
 

 

UCHWAŁA NR XV/147/16 

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU 

z dnia 14 marca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.
1)

) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.
2)

) w związku z uchwałą 

nr LIII/410/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do  zmiany części 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum miasta Grójca” uchwalonego uchwałą  

nr LI/434/98 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 czerwca 1998 r, Rada Miejska w Grójcu, po stwierdzeniu iż 

plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec 

przyjętym uchwałą  Nr XXX/229/12  Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 10 września 2012 r. uchwala  

co następuje: 

Rozdział 1. 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę  

nr 1422 oraz części działek nr: 1417, 1419, 1421, 1424,  położonego przy ul. ks. Piotra Skargi w Grójcu, zwany 

dalej planem, którego granice wyznaczają: 

1) od południa: południowa granica dz. ew. nr 1424 pokrywająca się z linią rozgraniczającą drogę 1KDWp, 

oznaczoną na rysunku planu symbolem g – f, 

2) od wschodu:  wschodnia linia rozgraniczająca kwartał 1Uz oznaczona na rysunku planu symbolem: b-c-d, 

wschodnia linia rozgraniczająca kwartał 1UMw, wschodnia granica działki nr 1422, wschodnia granica 

działki nr 1424  oznaczona na rysunku planu symbolem e - f , 

3) od północy: północna linia rozgraniczająca kwartał 1 Uz, oznaczona na rysunku planu symbolem a-b, 

północna linia rozgraniczająca kwartał 1 UMw, oznaczona na rysunku planu symbolem d-e 

4) od zachodu: linia rozgraniczająca ulicę ks. Piotra Skargi tożsama z zachodnią linią rozgraniczającą 

kwartały 1Uz, 1UMw i drogę 1KDWp, oznaczona na rysunku planu symbolem a-g . 

2. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 oznaczono literowo od a do g i wskazano na rysunku 

planu sporządzonym w skali 1:500. 

3. Integralną częścią planu są następujące załączniki do niniejszej uchwały: 

1) rysunek planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

                                                      
1) 

Zmiany teksctu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r., poz. 1890 
2) 

Zmiany teksctu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r., poz. 443, poz. 774, poz.1265,  

poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz.1890 

DZIENNIK URZĘDOWY
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2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

4. Ustalenia planu obowiązują na obszarze wyznaczonym granicą planu. 

§ 2. 1. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 

7) kolorystykę obiektów; 

8) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; 

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem; 

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

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

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Nie określa się następujących elementów i zasad zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie 

dotyczą obszaru objętego planem: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych; 

2) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym; 

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, 

5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 

7) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 

8) granic terenów zamkniętych i ich stref ochrony; 

9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich 

terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady. 
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§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 1422 oraz części działek nr: 1417, 1419, 1421, 1424,  

położonego przy ul. Piotra Skargi w Grójcu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

2) działce budowlanej – w rozumieniu art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie terenu pod 

funkcje, których udział w zagospodarowaniu lub zabudowie jest przeważający, w sposób określony  

w przepisach szczegółowych dla terenów; 

4) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie danego terenu 

pod funkcje spoza zakresu przeznaczenia o którym mowa w pkt. 3, wprowadzone na warunkach 

określonych w przepisach szczegółowych dla terenów; 

5) intensywności zabudowy – w rozumieniu art. 15 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) terenie biologicznie czynnym — w rozumieniu obowiązującego na dzień sporządzenia projektu 

budowlanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

7) minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć najmniejszy 

procentowy udział terenów biologicznie czynnych na działce; 

8) maksymalnej wysokości budynków – w rozumieniu obowiązującego na dzień sporządzenia projektu 

budowlanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

9) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na terenie linie usytuowania 

zewnętrznej ściany budynku, najbliższej w stosunku do linii rozgraniczającej terenu, bez konieczności 

uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów, nadwieszeń wystających poza obrys budynku 

nie więcej niż 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków o ile rysunek planu 

nie stanowi inaczej; 

10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na terenie linie 

określające najmniejszą dopuszczalną odległość, w jakiej może być usytuowany budynek w stosunku do 

linii rozgraniczającej terenu, bez konieczności uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów 

i nadwieszeń wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp 

przy wejściach do budynków o ile rysunek planu nie stanowi inaczej; 

11) długości elewacji budynku – należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar poziomy elewacji 

budynku wyrażony w metrach, mierzony między skrajnymi narożnikami budynku; 

12) maksymalnej liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć największą, nieprzekraczalną liczbę 

kondygnacji użytkowych nadziemnych budynku; 

13) maksymalnej powierzchni zabudowy na działce budowlanej – należy przez to rozumieć największą 

nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni zajętej przez wszystkie budynki istniejące 

i lokalizowane na działce budowlanej, mierzone w obrysie zewnętrznym, bez tarasów, bez schodów 

zewnętrznych, bez ramp i podjazdów, oraz bez części podziemnych budynków niewystających ponad 

poziom terenu, do całkowitej powierzchni działki budowlanej; 

14) usługach – należy przez to rozumieć obiekty wolno stojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których 

prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr 

materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

większej niż 2000m2; przy czym prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia standardów 

jakości środowiska poza terenem, na którym jest prowadzona ta działalność, a w przypadku zlokalizowania 

lokalu usługowego w budynku mieszkalno-usługowym – poza lokalem, w którym jest prowadzona ta 

działalność; 
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15) obiektach lub budynkach tymczasowych – należy przez to rozumieć obiekty budowlane przeznaczone 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, z wyjątkiem 

obiektów i budynków towarzyszących budowie lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas budowy; 

16) reklamie, tablicy reklamowej, szyldzie – w rozumieniu art. 2 pkt. 16a, 16b, 16d ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

17) Systemie Identyfikacji Miejskiej - należy przez to rozumieć kompleksowo opracowany dla całego 

miasta system jednolitych stylistycznie elementów informacyjnych ułatwiających orientację w przestrzeni 

miasta; na system mogą się składać elementy takie jak: tablice z nazwami ulic i ich nośniki, tablice 

kierujące do istotnych punktów miasta (np. muzea, szpitale, wybrane usługi itp.), nośniki z planem miasta, 

nośniki informacji o istotnych elementach krajobrazu miejskiego (tj. obiekcie zabytkowym, patronie ulicy 

itp.); 

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nieujętych w ust.1, należy stosować definicje 

zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

§ 4. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu: 

1) granica planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) oznaczenia terenów, zawierające wskaźniki dla terenu i parametry zabudowy: numer terenu, symbol 

literowy przeznaczenia terenu, wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy, wskaźnik minimalnej 

powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną wysokość zabudowy; oznaczenie to zawiera dodatkowo 

informację – powierzchnię terenu, numer terenu i symbol literowy przeznaczenia terenu stanowią symbol 

danego terenu; 

4) oznaczenia dla terenów komunikacji zawierające: numer terenu komunikacji, symbol literowy 

przeznaczenia terenu; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny. 

§ 5. 1. Plan ustala podstawowe przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone symbolami literowymi : 

1) Uz - tereny zabudowy usługowej ochrony zdrowia; 

2) UMw - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4) KDWp - teren drogi wewnętrznej. 

2. Plan ustala dopuszczalne przeznaczenie terenów zgodnie z  ustaleniami szczegółowymi zawartymi  

w rozdziale 2. 

§ 6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego plan ustala: 

1. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania dla poszczególnych terenów zgodnie z  ustaleniami 

szczegółowymi zawartymi w rozdziale 2; 

2. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do działań remontowych, przebudowy, 

rozbudowy oraz koniecznej wymiany. 

3. Rozbudowy budynków istniejących oraz budowę nowych budynków należy lokalizować z zachowaniem 

wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

4. Ustala się nakaz lokalizowania obiektów małej architektury w sposób nie kolidujący z ruchem pieszym, 

rowerowym, dojazdowym. 

5. Dopuszcza się lokalizację inwestycji publicznych z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja 

jest zgodna z przepisami odrębnymi. 
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6. Zasady dotyczące realizacji ogrodzeń na całym obszarze planu: 

- bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki, 

- maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8 metra od poziomu terenu, 

- wysokość cokołu nie może przekraczać 0,6 m, 

- zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń, 

- linia ogrodzenia winna przebiegać w odległości min. 0,5m od gazociągu. 

- zakazuje się realizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych. 

7. Zasady rozmieszczania reklam na całym obszarze planu: 

1) zakazuje się lokalizowania tablic reklamowych, szyldów oraz Systemu Identyfikacji Miejskiej: 

- w sposób powodujący utrudnienia w komunikacji pieszej i kołowej; 

- w sposób przesłaniający obiekty budowlane bez uzgodnienia z właścicielem przesłanianego obiektu; 

- w sposób powodujący uniemożliwianie odczytania kompozycji przestrzennej układów urbanistycznych  

i widoków, poprzez przesłonięcie powiązań widokowych; 

- w szpalerach drzew, na drzewach, a także w sposób powodujący pogorszenie warunków wegetacyjnych 

drzew. 

2) dopuszcza się realizację tablic reklamowych i szyldów na budynkach i obiektach usługowych i usługowo-

mieszkalnych przy czym: 

- powierzchnia ekspozycji nie może wynosić więcej niż 3 m
2
, 

- tablice reklamowe i szyldy realizowane na dachach budynków, nie mogą być wyższe niż 1/10 wysokości 

budynku, na którym się znajdują, 

3) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych i szyldów na terenach 1Uz i 1UMw, przy czym 

powierzchnia każdego szyldu nie może być większa niż 3 m
2
, 

4) na obszarze planu dopuszcza się realizację elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej, 

5) tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystywane do celów reklamowych bez 

ograniczeń, na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy. 

8. Zasady dostosowania zabudowy do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: 

1) zapewnienie dostępu do nowo projektowanych budynków usługowych i mieszkalnych poprzez realizację  

ramp, pochylni lub podnośników w celu umożliwienia zjazdu i wjazdu osobie poruszającej się na wózku; 

2) oświetlenie stref wejściowych do nowo projektowanych budynków powinno być równomierne i nie 

powodować oślepiania. 

3) wprowadzenie nawierzchni anty-poślizgowej w rejonach przejść dla pieszych; 

4) realizowanie przejść pieszych w sposób zapewniający przejazd dla wózka inwalidzkiego; 

5) stosowanie obniżenia posadzki przy miejscach postojowych wskazanych dla osób niepełnosprawnych. 

§ 7. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego plan ustala: 

1. Zakaz lokalizacji usług uciążliwych. 

2. Zakaz składowania jakichkolwiek odpadów. 

3. Obowiązek stosowania w zagospodarowaniu terenu norm dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku według klasyfikacji terenu przeznaczonego na cele mieszkaniowo-usługowe zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

4. Oddziaływanie na środowisko przekraczające dopuszczalne wielkości poprzez emisję substancji 

i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania 

powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, winno zamykać się na terenie działki budowlanej lub 

zespołu działek na jakiej jest wytwarzane. 
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5. Nakaz stosowania wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na poszczególnych terenach, 

który został określony na rysunku planu oraz w ustaleniach szczegółowych planu. 

§ 8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej plan ustala: 

1. Na terenie planu  nie występują tereny i obiekty objęte prawną ochroną dziedzictwa kulturowego. 

2. Na terenie planu  nie występują stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków. 

3. Na terenie planu  nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz chronione w Gminnej 

Ewidencji Zabytków wraz z zasadami ich ochrony z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy  

i Miasta Grójca. 

4. Na terenie planu podlegają ochronie nierozpoznane stanowiska archeologiczne. 

5. W przypadku odkrycia podczas robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że 

jest on zabytkiem należy prowadzić działania określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

§ 9. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych plan  ustala 

zasady służące powiązaniu obszaru planu z  główną przestrzenią ulicy ks. Piotra Skargi o charakterze 

reprezentacyjnym, w których: 

1. Nakazuje się realizację posadzki i małej architektury z elementów wzajemnie dopasowanych tworzących 

kompozycyjną całość, 

2. Nakazuje się stosowanie jednakowych elementów wyposażenia powtarzalnego, w szczególności takiego 

jak: ławki, latarnie, kosze na śmieci, donice kwietnikowe, barierki i słupki, 

3. Nakazuje się stosowanie zasad określonych w § 6 ust. 8 w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

§ 10. W zakresie określenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów plan ustala: 

1. Na obszarze planu  nie dopuszcza się lokalizowania obiektów tymczasowych i prowizorycznych, nie 

związanych z realizacją inwestycji docelowych, lokalizowanie obiektów tymczasowych możliwe jest jedynie  

w obrębie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa w czasie ważności pozwolenia 

na budowę. 

2. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów za wyjątkiem: 

1) zagospodarowania w formie terenów zieleni urządzonej nie wymagających zainwestowania kubaturowego, 

do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem; 

2) adaptacji istniejących naziemnych placów parkingowych do czasu zagospodarowania terenu zgodnie  

z planem; 

3) sieci tymczasowych na wypadek awarii, remontów, wymiany, przebudowy. 

§ 11. 1. Dla terenu 1 UMw ustala się  stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 15%. 

2. Dla terenu 1 Uz, 1Mn oraz 1KDWp ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 

opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 0%. 

Rozdział 2. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 12.  

symbol powierzchnia 

1 Uz 1223 m
2 

(0,12ha) 

1. Na terenie 1  Uz plan ustala adaptację istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy  

i nadbudowy istniejących budynków oraz realizację nowej zabudowy. 
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2. Dla terenu 1 Uz plan ustala  przeznaczenie jako teren usług ochrony zdrowia i opieki społecznej w tym: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa związana z usługami ochrony zdrowia i opieki społecznej. 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi z zakresu handlu detalicznego obsługi finansowej, biur, gastronomii, administracji, turystyki, 

kultury, 

b) budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu hoteli i pensjonatów, 

c) budynki garażowe wielopoziomowe. 

3. Dla terenu 1 Uz dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej oraz infrastruktury towarzyszącej 

zwłaszcza: miejsc postojowych, dojść i dojazdów oraz małej architektury i mebli ulicznych. 

4. Dla terenu 1 Uz plan ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,9 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% 

4) maksymalna intensywność zabudowy – 2,5 

5) minimalna intensywność zabudowy – 0,5 

6) maksymalna wysokość budynków – 16m 

7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych  – 3 

8) maksymalna długość elewacji frontowej poszczególnych budynków – 50m. 

9) Ustala się zasady kształtowania geometrii i pokrycia dachów: 

a) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie dachów płaskich i stropodachów oraz dachów spadzistych  

o kącie nachylenia połaci dachowych do 30
0
, jedno lub dwuspadowych. 

b) dopuszcza się  przekrycia zwieńczone attykami, gzymsami. 

c) dla całego terenu ustala się stosowanie pokrycia dachów dachówką – ceramiczną, blaszaną lub 

bitumiczną, w odcieniach szarości i naturalnej dachówki, przy czym pokrycia dachowe wszystkich 

budynków w kwartale powinny być jednolite. 

10) ustala się zasady kolorystyki budynków: 

a) ustala się  stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych na elewacjach budynków  w tym: 

tynków, drewna, szkła, kamienia, stali, betonu architektonicznego wykluczając możliwość użycia 

materiałów będących ich imitacją; 

b) elewacje budynków pokryte tynkiem powinny być wykonane w kolorach pastelowych, niejaskrawych  

w gamie odcieni bieli, kremów, beży, szarości; 

c) dopuszcza się stosowanie na elewacjach barw innych niż wymienione w ppkt. b  do celów 

dekoracyjnych, podziałów funkcjonalnych  z zachowaniem barwy pastelowej jako przeważającej dla 

całości obiektu; 

d) zakazuje się  stosowania okładzin z PCV. 

5. Dla terenu 1 Uz plan ustala minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych na  

250 m2; 

6. W kwartale 1 Uz dla budynków nowo realizowanych ustala się obowiązek lokalizacji miejsc 

postojowych w ilości nie mniejszej niż wynikająca z następujących wskaźników: 

1) dla budynków i lokali usługowych  - 2 miejsca parkingowe na każde 100m2 powierzchni usługowej. 
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§ 13.  

symbol powierzchnia 

1 UMw 1100 m
2 

(0,11ha) 

1. Na terenie 1 UMw plan ustala adaptację istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy  

i nadbudowy istniejących budynków oraz realizację nowej zabudowy. 

2. Dla terenu 1 UMw plan ustala  przeznaczenie terenu jako teren nieuciążliwej zabudowy usługowej 

i zabudowy mieszkaniowej: 

1) przeznaczenie podstawowe:  nieuciążliwe usługi wolno stojące lub wbudowane w budynki mieszkalne  

z zakresu handlu detalicznego, biur, obsługi finansowej, kultury, turystyki, gastronomii, zdrowia, oświaty, 

sportu, poczty i telekomunikacji, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zakresu domów wolno stojących, domów bliźniaczych lub 

domów szeregowych; 

c) budynki garażowe wielopoziomowe. 

3. Dla terenu 1 UMw dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej oraz infrastruktury towarzyszącej 

zwłaszcza: miejsc postojowych, dojść i dojazdów oraz małej architektury i mebli ulicznych. 

4. Dla terenu 1 UMw plan ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,8 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% 

4) maksymalna intensywność zabudowy – 1,5 

5) minimalna intensywność zabudowy – 0,5 

6) maksymalna wysokość budynków – 16m 

7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 3 

8) maksymalna długość elewacji frontowej poszczególnych budynków – 25m. 

9) Ustala się zasady kształtowania geometrii i pokrycia dachów: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustala się stosowanie dachów jedno lub dwuspadowych  

o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30
0
, 

b) dla dachów towarzyszących głównym połaciom tj.: mansardowych, wykuszy,  kukułek, itp., kąt 

nachylenia należy dostosować do rozwiązań architektoniczno -  technicznych w powiązaniu z głównymi 

połaciami dachu. 

c) dopuszcza się  przekrycia zwieńczone attykami, gzymsami, dachami mansardowymi, 

d) dla zabudowy gospodarczej i garażowej dopuszcza się stosowanie dachów płaskich i stropodachów oraz 

dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowych do 30
0
; 

e) dla całego kwartału ustala się stosowanie pokrycia dachów dachówką – ceramiczną, blaszaną lub 

bitumiczną, w odcieniach szarości i naturalnej dachówki. 

10) ustala się zasady kolorystyki budynków: 

a) ustala się  stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych na elewacjach budynków  w tym: 

tynków, drewna, szkła, kamienia, stali, betonu architektonicznego wykluczając możliwość użycia 

materiałów będących ich imitacją; 
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b) elewacje budynków pokryte tynkiem powinny być wykonane w kolorach pastelowych, niejaskrawych  

w gamie odcieni bieli, kremów, beży, szarości; 

c) dopuszcza się stosowanie na elewacjach barw innych niż wymienione w ppkt. b  do celów 

dekoracyjnych, podziałów funkcjonalnych  z zachowaniem barwy pastelowej jako przeważającej dla 

całości obiektu; 

d) zakazuje się  stosowania okładzin z PCV. 

5. Dla terenu 1 UMw plan ustala minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych na 

250 m2; 

6. W kwartale 1 UMw dla budynków nowo realizowanych ustala się obowiązek lokalizacji miejsc 

postojowych w ilości nie mniejszej niż wynikająca z następujących wskaźników: 

1) dla budynków i lokali usługowych  - 2 miejsca parkingowe na każde 100m2 powierzchni usługowej, 

2) dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych – 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego na 

mieszkanie. 

7. W przypadku braku możliwości zrealizowania miejsc postojowych według wskaźników z ust. 6  

w kwartale 1 UMw dopuszcza się  realizację nowej zabudowy pod warunkiem zapewnienia przez Inwestora 

miejsc postojowych poza kwartałem 1 UMw, według wskaźników ust. 6,  wymagalnego na dzień uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie budynku. 

§ 14.  

symbol powierzchnia 

1 Mn 600 m
2 

(0,06ha) 

1. Na terenie 1 Mn plan ustala adaptację istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy   

i nadbudowy istniejących budynków oraz realizację nowej zabudowy. 

2. Dla terenu 1 Mn plan ustala  przeznaczenie terenu jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

z zakresu domów wolno stojących, domów bliźniaczych lub domów szeregowych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwe usługi z zakresu handlu detalicznego, biur, kultury, gastronomii, 

zdrowia, oświaty, rzemiosła  wyłącznie w formie wydzielonych w parterach budynków mieszkalnych lokali 

usługowych, budynki gospodarcze i garażowe jako uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Dla terenu 1 Mn dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej oraz infrastruktury towarzyszącej 

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4. Dla terenu 1 Mn plan ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,8 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% 

4) maksymalna intensywność zabudowy – 1 

5) minimalna intensywność zabudowy – 0,33 

6) maksymalna wysokość budynków – 12m 

7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 2,5 

8) maksymalna długość elewacji frontowej poszczególnych budynków – 25m. 

9) Ustala się zasady kształtowania geometrii i pokrycia dachów: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się stosowanie dachów jedno lub dwuspadowych o kącie nachylenia 

głównych połaci dachowych do 30
0
, 
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b) dla dachów towarzyszących głównym połaciom tj.: mansardowych, wykuszy,  kukułek, itp., kąt 

nachylenia należy dostosować do rozwiązań architektoniczno -  technicznych w powiązaniu z głównymi 

połaciami dachu. 

c) dopuszcza się  przekrycia zwieńczone attykami, gzymsami, dachami mansardowymi, 

d) dla zabudowy gospodarczej i garażowej dopuszcza się stosowanie dachów płaskich i stropodachów oraz 

dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowych do 30
0
; 

e) dla całego kwartału ustala się stosowanie pokrycia dachów dachówką – ceramiczną, blaszaną lub 

bitumiczną, w odcieniach szarości i naturalnej dachówki. 

10) ustala się zasady kolorystyki budynków: 

a) ustala się  stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych na elewacjach budynków  w tym: 

tynków, drewna, szkła, kamienia, stali, betonu architektonicznego wykluczając możliwość użycia 

materiałów będących ich imitacją; 

b) elewacje budynków pokryte tynkiem powinny być wykonane w kolorach pastelowych, niejaskrawych  

w gamie odcieni bieli, kremów, beży, szarości; 

c) dopuszcza się stosowanie na elewacjach barw innych niż wymienione w ppkt. b do celów dekoracyjnych, 

podziałów funkcjonalnych  z zachowaniem barwy pastelowej jako przeważającej dla całości obiektu; 

d) zakazuje się  stosowania okładzin z PCV. 

5. Dla terenu 1 Mn plan ustala minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych na  

150 m2; 

6. W kwartale 1 Mn dla budynków nowo realizowanych ustala się obowiązek lokalizacji miejsc 

postojowych w ilości nie mniejszej niż wynikająca z następujących wskaźników: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1 miejsce parkingowe dla samochodów osobowych na jeden 

dom mieszkalny; 

2) dla lokali usługowych  - 1 miejsce parkingowe na każde 100m2 powierzchni usługowej, 

Rozdział 3. 

Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15. 1. Jako układ drogowy zapewniający obsługę komunikacyjną oraz powiązanie obszaru planu  

z zewnętrznym układem komunikacyjnym wskazuje się dla ruchu kołowego istniejącą ulicę ks. Piotra Skargi, 

znajdującą się poza obszarem opracowania oraz ciąg pieszo – jezdny 1KDWp. 

2. Do istniejących i projektowanych budynków i obiektów należy zapewnić dojazd pożarowy, zgodnie  

z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych. 

§ 16.  

funkcja powierzchnia 

1 KDWp 223 m
2 

(0,02ha) 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KDWp ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: Droga 

wewnętrzna, dojazd do działek jako ciąg pieszo – jezdny. 

1) Warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenu 1 KDWp: 

a) ustala się szerokość ciągu pieszo - jezdnego w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 3,5 m, według 

rysunku planu; 

b) ustala się jedno jezdniowy przekrój drogi; 

c) ustala się powiązanie z  układem drogowych poprzez zjazd z istniejącej ulicy Piotra Skargi; 

d) dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej, dystrybucyjnej i rozdzielczej, nie 

kolidującej z istniejącymi i planowanymi urządzeniami drogowymi. 

§ 17. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się obowiązek podłączenia budynków usługowych 

i mieszkalnych do miejskiej sieci wodociągowej. 
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2. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych i wód opadowych ustala się: 

1) wszystkie budynki usługowe i mieszkalne muszą być podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej, 

2) odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło nowych budynków i obiektów realizowanych na terenie planu  

w oparciu o urządzenia zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, z sieci gazowej lub z sieci 

elektroenergetycznej; 

2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z odnawialnych źródeł energii lub pomp ciepła z wykorzystaniem 

kogeneracji rozproszonej; 

3) dopuszcza się indywidualne urządzenia grzewcze np. kotły indywidualne, kotłownie lokalne, kominki; 

4) zakazuje się zaopatrzenie zabudowy w ciepło z indywidualnych kotłów opalanych paliwem stałym. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) możliwość podłączenia nowych budynków i obiektów realizowanych na terenie planu do sieci gazowej 

zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności z przepisami dotyczącymi warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) budynki mieszkalne i usługowe muszą posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór 

energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji, 

2) szczegółowe projekty zagospodarowania terenu sporządzane dla  poszczególnych działek budowlanych 

powinny przewidywać rezerwę miejsc i terenów dla lokalizacji linii, stacji, przyłączy oraz innych 

elementów infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnych dla zaopatrzenia lokalizowanych na tych 

terenach budynków i budowli w energię elektryczną a także oświetlenia wokół obiektów. 

6. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: 

1) usuwanie odpadów w ramach zorganizowanego i o powszechnej dostępności komunalnego systemu 

zbierania i usuwania odpadów stałych, 

2) zabezpieczenie możliwości segregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi. 

Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

§ 18. 1. Na obszarze planu tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Centrum” miasta Grójca uchwalonego uchwałą nr LI/434/98 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 

19 czerwca 1998r. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec. 

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i publikacji na 

stronie internetowej Gminy Grójec. 

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.   

  

 Przewodniczący Rady: 

Adam Siennicki 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/147/16 

Rady Miejskiej w Grójcu 

z dnia 14 marca 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.) Rada Miejska w Grójcu rozstrzyga  

co następuje: 

W przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca, nie ma 

ustaleń dotyczących inwestycji z zakresy infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

 

 Przewodniczący Rady: 

Adam Siennicki 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/147/16 

Rady Miejskiej w Grójcu 

z dnia 14 marca 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. ) Rada Miejska w Grójcu rozstrzyga  

co następuje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca , wyłożonego  

do publicznego wglądu w dniach od 11 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. nie wniesiono uwag. 

 

 Przewodniczący Rady: 

Adam Siennicki 
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