2) obiekty magazynowo – składowe, w tym 
terminale logistyczne. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym na terenie sņ: 

1) usługi administracji realizowane jako to-
warzyszņce przeznaczeniu podstawowe-
mu; 

2) obiekty handlu hurtowego; 

3) obiekty usług handlu detalicznego w po-
staci sklepów przyzakładowych towarzy-
szņcych zakładom produkcyjnych. 

3. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ obiekty usług handlu o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 1.000m2. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
5.KD-L, 

b) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
8.KD-D, 

c) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
9.KD-D, 

d) 8,0m od zachodniej linii rozgraniczajņ-
cej terenu; 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 
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5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki 

i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 20,0m; 

2) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 15.000m2, z wyjņt-
kiem sytuacji opisanej w § 10; 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.8, 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 15%. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociņgu w ulicy oznaczonej symbolem 
5.KD-L, 8.KD-D i 9.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbo-
lem 5.KD-L, 8.KD-D i 9.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z par. 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 5.KD-L, 8.KD-D i 
9.KD-D, oraz od jezdni serwisowej drogi 
krajowej S-7, połoşonej poza obszarem 
objętym planem; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18, 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wynikajņcych z przeznaczenia te-
renu. 

 

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 9.P: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ: 

1) obiekty produkcyjne; 

2) obiekty magazynowo – składowe, w tym 
terminale logistyczne. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym na terenie sņ: 

1) usługi administracji realizowane jako to-
warzyszņce przeznaczeniu podstawowe-
mu; 

2) obiekty handlu hurtowego; 

3) obiekty usług handlu detalicznego w po-
staci sklepów przyzakładowych towarzy-
szņcych zakładom produkcyjnych. 

3. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ obiekty usług handlu o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 1.000m2. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
4.KD-L, 

b) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
5.KD-L, 

c) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
9.KD-D, 

d) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
10.KD-D, 

e) 8,0m od zachodniej linii rozgraniczajņ-
cej terenu; 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki 
i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 20,0m; 

2) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 15.000m2, z wyjņt-
kiem sytuacji opisanej w § 10; 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.8, 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 15%, 
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6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-

nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociņgu w ulicy oznaczonej symbolem 
5.KD-L, 9.KD-D i 10.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbo-
lem 5.KD-L, 9.KD-D i 10.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z § 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 5.KD-L, 9.KD-D i 
10.KD-D, oraz od jezdni serwisowej drogi 
krajowej S-7, połoşonej poza obszarem 
objętym planem; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wynikajņcych z przeznaczenia te-
renu. 

§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem 
10.P: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ: 

1) obiekty produkcyjne; 

2) obiekty magazynowo – składowe, w tym 
terminale logistyczne. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym na terenie sņ: 

1) usługi administracji realizowane jako to-
warzyszņce przeznaczeniu podstawowe-
mu, 

2) obiekty handlu hurtowego, 

3) obiekty usług handlu detalicznego w po-
staci sklepów przyzakładowych towarzy-
szņcych zakładom produkcyjnych. 

3. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ obiekty usług handlu o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 1.000m2. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
4.KD-L, 

b) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
11.1.KD-D, 

c) 8,0m od zachodniej linii rozgraniczajņ-
cej terenu; 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z § 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z § 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki 
i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 20,0m; 

2) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 15.000m2, z wyjņt-
kiem sytuacji opisanej w § 10; 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.8, 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 15%. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociņgu w ulicy oznaczonej symbolem 
4.KD-L i 11.1.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbo-
lem 4.KD-L i 11.1.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z § 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
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do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 4.KD-L i 11.1.KD-D 
oraz od jezdni serwisowej drogi krajowej 
S-7, połoşonej poza obszarem objętym 
planem; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wynikajņcych z przeznaczenia te-
renu. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 
11.P: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ: 

1) obiekty produkcyjne; 

2) obiekty magazynowo – składowe, w tym 
terminale logistyczne. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym na terenie sņ: 

1) usługi administracji realizowane jako to-
warzyszņce przeznaczeniu podstawowe-
mu, 

2) obiekty handlu hurtowego, 

3) obiekty usług handlu detalicznego w po-
staci sklepów przyzakładowych towarzy-
szņcych zakładom produkcyjnych. 

3. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ obiekty usług handlu o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 1.000m2. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
4.KD-L, 

b) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
5.KD-L, 

c) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
10.KD-D, 

d) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
11.2.KD-D; 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki 
i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 20,0m; 

2) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 15.000m2, z wyjņt-
kiem sytuacji opisanej w par. 10; 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.8, 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 15%. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociņgu w ulicy oznaczonej symbolem 
5.KD-L, 6.KD-L, 10.KD-D i 11.2.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbo-
lem 5.KD-L, 6.KD-L, 10.KD-D i 11.2.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z par. 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 5.KD-L, 6.KD-L, 
10.KD-D i 11.2.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wynikajņcych z przeznaczenia te-
renu. 
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§ 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 
12.P: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ: 

1) obiekty produkcyjne; 

2) obiekty magazynowo – składowe, w tym 
terminale logistyczne. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym na terenie sņ: 

1) usługi administracji realizowane jako to-
warzyszņce przeznaczeniu podstawowe-
mu, 

2) obiekty handlu hurtowego, 

3) obiekty usług handlu detalicznego w po-
staci sklepów przyzakładowych towarzy-
szņcych zakładom produkcyjnych. 

3. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ obiekty usług handlu o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 1.000m2. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
3.KD-Z, 

b) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
4.KD-L, 

c) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
11.1.KD-D, 

d) 8,0m od zachodniej linii rozgraniczajņ-
cej terenu; 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z § 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z § 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki 
i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 20,0m; 

2) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 15.000m2, z wyjņt-
kiem sytuacji opisanej w § 10; 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.8, 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 15%. 

 

 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociņgu w ulicy oznaczonej symbolem 
3.KD-Z, 4.KD-L i 11.1.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbo-
lem 3.KD-Z, 4.KD-L i 11.1.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z § 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 3.KD-Z, 4.KD-L i 
11.1.KD-D, oraz od jezdni serwisowej dro-
gi krajowej S-7, połoşonej poza obszarem 
objętym planem; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wynikajņcych z przeznaczenia te-
renu. 

§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem 
13.P: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ: 

1) obiekty produkcyjne; 

2) obiekty magazynowo – składowe, w tym 
terminale logistyczne. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym na terenie sņ: 

1) usługi administracji realizowane jako to-
warzyszņce przeznaczeniu podstawowe-
mu, 
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2) obiekty handlu hurtowego, 

3) obiekty usług handlu detalicznego w po-
staci sklepów przyzakładowych towarzy-
szņcych zakładom produkcyjnych. 

3. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ obiekty usług handlu o po-
wierzchni sprzedaşy powyşej 1.000m2. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
3.KD-Z, 

b) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
4.KD-L, 

c) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
5.KD-L, 

d) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
11.2.KD-D; 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki 
i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 20,0m; 

2) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 13.000m2, z wyjņt-
kiem sytuacji opisanej w § 10; 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.8, 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 15%. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociņgu w ulicy oznaczonej symbolem 
3.KD-Z, 4.Kd-L, 5.KD-L i 11.2.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbo-
lem 3.KD-Z, 4.Kd-L, 5.KD-L i 11.2.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z par. 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 3.KD-Z, 4.Kd-L, 
5.KD-L i 11.2.KD-D; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wynikajņcych z przeznaczenia te-
renu. 

§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem 
14.U/P: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ: 

1) obiekty produkcyjne; 

2) usługi; 

3) obiekty magazynowo – składowe, w tym 
terminale logistyczne. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym na terenie sņ obiekty administracyjno – 
socjalne towarzyszņce obiektom o funkcji 
podstawowej. 

3. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ obiekty usług handlu o po-
wierzchni uşytkowej powyşej 1.000m2. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
3.KD-Z, 

b) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
12.KD-D; 

c) 20,0m od pozostałych linii rozgranicza-
jņcych terenu; 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 
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5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki 

i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 12,0m; 

2) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 5.000m2, 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.8, 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 15%. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociņgu w ulicy oznaczonej symbolem 
3.KD-Z i 12.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbo-
lem 3.KD-Z i 12.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z par. 38, 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji, 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 3.KD-Z i 12.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wynikajņcych z przeznaczenia te-
renu, z wyjņtkiem tych, dla których raport 
oddziaływania na środowisko jest wyma-
gany. 

 

§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem 
15.U/P: 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu sņ: 

1) obiekty produkcyjne; 

2) usługi bez blişszego określenia ich profilu; 

3) obiekty magazynowo – składowe, w tym 
terminale logistyczne. 

2. Ustala się, şe przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym na terenie sņ obiekty administracyjno – 
socjalne towarzyszņce obiektom o funkcji 
podstawowej, 

3. Ustala się, şe przeznaczeniem wykluczonym 
na terenie sņ obiekty usług handlu o po-
wierzchni uşytkowej powyşej 1.000m2. 

4. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
3.KD-Z, 

b) 8,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
12.KD-D, 

c) 20,0m od pozostałych linii rozgranicza-
jņcych terenu; 

2) realizacja ogrodzeń zgodnie z par. 13; 

3) realizacja reklam zgodnie z par. 14. 

5. Dla terenu obowiņzujņ następujņce wskaŝniki 
i zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się nieprzekraczalnņ wysokośń za-
budowy – maksymalnie 3 kondygnacje i 
maksymalnie do 12,0m; 

2) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszņcņ 5.000m2, 

3) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszņcy 1.8, 

4) ustala się, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 15%. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociņgu w ulicy oznaczonej symbolem 
3.KD-Z i 12.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbo-
lem 3.KD-Z i 12.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych – zgodnie z par. 38, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 33 – 6323 – Poz. 1053 
 

4) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miej-
skiego bņdŝ z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki na której sņ wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bņdŝ 
do wskazanego przez posiadacza odpa-
dów zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 3.KD-Z i 12.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie działki budowlanej, 
na której obiekt będzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w pa-
ragrafie nr 18. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ następujņce wymogi z zakresu ochrony 
środowiska: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, wynikajņcych z przeznaczenia te-
renu, z wyjņtkiem tych, dla których raport 
oddziaływania na środowisko jest wyma-
gany. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 34.1. Układ drogowo-uliczny stanowiņ ulice 
zbiorcze, lokalne i dojazdowe, wyznaczone li-
niami rozgraniczajņcymi na rysunku planu, two-
rzņce publiczny układ komunikacyjny. 

2. W obszarze ustala się następujņce ciņgi 
komunikacyjne: 

1) ulica oznaczona symbolem 1.KD-Z, dla któ-
rej ustala się: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
wynoszņcņ 22,0m; 

b) klasę ulicy zbiorczej, o przekroju jedno-
jezdniowym, 

c) realizację skrzyşowania na pełnych rela-
cjach z ulicami oznaczonymi symbolami 
3.KD-Z i 5.KD-L; 

d) realizacje wiaduktu nad droga krajowņ  
nr 7; 

e) nakaz realizacji chodnika obustronnie; 

2) ulica oznaczona symbolem 2.KD-Z, dla któ-
rej ustala się: 

a) jedynie zachodniņ linię rozgraniczajņcņ 
oraz pas terenu o szerokości 11,0m – 
zgodnie z rysunkiem planu; 

b) klasę ulicy zbiorczej, o przekroju jedno-
jezdniowym, 

c) realizację skrzyşowania na pełnych rela-
cjach z ulicami oznaczonymi symbolami 
3.KD-Z i 9.KD-L; 

d) nakaz realizacji chodnika po zachodniej 
stronie jezdni; 

3) ulica oznaczona symbolem 3.KD-Z, dla któ-
rej ustala się: 

a) w części wschodniej - szerokośń w li-
niach rozgraniczajņcych wynoszņcņ 
20,0m; 

b) w części zachodniej – jedynie północna 
linię rozgraniczajņcņ oraz pas terenu o 
minimalnej szerokości 9,0m – zgodnie z 
rysunkiem planu; 

c) klasę ulicy zbiorczej, o przekroju jedno-
jezdniowym, 

d) realizację skrzyşowania na pełnych rela-
cjach z ulicami oznaczonymi symbolami 
6.KD-L, 4.KD-L, 5.KD-L, 16.KD-D i 12.KD-
D; 

e) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

4) ulica oznaczona symbolem 4.KD-L, dla któ-
rej ustala się: 

a) moşliwośń włņczenia terenu drogi do te-
renów sņsiednich – zgodnie z ustalenia-
mi par. 10, 

b) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
wynoszņcņ 20,0m; 

c) klasę ulicy lokalnej, o przekroju jedno-
jezdniowym, 

d) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

5) ulica oznaczona symbolem 5.KD-L, dla któ-
rej ustala się: 

a) jedynie północno-zachodniņ linię roz-
graniczajņcņ oraz pas terenu o minimal-
nej szerokości 7,0m – zgodnie z rysun-
kiem planu; 

b) klasę ulicy lokalnej, o przekroju jedno-
jezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 
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6) ulica oznaczona symbolem 6.KD-L, dla któ-

rej ustala się: 

a) w części wschodniej - szerokośń w li-
niach rozgraniczajņcych wynoszņcņ 
17,0m; 

b) w części zachodniej – jedynie północna 
linię rozgraniczajņcņ oraz pas terenu o 
minimalnej szerokości 9,0m – zgodnie z 
rysunkiem planu; 

c) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju jed-
nojezdniowym, 

d) nakaz realizacji chodnika co najmniej jed-
nostronnie; 

7) ulica oznaczona symbolem 7.KD-D, dla któ-
rej ustala się: 

a) moşliwośń włņczenia terenu drogi do te-
renów sņsiednich – zgodnie z ustalenia-
mi par. 10, 

b) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
wynoszņcņ 15,0m; 

c) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju jed-
nojezdniowym, 

d) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

8) ulica oznaczona symbolem 8.KD-D, dla któ-
rej ustala się: 

a) moşliwośń włņczenia terenu drogi do te-
renów sņsiednich – zgodnie z ustalenia-
mi par. 10, 

b) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
wynoszņcņ 15,0m; 

c) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju jed-
nojezdniowym, 

d) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

9) ulica oznaczona symbolem 9.KD-D, dla któ-
rej ustala się: 

a) moşliwośń włņczenia terenu drogi do te-
renów sņsiednich – zgodnie z ustalenia-
mi par. 10, 

b) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
wynoszņcņ 15,0m; 

c) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju jed-
nojezdniowym, 

d) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

 

 

10) ulica oznaczona symbolami 10.KD-D(1) i 
10.KD-D(2), dla której ustala się: 

a) moşliwośń włņczenia terenu drogi do te-
renów sņsiednich – zgodnie z ustalenia-
mi par. 10, 

b) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
wynoszņcņ: 

- (1) 20,0m na odcinku zachodnim; 

- (2) 15,0m na odcinku wschodnim; 

c) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju jed-
nojezdniowym, 

d) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

11) ulica oznaczona symbolem 11.1.KD-D, dla 
której ustala się: 

a) moşliwośń włņczenia terenu drogi do te-
renów sņsiednich – zgodnie z ustalenia-
mi par. 10, 

b) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
wynoszņcņ 15,0m; 

c) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju jed-
nojezdniowym, 

d) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

12) ulica oznaczona symbolem 11.2.KD-D, dla 
której ustala się: 

a) moşliwośń włņczenia terenu drogi do te-
renów sņsiednich – zgodnie z ustalenia-
mi par. 10, 

b) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
wynoszņcņ 15,0m; 

c) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju jed-
nojezdniowym, 

d) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

13) ulica oznaczona symbolem 12.KD-D, dla 
której ustala się: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
wynoszņcņ 12,0m; 

b) klasę ulicy dojazdowej, o przekroju jed-
nojezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie. 

§ 35.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 
układu komunikacyjnego, dla poszczególnych 
ciņgów pieszo - jezdnych ustala się pasy terenu 
określone liniami rozgraniczajņcymi na rysunku 
planu. 
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2. Zachowuje się dojazdy według stanu ist-
niejņcego na terenach, których zainwestowanie 
uniemoşliwia ich przebudowę, z warunkiem 
zachowania szerokości w liniach rozgraniczajņ-
cych nie mniejszej niş 5,0m. 

3. Dla nowotworzonych dróg wewnętrznych 
nie oznaczonych na rysunku planu ustala się 
min. szerokośń – 10,0m. 

4. Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb 
parkingowych przez inwestorów i właścicieli 
posesji na terenach własnych, w liczbie wynika-
jņcej z ustalonych wskaŝników, zgodnie z usta-
leniami par. 18. 

§ 36.1. Docelowo ustala się koniecznośń od-
prowadzania wód opadowych i roztopowych z 
ulic układu podstawowego systemem kanalizacji 
deszczowej, po ich podczyszczeniu – zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 
wody opadowe i roztopowe z ulic układu pod-
stawowego powinny byń odprowadzane po-
przez system studni chłonnych do gruntu, po ich 
podczyszczeniu – zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

Rozdział 5 

Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę  

§ 37.1. Ustala się zaopatrzenie obszaru obję-
tego planem w wodę z miejskiej sieci wodociņ-
gowej, w oparciu o istniejņce ujęcia znajdujņce 
się poza obszarem objętym planem. 

2. Dopuszcza się realizacje indywidualnych 
ujęń wody do celów produkcyjnych z terenów 
połoşonych poza strefami ochronnymi istniejņ-
cych ujęń wody, oznaczonymi na rysunku planu. 

3. Ustala się, şe dla zapewnienia pewności 
dostawy wody na całym obszarze objętym pla-
nem sień wodociņgowa projektowana będzie w 
układzie zamkniętym, pierścieniowym. 

4. Plan ustala stosowanie hydrantów na-
ziemnych. 

Kanalizacja 

§ 38.1. Do czasu realizacji kanalizacji sanitar-
nej dopuszcza się gromadzenie ścieków w 
szczelnych i atestowanych podziemnych zbior-
nikach na nieczystości. 

2. Ustala się obowiņzek podłņczenia istniejņ-
cej i nowo realizowanej zabudowy do gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do 
gminnej oczyszczalni ścieków po realizacji sys-
temu kanalizacyjnego. 

3. Ustala się zakaz wprowadzania nieczysz-
czonych ścieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwar-
tych kanałów ściekowych. 

4. W zakresie odprowadzanie wód deszczo-
wych: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami U, U/P i 
P ustala się obowiņzek gromadzenia wód 
opadowych z terenów działek w zbiornikach 
retencyjnych zlokalizowanych w granicach 
tych działek; 

2) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
odprowadzenie do 50% objętości wód opa-
dowych z terenów działek na terenach U i 
P/SM do rowów melioracyjnych po uzyskaniu 
zgody zarzņdcy tych rowów oraz po uzyska-
niu odpowiedniego pozwolenia wodno – 
prawnego. 

3) z istniejņcych terenów mieszkaniowych po-
wierzchniowo na teren własnej działki; 

4) z dróg publicznych sieciņ kanalizacji desz-
czowej do rowów melioracyjnych lub studni 
chłonnych po podczyszczeniu; 

5) z terenów produkcyjnych i usługowych oraz z 
parkingów i placów utwardzonych – do kana-
lizacji deszczowej bņdŝ do systemu studni 
chłonnych po wcześniejszym podczyszczeniu 
tych wód i ewentualnym retencjonowaniu na 
terenie działki. 

6) Ustala się nakaz odprowadzania nadmiaru 
wód deszczowych, przekraczajņcych swojņ 
ilościņ chłonnośń gruntu, do sieci kanalizacji 
deszczowej bņdŝ ich zagospodarowanie na 
terenie działki. 

7) Ustala się nakaz wyposaşenia instalacji słu-
şņcych dla odprowadzania i zrzutów wód 
opadowych w urzņdzenia podczyszczajņce. 

8) Plan nakazuje kształtowanie powierzchni 
działek w sposób zabezpieczajņcy sņsiednie 
tereny i ulice przed spływem wód opado-
wych. 

Elektroenergetyka  

§ 39.1. Zakłada się zaopatrzenie w energię 
elektrycznņ wszystkich terenów zainwestowania 
w oparciu o istniejņce i projektowane stacje 
elektroenergetyczne SN/nn. 

2. Ustala się zaopatrzenie w energię elek-
trycznņ poprzez budowę i rozbudowę sieci elek-
troenergetycznych kablowych średniego i ni-
skiego napięcia od istniejņcych systemów, w 
uzgodnieniu i na warunkach właściwego Zakła-
du Energetycznego. 

3. Plan dopuszcza realizację nowych stacji 
transformatorowych WN/SN w uzgodnieniu z 
zarzņdcņ istniejņcej sieci. 

4. Plan dopuszcza przebudowę i skablowanie 
istniejņcej linii 110 kV. 

5. Plan ustala zasilanie projektowanych 
obiektów z sieci kablowych niskiego napięcia, 
prowadzonych wzdłuş ulic, wyprowadzonych z 
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istniejņcych i projektowanych stacji transforma-
torowych. 

6. Plan ustala rezerwy terenu dla realizacji 
przyłņczy do projektowanej zabudowy na tere-
nach połoşonych w liniach rozgraniczajņcych 
ulic. 

7. W razie stwierdzenia, przez właściwņ jed-
nostkņ eksploatacyjnņ, konieczności realizacji 
stacji transformatorowej dla nowej inwestycji, 
plan ustala obowiņzek realizacji takiej stacji w 
sposób i na warunkach uzgodnionych z właści-
wa jednostkņ eksploatacyjnņ. 

8. Plan dopuszcza lokalizację stacji transfor-
matorowych dla nowych inwestycji na całym 
obszarze objętym planem, zgodnie z ustaleniami 
§ 15. 

Gazownictwo 

§ 40.1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny do 
celów gospodarczych i ewentualnie grzewczych 
w oparciu o rozbudowanņ istniejņcņ sień śred-
niego ciśnienia, na warunkach określonych 
przez zarzņdzajņcego sieciņ. 

2. Gazyfikacja terenu jest moşliwa, o ile speł-
nione będņ warunki techniczno-ekonomiczne i 
zostanņ zawarte odpowiednie porozumienia 
pomiędzy dostawcņ i odbiorcņ. 

3. Wokół gazociņgu obowiņzujņ odległości 
podstawowe zgodne z warunkami wynikajņcymi 
z przepisów odrębnych. 

4. Linia ogrodzeń winna przebiegań w odle-
głości nie mniejszej niş 0,5m od gazociņgu. 

5. Ustala się zasadę prowadzenia projekto-
wanych gazociņgów w pasach ulicznych wyzna-
czonych liniami rozgraniczajņcymi, w odległości 
min. 0,5m od linii ogrodzeń w których naleşy 
sytuowań szafki gazowe otwierane od ulicy, przy 
czym dopuszcza się lokalizację szafek lub na 
budynkach – zgodnie z warunkami określonymi 
przez Zarzņdcę sieci. 

Usuwanie nieczystości stałych 

§ 41.1. Ustala się wywóz nieczystości stałych 
na wysypisko miejskie poza obszar objęty pla-
nem. 

2. Ustala się w obszarze planu zorganizowa-
ny i o powszechnej dostępności system zbiera-
nia i wywóz odpadów o charakterze komunal-
nym. 

3. Ustala się zabezpieczenie moşliwości se-
gregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgod-

nie z obowiņzujņcymi przepisami szczegółowy-
mi oraz przepisami prawa miejscowego obowiņ-
zujņcego w tym zakresie. 

Ciepłownictwo 

§ 42.1. Ustala się, şe istniejņce i projektowane 
budynki będņ zaopatrywane w ciepło z sieci 
miejskiej, na zasadach uzgodnionych z zarzņdca 
sieci. 

2. Plan dopuszcza zaopatrzenie w ciepło w 
oparciu o nieszkodliwe ekologicznie czynniki 
grzewcze: gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, 
energia elektryczna lub inne odnawialne ŝródła 
energii ekologicznie czyste. Warunki techniczne 
zasilania obszaru pozwalajņ do celów grzew-
czych stosowań bez ograniczeń ilościowych za-
równo paliwo gazowe, płynne (olej lekki) jak i 
energię elektrycznņ. 

Rozdział 6 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 43. Dla terenu objętego planem do spraw 
wszczętych przed dniem wejścia w şycie planu, 
a nie zakończonych decyzjņ ostatecznņ, stosuje 
się ustalenia planu. 

§ 44. Do czasu realizacji nowego zagospoda-
rowania, zgodnego z zapisami dla poszczegól-
nych terenów, dopuszcza się zachowanie do-
tychczasowego uşytkowania terenów. 

§ 45.1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ustala się jednorazowņ opłatę od wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości: 

1) 5% dla terenów oznaczonych symbolami P, 

2) 5% dla terenów oznaczonych symbolami U/P, 
3) 5% dla terenów oznaczonych symbolami U, z 

wyjņtkiem terenów juş zabudowanych, 

4) 1% dla terenów oznaczonych symbolami U, 
juş zabudowanych, 

5) 0% dla terenów dróg publicznych. 

2. Dla terenów pozostałych stawki nie ustala 
się. 

§ 46. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Szydłowca. 

§ 47. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
oraz zamieszczenia na oficjalnej stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego. 

§ 48. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Marek Zdziech 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 309/LIX/10 

Rady Miejskiej w Szydłowcu 
z dnia 9 listopada 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 
130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127, poz. 880), Rada Miejska 
w Szydłowcu rozstrzyga, co następuje:  

do projektu planu wyłoşonego do publicznego wglņdu z prognozņ oddziaływania na środowisko do 
ustaleń planu nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiņcym integralnņ częśń dokumenta-
cji formalno-prawnej prac planistycznych. 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 309/LIX/10 

Rady Miejskiej w Szydłowcu 
z dnia 9 listopada 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleşņ do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
określa się następujņcy sposób realizacji oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşņ do zadań 
własnych gminy.  

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej słuşņce zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb mieszkańców stanowiņ – zgodnie z art. 
7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – zadania własne gmi-
ny. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

a) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 
w liniach rozgraniczajņcych poszczególnych 
dróg publicznych, w tym wybudowanie drogi 
wraz z uzbrojeniem podziemnym, zieleniņ i 
odpowiednimi zabezpieczeniami technicz-
nymi zmniejszajņcymi uciņşliwośń w rozu-
mieniu przepisów ochrony środowiska, 

b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w lub poza liniami rozgraniczajņcymi 
dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej naleşņce do zadań własnych gminy to 
realizacja dróg publicznych na terenach prze-
znaczonych w planie pod takņ funkcję oraz bu-
dowa sieci wodociņgowej i kanalizacyjnej. 

 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wska-
zanych w § 2: 

1) Realizacja inwestycji przebiegań będzie 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym 
m.in. ustawņ prawo budowlane, ustawņ o 
zamówieniach publicznych, samorzņdzie 
gminnym, gospodarce komunalnej i ochro-
nie środowiska. 

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w 
§ 2 moşe ulegań modyfikacji wraz z dokonu-
jņcym się postępem techniczno - technolo-
gicznym, zgodnie z zasadņ stosowania naj-
lepszej dostępnej techniki (określonej w art. 3 
pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Pra-
wo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 
627 ze zm.), o ile nie stanowi naruszenia 
ustaleń planu. 

3) Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub cie-
pła określone w § 2 realizowane będņ w spo-
sób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 
2003r. Nr 153, poz. 1504 ze zmianami). 

4) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakre-
sie infrastruktury technicznej nie wyszcze-
gólnionych w § 2 jest przedmiotem umowy 
zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşņ do zadań 
własnych gminy, ujętych w niniejszym planie 
podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) przy 
czym: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 33 – 6329 – Poz. 1053,1054 
 
- wydatki majņtkowe gminy określa uchwała 

Rady Miejskiej, 

- wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu 
gminy uchwala się w uchwale budşetowej; 

- inwestycje, których okres realizacji przekra-
cza jeden rok budşetowy ujmowane sņ w 
wykazie stanowiņcym załņcznik do uchwały 
budşetowej. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg fi-
nansowane będņ z budşetu gminy lub na pod-
stawie porozumień z innymi podmiotami. 

 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņ-
gowej i kanalizacji finansowane będņ na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, 
poz. 747), ze środków własnych przedsiębior-
stwa wodociņgowo-kanalizacyjnego w oparciu o 
uchwalone przez Radę Miejskņ wieloletnie plany 
rozwoju i modernizacji urzņdzeń wodociņgowo-
kanalizacyjnej lub przez budşet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energe-
tycznych i gazowych finansowane będņ na pod-
stawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003r. 
Nr 153, poz. 1504 ze zmianami). 
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ZARZĄDZENIE Nr 35/11 

PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI 

 z dnia 10 lutego 2011 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  
w domach pomocy społecznej w Ostrołęce. 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo-
łecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze 
zm.) zarzņdza się, co następuje:  

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzy-
mania mieszkańca w domach pomocy społecz-
nej w Ostrołęce w 2011 roku w wysokości: 

1) 2.634,00zł - w Domu Pomocy Społecznej,  
ul. Rolna 27, 

2) 2.389,00zł - w Domu Pomocy Społecznej PCK, 
ul. I AWP 32. 

§ 2. Średni miesięczny koszt utrzymania 
mieszkańca w domach pomocy społecznej okre-
ślony w § 1 obowiņzuje od następnego miesiņca 
przypadajņcego po miesiņcu, w którym zostało 
opublikowane niniejsze zarzņdzenie w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Do 
tego czasu odpłatnośń za pobyt w domu pomo-
cy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia 
z roku poprzedniego. 

§ 3. Wykonanie zarzņdzenia powierza się Dy-
rektorowi Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna 
27 i Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej,  
ul. I AWP 32 w Ostrołęce. 

§ 4. Traci moc zarzņdzenie nr 22/10 Prezyden-
ta Miasta Ostrołęki z dnia 1 lutego 2010r. w 
sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosz-
tu utrzymania mieszkańca w domach pomocy 
społecznej w Ostrołęce. 

§ 5. Zarzņdzenie wchodzi w şycie od następ-
nego miesiņca przypadajņcego po miesiņcu, w 
którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Prezydent Miasta: 

Janusz Kotowski 
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