
 

 

UCHWAŁA Nr 160/VI/2012 

RADY MIASTA JÓZEFOWA 

z dnia 11 maja 2012r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmują-

cego teren ograniczony ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców Warszawy oraz terenem PKP. 

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

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zgodnie uchwałą nr 299/V/2010 

Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010r., Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:  

Dział I 

Przepisy ogólne  

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1.1. Stwierdza się zgodność projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józe-

fowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców Warszawy oraz terenem 

PKP z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Józefów 

przyjętego Uchwałą Nr 330/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 lipca 2010r.  

2. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa obejmującego teren 

ograniczony ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców Warszawy oraz terenem PKP, zwany dalej planem.  

§ 2.1. Granica planu określona została na rysunku planu i obejmuje teren miasta Józefowa ograniczony uli-

cami: Jarosławską (wraz z pasem drogowym), Wawerską (wraz z pasem drogowym), Powstańców W-wy (wraz 

z pasem drogowym) oraz terenem PKP (działką nr ew. 80 w obr. 48).  

2. Rysunek planu w skali 1:1000 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.  

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu z listą uwag nieuwzględnionych przez 

Burmistrza Miasta Józefowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

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

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały.  

§ 3.1. 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) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,  
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5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,  

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,  

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy za-

budowy,  

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

9) sposoby i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,  

10) stawki procentowe, służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spo-

wodowanego uchwaleniem planu.  

2. W niniejszej uchwale nie określa się:  

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej,  

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,  

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie przepisów odrębnych, takich jak terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powo-

dzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ponieważ takie tereny nie występują w granicach pla-

nu.  

§ 4.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granica opracowania planu,  

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

4) ciągi zieleni o charakterze izolacyjno-krajobrazowym,  

5) lokalizacje stacji transformatorowych,  

6) obszar zespołu zieleni i urządzeń rekreacyjnych,  

7) ścieżki rowerowe,  

8) granica pasa technologicznego linii 110kV  

9) odległości elementów zagospodarowania podane w metrach,  

10) symbole terenów określone odpowiednio symbolem literowym przeznaczenia i numerem wyróżniającym 

je spośród innych terenów: MN-1, MNU-1, MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5, MNU-6, MNU-7,         

MNU-8, MNU-9, MNU-10, MNU-11, MNW-1, MNW-2, UMN-1, UMN-2, UMW-1, U-1, U-2, U-3, U-4, 

U-5, U-6, U-7, PU-1, E-1, KDG-1, KDG-2, KDZ-1, KDZ-2, KDL-1, KDL-2, KDD-1, KDD-2, KDD-3, 

KDD-4, KDD-5, KDW-1, KDW-2, KDW-3, KDW-4, KDW-5, KDW-6, KDW-7, KDW-8, KDW-9, 

KDW-10, KDW-11, KDW-12.  

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami o charakterze informacyjnym:  

1) granice proponowanych podziałów działek budowlanych,  

2) pomnik przyrody ze strefą ochronną.  

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) gromadzeniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie odpadów do czasu usunięcia ich 

przez odpowiednie jednostki,  

2) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich 

kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków zlokalizowanych na jednej działce budowlanej do po-

wierzchni tej działki,  

3) miejscach parkingowych - należy przez to rozumieć miejsca parkingowe urządzone w poziomie terenu 

i stanowiska w garażach,  
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4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ustaloną na rysunku planu, poza którą 

nie dopuszcza się wyprowadzania płaszczyzny elewacji noworealizowanych budynków, nieprzekraczalna 

linia zabudowy nie dotyczy przebudowy, nadbudowy i remontu budynków istniejących, poza tę linię mogą 

wykraczać: balkony, schody zewnętrzne, gzymsy, daszki nad wejściem pod warunkiem, że łączna po-

wierzchnia wszystkich wymienionych elementów w rzucie nie będzie większa niż 10m
2 

dla jednego bu-

dynku,  

5) obiekcie obsługi technicznej – należy przez to rozumieć budowle i urządzenia służące do odprowadzania 

ścieków, dostarczania wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, łączności, oraz inne obiekty techniczne 

niezbędne dla prawidłowego zaspokajania potrzeb mieszkańców,  

6) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w 

sposób zapewniający naturalną wegetację oraz wodę powierzchniową na tym terenie jako udział procen-

towy w powierzchni działki budowlanej,  

7) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw innych niż wymienionych w podstawie 

prawnej uchwały wraz z aktami wykonawczymi,  

8) składowaniu odpadów – rozumie się przez to lokalizację miejsc lub obiektów niezwiązanych z gromadze-

niem odpadów a służących ich docelowemu przetrzymywaniu,  

9) terenie – należy przez to rozumieć obszar dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony liniami 

rozgraniczającymi oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu,  

10) symbolu terenu – należy przez to rozumieć symbol złożony z liter określających przeznaczenie i numeru 

wyróżniającego dany teren spośród innych terenów,  

11) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie budynki, lokale użytkowe lub budowle, które służą do pro-

wadzenia odpłatnej lub nieodpłatnej działalności mającej na celu zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wy-

twarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych,  

12) zieleni miejskiej urządzonej – rozumie się przez to zespoły roślinności spełniające cele wypoczynkowe, 

zdrowotne, dydaktyczno - wychowawcze i estetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, zieleń na pla-

cach, ulicach, zieleń izolacyjną.  

Dział II 

Ustalenia ogólne  

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy  

obszaru objętego ustaleniami planu.  

§ 6. Wyznacza się liniami rozgraniczającymi zgodnie z rysunkiem planu następujące tereny oznaczone od-

powiednio symbolami terenów:  

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN-1,  

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczone symbolami MNU o numerach od 1       

do 11,  

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej małogabary-

towej oznaczone symbolami MNW-1, MNW-2,  

4) tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolami UMN-1, UMN-2,  

5) teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej małogabarytowej oznaczony sym-

bolem UMW-1,  

6) tereny usług oznaczone symbolami U o numerach od 1 do 7,  

7) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług oznaczony symbolem PU-1,  

8) teren obiektów i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem E-1,  

9) tereny dróg publicznych oznaczone symbolami: KDG-1, KDG-2, KDZ-1, KDZ-2, KDL-1, KDL-2, KDD o 

numerach od 1 do 5,  

10) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami KDW o numerach od 1 do 12.  
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§ 7.1. Wyznacza się tereny do rozmieszczania inwestycji celu publicznego: tereny usług publicznych ozna-

czone symbolami U-6, U-7 jako tereny pod budowę publicznych szkół, przedszkoli i placówek opiekuńczo-

wychowawczych a także na terenie U6 obiektów ochrony zdrowia, teren UMW-1 jako teren pod budowę admi-

nistracji, szkół publicznych, obiektów państwowej straży pożarnej, ochrony zdrowia, domów opieki społecznej 

oraz obiektów sportowych, tereny dróg publicznych oznaczone symbolami terenów: KDG-1, KDG-2, KDZ-1, 

KDZ-2, KDL-1, KDL-2, KDD o numerach od 1 do 5.  

2. Dopuszcza się na obszarze planu lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.  

§ 8. Ustala się następujące zasady sytuowania i rozmieszczania reklam:  

1) reklamy w formie wolnostojących urządzeń trwale związanych z gruntem:  

a) nie mogą być umieszczane w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni,  

b) lokalizowane w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych nie mogą mieć więcej niż 5m wy-

sokości,  

c) lokalizowane na terenach nie mogą mieć więcej niż dopuszczalna wysokość zabudowy,  

2) płaskie tablice reklamowe mogą być umieszczane na elewacjach budynków wyłącznie w miejscach wyzna-

czonych w projektach budowlanych tych budynków, jeśli tablica reklamowa jest montowana w miejscu nie 

wyznaczonym na elewacji w projekcie budowlanym jej powierzchnia nie może być większa niż 2m
2
,  

3) dopuszcza się lokalizację reklam i znaków informacyjno-plastycznych na elementach małej architektury.  

Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

oraz wymagań kształtowania przestrzeni publicznych.  

§ 9.1. Wskazuje się na rysunku planu pomnik przyrody wraz z 15m strefą ochronną wokół drzewa liczoną 

od zewnętrznej jego krawędzi.  

2. Nakazuje się, aby wszelkie prace budowlane w obrębie strefy ochronnej pomnika przeprowadzać na wa-

runkach określonych w przepisach odrębnych.  

§ 10.1. Ustala się na rysunku planu lokalizację ciągów zieleni o charakterze zieleni izolacyjno- krajobrazo-

wej.  

2. W miejscach, na których ustalono lokalizację ciągów zieleni o charakterze izolacyjno-krajobrazowym, 

ustala się: następujące nakazy i zakazy:  

1) nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu przy dopuszczeniu, po ocenie stanu drzewostanu, wycin-

ki jednostek chorych i uzupełnieniu ich poprzez wprowadzenie nasadzeń podnoszących walory użytkowe i 

przestrzenne skupisk zieleni,  

2) nakazuje się zagospodarowanie terenu przy ciągach zieleni umożliwiające migrację drobnych zwierząt,  

3) nakazuje się uwzględnianie tych zespołów zieleni w projektach zagospodarowania nowych inwestycji po-

przez uzupełnienia istniejących zespołów oraz tworzenie nowych,  

4) dopuszcza się dopasowanie ciągów zieleni do projektowanego zagospodarowania pod warunkiem zachowa-

nia czytelności i ciągłości założenia.  

§ 11. Dla terenów objętych planem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu według następującej klasyfikacji 

rodzaju terenu zgodnie z przepisami odrębnymi:  

1) teren oznaczony symbolem: MN-1 jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) tereny oznaczone symbolami: MNU o numerach od 1 do 11, MNW-1, MNW-2, UMN-1, UMN-2, UMW-1 

jako tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe,  

3) teren oznaczony symbolem U6 jako teren przeznaczony pod szpitale i domy opieki społecznej,  

4) teren oznaczony symbolem U7 jako teren zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży.  
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§ 12.1. W celu kształtowania przestrzeni publicznych wyznacza się na rysunku planu obszar zespołu zieleni 

i urządzeń rekreacyjnych.  

2. Na obszarach zespołów zieleni i urządzeń rekreacyjnych ustala się tworzenie miejsc sprzyjających gro-

madzeniu się i przebywaniu osób, poprzez zagospodarowanie terenów z wykorzystaniem elementów małej 

architektury, zastosowanie różnorodnych form nawierzchni, kompozycji roślinnych i oświetlenia podkreślają-

cego cechy miejsca.  

3. W miejscach wskazanych na rysunku planu jako obszary zespołów zieleni i urządzeń rekreacyjnych usta-

la się następujące nakazy i zakazy:  

1) nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu przy dopuszczeniu, po ocenie stanu drzewostanu, wycin-

ki jednostek chorych i uzupełnieniu ich poprzez wprowadzenie nasadzeń podnoszących walory użytkowe 

i przestrzenne skupisk zieleni,  

2) zakazuje się realizacji nawierzchni związanych z obsługą komunikacji samochodowej,  

3) zakazuje się realizacji jakichkolwiek budynków.  

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 13.1. Jako podstawowy układ komunikacji drogowej obszaru planu ustala się tereny wyznaczone liniami 

rozgraniczającymi i oznaczone symbolami terenów: KDG-1, KDG-2, KDZ-1, KDZ-2, KDL-1, KDL-2,              

KDD o numerach od 1 do 5.  

2. Jako układ dróg służących do powiązań z zewnętrznym układem drogowym miasta ustala się tereny wy-

znaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami terenów: KDG-1, KDG-2, KDZ-1, KDZ-2,       

KDL-1, KDL-2.  

§ 14.1. Ustala się jako uzupełnienie układu drogowego tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 

KDW o numerach od 1 do 12, ścieżki rowerowe ustalone na rysunku planu oraz drogi wewnętrzne, ciągi pie-

szo-jezdne i ścieżki rowerowe nie ustalone na rysunku planu.  

2. Przebieg ścieżek rowerowych wskazany na rysunku planu może zostać dopasowany do projektowanego 

zagospodarowania pod warunkiem zachowania ciągłości założenia. 

3. Dopuszcza się realizację, poza ustalonymi na rysunku planu: dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-

jezdnych oraz ścieżek rowerowych na poszczególnych terenach zgodnie z ustaleniami planu i przepisami od-

rębnymi.  

§ 15. Dopuszcza się zachowanie, remonty i przebudowy, istniejących w dniu uchwalenia planu, zjazdów 

i włączeń dróg wewnętrznych.  

§ 16. Ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:  

1) dla niżej wymienionych funkcji, na terenie inwestycji, należy zapewnić miejsca postojowe w największej 

liczbie całkowitej, nie mniejszej niż 1, wynikającej z jednego z następujących wskaźników:  

a) min. 2 miejsca postojowe na 100 m
2 
powierzchni użytkowej usług,  

b) min. 2 miejsca postojowe na każdych 8 zatrudnionych,  

c) min. 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,  

d) min. 2 miejsca postojowe na 10 łóżek szpitalnych,  

e) min. 6 miejsc postojowych na 100 uczniów dla obiektów oświatowych,  

2) dopuszcza się odstępstwa od przyjętych wskaźników, pod warunkiem nie zmniejszania istniejącej liczby 

miejsc parkingowych, dla inwestycji dotyczących istniejących budynków nie zmieniających ilości lokali 

mieszkalnych i powierzchni usług.  
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Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

§ 17.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się obowiązek podłączenia budynków mieszkalnych i usłu-

gowych do sieci wodociągowej.  

2. W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się:  

1) nakaz podłączenia wszystkich budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi do sieci kana-

lizacyjnej,  

2) odprowadzenie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi,  

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:  

1) nakaz podłączenia budynków mieszkalnych i usługowych do sieci elektroenergetycznej w sposób umożli-

wiający pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowa-

nia i zabudowy działki,  

2) realizowanie sieci elektroenergetycznej szczególnie średniego i niskiego napięcia, w miarę możliwości 

technicznych i ekonomicznych, jako podziemnej.  

4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się aby wszystkie budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi 

na pobyt ludzi posiadały źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania 

zgodnego z funkcją,  

5. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

1) nakaz postępowania z odpadami powstałymi w wyniku prowadzonej działalności usługowej zgodnie z prze-

pisami odrębnymi,  

2) nakaz wyznaczenia na każdej działce budowlanej miejsca do gromadzenia odpadów z zastrzeżeniem pkt 3,  

3) możliwość realizacji zbiorczych miejsc na pojemniki umożliwiające selektywną zbiórkę odpadów obsługu-

jących kilka działek budowlanych.  

§ 18. Obiekty obsługi technicznej mogą być realizowane na obszarze planu przy zachowaniu następujących 

zasad:  

1) dla obiektów obsługi technicznej dopuszcza się stosowanie parametrów związanych z zagospodarowaniem 

i zabudową terenu innych niż ustalone w planie, jednak nie mogą być one wyższe niż 25m nad poziom tere-

nu,  

2) obiekty i urządzenia powinny być, w miarę możliwości technicznych, realizowane jako elementy wbudowa-

ne, razem z obiektami budowlanymi odpowiadającymi przeznaczeniu tych terenów,  

3) ustala się lokalizacje nowych stacji transformatorowych w miejscach wskazanych na rysunku planu,  

4) w uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie sytuacjach dopuszcza się:  

a) rezygnację z lokalizacji wskazanych na rysunku planu stacji transformatorowych,  

b) inne lokalizacje stacji na innych terenach.  

§ 19.1. Ustala się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na cele publiczne, 

w szczególności przez tereny dróg publicznych oraz przez tereny dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-

jezdnych.  

2. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach realizację sieci na innych terenach zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  
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Dział III 

Ustalenia szczegółowe  

Rozdział 6 

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenu zabudowy  

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem MN-1 

§ 20.1. Teren oznaczony symbolem MN-1 przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej.  

2. Dopuszcza się na terenie MN-1 realizację funkcji towarzyszącej takiej jak: garaże, miejsca postojowe, in-

frastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.  

§ 21. Na terenie oznaczonym symbolem MN-1 obowiązuje zakaz:  

1) lokalizacji usług, które mogą zostać zakwalifikowane zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć, 

które mogą potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego zago-

spodarowania w formie terenów zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem,  

3) budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych od strony dróg publicznych 

i dróg wewnętrznych,  

4) składowania jakichkolwiek odpadów.  

§ 22.1. Na terenie oznaczonym symbolem MN-1 w celu scalania i podziału nieruchomości nakazuje się 

spełnienie następujących warunków zagospodarowania terenu:  

1) zapewnić dostęp do drogi publicznej,  

2) zapewnić możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków,  

3) zapewnić możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów,  

4) zapewnić możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej,  

5) w wyniku podziału nie może powstać działka mniejsza niż:  

a) 900m
2 
dla budynku jednorodzinnego wolnostojącego,  

b) 500m
2 
dla budynku jednorodzinnego stanowiącego jedną część zabudowy bliźniaczej,  

6) minimalny kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 60°do 90°,  

7) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:  

a) 20m dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej,  

b) 14m dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej.  

2. Dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek oraz inny kąt położenia granic działek i inną szerokość 

frontu działek niż określone w ust. 1 dla działek istniejących przed wejściem w życie planu lub wydzielanych 

dla istniejących budynków lub wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w planie pod 

warunkiem zachowania pozostałych wymogów planu,  

3. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek określone w ust. 1 nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz dojazdy i drogi wewnętrzne.  

§ 23. Na terenie oznaczonym symbolem MN-1 obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,  

2) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako wolnostojącej lub bliźniaczej,  

3) funkcja usługowa może być realizowana wyłącznie jako wbudowana w budynek mieszkalny i nie może 

stanowić więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku,  

4) budynki należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,  
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5) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych o powierzchni nie przekraczającej 50m
2
,  

6) dopuszcza się realizację budynku garażowego lub gospodarczego na styku z granicą działki sąsiedniej, pod 

warunkiem, że będzie on przylegał do budynku o podobnej funkcji na działce sąsiedniej,  

7) dla budynków istniejących zlokalizowanych bezpośrednio na granicy działki nie dopuszcza się rozbudowy 

oraz nadbudowy bezpośrednio na granicy działki za wyjątkiem budynków gospodarczych realizowanych 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6,  

8) dopuszcza się remonty, przebudowy oraz nadbudowy – nie obejmujące powiększenia powierzchni zabu-

dowy – istniejących budynków usytuowanych w pasie terenu między liniami rozgraniczającymi dróg, a li-

niami zabudowy,  

9) nakazuje się pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko–podobnymi,  

10) nakazuje się stonowaną, pastelową kolorystykę elewacji tynkowanych,  

11) dopuszcza się elewacje drewniane i kamienne,  

12) nakazuje się stonowaną kolorystykę dachów,  

13) realizację ogrodzeń od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych nakazuje się wyłącznie w liniach 

rozgraniczających oraz jako ażurowe.  

§ 24. Na terenie oznaczonym symbolem MN-1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:  

1) maksymalna intensywność zabudowy – 0,9  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 60%,  

3) maksymalna wysokość zabudowy – 11m,  

4) ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z § 16,  

5) połacie dachu na każdym obiekcie budowlanym o pochyleniu od 20°do 40°,  

6) maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych.  

Rozdział 7 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej  

i usług oznaczonych symbolami od MNU-1 do MNU-11 

§ 25.1. Tereny oznaczone symbolami MNU o numerach od 1 do 11 przeznacza się na realizację i utrzyma-

nie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.  

2. Dopuszcza się na terenach oznaczonych symbolami MNU o numerach od 1 do 11 realizację funkcji towa-

rzyszącej takiej jak: garaże, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojścia i do-

jazdy, ogrodzenia i mała architektura.   

§ 26. Na terenach oznaczonych symbolami MNU o numerach od 1 do 11 obowiązuje zakaz:  

1) lokalizacji usług, które mogą zostać zakwalifikowane zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć, 

które mogą potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

2) lokalizowania usług z zakresu handlu o powierzchni sprzedaży większej niż 400m
2 

dla jednego lokalu użyt-

kowego,  

3) lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości spowodowane wytwarza-

niem hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych,  

4) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego zago-

spodarowania w formie terenów zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem,  

5) lokalizowania działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej takich towa-

rów jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne za wyjątkiem gazu rozprowadzanego podziem-

ną siecią gazową bezpośrednio do odbiorców,  

6) budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych od strony dróg publicznych 

i dróg wewnętrznych,  
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7) składowania jakichkolwiek odpadów.  

§ 27.1. Na terenach oznaczonych symbolami MNU o numerach od 1 do 11 w celu scalania i podziału nieru-

chomości nakazuje się spełnienie następujących warunków zagospodarowania terenu:  

1) zapewnić dostęp do drogi publicznej,  

2) zapewnić możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków,  

3) zapewnić możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów,  

4) zapewnić możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej,  

5) w wyniku podziału nie może powstać działka mniejsza niż:  

a) 900m
2 
dla terenów oznaczonych symbolami MNU o numerach od 1 do 4 z wyłączeniem zabudowy bliź-

niaczej,  

b) 600m
2 

dla terenów oznaczonych symbolami MNU o numerach od 5 do 11 z wyłączeniem zabudowy 

bliźniaczej,  

c) 500m
2 
dla budynku jednorodzinnego stanowiącego jedną część zabudowy bliźniaczej,  

6) minimalny kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 60°do 90°,  

7) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:  

a) 20m dla terenów oznaczonych symbolami MNU o numerach od 1 do 4 z wyłączeniem zabudowy bliź-

niaczej,  

b) 18m dla terenów oznaczonych symbolami MNU o numerach od 5 do 11 z wyłączeniem zabudowy bliź-

niaczej,  

c) 14m dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej.  

2. Dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek oraz inny kąt położenia granic działek i inną szerokość 

frontu działek niż określone w ust. 1 dla działek istniejących przed wejściem w życie planu lub wydzielanych 

dla istniejących budynków lub wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w planie pod 

warunkiem zachowania pozostałych wymogów planu,  

3. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek określone w ust. 1 nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz dojazdy i drogi wewnętrzne.  

§ 28. Na terenach oznaczonych symbolami MNU o numerach od 1 do 11 obowiązują następujące zasady 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,  

2) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako wolnostojącej lub bliźniaczej,  

3) usługi, z zastrzeżeniem pkt 4, mogą być realizowane wyłącznie jako wbudowane w budynek mieszkalny 

i nie mogą stanowić więcej niż:  

a) 40% powierzchni użytkowej budynku na terenach: MNU-1, MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5,     

MNU-7,  

b) 50% powierzchni użytkowej budynku na terenach: MNU-6, MNU-8, MNU-9, MNU-10, MNU-11,  

4) dla działek położonych bezpośrednio przy ulicy Piłsudskiego na terenie MNU-10 dopuszcza się reali-

zację usług wolnostojących,  

5) budynki należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu z wyjątkiem tere-

nu MNU-10 od strony drogi KDW-12 gdzie dopuszcza się realizację budynków zwróconych ścianą bez 

otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej drogi w odległości 3m,  

6) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych o powierzchni nie przekraczającej 50m
2
,  

7) dopuszcza się realizację budynku garażowego lub gospodarczego na styku z granicą działki sąsiedniej, pod 

warunkiem, że będzie on przylegał do budynku o podobnej funkcji na działce sąsiedniej,  
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8) dla budynków istniejących zlokalizowanych bezpośrednio na granicy działki nie dopuszcza się rozbudowy 

oraz nadbudowy bezpośrednio na granicy działki za wyjątkiem budynków gospodarczych realizowanych 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7,  

9) dopuszcza się remonty, przebudowy oraz nadbudowy – nie obejmujące powiększenia powierzchni zabu-

dowy – istniejących budynków usytuowanych w pasie terenu między liniami rozgraniczającymi dróg, a li-

niami zabudowy,  

10) nakazuje się pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko–podobnymi,  

11) nakazuje się stonowaną, pastelową kolorystykę elewacji tynkowanych,  

12) dopuszcza się elewacje drewniane i kamienne,  

13) nakazuje się stonowaną kolorystykę dachów,  

14) realizację ogrodzeń od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych nakazuje się wyłącznie w liniach 

rozgraniczających oraz jako ażurowe.  

§ 29. Na terenach oznaczonych symbolami MNU o numerach od 1 do 11 ustala się następujące parametry 

i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:  

1) maksymalna intensywność zabudowy:  

a) 0,9 dla terenów oznaczonych symbolami MNU o numerach od 1 do 4,  

b) 1,5 dla terenów oznaczonych symbolami MNU o numerach od 5 do 11,  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:  

a) 60% dla terenów oznaczonych symbolami MNU o numerach od 1 do 4,  

b) 40% dla terenów oznaczonych symbolami MNU o numerach od 5 do 11,  

3) maksymalna wysokość zabudowy – 11m, z zastrzeżeniem pkt 4,  

4) dla działek położonych bezpośrednio przy ulicy Piłsudskiego na terenie MNU-10 dopuszcza się maksymal-

ną wysokość zabudowy – 12m,  

5) ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z § 16,  

6) połacie dachu na każdym obiekcie budowlanym o pochyleniu od 20° do 40°, z zastrzeżeniem pkt 7,  

7) połacie dachu dla usług wolnostojących płaskie lub o pochyleniu od 20° do 40°,  

8) maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych.  

Rozdział 8 

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej małogabarytowej oznaczonych symbolami MNW-1, MNW-2 

§ 30.1. Tereny oznaczone symbolami MNW-1, MNW-2 przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej małogabarytowej.  

2. Dopuszcza się na terenach MNW-1, MNW-2 realizację funkcji towarzyszącej takiej jak: garaże, miejsca 

postojowe, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.  

§ 31. Na terenach oznaczonych symbolami MNW-1, MNW-2 obowiązuje zakaz:  

1) lokalizacji usług, które mogą zostać zakwalifikowane zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć, 

które mogą potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego zago-

spodarowania w formie terenów zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem,  

3) budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych od strony dróg publicznych 

i dróg wewnętrznych,  

4) składowania jakichkolwiek odpadów.  
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§ 32.1. Na terenach oznaczonych symbolami MNW-1, MNW-2 w celu scalania i podziału nieruchomości 

nakazuje się spełnienie następujących warunków zagospodarowania terenu:  

1) zapewnić dostęp do drogi publicznej,  

2) zapewnić możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków,  

3) zapewnić możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów,  

4) zapewnić możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej,  

5) w wyniku podziału nie może powstać działka mniejsza niż: 1500 m
2
,  

6) minimalny kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 60° do 90°,  

7) minimalna szerokość frontu działki budowlanej 20m.  

2. Dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek oraz inny kąt położenia granic działek i inną szerokość 

frontu działek niż określone w ust. 1 dla działek istniejących przed wejściem w życie planu lub wydzielanych 

dla istniejących budynków lub wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w planie pod 

warunkiem zachowania pozostałych wymogów planu,  

3. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek określone w ust. 1 nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz dojazdy i drogi wewnętrzne.  

§ 33. Na terenach oznaczonych symbolami MNW-1, MNW-2 obowiązują następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,  

2) funkcja usługowa może być realizowana wyłącznie jako wbudowana w budynek mieszkalny i nie może 

stanowić więcej niż 40% powierzchni całkowitej budynku,  

3) budynki należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,  

4) na jednej działce dopuszcza się realizację tylko jednego budynku mieszkalnego,  

5) jeden budynek wielorodzinny nie może mieć więcej niż:  

a) 6 lokali mieszkalnych na terenie MNW-1,  

b) 4 lokale mieszkalne na terenie MNW-2,  

6) nakazuje się stonowaną, pastelową kolorystykę elewacji tynkowanych,  

7) dopuszcza się elewacje drewniane i kamienne,  

8) nakazuje się stonowaną kolorystykę dachów,  

9) realizację ogrodzeń od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych nakazuje się wyłącznie w liniach roz-

graniczających oraz jako ażurowe.  

§ 34. Na terenach oznaczonych symbolami MNW-1, MNW-2 ustala się następujące parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:  

1) maksymalna intensywność zabudowy – 1,5  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40%,  

3) maksymalna wysokość zabudowy – 11m,  

4) ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z § 16,  

5) połacie dachu na każdym obiekcie budowlanym o pochyleniu od 20°  do 40°,  

6) maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych.  
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Rozdział 9 

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów zabudowy usługowej 

z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

oznaczonych symbolami UMN-1 i UMN-2 

§ 35.1. Tereny oznaczone symbolami UMN-1 i UMN-2 przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy 

usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. Dopuszcza się na terenach UMN-1 i UMN-2 realizację funkcji towarzyszącej takiej jak: garaże, mieszka-

nia wbudowane w budynki, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojścia i do-

jazdy, ogrodzenia i mała architektura.  

§ 36. Na terenach oznaczonych symbolami UMN-1 i UMN-2 obowiązuje zakaz:  

1) lokalizacji usług, które mogą zostać zakwalifikowane zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć, 

które mogą potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

2) lokalizowania usług z zakresu handlu o powierzchni sprzedaży większej niż 1000 m
2 

dla jednego lokalu 

użytkowego,  

3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego zago-

spodarowania w formie terenów zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem,  

4) budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych od strony dróg publicznych i 

dróg wewnętrznych,  

5) składowania jakichkolwiek odpadów.  

§ 37.1. Na terenach oznaczonych symbolami UMN-1 i UMN-2 w celu scalania i podziału nieruchomości 

nakazuje się spełnienie następujących warunków zagospodarowania terenu:  

1) zapewnić dostęp do drogi publicznej,  

2) zapewnić możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków,  

3) zapewnić możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów,  

4) zapewnić możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej,  

5) w wyniku podziału nie może powstać działka mniejsza niż: 1500 m
2
,  

6) minimalny kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 60° do 90°,  

7) minimalna szerokość frontu działki budowlanej 20m.  

2. Dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek oraz inny kąt położenia granic działek i inną szerokość 

frontu działek niż określone w ust. 1 dla działek istniejących przed wejściem w życie planu lub wydzielanych 

dla istniejących budynków lub wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w planie pod 

warunkiem zachowania pozostałych wymogów planu,  

3. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek określone w ust. 1 nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz dojazdy i drogi wewnętrzne.  

§ 38. Na terenach oznaczonych symbolami UMN-1 i UMN-2 obowiązują następujące zasady kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,  

2) na terenie UMN-2 ustala się ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu poprzez:  

a) lokalizowanie nowej zabudowy w sposób, który może ograniczyć wycinkę drzew,  

b) projektowanie nowej zabudowy w sposób, który umożliwiałby wkomponowanie istniejących drzew 

w realizowaną zabudowę,  

c) usuwanie drzew zgodnie z przepisami odrębnymi,  

3) funkcja mieszkaniowa może być realizowana jako wbudowana w zabudowę usługową oraz jako budynek 

mieszkalny jednorodzinny przy czym nie może ona stanowić więcej niż 40% powierzchni użytkowej 

wszystkich obiektów realizowanych na jednej działce,  
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4) na jednej działce może być zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny,  

5) budynki należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,  

6) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych o powierzchni nie przekraczającej 50m
2
,  

7) dopuszcza się realizację budynku garażowego lub gospodarczego na styku z granicą działki sąsiedniej, pod 

warunkiem, że będzie on przylegał do budynku o podobnej funkcji na działce sąsiedniej,  

8) dla budynków istniejących zlokalizowanych bezpośrednio na granicy działki nie dopuszcza się rozbudowy 

oraz nadbudowy bezpośrednio na granicy działki za wyjątkiem budynków gospodarczych realizowanych 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7,  

9) dopuszcza się remonty, przebudowy oraz nadbudowy – nie obejmujące powiększenia powierzchni zabu-

dowy – istniejących budynków usytuowanych w pasie terenu między liniami rozgraniczającymi dróg, a li-

niami zabudowy,  

10) nakazuje się pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko–podobnymi,  

11) nakazuje się stonowaną, pastelową kolorystykę elewacji tynkowanych,  

12) dopuszcza się elewacje drewniane i kamienne,  

13) nakazuje się stonowaną kolorystykę dachów,  

14) realizację ogrodzeń od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych nakazuje się wyłącznie w liniach 

rozgraniczających oraz jako ażurowe.  

§ 39. Na terenach oznaczonych symbolami UMN-1 i UMN-2 ustala się następujące parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:  

1) maksymalna intensywność zabudowy – 2,0  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30%,  

3) maksymalna wysokość zabudowy – 12m,  

4) ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z § 16,  

5) dla budynków usługowych wolnostojących dachy płaskie lub o pochyleniu od 20°  do 40°,  

6) dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych dachy o pochyleniu od 20°  do 40°,  

7) maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych.  

Rozdział 10 

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenu usług z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej małogabarytowej oznaczonego symbolem UMW-1 

§ 40.1. Teren oznaczony symbolem UMW-1 przeznacza się na realizację i utrzymanie usług publicznych 

z zakresu: administracji, szkół publicznych, obiektów ochrony zdrowia, domów opieki społecznej, straży po-

żarnej oraz obiektów sportowych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej małogabarytowej.  

2. Dopuszcza się na terenie UMW-1 realizację funkcji towarzyszącej takiej jak: garaże, miejsca postojowe, 

infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.  

§ 41. Na terenie oznaczonym symbolem UMW-1 obowiązuje zakaz:  

1) lokalizacji usług, które mogą zostać zakwalifikowane zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć, 

które mogą potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego zago-

spodarowania w formie terenów zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem,  

3) budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych od strony dróg publicznych 

i dróg wewnętrznych,  

4) składowania jakichkolwiek odpadów.  
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§ 42.1. Na terenie oznaczonym symbolem UMW-1 w celu scalania i podziału nieruchomości nakazuje się 

spełnienie następujących warunków zagospodarowania terenu:  

1) zapewnić dostęp do drogi publicznej,  

2) zapewnić możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków,  

3) zapewnić możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów,  

4) zapewnić możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej,  

5) w wyniku podziału nie może powstać działka mniejsza niż 1200m
2
,  

6) minimalny kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 60° do 90°,  

7) minimalna szerokość frontu działki budowlanej 20m.  

2. Dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek oraz inny kąt położenia granic działek i inną szerokość 

frontu działek niż określone w ust. 1 dla działek istniejących przed wejściem w życie planu lub wydzielanych 

dla istniejących budynków lub wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w planie pod 

warunkiem zachowania pozostałych wymogów planu,  

3. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek określone w ust. 1 nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz dojazdy i drogi wewnętrzne.  

§ 43. Na terenie oznaczonym symbolem UMW-1 obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  

1) zabudowa mieszkaniowa może być realizowana w obiektach wolnostojących przy czym nie może stanowić 

więcej niż 50% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów realizowanych na terenie UMW-1,  

2) budynki należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,  

3) jeden budynek mieszkalny nie może mieć więcej niż 6 lokali mieszkalnych,  

4) nakazuje się stonowaną, pastelową kolorystykę elewacji tynkowanych,  

5) dopuszcza się elewacje drewniane i kamienne,  

6) nakazuje się stonowaną kolorystykę dachów,  

7) realizację ogrodzeń od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych nakazuje się wyłącznie w liniach roz-

graniczających oraz jako ażurowe.  

§ 44. Na terenie oznaczonym symbolem UMW-1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:  

1) maksymalna intensywność zabudowy 1,5  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40%,  

3) maksymalna wysokość zabudowy – 12m,  

4) ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z § 16,  

5) dachy płaskie lub spadziste o pochyleniu od 20° do 40°,  

6) maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych.  

Rozdział 11 

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów usług oznaczonych symbolami U o numerach od 1 do 7 

§ 45.1. Tereny oznaczone symbolami U o numerach od 1 do 7 przeznacza się na realizację i utrzymanie 

usług.  

2. Dopuszcza się na terenach U o numerach od 1 do 7 realizację funkcji towarzyszącej takiej jak: mieszkania 

wbudowane w budynki, garaże, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojścia 

i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.  
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§ 46. Na terenach zabudowy usługowej, ze względu na zasady zagospodarowania ustala się następujący po-

dział:  

1) tereny oznaczone symbolami U o numerach od 1 do 5 przeznaczone są na realizację i utrzymanie usług,  

2) teren oznaczony symbolem U-6 przeznaczony jest na realizację i utrzymanie usług publicznych z zakresu 

ochrony zdrowia, oświaty i opieki społecznej,  

3) teren oznaczony symbolem U-7 przeznaczony jest na realizację i utrzymanie usług publicznych z zakresu 

oświaty.  

§ 47. Na terenach oznaczonych symbolami U o numerach od 1 do 7 obowiązuje zakaz:  

1) lokalizacji usług, które mogą zostać zakwalifikowane zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć, 

które mogą potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem usług związanych 

z dystrybucją paliw na terenie U-4,  

2) lokalizowania usług z zakresu handlu o powierzchni sprzedaży dla jednego lokalu użytkowego, większej 

niż:  

a) 1000m
2
na terenach oznaczonych symbolami U o numerach od 1 do 5,  

b) 400m
2
na terenie oznaczonym symbolem U-6,  

c) 50m
2
na terenie oznaczonym symbolem U-7,  

3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego zago-

spodarowania w formie terenów zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem,  

4) budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych od strony dróg publicznych 

i dróg wewnętrznych,  

5) składowania jakichkolwiek odpadów.  

§ 48.1. Na terenach oznaczonych symbolami U o numerach od 1 do 7 w celu scalania i podziału nierucho-

mości nakazuje się spełnienie następujących warunków zagospodarowania terenu:  

1) zapewnić dostęp do drogi publicznej,  

2) zapewnić możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków,  

3) zapewnić możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów,  

4) zapewnić możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej,  

5) w wyniku podziału nie może powstać działka mniejsza niż:  

a) 1200m
2
na terenach oznaczonych symbolami U o numerach od 1 do 5,  

b) 3000m
2
na terenach oznaczonych symbolami U-6 i U-7,  

6) minimalny kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 60° do 90°,  

7) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:  

a) 20m na terenach oznaczonych symbolami U o numerach od 1 do 5,  

b) 30m na terenach oznaczonych symbolami U-6 i U-7.  

2. Dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek oraz inny kąt położenia granic działek i inną szerokość 

frontu działek niż określone w ust. 1 dla działek istniejących przed wejściem w życie planu lub wydzielanych 

dla istniejących budynków lub wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w planie pod 

warunkiem zachowania pozostałych wymogów planu,  

3. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek określone w ust. 1 nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz dojazdy i drogi wewnętrzne.  

§ 49. Na terenach oznaczonych symbolami U o numerach od 1 do 7 obowiązują następujące zasady kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,  
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2) na terenach U6 i U-7 ustala się ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu poprzez:  

a) lokalizowanie nowej zabudowy w sposób, który może ograniczyć wycinkę drzew,  

b) projektowanie nowej zabudowy w sposób, który umożliwiałby wkomponowanie istniejących drzew 

w realizowaną zabudowę,  

c) usuwanie drzew zgodnie z przepisami odrębnymi,  

3) funkcja mieszkaniowa może być realizowana wyłącznie jako wbudowana w zabudowę usługową i nie 

może stanowić więcej niż 25% powierzchni całkowitej budynku,  

4) budynki należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,  

5) na terenie oznaczonym symbolem U-4 dopuszcza się lokalizację:  

a) stacji paliw,  

b) zabudowy w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110 kV wyłącznie pod warun-

kiem spełnienia wymagań przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń wynikających z bezpośred-

niego sąsiedztwa linii,  

6) dopuszcza się remonty, przebudowy oraz nadbudowy – nie obejmujące powiększenia powierzchni zabu-

dowy – istniejących budynków usytuowanych w pasie terenu między liniami rozgraniczającymi dróg, a li-

niami zabudowy,  

7) nakazuje się pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko–podobnymi,  

8) nakazuje się stonowaną, pastelową kolorystykę elewacji tynkowanych,  

9) dopuszcza się elewacje drewniane i kamienne,  

10) nakazuje się stonowaną kolorystykę dachów,  

11) realizację ogrodzeń od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych nakazuje się wyłącznie w liniach 

rozgraniczających oraz jako ażurowe,  

12) na terenach U-1, U-2, U-3, U-5, U-6 w miejscach oznaczonych na rysunku planu nakazuje się realizację 

ciągów zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym oraz na terenie U-6 zespołu zieleni i urządzeń 

rekreacyjnych.  

§ 50. Na terenach oznaczonych symbolami U o numerach od 1 do 7 ustala się następujące parametry 

i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:  

1) maksymalna intensywność zabudowy:  

a) 2,0 na terenach oznaczonych symbolami U o numerach od 1 do 6,  

b) 2,5 na terenie oznaczonym symbolem U-7,  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:  

a) 30% na terenach oznaczonych symbolami U o numerach od 1 do 5,  

b) 40% na terenach oznaczonych symbolami U-6 i U-7,  

3) maksymalna wysokość zabudowy:  

a) 12m na terenach oznaczonych symbolami U o numerach od 1 do 5,  

b) 15m na terenie oznaczonym symbolem U-6,  

c) 19m na terenie oznaczonym symbolem U-7,  

4) ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z § 16 z zastrzeżeniem § 64 pkt 6,  

5) dachy płaskie lub spadziste o pochyleniu od 20° do 40°,  

6) maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych.  
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Rozdział 12 

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

z dopuszczeniem usług oznaczonego symbolem PU-1 

§ 51.1. Teren oznaczony symbolem PU-1 przeznacza się na realizację i utrzymanie obiektów produkcyj-

nych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług.  

2. Dopuszcza się na terenie PU-1 realizację funkcji towarzyszącej takiej jak: garaże, budynki administracyj-

ne, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.  

§ 52. Na terenie oznaczonym symbolem PU-1 obowiązuje zakaz:  

1) lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000m
2 

dla jednego lokalu 

użytkowego,  

2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego zago-

spodarowania w formie terenów zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem,  

3) budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych od strony dróg publicznych 

i dróg wewnętrznych,  

4) składowania jakichkolwiek odpadów.  

§ 53.1. Na terenie oznaczonym symbolem PU-1 w celu scalania i podziału nieruchomości nakazuje się speł-

nienie następujących warunków zagospodarowania terenu:  

1) zapewnić dostęp do drogi publicznej,  

2) zapewnić możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków,  

3) zapewnić możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów,  

4) zapewnić możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej,  

5) w wyniku podziału nie może powstać działka mniejsza niż: 1500 m
2
,  

6) minimalny kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego od 60° do 90°,  

7) minimalna szerokość frontu działki budowlanej 20m.  

2. Dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek oraz inny kąt położenia granic działek i inną szerokość 

frontu działek niż określone w ust. 1 dla działek istniejących przed wejściem w życie planu lub wydzielanych 

dla istniejących budynków lub wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w planie pod 

warunkiem zachowania pozostałych wymogów planu,  

3. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek określone w ust. 1 nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz dojazdy i drogi wewnętrzne.  

§ 54. Na terenie oznaczonym symbolem PU-1 obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu:  

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy,  

2) ustala się ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu poprzez:  

a) lokalizowanie nowej zabudowy w sposób, który może ograniczyć wycinkę drzew,  

b) projektowanie nowej zabudowy w sposób, który umożliwiałby wkomponowanie istniejących drzew 

w realizowaną zabudowę,  

c) usuwanie drzew zgodnie z przepisami odrębnymi,  

3) funkcja usługowa może być realizowana jako towarzysząca obiektom produkcyjnym, składom i magazynom 

i nie może stanowić więcej niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów realizowanych na działce 

budowlanej za wyjątkiem handlu hurtowego,  

4) budynki należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,  

5) nakazuje się stonowaną, pastelową kolorystykę elewacji tynkowanych,  

6) dopuszcza się elewacje drewniane i kamienne,  
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7) nakazuje się stonowaną kolorystykę dachów,  

8) realizację ogrodzeń od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych nakazuje się wyłącznie w liniach roz-

graniczających oraz jako ażurowe.  

§ 55. Na terenie oznaczonym symbolem PU-1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:  

1) maksymalna intensywność zabudowy – 1,5  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40%,  

3) maksymalna wysokość zabudowy – 12m,  

4) ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z § 16,  

5) dachy płaskie lub spadziste o pochyleniu od 20°  do 40°,  

6) maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm od strony dróg publicznych i dróg wewnętrznych.  

Rozdział 13 

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenu obiektów i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej 

oznaczonego symbolem E-1.  

§ 56.1. Teren oznaczony symbolem E-1 przeznacza się na realizację i utrzymanie obiektów i urządzeń infra-

struktury elektroenergetycznej.  

2. Na terenie oznaczonym symbolem E-1 obowiązuje zakaz:  

1) wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy i zagospodarowania nie 

związanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terenów,  

2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego zago-

spodarowania w formie terenów zieleni do czasu wykorzystania terenu zgodnie z planem.  

§ 57. Na terenie oznaczonym symbolem E-1 ustala się:  

1) nakaz posiadania na wszystkich działkach budowlanych i budynkach przyłącza elektroenergetycznego 

umożliwiającego pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zago-

spodarowania i zabudowy działki,  

2) zapewnienie dostępu terenu do drogi publicznej,  

3) możliwość realizacji wszelkich obiektów związanych z przeznaczeniem terenu,  

4) wszystkie budynki związane z przeznaczeniem terenu nie mogą być wyższe niż 12m,  

5) wszystkie obiekty budowlane i zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z wymogami przepisów 

odrębnych związanych z ich przeznaczeniem.  

Rozdział 14 

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami terenów 

KDG-1, KDG-2, KDZ-1, KDZ-2, KDL-1, KDL-2, KDD o numerach od 1 do 5 

§ 58.1. Tereny oznaczone symbolami terenów: KDG-1, KDG-2, KDZ1, KDZ-2, KDL-1, KDL-2, KDD 

o numerach od 1 do 5 przeznacza się na realizację dróg publicznych.  

2. Na terenach oznaczonych symbolami terenów: KDG-1, KDG-2, KDZ-1, KDZ-2, KDL-1, KDL-2, KDD 

o numerach od 1 do 5 zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej zabu-

dowy i zagospodarowania nie związanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terenów za wyjątkiem: urządzeń 

pomocniczych związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego i ruchu pieszych, ścieżek 

rowerowych, małej architektury, zieleni miejskiej, infrastruktury technicznej, zatok postojowych, urządzeń 

systematycznej regulacji wód oraz urządzeń przeciwpowodziowych.  

§ 59.1. Na terenach dróg publicznych, ze względu na zasady zagospodarowania ustala się następujący po-

dział:  

1) tereny dróg publicznych klasy drogi głównej oznaczone symbolami: KDG-1, KDG-2,  

2) tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej oznaczone symbolami: KDZ-1, KDZ-2,  
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3) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej oznaczone symbolami: KDL1, KDL2,  

4) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolami: KDD o numerach od 1 do 5.  

2. Na terenach oznaczonych symbolami: KDG-1, KDG-2, KDZ1, KDZ-2, KDL-1, KDL-2, KDD o nume-

rach od 1 do 5 podziały porządkujące stan własnościowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi, wydzieleń pod 

urządzenia infrastruktury technicznej i podziałów wynikających z przepisów odrębnych.  

§ 60. Na terenach oznaczonych symbolami terenów: KDG-1, KDG-2, KDZ1, KDZ-2, KDL-1, KDL-2, 

KDD o numerach od 1 do 5 zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

za wyjątkiem tymczasowego zagospodarowania w formie terenów zieleni miejskiej urządzonej.  

§ 61. Dla terenów oznaczonych symbolem KDG-1, KDG-2 obowiązują następujące zasady zagospodarowa-

nia terenu:  

1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,  

2) lokalizacja skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu,  

3) drogi powinny być wyposażone w chodniki lub ścieżki pieszo-rowerowe,  

4) dopuszcza się zachowanie istniejących zjazdów do zabudowy,  

5) nakazuje się realizację ścieżki rowerowej w rejonie ustalonym na rysunku planu,  

6) w miejscach ustalonych na rysunku planu nakazuje się realizację ciągów zieleni o charakterze izolacyjnym 

i krajobrazowym,  

7) na terenie KDG-2 zakazuje się urządzania nowych zjazdów na przyległe do drogi nieruchomości oraz wy-

dzielania działek wymagających takich zjazdów dla obsługi komunikacyjnej.  

§ 62. Dla terenów oznaczonych symbolem KDZ-1, KDZ-2 obowiązują następujące zasady zagospodarowa-

nia terenu:  

1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,  

2) dopuszcza się zmiany szerokości terenu zgodnie z rysunkiem planu,  

3) szerokość jezdni nie mniejsza niż 7,0m,  

4) dopuszcza się mniejszą szerokość jezdni na warunkach określonych w przepisach odrębnych lub jeśli ruch 

będzie jednokierunkowy,  

5) droga powinna być wyposażona w chodniki lub ścieżki pieszo-rowerowe,  

6) dopuszcza się zachowanie zjazdów do istniejącej zabudowy,  

7) na terenie KDZ-1 zakazuje się urządzania nowych zjazdów na przyległe do drogi nieruchomości oraz wy-

dzielania działek wymagających takich zjazdów dla obsługi komunikacyjnej do czasu zmiany kategorii dro-

gi wojewódzkiej na niższą.  

§ 63. Dla terenów oznaczonych symbolem KDL-1, KDL-2, obowiązują następujące zasady zagospodarowa-

nia terenu:  

1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających 12m,  

2) dopuszcza się zmiany szerokości terenu zgodnie z rysunkiem planu,  

3) szerokość jezdni nie mniejsza niż 6,5m,  

4) dopuszcza się mniejszą szerokość jezdni na warunkach określonych w przepisach odrębnych lub jeśli ruch 

będzie jednokierunkowy,  

5) drogi powinny być wyposażone w chodniki lub pobocza utwardzone,  

6) nakazuje się realizację ścieżki rowerowej w rejonie ustalonym na rysunku planu.  

§ 64. Dla terenów oznaczonych symbolem KDD o numerach od 1 do 5 obowiązują następujące zasady za-

gospodarowania terenu:  

1) szerokość terenu w liniach rozgraniczających 10m,  
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2) dopuszcza się zmiany szerokości terenu zgodnie z rysunkiem planu,  

3) szerokość jezdni nie mniejsza niż 4,5m,  

4) dopuszcza się mniejszą szerokość jezdni na warunkach określonych w przepisach odrębnych lub jeśli ruch 

będzie jednokierunkowy,  

5) drogi powinny być wyposażone w chodniki.  

6) na terenie KDD-4 dopuszcza się realizację równoległych do drogi miejsc postojowych jako bilansu zaspo-

kojenia miejsc parkingowych dla działki nr 32 obr. 48 zgodnie z § 16.  

Rozdział 15 

Zagospodarowanie i zabudowa terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami KDW 

o numerach od 1 do 12, terenów dróg wewnętrznych wydzielanych na terenach funkcjonalnych, 

oraz ścieżek rowerowych 

§ 65.1. Tereny oznaczone symbolami KDW o numerach od 1 do 12 przeznacza się na realizację i utrzyma-

nie dróg wewnętrznych.  

2. Podłączania dróg wewnętrznych z drogami publicznymi, oznaczonymi symbolami KDD-1, KDD-2, 

KDD-3, KDL-2, KDZ-2, KDG-1, KDG-2 należy traktować jako zjazdy publiczne.  

3. Na terenach oznaczonych symbolami KDW o numerach od 1 do 12 zakazuje się wprowadzania wszelkich 

urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego funkcjonalnie 

z przeznaczeniem terenów za wyjątkiem:  

1) urządzeń pomocniczych związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,  

2) infrastruktury technicznej,  

3) urządzeń systematycznej regulacji wód oraz urządzeń przeciwpowodziowych.  

§ 66. Dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami KDW o numerach od 1 do 12 obowiązują 

następujące zasady zagospodarowania terenu:  

1) szerokości terenu zgodnie z liniami rozgraniczającymi,  

2) jezdnie muszą spełniać warunki niezbędne dla ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowniczo-

gaśniczych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych,  

3) dopuszcza się drogi bez wyodrębnienia jezdni i chodników,  

4) dopuszcza się realizację parkingów.  

§ 67. Dla realizowanych na terenach funkcjonalnych dróg wewnętrznych wydzielanych geodezyjnie ustala 

się minimalną szerokość 5m.  

§ 68. Dla ścieżek rowerowych realizowanych zgodnie z oznaczonym na rysunku planu przebiegiem oraz in-

nych ścieżek rowerowych realizowanych na obszarze planu obowiązują następujące warunki, zasady i standar-

dy zagospodarowania terenu:  

1) minimalna szerokość ścieżki rowerowej nie może być mniejsza niż:  

a) 1,5m - dla ścieżek jednokierunkowych,  

b) 2,0m - dla ścieżek dwukierunkowych,  

2) minimalna szerokość ścieżki rowerowej jeśli jest realizowana jako ciąg pieszo – rowerowy, tj. ścieżki rowe-

rowej, z której mogą korzystać również piesi, nie powinna być mniejsza niż:  

a) 2,5m - dla ciągów, na których ruch rowerów jest jednokierunkowy,  

b) 3,0m - dla ciągów, na których ruch rowerów jest dwukierunkowy,  

3) ścieżki pieszo-rowerowe powinny być oświetlone.  
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Dział IV 

Przepisy przejściowe i końcowe  

Rozdział 16 

Ustalenia przejściowe i końcowe 

§ 69. Ustala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 

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

§ 70. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.  

§ 71. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Józefowa - etap I uchwalonego 18 stycznia 2002r uchwałą nr 392/III/2002 Rady Miasta Jó-

zefowa, oraz zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa – uchwa-

lonego 21 października 2010r. uchwałą nr 359/V/2010 Rady Miasta Józefowa.  

§ 72. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w 

życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  

§ 73. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa: 

Marianna Jakubowska 
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Uzasadnienie 

Rada Miasta Józefowa podjęła w dniu 1 marca 2010r. uchwałę nr 299/V/2010w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Jaro-

sławską, Wawerską, Powstańców Warszawy oraz terenem PKP otwierającą prace planistyczne na obszarze wynoszącym 

około 39 ha zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.).  

Uchwalony plan zwiększa możliwości inwestycyjne obszaru realizując jednocześnie politykę Miasta przyjętą w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa uchwalonym dnia 15 lipca 2010r. uchwa-

łą nr 330/V/2010 Rady Miasta Józefowa. Zgodnie z ustaleniami tego dokumentu tereny na obszarze planu wyznacza się 

pod realizację funkcji: mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej z zachowaniem wskaźników dotyczących wysokości 

zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej oraz dopuszczalnych funkcji towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu 

dla poszczególnych terenów określonych w Studium.  

Procedura planu została przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym.  

W związku z obwieszczeniem i ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu wpłynęły 4 wnioski. Dotyczyły one 

komunikacji drogowej, ochrony związanej z przebiegającą linią kolejową oraz zasad zabudowy i zagospodarowania nieru-

chomości. Burmistrz Miasta Józefowa uwzględnił wszystkie złożone wnioski.  

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 

26 stycznia do 27 lutego 2012r. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w planie rozwiązaniami przeprowadzono w dniu 

22 lutego 2012r. W wyznaczonym terminie do dnia 14 marca 2012r. złożone zostały dwie uwagi. Burmistrz Miasta Józe-

fowa nie uwzględnił w części jednej z nich ze względu na uwarunkowania zagospodarowania terenu. Po terminie składa-

nia uwag wpłynęła jeszcze jedna uwaga, która została także rozpatrzona. Burmistrz Miasta Józefowa nie uwzględnił 

w części tej uwagi m.in. ze względu na wystąpienie niezgodności z ustaleniami Studium, niezgodności z przepisami 

o drogach publicznych oraz ze względu na uwarunkowania zagospodarowania działek przeznaczonych pod funkcje usłu-

gowe. W wyniku uwzględnienia uwag zostały wprowadzone zmiany w projekcie planu. Ze względu na ich charakter, nie 

obejmujący wprowadzenia w projekcie planu nowych rozwiązań wchodzących w zakres właściwości organów uzgadniają-

cych, przygotowany projekt planu nie wymagał ponowienia uzgodnień i kolejnego wyłożenia.  

W maju bieżącego roku zakończono wszystkie wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym elementy procedury planistycznej, w następstwie czego, zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy Burmistrz skiero-

wał do Rady Miasta projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag.  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta uchwalając plan miejscowy 

rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza uwag do projektu planu, a także 

o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania – wymagane ustawą rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.  

Zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przy sporządzaniu planu zapewniono możliwość 

udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko realizacji miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy podano do publicznej wiadomości infor-

mację o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, o możliwości składania wniosków i uwag do ww. dokumentu, 

a także o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją.  

W trakcie procedury planistycznej została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko, którą wraz z projektem 

planu wyłożono do publicznego wglądu. Jej zakres i stopień szczegółowości został określony przez Regionalnego Dyrek-

tora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku. W sporzą-

dzonej prognozie wykazano, że realizacja ustaleń planu nie spowoduje znacznego oddziaływania na środowisko przyrod-

nicze, życie i zdrowie ludzi. Po podaniu informacji o przystąpieniu do opracowania oraz w związku z wyłożeniem do 

publicznego wglądu nie wpłynął żaden wniosek ani uwaga dotycząca problematyki środowiskowej.  

Ponadto projekt planu był zaopiniowany pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

oraz uznany za uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku zgodnie z art. 24 ust. 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Uchwalenie planu przyczyni się do określenia jasnych zasad i przepisów zagospodarowywania i użytkowania terenów 

objętych planem. Zwiększy także ochronę środowiska naturalnego oraz pomnika przyrody położonego na obszarze planu. 

Dzięki ustaleniu terenów funkcjonalnych, uchwalenie planu przyczyni się do szybszego rozwoju inwestycyjnego obszaru. 

Ponadto wpłynie też pozytywnie na rozwój społeczno – gospodarczy miasta. Uwzględniając aspekty środowiskowe oraz 

ładu przestrzennego terenu objętego planem realizacja ustaleń planu nie zakłóci zrównoważonego rozwoju, który jest 

podstawą działań Miasta Józefowa.  
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