
Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 162 – 34660 – Poz. 4013 
 

4013 
40 13 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/338/10 

RADY GMINY WIELISZEW 

z dnia 23 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru wsi Olszewnica Nowa. 

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póŝ. zmianami) i na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. 
zmianami), stwierdzając, şe niniejszy plan jest 
zgodny z uchwałą nr 239/XXVII/2000 Rady Gminy 
Wieliszew z dnia 7 listopada 2000r. w sprawie 
uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieli-
szew”, Rada Gminy Wieliszew uchwala, co nastę-
puje: 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru wsi Olszew-
nica Nowa, gm. Wieliszew, na obszarze połoşo-
nym wzdłuş ulicy Nowodworskiej stanowiącej 
część drogi wojewódzkiej nr 631, zwany dalej pla-
nem, składający się z: 

1) części tekstowej planu stanowiącej treść 
uchwały; 

2) części graficznej, na którą składa się rysunek 
planu w skali 1:1000, będący integralnym za-
łącznikiem graficznym nr 1 do uchwały; 

3)  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, bę-
dącego integralnym załącznikiem nr 2 do 
uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, będą-
cego integralnym załącznikiem nr 3 do uchwa-
ły; 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
określone uchwałą nr 161/XVI/04 Rady Gminy 
Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmują ob-
szar wsi Olszewnica Nowa połoşony wzdłuş  
ul. Nowodworskiej (drogi wojewódzkiej nr 631): 

 

- po stronie północnej: 

- od zachodniej granicy działki nr 399 do 
wschodniej granicy działki nr 430 na głębo-
kość od ok. 120m do ok. 146m od północnej 
granicy działki nr 456 (północnej linii roz-
graniczającej drogi wojewódzkiej nr 631), 

- od zachodniej granicy działki nr 437 do 
wschodniej granicy działki 442 na głębokość 
od ok. 110m do ok. 112m od północnej gra-
nicy działki nr 456 (północnej linii rozgrani-
czającej drogi wojewódzkiej nr 631), 

- od zachodniej granicy działki nr 450 do 
wschodniej granicy działki nr 367 na głębo-
kość od ok. 93m do ok. 105m od północnej 
granicy działki nr 456 (północnej linii roz-
graniczającej drogi wojewódzkiej nr 631); 

- po stronie południowej: 

- od zachodniej granicy działki nr 457 do 
wschodniej granicy działki nr 510 na głębo-
kość ok. 95m od południowej granicy działki 
nr 456 (południowej linii rozgraniczającej 
drogi wojewódzkiej nr 631); 

- teren drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od 
zachodnich granic działek nr 399 i 457 do 
wschodniej granicy działki nr 442 oraz od za-
chodniej granicy działki nr 450 do skrzyşowania 
z ul. Warszawską (drogą powiatową). 

Granice planu oznaczone są na rysunku planu. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jest: 

1) ustalenie zasad udostępniania terenów pod 
ekstensywną zabudowę mieszkaniową i zabu-
dowę usługową słuşącą zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców okolicznych terenów, umoşliwia-
jących przestrzenny rozwój wsi Olszewnica 
Nowa z uwzględnieniem rozwoju zrównowa-
şonego; 

2) świadome kształtowanie przestrzeni terenów 
wiejskich objętych niniejszym planem, szcze-
gólnie wzdłuş ciągów komunikacyjnych, w celu 
utrzymania wiejskiego charakteru miejscowo-
ści i poprawienia ładu przestrzennego; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 162 – 34661 – Poz. 4013 
 
3) uporządkowanie zagospodarowania prze-

strzennego i nadania nowych form przestrzen-
nych w strefach publicznych i niepublicznych 
przy minimalizacji sytuacji kolizyjnych wynika-
jących z przeznaczenia terenów pod róşne 
funkcje; 

4) podniesienie warunków şycia mieszkańców. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wsi Olszewnica Nowa, 
stanowiące przepisy gminne, obejmujące ob-
szar określony w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały; 

2) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Wieliszew, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w 
skali 1: 1000, będącym załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

4) obszarze planu – naleşy przez to rozumieć 
obszar określony na załączniku graficznym 
granicami obszaru objętego ustaleniami pla-
nu uszczegółowionymi w § 1, ust. 2; 

5) terenie – naleşy przez to rozumieć wydzieloną 
liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń 
planu oznaczoną numerem i symbolem lite-
rowym, dla której ustalono przepisy szczegó-
łowe; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć określony w planie rodzaj prze-
znaczenia, które dominuje lub będzie domi-
nować na danym terenie, a w przypadku te-
renów przeznaczonych pod zabudowę obej-
muje nie mniej niş 70% powierzchni uşytko-
wej budynków zlokalizowanych na poszcze-
gólnych działkach lub zespołach działek w 
danym terenie, chyba şe przepisy szczegóło-
we dla poszczególnych terenów, określone w 
Rozdziale 3, stanowią inaczej; 

7) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniają-
cym – naleşy przez to rozumieć ciągi komuni-
kacyjne i dojazdy, zieleń i elementy małej ar-
chitektury oraz określone rodzaje przeznacze-
nia w zakresie ustalonym w Rozdziale 4 - 
Przepisy szczegółowe dla poszczególnych te-
renów; 

8) uciąşliwości – naleşy przez to rozumieć takie 
oddziaływanie na środowisko, które w nieko-
rzystny sposób wpływa na środowisko i po-
woduje emisję lub stęşenia substancji prze-
kraczające poziomy uznane za dopuszczalne 
na podstawie przepisów szczególnych; 

9) usługach nieuciąşliwych - naleşy przez to ro-
zumieć usługi, których uciąşliwość nie wykra-
cza poza granice działki i nie będące przed-
sięwzięciami mogącymi znacząco oddziały-
wać na środowisko wymienionymi w obo-
wiązujących przepisach szczególnych; 

10) usługach komercyjnych – naleşy przez to ro-
zumieć usługi ogólnie dostępne, słuşące za-
spokajaniu popytu ludności na wszelkiego 
rodzaju towary i usługi, nastawione na przy-
noszenie dochodu (nastawione na zysk) i nie 
finansowane w całości lub części z budşetu 
samorządowego lub budşetu państwa, są to 
m.in. usługi z zakresu handlu (hurtowego i 
detalicznego), finansowe, gastronomii, tury-
styczne (np. hotele, motele, zajazdy, ośrodki 
sportowe w tym np. korty tenisowe); 

11) usługach związanych z obsługą tras komuni-
kacyjnych – naleşy przez to rozumieć usługi 
ogólnie dostępne słuşące zaspokojeniu po-
trzeb uşytkowników dróg (np. zajazdy i obiek-
ty gastronomiczne); 

12) odnawialnych ŝródłach energii – naleşy przez 
to rozumieć pompy cieplne oraz baterie sło-
neczne; 

13) wskaŝniku intensywności zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji naziem-
nych wszystkich budynków o charakterze 
trwałym połoşonych w granicach nierucho-
mości do całej powierzchni tej nieruchomo-
ści; 

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć wyznaczone na działce linie 
określające najmniejszą dopuszczalną odle-
głość zewnętrznego lica budynku (za wyjąt-
kiem stacji transformatorowych wewnętrz-
nych) od ulicy, drogi wewnętrznej, ciągu pie-
szego, granicy działki lub innego obiektu 
zgodnie z rysunkiem planu, z pominięciem 
loggii, balkonów, wykuszy wysuniętych poza 
obrys budynku oraz elementów wejść do bu-
dynku (schodów, podestów, pochylni dla nie-
pełnosprawnych i zadaszeń); 

15) nieprzekraczalnej linii zabudowy dla nowych 
budynków mieszkalnych – naleşy przez to ro-
zumieć wyznaczone na działce linie określają-
ce najmniejszą dopuszczalną odległość ze-
wnętrznego lica nowego budynku mieszkal-
nego od ulicy, z pominięciem loggii, balko-
nów, wykuszy, ryzalitów wysuniętych poza 
obrys budynku oraz elementów wejść do bu-
dynku (schodów, podestów, pochylni dla nie-
pełnosprawnych i zadaszeń); 
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16) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez 

to rozumieć linię zabudowy, w której znajduje 
się płaszczyzna lica budynku o przeznaczeniu 
podstawowym, z zakazem przekroczenia jej 
obiektami kubaturowymi; ustalenia planu do-
tyczące obowiązującej linii zabudowy uznaje 
się za spełnione, jeşeli co najmniej 70% po-
wierzchni frontowej elewacji budynku znajdu-
je się przy linii zabudowy i leşy w płaszczyŝnie 
pionowej wyznaczonej przez tę linię z pomi-
nięciem loggii, balkonów, wykuszy, ryzalitów 
wysuniętych poza obrys budynku oraz ele-
mentów wejść do budynku (schodów, pode-
stów, pochylni dla niepełnosprawnych i zada-
szeń; dla pozostałych budynków lokalizowa-
nych na działce linia ta spełnia rolę nieprze-
kraczalnej linii zabudowy; 

17) linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozu-
mieć granicę pomiędzy terenami o róşnym 
sposobie uşytkowania, zagospodarowania 
lub róşnym przeznaczeniu podstawowym 
(róşnej funkcji), w tym równieş pomiędzy te-
renami dróg a terenami przeznaczonymi pod 
zabudowę bądŝ będącymi w uşytkowaniu 
rolniczym; 

18) powierzchni biologicznie czynnej – naleşy 
przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziem-
ną urządzoną w sposób zapewniający natu-
ralną wegetację, a takşe 50% powierzchni ta-
rasów i stropodachów z taką nawierzchnią, 
nie mniejszą jednak niş 10m2 oraz wodę po-
wierzchniową na tym terenie. 

Rozdział 2 
Określenia ogólne 

§ 4.1. Dla obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 2, 
plan określa: 

1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 
uzupełniające terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róşnym przeznaczeniu i róşnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, określone dla całego obszaru i 
dla poszczególnych terenów o róşnym prze-
znaczeniu podstawowym; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów; 

6) zasady dla obiektów i obszarów podlegają-
cych ochronie ze względu na wymagania 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi; 

7) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania przestrzeni; 

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości 
objętych planem; 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
adaptacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacyjnych w obszarze obowiązywania 
ustaleń planu; 

10) zasady obsługi w zakresie wyposaşenia w 
infrastrukturę techniczną oraz adaptacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktural-
nych w obszarze obowiązywania ustaleń pla-
nu; 

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę za wzrost wartości nieru-
chomości spowodowany uchwaleniem ni-
niejszego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

2. Plan nie określa: 

1) granic terenów górniczych, granic terenów 
naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem się mas ziem-
nych, gdyş takie tereny nie występują w obsza-
rze opracowania; 

2) sposobów ochrony dziedzictwa kulturowego, 
poniewaş takie nie występuje w obszarze obo-
wiązywania planu; 

3) granic terenów wymagających scalenia oraz 
zasad i warunków scalania, gdyş nie ma takiej 
potrzeby; 

4) wymagań wynikających z potrzeby kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, gdyş nie wyzna-
czono w Studium takich przestrzeni. 

3. Ustalenia planu określone są w treści niniej-
szej uchwały oraz na rysunkach planu. 

§ 5.1. Następujące oznaczenia graficzne poka-
zane na rysunku planu są obowiązującymi ustale-
niami planu: 

1) granice obszaru objętego ustaleniami planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu i róşnych zasadach zagospodarowania 
przestrzennego; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych 
budynków mieszkalnych; 

5) obowiązujące linie zabudowy; 
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6) przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu nie wymienione w pkt 1 mają charakter 
postulowany lub informacyjny. 

§ 6.1. Oznaczenia cyfrowe przedstawione na 
rysunku planu określają numery poszczególnych 
terenów zlokalizowanych w obszarze planu o tym 
samym przeznaczeniu podstawowym. 

2. Oznaczenia literowe przedstawione na ry-
sunku planu określają przeznaczenie podstawowe 
poszczególnych terenów. 

§ 7. Zasady zabudowy i zagospodarowania te-
renu niezbędne do wykonania projektu budowla-
nego naleşy określać według przepisów ogólnych 
ustalonych dla całego obszaru objętego planem 
(Rozdział 3) oraz przepisów szczegółowych usta-
lonych dla poszczególnych terenów (Rozdział 4) z 
uwzględnieniem warunków dotyczących obsługi 
komunikacyjnej (Rozdział 5) oraz infrastruktury 
technicznej (Rozdział 6). 

Rozdział 3 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

§ 8. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą 
plan wyodrębnia tereny będące przedmiotem 
przepisów ogólnych i szczegółowych oznaczone 
na rysunku planu symbolami, dla których ustala 
się następujące podstawowe przeznaczenie tere-
nu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczone na rysunku planu symbolem od 
1MN do 6MN; 

2) teren zabudowy usługowej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 1U; 

3) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie 
rolnym, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 1RM; 

4) teren drogi głównej oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1KDG; 

5) tereny dróg lokalnych oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1KDL i 2KDL; 

6) tereny dróg dojazdowych oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1KDD i 2KDD; 

7) teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1KDW; 

8) teren ciągu pieszego oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1KP. 

§ 9.1. Plan ustala następujące warunki w zakre-
sie ochrony środowiska i przyrody w całym obsza-
rze planu zakazując: 

1) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko i przed-
sięwzięć mogących potencjalnie znacząco od-
działywać na środowisko określonych w prze-
pisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu 
publicznego; 

2) składowania wszelkich odpadów niebezpiecz-
nych na całym obszarze objętym niniejszą 
uchwałą; 

3) prowadzenia działalności gospodarczej o uciąş-
liwości wykraczającej poza granice działki lub 
zespołu działek, do których inwestor posiada 
tytuł prawny; 

4) wprowadzania ścieków bytowych do wód po-
wierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników 
ściekowych; 

5) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowa-
dzenia działalności usługowej i wytwórczej 
mogącej powodować emisję do powietrza za-
nieczyszczeń o charakterze odorowym; wpro-
wadzania do powietrza atmosferycznego za-
nieczyszczeń w ilościach powodujących prze-
kroczenia norm dopuszczalnych stęşeń; prze-
kroczenie dopuszczalnych poziomów emisji ha-
łasu dla terenów sąsiednich zgodnie z ich przy-
szłym przeznaczeniem. 

2. Plan nakazuje: 

1) zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu 
ochrony środowiska dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami od 1MN do 6MN i 
1RM przyjąć klasyfikację akustyczną jak dla za-
budowy mieszkaniowej; 

2) obowiązek zapewnienia na terenie kaşdej po-
sesji miejsca do czasowego gromadzenia od-
padów stałych; 

3) selekcję odpadów na posesjach i terenach w  
4 typach oznaczonych pojemników: 

- na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko; 

- na surowce wtórne; 

- na odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania; 

- na wydzielone odpady niebezpieczne z od-
padów komunalnych; przystosowanych do 
ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie 
zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym 
w gospodarce komunalnej gminy; 

4) ogrzewanie budynków ze ŝródeł bezpiecznych 
ekologicznie z preferencją do zastosowania ta-
kich czynników grzewczych jak: gaz, energia 
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elektryczna, olej opałowy lub odnawialne ŝró-
dła energii. 

§ 10. Cały obszar opracowania planu połoşony 
jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu utworzonego rozporządze-
niem nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 
lutego 2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazowiec-
kiego z dnia 14 lutego 2007r. Nr 42, poz. 870). W 
granicach obszaru chronionego krajobrazu go-
spodarowanie terenem musi być zgodne z przepi-
sami odrębnymi obowiązującymi w tym zakresie. 

§ 11.1. Plan ustala szczegółowe zasady podzia-
łu nieruchomości objętych planem określone w 
uchwale oraz w sposób graficzny na rysunku pla-
nu. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 1MN do 6MN, 1RM oraz 1U plan 
ustala: 

1) szczegółowe parametry wydzielanych nowych 
działek budowlanych na poszczególnych tere-
nach opisane zostały w ust. 3-8 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) dla istniejących działek zabudowanych (i nieza-
budowanych posiadających zjazd z ul. Nowo-
dworskiej) plan utrzymuje dotychczasowy spo-
sób obsługi komunikacyjnej z drogi wojewódz-
kiej nr 631 – ul. Nowodworskiej; plan dopusz-
cza moşliwość dokonywania podziałów wtór-
nych działek połoşonych wzdłuş ul. Nowo-
dworskiej, w wyniku którego nowowydzielona 
działka musiałaby być obsługiwana z ul. No-
wodworskiej, pod warunkiem uzyskania zgody 
na zrobienie zjazdu z ul. Nowodworskiej od za-
rządcy drogi; 

3) obsługa komunikacyjna wszystkich nowowy-
dzielonych działek musi odbywać się z wyzna-
czonych w planie dróg publicznych. Zgodnie z 
punktem 2 niniejszego ustępu nowowydzielone 
działki mogą być w szczególnych wypadkach 
obsługiwane zjazdem z ulicy Nowodworskiej. 

3. Dla terenu przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1MN plan ustala: 

1) minimalną wielkość nowej działki – 800m2; 

2) minimalną szerokość nowej działki – 20,0m. 

4. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem 2MN i 1RM 
plan ustala: 

1) minimalną wielkość nowej działki – 1500m2; 

2) minimalną szerokość nowej działki – 22,0m. 

5. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 3MN i 4MN plan ustala: 

1) minimalną wielkość nowej działki – 900m2; 

2) minimalną szerokość nowej działki – 22,0m. 

6. Dla terenu przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oznaczonego na 
rysunku planu symbolem A5MN plan ustala: 

1) minimalną wielkość nowej działki – 800m2; 
wyjątek stanowią działki nr ewidencyjny 419, 
420, 422, 423, dla których plan ustala moşli-
wość podziału na nowe działki budowlane o 
minimalne powierzchni – 1500m2; 

2) minimalną szerokość nowej działki – 16,0m. 

7. Dla terenu przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 6MN plan ustala: 

1) minimalną wielkość nowej działki – 800m2; 

2) minimalną szerokość nowej działki – 18,0m; 

3) w przypadku wydzielenia działki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną obowiązek za-
chowania drogi dojazdowej do pól uprawnych 
o szerokości min. 5,0m. 

8. Dla terenu przeznaczonego pod zabudowę 
usługową usług publicznych oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1U plan ustala: 

1) minimalną wielkość nowej działki – 1100m2; 

2) minimalną szerokość działki – 28m. 

9. W uzasadnionych przypadkach minimalna 
powierzchnia działki, określona w ust. 3, pkt 1; ust. 
4 pkt 1; ust. 5 pkt 1; ust. 6 pkt 1; ust. 7 pkt 1; ust. 8 
pkt 1; moşe się róşnić od wskazanej z tolerancją 
do +- 10%. 

10. Szczegółowe zasady podziału, o których 
mowa w pkt od 2 do 8 nie obowiązują: 

1) dla wydzielenia działek pod stacje transforma-
torowe wnętrzowe, wydzielenia działki pod sta-
cję transformatorową naleşy dokonać zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

2) dla dokonywania podziału działki, którego ce-
lem jest powiększenie sąsiedniej nieruchomo-
ści lub regulacja istniejących granic działek. 
Warunkiem wykonania takiego podziału jest 
zachowanie parametrów działki dzielonej, 
umoşliwiających lokalizację zabudowy i roz-
mieszczenie niezbędnych elementów zagospo-
darowania zgodnie z przeznaczeniem i zasa-
dami zagospodarowania określonymi w niniej-
szej uchwale. 
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§ 12.1. Plan ustala zasady dla obiektów i obsza-
rów podlegających ochronie ze względu na wy-
magania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi 
w całym obszarze wprowadzając szczególne wa-
runki dla inwestowania i zagospodarowania na 
terenach połoşonych w zasięgu stref bezpieczeń-
stwa od linii elektroenergetycznych średniego 
napięcia. 

2. Plan wyznacza maksymalną strefę bezpie-
czeństwa z tytułu bezpiecznej pracy w poblişu 
czynnych linii elektroenergetycznych średniego 
napięcia 15 kV w odległości po 6m od rzutu skraj-
nego przewodu na stronę (całkowita szerokość 
strefy 12,0m). W strefie bezpieczeństwa plan usta-
la: 

1) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
stały pobyt ludzi muszą być sytuowane poza 
zasięgiem strefy określonej w planie i przepi-
sach odrębnych; 

2) zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych i 
wymagających szczególnej ochrony (np. szko-
ły, przedszkola, ośrodki zdrowia itp.). 

3. Powyşsze strefy oddziaływania linii energe-
tycznych średniego napięcia mogą być weryfiko-
wane w decyzjach o pozwoleniu na budowę w 
trybie i na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

4. Istnieje moşliwość lokalizowania innych 
obiektów budowlanych – gospodarczych, maga-
zynowych, garaşowych itp. w zasięgu strefy bez-
pieczeństwa linii pod warunkiem uzyskania przed 
wydaniem pozwolenia na budowę zgody Zakładu 
Energetycznego. 

§ 13.1. Plan określa następujące ogólne zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego od-
noszące się do wszystkich terenów przeznaczo-
nych pod zabudowę: 

1) plan ustala granice pomiędzy terenami o róş-
nych funkcjach i róşnych zasadach zagospoda-
rowania przestrzennego w postaci linii rozgra-
niczających tereny; 

2) plan wyznacza nieprzekraczalne linie zabudowy 
i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu z zakazem przekroczenia ich 
obiektami kubaturowymi za wyjątkiem stacji 
transformatorowych. W istniejących budyn-
kach zlokalizowanych niezgodnie z wyznaczo-
nymi liniami zabudowy plan dopuszcza: 

a) zachowanie, adaptację, remonty, wymianę 
dachu, przebudowę i nadbudowę istnieją-
cych budynków; 

b) zakaz rozbudowywania istniejących budyn-
ków i budowy nowej kubatury w terenach 

pomiędzy liniami rozgraniczającymi drogi a 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy (za 
wyjątkiem sytuacji określonych w ustale-
niach szczegółowych); 

3) plan ustala na wszystkich terenach przeznaczo-
nych pod zabudowę mieszkaniową i usługową 
moşliwość lokalizacji zabudowy: 

a) o funkcji podstawowej przy granicy działek 
w sytuacji, gdy na działce sąsiedniej istnieje 
juş obiekt zlokalizowany w granicy lub, gdy 
szerokość działki jest mniejsza niş 18,0m; 

b) o funkcji podstawowej jako wolnostojącej; 

c) gospodarczej i garaşowej oraz budynków 
gospodarczo – inwentarskich i stodół przy 
granicy działki lub jako wolnostojącej a tak-
şe jako pomieszczenia gospodarcze i garaşe 
wbudowane w bryłę budynku o funkcji pod-
stawowej. 

2. Plan określa sposoby i terminy tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzenia i uşytkowania 
terenów: 

1) ustala się na całym obszarze obowiązywania 
planu zakaz tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uşytkowania terenów za wyjątkiem 
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 
uşytkowaniem; 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczaso-
wych na potrzeby prowadzenia budowy w ob-
rębie działki budowlanej, na której realizowana 
jest inwestycja docelowa, w okresie waşności 
pozwolenia na budowę; 

3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usłu-
gowo – handlowych. 

Rozdział 4 
Przepisy szczegółowe 

dla poszczególnych terenów 

§ 14.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1MN do 5MN plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 
nieuciąşliwe usługi towarzyszące słuşące za-
spokojeniu potrzeb mieszkańców, nie zakłóca-
jące funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje 
transformatorowe, sieć infrastruktury technicz-
nej dla potrzeb lokalnych i ciągi piesze; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, gospodarczej, usługowej 
polegające na przebudowie, rozbudowie, nad-
budowie i odbudowie z uwzględnieniem zasad 
i warunków kształtowania zabudowy określo-
nych w pkt 5; dla zachowania jednorodnej ca-
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łości architektonicznej bryły budynków przebu-
dowywanych lub rozbudowywanych plan do-
puszcza stosownie: innego kąta spadku połaci 
dachowych, w tym stosowanie dachów płaski, 
jeşeli takie występują w rozbudowywanym bu-
dynku itp.; 

4) plan dopuszcza dla budynków istniejących, 
które są połoşone między linią nieprzekraczalną 
zabudowy i linią rozgraniczającą drogi, moşli-
wość remontu i nadbudowy oraz wymiany da-
chu, rozbudowę takiego budynku naleşy wyko-
nać z zachowaniem wyznaczonej na rysunku 
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

5) następujące zasady i warunki kształtowania 
zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiązuje zachowanie linii zabudowy określo-
nych na rysunku planu; 

b) pomieszczenia usługowe naleşy lokalizować 
w bryle budynku mieszkalnego; 

c) budynki mieszkalne naleşy lokalizować jako 
wolnostojące na działkach o szerokości 
działki 18m i więcej oraz w zabudowie bliŝ-
niaczej lub przy granicy działki, na działkach 
o szerokości mniejszej niş 18m; 

d) wysokość zabudowy mieszkaniowej – mak-
symalnie dwie kondygnacje naziemne, w 
tym poddasze, które moşe być poddaszem 
uşytkowym; rzędna parteru nie wyşej niş 
50cm ponad terenem, całkowita wysokość 
budynku do kalenicy maksimum 10,0m; 

e) front budynku mieszkalnego naleşy sytu-
ować z kalenicą prostopadłą do dłuşszego 
boku działki z moşliwością projektowania 
facjat lub ryzalitów krytych dachami dwu-
spadowymi lub lukarn krytych dachami jed-
no lub dwuspadowymi; 

f) wysokość budynków gospodarczych i gara-
şy – jedna kondygnacja uşytkowa, całkowita 
wysokości budynku do kalenicy maksimum 
6,0m; 

g) pomieszczenia gospodarcze i garaşe naleşy 
lokalizować jako budynki wolnostojące, lo-
kalizowane przy granicy działki lub jako po-
mieszczenia wbudowane lub dobudowane 
do budynku mieszkalnego; 

h) wskaŝnik intensywności zabudowy do 0,35; 

i) dachy budynków mieszkalnych naleşy pro-
jektować jako dwuspadowe lub wielospa-
dowe o równym kącie nachylenia odpowia-
dających sobie połaci w zakresie 25o–45o; 
dachy budynków garaşowych i gospodar-
czych naleşy projektować jako jednospado-

we, dwuspadowe lub wielospadowe o rów-
nym kącie nachylenia odpowiadających so-
bie połaci w zakresie 15o–45o; 

j) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z dachówki ceramicznej, blacho-
dachówki lub blachy; zalecana kolorystyka 
to nieagresywne odcienie czerwieni, kolor 
tradycyjnej dachówki ceramicznej oraz brąz 
i kolor czerwono-brązowy; 

k) kolorystyka elewacji budynków powinna 
być wykonana w odcieniach: beşu, jasnej 
şółci lub białym; zaleca się wykończenie 
elewacji z uşyciem materiałów naturalnych 
(cegła, drewno, kamień); nie dopuszcza się 
stosowania okładzin winylowych (typu si-
ding); 

6) następujące zasady i warunki kształtowania 
ogrodzeń: 

a) ogrodzenie frontowe działek budowlanych 
naleşy lokalizować w liniach rozgraniczają-
cych dróg wyznaczonych w planie; 

b) wysokość ogrodzenia zlokalizowanego w 
granicy z przestrzenią publiczną – max. 
1,6m; 

c) plan ustala obowiązek stawiania aşurowych 
ogrodzeń metalowych bądŝ drewnianych o 
minimalnej powierzchni aşurowej 25% po-
wierzchni kaşdego przęsła; 

d) plan nie dopuszcza stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

e) ogrodzenie frontowe działek oraz ogrodze-
nie w przestrzeniach nie sąsiadujących bez-
pośrednio z przestrzenią drogi musi umoş-
liwiać migrację drobnych przedstawicieli 
fauny, w szczególności płazów, gadów i 
drobnych ssaków; 

f) linia ogrodzenia powinna przebiegać w od-
ległości minimum 0,5m od istniejącego ga-
zociągu; 

7) powierzchnię biologicznie czynną na minimum 
70% powierzchni działek budowlanych o po-
wierzchni powyşej 1100m² i na minimum 60% 
powierzchni działek budowlanych dla działek o 
powierzchni 1100m² i mniejszej, wyjątek sta-
nowią działki nr ewidencyjny 419, 420, 422, 
423, dla których plan ustala minimalną po-
wierzchnię biologicznie czynną 80% po-
wierzchni tych działek lub powierzchni nowych 
działek powstałych w wyniku ich podziału. 

2. Plan dopuszcza miejscowe poszerzenie tere-
nu drogi 1KDG na tereny od 1MN do 5MN w miej-
scach lokalizacji przystanków. 
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3. W zagospodarowaniu własnej działki lub ze-
społu działek naleşy przewidzieć odpowiednią 
ilość miejsc postojowych dla samochodów zgod-
nie z ustaleniami określonymi w § 18, ust. 2. 

4. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod za-
budowę zgodnie z ustaleniami określonymi w 
Rozdziale 6, obowiązek podłączenia wszystkich 
budynków mieszkalnych i usługowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej zaraz po jej wybudowaniu 
(obowiązek nie dotyczy gospodarstw wyposaşo-
nych w przydomową oczyszczalnię ścieków). 

5. Plan ustala obsługę komunikacyjną: 

1) terenu 1MN – z projektowanej drogi 2KDD oraz 
drogi 1KDG (ul. Nowodworskiej) – dotyczy 
działek posiadających zjazdy z ul. Nowodwor-
skiej oraz działek powstałych w wyniku podzia-
łu wtórnego istniejących nieruchomości pod 
warunkiem otrzymania zgody na zjazd od za-
rządcy drogi; 

2) terenu 2MN i 3MN – z projektowanej drogi 
1KDD i drogi 1KDG (ul. Nowodworskiej) – do-
tyczy tylko działek posiadających zjazdy z ul. 
Nowodworskiej oraz działek powstałych w wy-
niku podziału wtórnego istniejących nierucho-
mości pod warunkiem otrzymania zgody na 
zjazd od zarządcy drogi; 

3) terenu 4MN i 5MN – z dróg 1KDD, 1KDL, 2KDL i 
drogi 1KDG (ul. Nowodworskiej) – dotyczy tyl-
ko działek posiadających zjazd z ul. Nowo-
dworskiej oraz działek powstałych w wyniku 
podziału wtórnego istniejących nieruchomości 
pod warunkiem otrzymania zgody na zjazd od 
zarządcy drogi. 

§ 15.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6MN plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 
nieuciąşliwe usługi towarzyszące słuşące za-
spokojeniu potrzeb mieszkańców, nie zakłóca-
jące funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje 
transformatorowe, sieć infrastruktury technicz-
nej dla potrzeb lokalnych, drogi wewnętrzne, w 
tym dojazdy do pól; 

3) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 
moşliwość budowy na działce oznaczonej nr 
ewidencyjnym 497 placu zabaw dla dzieci z 
obiektami małej architektury i urządzeniami 
towarzyszącymi; 

4) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej 
polegające na przebudowie, rozbudowie, nad-
budowie i odbudowie z uwzględnieniem zasad 

i warunków kształtowania zabudowy określo-
nych w pkt 5; dla zachowania jednorodnej ca-
łości architektonicznej bryły budynków przebu-
dowywanych lub rozbudowywanych plan do-
puszcza stosownie: innego kąta spadku połaci 
dachowych, w tym stosowanie dachów płaski, 
jeşeli takie występują w rozbudowywanym bu-
dynku itp.; 

5) plan dopuszcza dla budynków istniejących, 
które są połoşone między linią nieprzekraczalną 
zabudowy i linią rozgraniczającą drogi, moşli-
wość remontu i nadbudowy oraz wymiany da-
chu, rozbudowę takiego budynku naleşy wyko-
nać z zachowaniem wyznaczonej na rysunku 
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

6) następujące zasady i warunki kształtowania 
zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiązuje zachowanie linii zabudowy, okre-
ślonych na rysunku planu; 

b) pomieszczenia usługowe naleşy lokalizować 
w bryle budynku mieszkalnego; 

c) budynki mieszkalne naleşy lokalizować jako 
wolnostojące na działkach o szerokości 18m 
i więcej oraz w zabudowie bliŝniaczej lub 
przy granicy działki, na działkach na dział-
kach o szerokości mniejszej niş 18m; 

d) wysokość zabudowy mieszkaniowej – mak-
symalnie dwie kondygnacje naziemne, w 
tym poddasze, które moşe być poddaszem 
uşytkowym, rzędna parteru nie wyşej niş 
50cm ponad terenem, całkowita wysokość 
budynku do kalenicy maksimum 9,0m; 

e) front budynku mieszkalnego naleşy sytu-
ować z kalenicą prostopadłą do dłuşszego 
boku działki z moşliwością projektowania 
facjat lub ryzalitów krytych dachami dwu-
spadowymi lub lukarn krytych dachami jed-
no lub dwuspadowymi; 

f) wysokość garaşy i budynków gospodar-
czych – jedna kondygnacja uşytkowa, cał-
kowita wysokości budynku do kalenicy 
maksimum 6,0m; 

g) pomieszczenia gospodarcze i garaşe naleşy 
lokalizować jako dobudowane do budynku 
mieszkalnego lub jako budynki wolnostoją-
ce a takşe lokalizowane przy granicy działki; 
plan dopuszcza rozbudowę i przebudowę 
istniejących budynków w granicy działki; 

h) wskaŝnik intensywności zabudowy do 0,4; 

i) dachy budynków mieszkalnych naleşy pro-
jektować jako dwuspadowe lub wielospa-
dowe o równym kącie nachylenia odpowia-
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dających sobie połaci w zakresie 25o–45o; 
dachy budynków garaşowych i gospodar-
czych naleşy projektować jako jednospado-
we, dwuspadowe lub wielospadowe o rów-
nym kącie nachylenia odpowiadających so-
bie połaci w zakresie 15o–45o; 

j) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z dachówki ceramicznej, blacho-
dachówki lub blachy cynkowanej; zalecana 
kolorystyka to nieagresywne odcienie czer-
wieni, brąz oraz kolor tradycyjnej dachówki 
ceramicznej; 

l) kolorystyka elewacji budynków powinna 
być wykonana w odcieniach: beşu, jasnej 
şółci lub białym; zaleca się wykończenie 
elewacji z uşyciem materiałów naturalnych 
(cegła, drewno, kamień); nie dopuszcza się 
stosowania okładzin winylowych (typu si-
ding); 

7) następujące zasady i warunki kształtowania 
ogrodzeń: 

a) ogrodzenie frontowe działek budowlanych 
naleşy lokalizować w liniach rozgraniczają-
cych dróg wyznaczonych w planie; 

b) wysokość ogrodzenia zlokalizowanego w 
granicy z przestrzenią publiczną – max. 
1,6m; 

c) plan ustala obowiązek stawiania aşurowych 
ogrodzeń metalowych bądŝ drewnianych o 
minimalnej powierzchni aşurowej 25% po-
wierzchni kaşdego przęsła; 

d) plan nie dopuszcza stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

e) ogrodzenie frontowe działek oraz ogrodze-
nie w przestrzeniach nie sąsiadujących bez-
pośrednio z przestrzenią drogi musi umoş-
liwiać migrację drobnych przedstawicieli 
fauny, w szczególności płazów, gadów i 
drobnych ssaków; 

f) linia ogrodzenia powinna przebiegać w od-
ległości minimum 0,5m od istniejącego ga-
zociągu; 

8) powierzchnię biologicznie czynną na minimum 
70% powierzchni działek budowlanych o po-
wierzchni powyşej 1100m² i na minimum 60% 
powierzchni działek budowlanych dla działek o 
powierzchni 1100m² i mniejszej. 

2. Plan dopuszcza miejscowe poszerzenie tere-
nu drogi 1KDG na teren 6MN w miejscach lokali-
zacji przystanków. 

 

3. W zagospodarowaniu własnej działki lub ze-
społu działek naleşy przewidzieć odpowiednią 
ilość miejsc postojowych dla samochodów zgod-
nie z ustaleniami określonymi w § 18, ust. 2. 

4. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod za-
budowę zgodnie z ustaleniami określonymi w 
Rozdziale 6, obowiązek podłączenia wszystkich 
budynków mieszkalnych i usługowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej zaraz po jej wybudowaniu 
(obowiązek nie dotyczy gospodarstw wyposaşo-
nych w przydomową oczyszczalnię ścieków). 

5. Plan ustala obsługę komunikacyjną terenu z 
drogi 1KDG (ul. Nowodworskiej). 

§ 16.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1U plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
usługowej komercyjnej i związanej z obsługą 
tras komunikacyjnych; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 
stacje transformatorowe, sieć infrastruktury 
technicznej dla potrzeb lokalnych; 

3) następujące zasady i warunki kształtowania 
zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiązuje zachowanie linii zabudowy określo-
nych na rysunku planu; 

b) budynki usługowe naleşy lokalizować jako 
wolnostojące; 

c) wysokość zabudowy usługowej – maksi-
mum trzy kondygnacje naziemne, w tym 
poddasze, które moşe być poddaszem uşyt-
kowym, rzędna parteru nie wyşej niş 50cm 
ponad terenem; całkowita wysokość budyn-
ku do kalenicy maksimum 12,0m; 

d) front budynku naleşy sytuować z kalenicą 
równoległą do pasa drogowego, przy któ-
rym stawiany jest budynek lub prostopadłą 
do granicy działki z terenem 1MN, z moşli-
wością projektowania facjat lub ryzalitów 
krytych dachami dwuspadowymi lub lukarn 
krytych dachami jedno lub dwuspadowymi; 

e) pomieszczenia gospodarcze i garaşe naleşy 
lokalizować jako wbudowane lub dobudo-
wane do budynku usługowego lub jako bu-
dynki wolnostojące lub budynki lokalizowa-
ne w granicy działki; 

f) wysokość garaşy i budynków gospodar-
czych – 1 kondygnacja uşytkowa, maksy-
malna wysokości budynku do kalenicy - 
7,0m; z dachem jedno, dwu lub czterospa-
dowym o równym kącie nachylenia odpo-
wiadających sobie połaci. Dachy jednospa-
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dowe dopuszcza się w budynkach sytuowa-
nych w granicy działki; kąt nachylenia połaci 
dachowych od 20o do 40o; 

g) dachy budynków usługowych naleşy projek-
tować jako dwuspadowe lub wielospadowe 
o równym kącie nachylenia odpowiadają-
cych sobie połaci w zakresie 30o-45o; 

h) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z dachówki ceramicznej, blacho-
dachówki lub blachy cynkowanej; zalecana 
kolorystyka to nieagresywne odcienie czer-
wieni ceglanej, brąz oraz kolor tradycyjnej 
dachówki ceramicznej, zaleca się jednorod-
ną kolorystykę dla wszystkich dachów na te-
renie tej samej posesji; 

i) kolorystyka elewacji budynków powinna 
być wykonana w odcieniach: beşu, jasnej 
şółci lub białym; zaleca się wykończenie 
elewacji z uşyciem materiałów naturalnych 
(cegła, drewno, kamień); nie dopuszcza się 
stosowania okładzin winylowych (typu si-
ding); 

j) wskaŝnik intensywności zabudowy do 0,45; 

4) powierzchnię biologicznie czynną na minimum 
20% powierzchni działek budowlanych; 

5) następujące zasady i warunki kształtowania 
ogrodzeń: 

a) ogrodzenie frontowe działek budowlanych 
naleşy lokalizować w liniach rozgraniczają-
cych dróg wyznaczonych w planie; 

b) wysokość ogrodzenia zlokalizowanego w 
granicy z przestrzenią publiczną – max. 
1,6m; 

c) plan ustala obowiązek stawiania aşurowych 
ogrodzeń metalowych bądŝ drewnianych o 
minimalnej powierzchni aşurowej 25% po-
wierzchni kaşdego przęsła; 

d) plan nie dopuszcza stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

e) ogrodzenie frontowe działek oraz ogrodze-
nie w przestrzeniach nie sąsiadujących bez-
pośrednio z przestrzenią drogi musi umoş-
liwiać migrację drobnych przedstawicieli 
fauny, w szczególności płazów, gadów i 
drobnych ssaków; 

f) linia ogrodzenia powinna przebiegać w od-
ległości minimum 0,5m od istniejącego ga-
zociągu; 

6) uciąşliwość prowadzonej działalności gospo-
darczej ograniczoną do granic działki lub ze-
społu działek, do których inwestor posiada ty-
tuł prawny. 

2. W zagospodarowaniu własnej działki lub ze-
społu działek naleşy przewidzieć odpowiednią 
ilość miejsc postojowych dla samochodów zgod-
nie z ustaleniami określonymi w § 18, ust. 2. 

3. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod za-
budowę zgodnie z ustaleniami określonymi w 
Rozdziale 6; obowiązek podłączenia wszystkich 
budynków mieszkalnych i usługowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej zaraz po jej wybudowaniu. 

4. Plan ustala obsługę komunikacyjną terenu z 
projektowanej drogi 2KDD, istniejącej drogi 
gminnej lub z drogi 1KDG (ul. Nowodworskiej) 
pod warunkiem otrzymania zgody na zjazd od 
zarządcy drogi publicznej. 

5. Plan dopuszcza miejscowe poszerzenie tere-
nu drogi 1KDG na teren 1U w miejscach lokalizacji 
przystanków. 

§ 17.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1RM plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwie rolnym; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 
stacje transformatorowe, sieć infrastruktury 
technicznej dla potrzeb lokalnych, drogi we-
wnętrzne, w tym dojazdy do pól; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy polegające 
na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i 
odbudowie z uwzględnieniem zasad i warun-
ków kształtowania zabudowy określonych w 
pkt 5; dla zachowania jednorodnej całości ar-
chitektonicznej bryły budynków przebudowy-
wanych lub rozbudowywanych plan dopuszcza 
stosownie: innego kąta spadku połaci dacho-
wych, w tym stosowanie dachów płaski, jeşeli 
takie występują w rozbudowywanym budynku 
itp; 

4) plan dopuszcza dla budynków istniejących, 
które są połoşone między linią nieprzekraczalną 
zabudowy i linią rozgraniczającą drogi, moşli-
wość remontu i nadbudowy oraz wymiany da-
chu, rozbudowę takiego budynku naleşy wyko-
nać z zachowaniem wyznaczonej na rysunku 
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

5) następujące zasady i warunki kształtowania 
zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiązuje zachowanie linii zabudowy, okre-
ślonych na rysunku planu; 

b) budynki mieszkalne naleşy lokalizować jako 
wolnostojące, dopuszcza się rozbudowie 
istniejących budynków mieszkalnych bez 
względu na ich lokalizację w stosunku do 
granicy działki, 
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c) wysokość zabudowy mieszkaniowej – mak-
symalnie dwie kondygnacje naziemne, w 
tym poddasze, które moşe być poddaszem 
uşytkowym, rzędna parteru nie wyşej niş 
50cm ponad terenem, całkowita wysokość 
budynku do kalenicy maksimum 9,0m; 

d) front budynku mieszkalnego naleşy sytu-
ować z kalenicą prostopadłą do dłuşszego 
boku działki z moşliwością projektowania 
facjat lub ryzalitów krytych dachami dwu-
spadowymi lub lukarn krytych dachami jed-
no lub dwuspadowymi; 

e) wysokość wolnostojących garaşy i budyn-
ków gospodarczych, 1 kondygnacja uşytko-
wa nie wyşej jednak niş 7,0m, 

f) budynki gospodarczo - inwentarskie, stodo-
ły naleşy projektować do dwóch kondygna-
cji uşytkowych przy czym druga kondygna-
cja stanowi poddasze uşytkowe, maksymal-
na wysokość 10m; 

g) dachy budynków mieszkalnych naleşy pro-
jektować jako dwu lub wielospadowe o 
równym kącie nachylenia odpowiadających 
sobie połaci dachowych od 25  do 45 , 

h) dachy budynków gospodarczych i garaşy 
oraz budynków inwentarsko-składowych i 
stodół naleşy projektować jako jednospa-
dowe, dwuspadowe lub wielospadowe o 
równym kącie nachylenia odpowiadających 
sobie połaci dachowych od 15  do 45 ; 

i) pomieszczenia gospodarcze i garaşe naleşy 
lokalizować jako wbudowane lub dobudo-
wane do budynku mieszkalnego lub jako 
budynki wolnostojące a takşe lokalizowane 
przy granicy działki; plan dopuszcza rozbu-
dowę i przebudowę istniejących budynków 
w granicy działki; 

j) wskaŝnik intensywności zabudowy do 0,5; 

k) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z dachówki ceramicznej, blacho-
dachówki lub blachy cynkowanej; zalecana 
kolorystyka to nieagresywne odcienie czer-
wieni, brąz oraz kolor tradycyjnej dachówki 
ceramicznej; 

l) kolorystyka elewacji budynków powinna 
być wykonana w odcieniach: szarości, beşu, 
jasnej şółci lub białym; zaleca się wykoń-
czenie elewacji z uşyciem materiałów natu-
ralnych (cegła, drewno, kamień); nie do-
puszcza się stosowania okładzin winylo-
wych (typu siding); 

 

6) następujące zasady i warunki kształtowania 
ogrodzeń: 

a) ogrodzenie frontowe działek budowlanych 
naleşy lokalizować w liniach rozgraniczają-
cych dróg wyznaczonych w planie; 

b) wysokość ogrodzenia zlokalizowanego w 
granicy z przestrzenią publiczną – max. 
1,6m; 

c) plan ustala obowiązek stawiania aşurowych 
ogrodzeń metalowych bądŝ drewnianych o 
minimalnej powierzchni aşurowej 25% po-
wierzchni kaşdego przęsła; 

d) plan nie dopuszcza stosowania betonowych 
prefabrykatów w ogrodzeniach; 

e) ogrodzenie frontowe działek oraz ogrodze-
nie w przestrzeniach nie sąsiadujących bez-
pośrednio z przestrzenią drogi musi umoş-
liwiać migrację drobnych przedstawicieli 
fauny, w szczególności płazów, gadów i 
drobnych ssaków; 

f) linia ogrodzenia powinna przebiegać w od-
ległości minimum 0,5m od istniejącego ga-
zociągu; 

7) powierzchnię biologicznie czynną na minimum 
80% powierzchni działek budowlanych. 

2. W zagospodarowaniu własnej działki lub ze-
społu działek naleşy przewidzieć odpowiednią 
ilość miejsc postojowych dla samochodów zgod-
nie z ustaleniami określonymi w § 18, ust. 2. 

3. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod za-
budowę zgodnie z ustaleniami określonymi w 
Rozdziale 6, obowiązek podłączenia wszystkich 
budynków mieszkalnych i usługowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej zaraz po jej wybudowaniu 
(obowiązek nie dotyczy gospodarstw wyposaşo-
nych w przydomową oczyszczalnię ścieków). 

4. Plan ustala obsługę komunikacyjną terenu z 
drogi 1KDG (ul. Nowodworskiej). 

Rozdział 5 
Przepisy szczegółowe  

w zakresie obsługi komunikacyjnej 

§ 18.1. Plan ustala następujące warunki w za-
kresie obsługi komunikacyjnej: 

1) powiązanie komunikacyjne terenu opracowa-
nia poprzez drogę wojewódzką nr 631 o zna-
czeniu regionalnym za pośrednictwem wyzna-
czonych w planie skrzyşowań tej drogi z dro-
gami lokalnymi i drogą powiatową zbiorczą. 
Droga wojewódzka nr 631 – ul. Nowodworska 
daje równieş moşliwość waşniejszych powią-
zań lokalnych(pomiędzy poszczególnymi miej-
scowościami gminy); 
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2) obsługę komunikacyjną terenów przeznaczo-

nych pod zabudowę z przyległych dróg pu-
blicznych określonych niniejszym planem; ob-
sługa komunikacyjna nowych działek budow-
lanych z jezdni głównych drogi wojewódzkiej 
nr 631 (ul. Nowodworskiej) pod warunkiem 
uzyskania zgody na zrobienie zjazdu od zarząd-
cy drogi; plan pozostawia obsługę komunika-
cyjną istniejących działek; 

3) klasyfikację funkcjonalno – techniczną z podzia-
łem na klasy dróg: „G”, „L” i „D” dla terenów 
dróg publicznych wyznaczonych w planie i 
oznaczonych na rysunku planu symbolami lite-
rowymi: 

a) KDG – droga główna, 

b) KDL – droga lokalna, 

c) KDD – droga dojazdowa, 

dla których ustalenia szczegółowe określono w 
§ 19 ust. 1; 

4) dla obsługi komunikacyjnej terenu plan wyzna-
cza równieş drogę wewnętrzną, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem 1KDW, dla której 
ustalenia szczegółowe określono w § 19 ust. 2; 

5) dla obsługi w zakresie ruchu pieszego plan 
wyznacza teren ciągu pieszego, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1KP z podstawowym 
przeznaczeniem pod ciąg pieszy, dla których 
ustalenia szczegółowe określono w § 19 ust. 3; 
w granicach terenu przeznaczonego na ciąg 
pieszy plan dopuszcza realizację sieci infra-
struktury technicznej i nasadzenia zieleni; 

6) parametry techniczne dróg powinny spełniać 
wymagania ustalone w odrębnych przepisach 
określających warunki techniczne, jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie; 

7) plan dopuszcza moşliwość pozostawienia w 
pasie drogowym istniejących budynków i 
urządzeń nie związanych z drogami i ich obsłu-
gą pod warunkiem, şe: 

a) nie powodują zagroşenia oraz utrudnień dla 
ruchu drogowego i pieszego oraz nie zakłó-
cają wykonywania zadań zarządcy drogi, 

b) nie kolidują z zakładaną siecią infrastruktury 
technicznej, 

c) zarządca drogi wyrazi zgodę na ich przebu-
dowę lub remont; 

2. Plan ustala następujące wskaŝniki wyposa-
şenia terenów budowlanych w miejsca postojowe 
dla samochodów: 

1) w terenach o funkcji uşyteczności publicznej 
minimum: 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowi-
sko na kaşde rozpoczęte 20m2 powierzchni 
uşytkowej, 

- dla obiektów gastronomii – jedno stanowi-
sko na kaşde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych – jedno stanowi-
sko na kaşde 2 miejsca noclegowe; 

- dla pozostałych obiektów uşyteczności pu-
blicznej - dwa stanowiska na kaşdy obiekt, a 
ponadto jedno stanowisko na kaşde 100m2 
powierzchni uşytkowej. 

2) w terenach o przeznaczeniu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową dla 
jednego budynku mieszkalnego - 2 stanowiska. 

§ 19.1. Plan ustala dla poszczególnych dróg 
publicznych, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami KDG, KDL i KDD parametry funkcjonalno-
techniczne: 

1) dla istniejącej ul. Nowodworskiej – drogi wo-
jewódzkiej nr 631, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDG – szerokość w liniach rozgra-
niczających w granicach działki przeznaczonej 
pod tę drogę z dwumetrowym poszerzeniem 
po stronie południowej wzdłuş obszaru 6MN, 
miejscowo (w rejonie skrzyşowania z istniejącą 
drogą oznaczoną na rysunku planu symbolem 
2KDL szerokość drogi w linach rozgraniczają-
cych 22,0m zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu, o przekroju poprzecznym jednojezdnio-
wym, dwupasowym; 

2) dla projektowanej drogi oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1KDL – szerokość w liniach 
rozgraniczających 12,0m, o przekroju po-
przecznym jednojezdniowym, dwupasowym, 
plan wyznacza tylko wschodnią linię rozgrani-
czającą drogi; 

3) dla istniejącej drogi oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 2KDL – szerokość w liniach 
rozgraniczających 12,0m, o przekroju po-
przecznym jednojezdniowym, dwupasowym; 

4) dla projektowanej drogi oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1KDD – szerokość w liniach 
rozgraniczających 10,0m, o przekroju po-
przecznym jednojezdniowym, dwupasowym; 

5) dla projektowanej drogi oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 2KDD – szerokość w liniach 
rozgraniczających 10,0m, o przekroju po-
przecznym jednojezdniowym, dwupasowym; 
droga 2KDD zakończona jest miejscem do za-
wracania. 
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2. Plan wyznacza teren drogi wewnętrznej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW, z 
podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogę 
wewnętrzną - dojazd prywatny do działek usytu-
owanych poza granicami planu i ustala szerokości 
w liniach rozgraniczających 6m. 

3. Plan wyznacza teren ciągu pieszego, ozna-
czony na rysunku planu symbolem 1KP, z pod-
stawowym przeznaczeniem terenu pod ciąg pie-
szy i ustala szerokości w liniach rozgraniczających 
6m. 

4. Ogrodzenia frontowe działek budowlanych 
naleşy sytuować w wyznaczonych w planie liniach 
rozgraniczających dróg. 

§ 20.1. Na terenach dróg publicznych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1KDG, 1KDL i 
2KDL oraz 1KDD, 2KDD poza pasem jezdnym oraz 
na terenie ciągu pieszego oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 1KP plan ustala następujące 
zasady zagospodarowania: 

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie na-
wierzchni ulic i chodników w sposób umoşli-
wiający bezkolizyjne korzystanie osobom nie-
pełnosprawnym ruchowo; 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów o funkcji 
małej architektury (np. słupy ogłoszeniowe, re-
klamy o powierzchni nie większej niş 
1,5mx1,2m), zieleni urządzonej, przystanków 
komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, 
miejsc parkingowych ogólnodostępnych, urzą-
dzeń związanych z utrzymaniem i eksploatacją 
dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej 
pod warunkiem nienaruszania wymagań okre-
ślonych w odrębnych przepisach dotyczących 
dróg publicznych, a takşe uzyskania zgody za-
rządcy dróg; 

3) jednorodne urządzenie nawierzchni przestrzeni 
publicznych pod względem uşytego materiału i 
kolorystyki oraz stosowanie jednorodnych 
elementów małej architektury (lampy, ławki, 
słupy i słupki, przystanki komunikacji zbiorowej 
itp.) na wszystkich sąsiadujących ze sobą tere-
nach wsi Olszewnica Nowa. 

4) zakaz lokalizacji w przestrzeniach publicznych 
tymczasowych obiektów usługowo – handlo-
wych. 

Rozdział 6 
Przepisy szczegółowe w zakresie uzbrojenia 

§ 21.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan 
ustala: 

1) zaopatrzenie wszystkich terenów w wodę z 
projektowanej sieci wodociągowej; 

2) budowę przewodów wodociągowych w liniach 
rozgraniczających ulic; dopuszcza się przebiegi 

wodociągów poza liniami rozgraniczającymi 
ulic, w tym równieş przez tereny działek pry-
watnych właścicieli, przy zapewnieniu warun-
ków dla eksploatacji sieci przez odpowiednie 
regulacje prawne. 

2. Przy rozbudowie wodociągów naleşy 
uwzględniać wymogi dotyczące p.poş. zaopatrze-
nia wodnego, w szczególności lokalizację hydran-
tów p.poş. oraz przygotowanie awaryjnych ujęć 
wody do wykorzystania w sytuacjach szczegól-
nych. 

3. Plan dopuszcza czasowo budowę ujęć indy-
widualnych. Ujęcia indywidualne powinny być 
zlikwidowane po rozbudowie sieci wodociągowej 
umoşliwiającej zaopatrzenie terenów w wodę z tej 
sieci. 

§ 22.1. W zakresie odprowadzenia ścieków by-
towych plan ustala: 

1) odprowadzanie ścieków bytowych w systemie 
kanalizacji zbiorczej poprzez budowę gminnej 
sieci kanalizacyjnej oraz obowiązek podłączenia 
wszystkich obiektów do gminnej kanalizacji sa-
nitarnej po jej zrealizowaniu (z wyjątkiem po-
sesji wyposaşonych w przydomową oczysz-
czalnię ścieków); 

2) odbiornikiem ścieków będzie projektowany 
kolektor sanitarny; oczyszczanie ścieków na-
stępować będzie w oczyszczalni w Orzechowie; 

3) budowę kanałów sanitarnych w liniach rozgra-
niczających ulic. Plan dopuszcza przebiegi ka-
nałów sanitarnych przez tereny przeznaczone 
pod zabudowę poza liniami rozgraniczającymi 
ulic, w tym przez tereny działek prywatnych 
właścicieli pod warunkiem zapewnienia za-
rządcy sieci dostępu do studzienek kanalizacyj-
nych i moşliwości prowadzenia czynności eks-
ploatacyjnych; 

4) w granicach terenów mieszkaniowych plan 
dopuszcza lokalizację lokalnych przepompowni 
ścieków. 

2. Do czasu budowy gminnej kanalizacji zbior-
czej plan dopuszcza kanalizację indywidualną i 
gromadzenie ścieków w atestowanych, szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych okresowo opróşnia-
nych pod warunkiem zapewnienia wywozu nie-
czystości na oczyszczalnię ścieków w Orzechowie 
lub lokalizowania ekologicznych przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

§ 23. Dla całego obszaru plan ustala w zakresie 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 

1) odprowadzanie wód opadowych docelowo do 
sieci kanalizacji deszczowej; 

2) do czasu wybudowania sieci kanalizacji desz-
czowej odprowadzanie wód opadowych i roz-
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topowych powierzchniowo na teren własnej 
działki lub do lokalnych systemów kanalizacji 
deszczowej, przy czym w przypadku wykorzy-
stania minimalnej powierzchni biologiczne 
czynnej (od 50% do 70%) w terenie działki bu-
dowlanej naleşy przyjąć rozwiązania pozwala-
jące na zagospodarowanie wód we własnym 
zakresie, wykluczające zalewanie sąsiednich 
nieruchomości; 

3) wody opadowe i roztopowe pochodzące z po-
wierzchni szczelnej terenów a takşe parkingów 
o powierzchni powyşej 0,1 ha, ujęte w szczelne 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne 
powinny być oczyszczone przed wprowadze-
niem do wód lub do ziemi, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi dotyczącymi jakości ścieków 
wprowadzanych do wód lub do ziemi; 

4) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z 
dachów oraz powierzchni innych niş po-
wierzchnie, o których mowa w pkt 3, mogą być 
wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczysz-
czenia. 

§ 24.1. Plan ustala zasadę zasilania w energię 
elektryczną z istniejącej sieci średniego i niskiego 
napięcia poprzez jej rozbudowę. 

2. Plan ustala rozbudowę sieci i budowę urzą-
dzeń elektroenergetycznych prowadzoną w 
uzgodnieniu i na warunkach określonych przez 
Zakład Energetyczny w Legionowie w zaleşności 
od potrzeb lokalnych. 

3. Plan ustala prowadzenie sieci elektroenerge-
tycznej w liniach rozgraniczających istniejących i 
projektowanych dróg. 

§ 25. Plan ustala zasadę zaopatrzenia w ciepło z 
lokalnych ŝródeł ciepła z zastosowaniem paliw o 
niskiej zawartości siarki np: gazem przewodowym, 
energią elektryczną, olejem opałowym bądŝ in-
nymi ekologicznymi nośnikami energii, w tym z 
odnawialnych ŝródeł energii. 

§ 26.1. Plan ustala zaopatrzenie w gaz ziemny 
do celów gospodarczych i grzewczych z istniejącej 
sieci średniego ciśnienia. 

2. Plan ustala podłączenie odbiorców do sieci 
istniejącej i projektowanej w liniach rozgraniczają-
cych dróg. 

3. Plan ustala budowę i rozbudowę sieci pro-
wadzoną w uzgodnieniu i na warunkach określo-
nych przez Zakład Gazowniczy w zaleşności od 
potrzeb lokalnych. 

4. Gazyfikacja terenu będzie moşliwa o ile zo-
staną spełnione warunki techniczno-ekonomiczne 

i zostaną zawarte odpowiednie porozumienia po-
między dostawcą i odbiorcą. 

5. Plan ustala odległości podstawowe gazocią-
gów od obiektów terenowych zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczegółowymi, określają-
cymi warunki techniczne jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe. 

6. Plan ustala lokalizację przyłączeniowych sza-
fek gazowych w ogrodzeniach frontowych lub w 
miejscu uzgodnionym z gestorem sieci tak, by był 
do nich zapewniony bezpośredni dostęp. 

§ 27.1. Plan ustala w zakresie obsługi teleko-
munikacyjnej. 

1) budowę sieci telekomunikacyjnej w liniach 
rozgraniczających ulic na warunkach określo-
nych przez gestora sieci w uzgodnieniu z wła-
ściwym zarządcą drogi; 

2) obsługę abonentów za pośrednictwem indywi-
dualnych przyłączy na warunkach określonych 
przez gestorów sieci. 

2. Plan dopuszcza przebieg istniejących kabli 
telekomunikacyjnych doziemnych i linii telefo-
nicznych napowietrznych poza liniami rozgrani-
czającymi ulic. 

§ 28. Plan ustala lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie ścieków czy 
kontenerowe stacje telekomunikacyjne na pod-
stawie opracowań technicznych pod warunkiem, 
şe uciąşliwość tych urządzeń nie będzie wykraczać 
poza granice terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

Rozdział 7 
Ustalenia końcowe 

§ 29. Wartość stawki procentowej, powstałej na 
skutek uchwalenia niniejszego planu słuşącej nali-
czaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości ustala się w wysokości: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1MN do 6MN – w wysokości 20%; 

2) na terenie zabudowy usługowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 1U – w wysokości 
20%; 

3) na pozostałych terenach – w wysokości 0,1%. 

§ 30. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Wieliszew. 

§ 31. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew: 

Jan Sołtys 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr  XXXVIII/338/10 

Rady Gminy Wieliszew 
z dnia 23 lutego 2010r. 

 
Wykaz uwag nieuwzględnionych wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Olszewnica Nowa (wieś) gm. Wieliszew 
 

Lp.  Treść uwag Oznaczenie 
nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia planu dla 
nieruchomości której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
burmistrza 

w sprawie rozpa-
trzenia uwag 

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy 
załącznik do 

uchwały 
nr XXX/VIII/338/10 

z dnia 23 lutego 
2010r. 

Uwagi 

uwaga 

uwzglę
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglę-
dniona 

uwaga 
uwzglę
dniona 

uwaga 
nie-

uwzględ-
niona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 19.11.07 Nie zgadzam się 
z proponowanym 
w mpzp przebie-
giem drogi przez 
moją działkę, 

 

dz. nr 442 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 2MN 

droga lokalna 1KDD 

  

+ 

  

+ 

Projekt planu przewiduje jako funkcję 
podstawową zabudowę mieszkaniową – 
zgodnie z ustaleniami studium. Zaprojekto-
wana droga umoşliwi prawidłową obsługę 
komunikacyjną terenów przeznaczonych 
w projekcie planu pod zabudowę. 

Postanowieniem znak NI.I.I.7323-41/2007 
z dnia 28.02.2007r. Zarząd Województwa 
Mazowieckiego uzgodnił projekt planu 
w zakresie wpływu na drogi wojewódzkie 
i ruch drogowy 

2. 15.11.07 Nie zgadzam się 
z proponowanym 
w mpzp przebie-
giem drogi przez 
moją działkę, 

 

dz. nr 430 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 4MN 

droga lokalna 1KDD 

  

+ 

  

+ 

W projekcie planu przedmiotowa działka 
przewidziana jest pod zabudowę mieszka-
niową oraz zaprojektowano układ komunika-
cyjny obsługujący tereny przewidziane pod 
zabudowę 

3. 20.11.07 Nie zgadzam się 
z proponowanym 
w mpzp przebie-
giem drogi przez 
moją działkę, 

zamierzam prowa-
dzić gospodarstwo 
rolne 

 

dz. nr 424 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 5MN 

droga lokalna 1KDD 

  

+ 

  

+ 

W ustaleniach planu wprowadza się moşli-
wość rozbudowy istniejącego gospodarstwa 
rolnego na dz. nr 424 

4. 12.11.07 Nie zgadzam się 
z proponowanym 
w mpzp przebie-
giem drogi A1KDL 

zamierzam prowa-
dzić gospodarstwo 
rolne 

 

dz. nr 418 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 5MN 

droga lokalna 1KDD 

  

+ 

  

+ 

W ustaleniach planu wprowadza się moşli-
wość rozbudowy istniejącego gospodarstwa 
rolnego na dz. nr 418 

5. 21.11.07 1. Nie zgadzam się 
z planowanym 
w mpzp przebie-
giem drogi A1KDL 

zamierzam prowa-
dzić gospodarstwo 
rolne 

 

dz. nr 400 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 5MN 

droga lokalna 1KDD 

  

+ 

  

+ 

W ustaleniach planu wprowadza się moşli-
wość rozbudowy istniejącego gospodarstwa 
rolnego na dz. nr 400 

2. Nie zgadzam się 
z planowanym 
w mpzp przebie-
giem drogi A1KDL 

zamierzam prowa-
dzić gospodarstwo 
rolne 

 

dz. nr 409 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 5MN 

droga lokalna 1KDD 

  

+ 

  

+ 

W ustaleniach planu wprowadza się moşli-
wość rozbudowy istniejącego gospodarstwa 
rolnego na dz. nr 409 

6. 09.11.07 Nie zgadzam się 
z proponowanym 
w mpzp przebie-
giem drogi przez 
moją działkę, 

 

dz. nr 410 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 5MN 

droga lokalna 1KDD 

  

+ 

  

+ 

W projekcie planu przedmiotowa działka 
przewidziana jest pod zabudowę mieszka-
niową oraz zaprojektowano układ komunika-
cyjny obsługujący tereny przewidziane pod 
zabudowę 

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew: 
Jan Sołtys 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr  XXXVIII/338/10 

Rady Gminy Wieliszew 
z dnia 23 lutego 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 717 z póŝn. zm.) Rada Gminy Wieliszew rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców stanowią zadania własne gminy. 

§ 2. W skład zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru wsi Olszewnica Nowa wchodzą: 

wodociąg, 

kanalizacja, 

oświetlenie dróg i miejsc publicznych, 

kanalizacja deszczowa. 

§ 3. Sposób realizacji przewidzianych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
şą do zadań własnych gminy: 

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym Prawo zamówień publicznych, 

2) w oparciu o przepisy branşowe, np. Prawo energetyczne, 

3) terminy realizacji poszczególnych zadań – etapowanie w zaleşności od przyjętych zadań w corocznych 
budşetach gminy, 

4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu nie naleşą do zadań wła-
snych gminy i będą finansowane ze środków własnych inwestorów, na zasadach określonych przepisami 
odrębnymi. 

§ 4. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
şą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych odbywać się będą poprzez: 

1) wydatki z budşetu gminy zgodnie z uchwałą budşetową, 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budşet gminy – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji z funduszy krajowych, 

c) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, 

d) innych środków zewnętrznych. 

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew: 
Jan Sołtys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


