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UCHWAŁA Nr XL/222/2010 

RADY GMINY RADZIEJOWICE 

z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, 

dotyczącego fragmentu wsi Tartak Brzózki (obręb ew. Tartak), ograniczonego ulicami:  
Letniskowa, Polna, Górna, Wiejska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎ-
niejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 
ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎ-
niejszymi zmianami) w zwiņzku z uchwałņ nr 
XXVIII/168/09 Rady Gminy Radziejowice z dnia  
21 kwietnia 2009r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy, Rada Gmi-
ny Radziejowice, stwierdzajņc zgodnoŌń z ustale-
niami Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy uchwala, co 
nastňpuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Radzie-
jowice dla fragmentu wsi Tartak Brzózki (obrňb 
ew. Tartak), dla obszaru pomiňdzy ulicami: Letni-
skowa, Polna, Górna i Wiejska. 

§ 2. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ: 

1) czňŌń graficzna planu (rysunek planu w skali 
1:1000), stanowiņca załņcznik nr 1, obejmujņcy; 

a) granice obszaru objňtego planem, 

b) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, 

c) literowe oznaczenia dotyczņce przeznacze-
nia terenów, 

d) graficzne oznaczenia nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, 

e) przebieg linii zabudowy, linii rozgraniczajņ-
cych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania i ich 
zwymiarowanie, 

f) oŌ sieci infrastruktury technicznej; 

 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ 
do zadaŊ własnych gminy, stanowiņce załņcz-
nik nr 3. 

§ 3.1. Ilekroń w planie jest mowa o: 

1) obszarze planu - naleŐy przez to rozumień 
nieruchomoŌci połoŐone w granicach niniej-
szego planu; 

2) terenie – naleŐy przez to rozumień nierucho-
moŌci lub ich fragmenty, dla których zostały 
okreŌlone niniejszym planem róŐne przezna-
czenia lub róŐne zasady zagospodarowania, i 
które zostały oznaczone symbolem cyfrowo-
literowym; 

3) linii rozgraniczajņcej – naleŐy przez to rozu-
mień oznaczonņ na rysunku planu pogrubio-
nņ liniň ciņgłņ, rozgraniczajņcņ tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň, w której moŐe byń 
usytuowana Ōciana budynku, bez jej przekra-
czania w kierunku obiektu budowlanego, od 
którego została ustalona; 

5) przeznaczeniu terenu – naleŐy przez to rozu-
mień zespół działaŊ moŐliwych do realizacji w 
danym terenie, oznaczonym symbolem lite-
rowym; 

6) dopuszczenie okreŌlonej zabudowy i zago-
spodarowania terenu – naleŐy przez to rozu-
mień moŐliwoŌń zagospodarowania terenu 
innymi formami, niŐ te okreŌlone jako prze-
znaczenie terenu, a które zostały wskazane w 
zasadach i warunkach zagospodarowania te-
renu; 
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7) działce – naleŐy przez to rozumień nierucho-

moŌń gruntowņ lub działkň gruntu, której 
wielkoŌń, cechy geometryczne, dostňp do 
drogi publicznej oraz wyposaŐenie w urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej spełniajņ 
wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikajņce z ustaleŊ niniejszego planu oraz 
odrňbnych przepisów; 

8) wskaŎnik zabudowy terenu (lub działki) – na-
leŐy przez to rozumień liczbň uzyskanņ z po-
dzielenia powierzchni zabudowanej pod 
wszystkimi budynkami na tym terenie (lub 
działce przez powierzchniň tego terenu (lub 
działki); 

9) udział terenu biologicznie czynnego – naleŐy 
przez to rozumień wskaŎnik ustalony niniej-
szym planem dla działki (wyraŐony w procen-
tach), a powstały z podzielenia terenu z na-
wierzchniņ ziemnņ urzņdzonņ w sposób za-
pewniajņcy naturalnņ wegetacjň, a takŐe 50% 
powierzchni tarasów i stropodachów z taka 
nawierzchniņ, nie mniejsza jednak niŐ 10m2, 
wraz z wodņ powierzchniowņ na tym terenie, 
przez powierzchniň całej działki; 

10) terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonym symbolem „MN” – na-
leŐy przez to rozumień teren, na którym reali-
zowane sņ działania ograniczone do projek-
towania nowych budynków jednorodzinnych 
z niezbňdnymi do ich funkcjonowania budyn-
kami i pomieszczeniami technicznymi, go-
spodarczymi, garaŐami, a takŐe dojŌciami, do-
jazdami, infrastrukturņ technicznņ i zieleniņ; 

8) terenie usług turystyki, rekreacji i wypoczyn-
ku, oznaczonym symbolem „UT” - naleŐy 
przez to rozumień teren, na którym realizo-
wane bňdņ działania ograniczone do utrzy-
mania istniejņcych (wraz z ich rozbudowņ, 
nadbudowņ i przebudowņ), projektowania 
nowych obiektów zwiņzanych z obsługņ tury-
styki, rekreacji i wypoczynku, z niezbňdnymi 
do ich funkcjonowania budynkami biurowy-
mi, socjalnymi, technicznymi, gospodarczy-
mi, garaŐami, oraz dojŌciami, dojazdami, 
miejscami postojowymi, infrastrukturņ tech-
nicznņ i zieleniņ; 

9) ciņgu pieszo-jezdnym - oznaczonym symbo-
lem „KDX” – naleŐy przez to rozumień teren 
przeznaczony do realizacji istniejņcych i pro-
jektowanych dojŌń i dojazdów do działek bu-
dowlanych; 

 

 

10) terenie dróg wewnňtrznych, oznaczonym 
symbolem „KDW” – naleŐy przez to rozumień 
teren przeznaczony do realizacji istniejņcych i 
projektowanych dróg, nie bňdņcych drogami 
publicznymi, słuŐņcych bezpoŌredniej obsłu-
dze komunikacyjnej przyległych terenów za-
budowy mieszkaniowej (dojazdy z dróg pu-
blicznych); 

11) terenie elektroenergetyki, oznaczonym sym-
bolem „E” – naleŐy przez to rozumień działa-
nia ograniczone do utrzymana istniejņcych 
oraz realizacji projektowanych obiektów bu-
dowlanych i urzņdzeŊ słuŐņcych redukcji na-
piňń. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania  

ładu przestrzennego, wymagania wynikające  
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

zasady tymczasowego zagospodarowania,  

urządzania i użytkowania terenu 

§ 4. Wymiary linii rozgraniczajņcych tereny o 
róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania naleŐy odnosiń do trwałych na-
niesieŊ lub elementów bňdņcych treŌciņ mapy 
zasadniczej. 

§ 5. Od strony dróg ustala siň zakaz realizacji 
ogrodzeŊ: 

1) pełnych, o wypełnieniu powyŐej 80% po-
wierzchni przňsła; 

2) z prefabrykowanych elementów betonowych i 
pełnych metalowych; 

3) o wysokoŌci powyŐej 1,8 m. 

§ 6. Do czasu zagospodarowania terenu zgod-
nie z planem, dopuszcza siň dotychczasowe uŐyt-
kowanie. 

§ 7. W obrňbie jednej działki zakaz realizacji 
wiňcej niŐ jednego budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego. 

§ 8.1. Istniejņce budynki gospodarcze nie speł-
niajņce ustaleŊ planu w zakresie linii zabudowy, 
mogņ byń uŐytkowane w sposób dotychczasowy, 
bez prawa ich rozbudowy w czňŌci nie spełniajņcej 
ustaleŊ planu. 

2. Warunek ustanowienia nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od osi napowietrznej linii elektroener-
getycznej przestaje obowiņzywań z chwilņ likwida-
cji tej linii, bņdŎ jej skablowania. 
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§ 9. Utrzymanie istniejņcych lub budowa no-
wych obiektów budowlanych w odległoŌci mniej-
szej niŐ 7,5m od osi napowietrznych linii elektro-
energetycznych Ōredniego napiňcia oraz stacji 
transformatorowych ze Ōredniego na niskie napiň-
cie wymaga zbadania oddziaływania na zabudowň 
mieszkaniowņ, zachowania warunków bezpie-
czeŊstwa prawidłowej eksploatacji tych linii i sta-
cji ustalonych przepisami odrňbnymi i Polskņ 
Normņ. 

§ 10. Formy zabudowy i zagospodarowania 
wyznaczonego terenu powinny odpowiadań spe-
cyfice funkcji dla jakiej dany teren został wyzna-
czony. 

§ 11. DziałalnoŌń turystyczno-rekreacyjna nie 
moŐe powodowań kolizji z formami uŐytkowania 
terenów połoŐonych sņsiedztwie. 

Rozdział 3 
Sposoby zagospodarowania terenów i obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górni-

czych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi i osuwania się mas ziemnych. Zasady 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej 

§ 12. Ze wzglňdu na istniejņce uwarunkowania 
nie okreŌla siň granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów i obiektów podlegajņcych ochronie 
lub naraŐonych na niebezpieczeŊstwo powodzi i 
osuwania siň mas ziemnych, okreŌlonych na pod-
stawie przepisów szczególnych, w tym terenów 
górniczych. 

§ 13.1. Przedmiot zmiany planu połoŐony jest w 
obszarze chronionego krajobrazu „Bolimowsko - 
Radziejowickiego z Dolinņ ŋrodkowej Rawki. 

2. W obszarze chronionego krajobrazu „Boli-
mowsko-Radziejowickiego z Dolinņ ŋrodkowej 
Rawki”, realizacja wyznaczonego planem zago-
spodarowania wymaga uwzglňdnienia warunków 
i zasad zagospodarowania okreŌlonych w przepi-
sach szczególnych. 

§ 14. Niniejszym planem nie okreŌla siň obiek-
tów i terenów, które wymagajņ ustanowienia 
szczegółowych zasad zabudowy i zagospodaro-
wania w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury 
współczesnej. 

§ 15. Ustala siň zasadň wyprzedzajņcej lub 
równoczesnej realizacji urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej, zapewniajņcej ochronň Ōrodowiska 
przed zanieczyszczeniem. 

§ 16. UciņŐliwoŌń obiektów nie powinna wykra-
czań poza granice terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

§ 17. Teren pod wzglňdem akustycznym został 
zaliczony, na podstawie przepisów prawa ochrony 
Ōrodowiska, do terenów przeznaczonych pod za-
budowň mieszkaniowņ. 

§ 18. W obszarze objňtym planem zakaz lokali-
zacji przedsiňwziňń, dla których istnieje i dla któ-
rych nałoŐono obowiņzek sporzņdzenia raportu 
oddziaływania na Ōrodowisko na podstawie prze-
pisów szczególnych (z wyjņtkiem inwestycji infra-
struktury technicznej). 

§ 19. W obszarze wystňpowania melioracji 
wszelkie przebudowy urzņdzeŊ melioracyjnych 
naleŐy uzgodniń z właŌciwym organem. 

Rozdział 4 
Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości 

§ 20.1. Przy podziale nieruchomoŌci wymagane 
jest zachowanie wartoŌci uŐytkowych wszystkich 
fragmentów wydzielonych terenów. 

§ 21. WielkoŌń i kształt wydzielanych działek 
winny umoŐliwiań funkcjonowanie terenu zgodnie 
z przeznaczeniem i przepisami szczególnymi. 

§ 22. Podział nieruchomoŌci wymaga zapew-
nienia dojazdu z drogi publicznej do kaŐdej z wy-
dzielonych działek budowlanych. 

§ 23.1. Fragment działki wydzielony pod dojazd 
winien posiadań szerokoŌń zapewniajņcņ obsługň 
komunikacyjnņ wszystkich fragmentów terenu 
oraz moŐliwoŌń wprowadzenia uzbrojenia nie-
zbňdnego do realizacji okreŌlonego planem prze-
znaczenia. 

2. Fragment działki wydzielony pod dojazd wi-
nien posiadań szerokoŌń minimum 5m, gdy do 
działek przewiduje siň doprowadzenie wyłņcznie 
sieci wody i energii elektrycznej; gdy przewiduje 
siň dodatkowe uzbrojenie – szerokoŌń dojazdu 
powinna byń powiňkszona proporcjonalnie do 
potrzeb wynikajņcych z przepisów odrňbnych, 
norm, warunków realizacji sieci technicznych. 

3. Wydzielenie działki pod dojazd wymaga za-
chowania trójkņtnego poszerzenia pasa drogowe-
go w obrňbie skrzyŐowania z drogņ publicznņ o 
długoŌci boków – minimum 5,0m - równoległych 
do osi drogi; warunek ten nie dotyczy sytuacji 
uzasadnionej wzglňdami technicznymi lub ochro-
nņ drzewostanu. 

§ 24.1. Dzielona i wydzielana pod okreŌlone 
planem przeznaczenie działka winna spełniań na-
stňpujņce parametry: 

1) minimalna szerokoŌń działki wydzielanej pod 
zabudowň mieszkaniowņ w linii rozgraniczajņ-
cej drogi - 20m; 
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2) minimalna powierzchnia działki wydzielanej 

pod zabudowň mieszkaniowņ – 1200m2; 

3) kņt nachylenia granicy działki w stosunku do 
pasa drogowego nawiņzujņcy do istniejņcych 
granic. 

2. Działki gruntów nie spełniajņce warunków, o 
których mowa w ust. 1 i 2, mogņ byń wydzielane 
wyłņcznie w celu powiňkszenia sņsiedniej nieru-
chomoŌci lub regulacji granic miňdzy sņsiadujņ-
cymi nieruchomoŌciami. 

3. Dopuszcza siň działki budowlane mniejsze 
niŐ okreŌlone w pkt 2, o ile wydzielone zostały do 
dnia uchwalenia planu. 

§ 25. Nie okreŌla siň terenów do objňcia scale-
niem i podziałem nieruchomoŌci. 

Rozdział 5 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji 

§ 26.1. Obsługň komunikacyjnņ terenu zapew-
niajņ: 

1) droga powiatowa okreŌlona w planie obowiņ-
zujņcym symbolem 04 KZ; 

2) drogi wewnňtrzne okreŌlone w planie obowiņ-
zujņcym symbolem KDW; 

3) ciņgi pieszo-jezdne oznaczone w niniejszym 
planie symbolem KDX; 

4) dojŌcia lub dojazdy w granicach wyznaczonego 
terenu. 

2. DojŌcia lub dojazdy w ramach wyznaczone-
go terenu nie sņ w rozumieniu niniejszego planu 
drogami publicznymi ani ogólnodostňpnymi dro-
gami wewnňtrznymi. 

§ 27. Realizacja wyznaczonego planem prze-
znaczenia pod usługi wymaga budowy parkingu 
wewnňtrznego. 

§ 28. Ustala siň obowiņzek realizacji miejsc po-
stojowych dla samochodów osobowych w iloŌci 
minimum: 

1) w przypadku realizacji obiektu usługowego: 

a) jedno miejsce postojowe na cztery miejsca 
pracy, 

b) jedno stanowisko na dostawň towaru, 

c) jedno stanowisko na kaŐde 50m2 po-
wierzchni sprzedaŐy; 

2) w przypadku realizacji obiektu gastronomicz-
nego: 

a) jedno ogólnodostňpne stanowisko na kaŐde 
40m² powierzchni uŐytkowej budynku lub 
cztery miejsca konsumpcyjne, 

b) jedno miejsce postojowe na cztery miejsca 
pracy, 

c) jedno stanowisko na dostawň towaru; 

3) w przypadku realizacji obiektu hotelowego: 

a) jedno ogólnodostňpne stanowisko na kaŐde 
2 miejsca noclegowe, 

b) jedno stanowisko postojowe na cztery miej-
sca pracy; 

4) w przypadku realizacji budynku mieszkalnego – 
minimum 1 stanowisko na jedno mieszkanie z 
uwzglňdnieniem miejsc w garaŐach. 

Rozdział 6 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 29.1. Ustala siň, w zaleŐnoŌci od potrzeb, wy-
posaŐenie terenu w sieci i urzņdzenia infrastruktu-
ry technicznej: 

1) zaopatrzenia w wodň; 

2) gromadzenia, odprowadzania Ōcieków i wód 
opadowych; 

3) elektroenergetyczne; 

4) gazowe; 

5) telekomunikacyjne; 

6) cieplne przy zachowaniu pozostałych ustaleŊ 
planu i przepisów szczególnych. 

2. Dopuszcza siň wyposaŐenie terenów w inne 
urzņdzenia i sieci infrastruktury technicznej pod 
warunkiem zachowania pozostałych ustaleŊ planu 
oraz interesów osób trzecich. 

3. Ustala siň zakaz realizacji urzņdzeŊ teleko-
munikacyjnych wykorzystujņcych fale radiowe 
(radiowych urzņdzeŊ nadawczych) oraz zakaz loka-
lizacji masztów telefonii komórkowej. 

4. Ustala siň prawo realizacji sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej w ramach pasów drogo-
wych dróg (ulic), dojŌń i dojazdów. 

5. Dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji sieci in-
frastruktury technicznej w pasach terenu miňdzy 
liniņ rozgraniczajņcņ drogi, a liniņ zabudowy, przy 
zachowaniu przepisów odrňbnych z uwzglňdnie-
niem zasad i warunków oraz standardów zabu-
dowy i zagospodarowania ustalonych w planie. 

6. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest 
moŐliwe zrealizowanie sieci infrastruktury tech-
nicznej według zasad okreŌlonych w ust. 4 i 5, 
dopuszcza siň budowň (przebudowň) linii elektro-
energetycznej Ōredniego i niskiego napiňcia poza 
wskazanymi terenami, pod warunkiem zachowa-
nia moŐliwoŌci realizacji przeznaczenia danego 
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terenu, z uwzglňdnieniem standardów zabudowy i 
zagospodarowania terenu, a takŐe przepisów od-
rňbnych. 

§ 30. Ustala siň warunki obsługi terenu w za-
kresie infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň – w oparciu o wodociņg 
gminny wyposaŐony w hydrant dla celów prze-
ciwpoŐarowych lub ujňń własnych z zachowa-
niem przepisów odrňbnych; 

2) odprowadzanie czystych wód opadowych z 
wykorzystaniem retencji terenowej do wód 
powierzchniowych bņdŎ ziemi bez oczyszcza-
nia, zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
z terenów okreŌlonych w przepisach szczegól-
nych jako zanieczyszczone i nie zaopatrzone w 
kanalizacjň deszczowņ, do wód powierzchnio-
wych lub ziemi, po uprzednim oczyszczeniu w 
stopniu i zakresie okreŌlonym w przepisach od-
rňbnych; 

4) odprowadzanie Ōcieków bytowych do zbiorni-
ków bezodpływowych i oczyszczalni przydo-
mowych zgodnie z przepisami odrňbnymi, 
wywóz do oczyszczalni Ōcieków z zachowaniem 
przepisów odrňbnych; docelowo do sieci kana-
lizacyjnej, z jednoczesnņ likwidacjņ szczelnych 
zbiorników bezodpływowych na nieczystoŌci 
ciekłe; 

5) usuwanie odpadów poprzez segregacjň i wy-
wóz na urzņdzone składowisko odpadów, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

6) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ w opar-
ciu o: 

a) istniejņce i projektowane stacje transforma-
torowe, 

b) istniejņce i projektowane linie elektroener-
getyczne Ōredniego i niskiego napiňcia, 

c) projektowane niekonwencjonalne Ŏródła 
energii (zakaz lokalizacji wiatraków); 

7) zaopatrzenie w ciepło – indywidualnie, doce-
lowo w oparciu o gaz, olej opałowy, itp. lub 
niekonwencjonalne Ŏródła ciepła. 

Rozdział 7 
Przeznaczenie terenu, parametry  

i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu 

§ 31. Dla terenu o symbolu 1 MN okreŌla siň: 

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej wbudowanej w budynek mieszkal-
ny. 

2. Zasady i warunki zagospodarowania: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojņca; 

2) wysokoŌń budynków mieszkalnych do  
2 kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze uŐytkowe; 

3) maksymalna wysokoŌń budynków miesz-
kalnych liczona od poziomu terenu rodzi-
mego do kalenicy dachu, do 9m; 

4) poziom parteru wyniesiony maksymalnie 
nad poziom terenu rodzimego do 0,7m; 

5) stosowanie dachów dwu- lub wielospa-
dowych; 

6) maksymalne nachylenie połaci dachowych 
dwuspadowych – od 30° do 45º; 

7) dachy kryte dachówkņ ceramicznņ lub in-
nym materiałem imitujņcym dachówkň; 

8) wysokoŌń pozostałych budynków do 4,0m 
od poziomu terenu rodzimego z realizacjņ 
dachów płaskich lub pozostałych; 

9) usługi wbudowane w budynki mieszkalne 
mogņ stanowiń do 25% pow. całkowitej 
budynku mieszkalnego; 

10) udział terenu biologicznie czynnego - co 
najmniej 60% powierzchni działki; 

11) wskaŎnik zabudowy nie powinien przekra-
czań wielkoŌci 0,2; 

12) powierzchnia utwardzona nie powinna 
przekraczań 15% powierzchni działki; 

12) nieprzekraczalne linie zabudowy od ul. 
Polnej (według rysunku planu), Górnej,  
5 KDW, 6 KDW oraz od istniejņcych i pro-
jektowanych dojŌń i dojazdów – 5m od linii 
rozgraniczajņcych drogi; 

13) istniejņca, wykształcona linia zabudowy od 
ulicy Wiejskiej - 8m od krawňdzi jezdni, 
pokrywajņca siň z liniņ rozgraniczajņcņ uli-
cy do zachowania dla istniejņcej zabudo-
wy; 

14) nowoprojektowane budynki mieszkalne 
przy ul. Wiejskiej winny byń lokalizowane 
w odległoŌci minimum 15m od krawňdzi 
jezdni; pozostałe w odległoŌci min. 8m od 
krawňdzi jezdni; 

15) dla projektowanej stacji transformatoro-
wej 15/0,4 kV naleŐy wydzieliń działki o 
wymiarach min. 3m x 2m z dojazdem do 
drogi publicznej; 

16) odległoŌci obiektów budowlanych od sieci 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej zgod-
ne z przepisami odrňbnymi; 
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17) od istniejņcego rowu naleŐy zachowań 
wolny pas terenu o szerokoŌci umoŐliwia-
jņcej bieŐņcņ konserwacjň zgodnie z prze-
pisami szczególnymi; 

18) istniejņcy warsztat do zachowania, bez 
moŐliwoŌci rozbudowy. 

§ 32. Dla terenu o symbolu 2 MN okreŌla siň: 

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej wbudowanej w budynek mieszkal-
ny. 

2. Zasady i warunki zagospodarowania: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojņca; 

2) wysokoŌń budynków mieszkalnych do  
2 kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze uŐytkowe; 

3) maksymalna wysokoŌń budynków miesz-
kalnych liczona od poziomu terenu rodzi-
mego do kalenicy dachu, do 9m; 

4) poziom parteru wyniesiony maksymalnie 
nad poziom terenu rodzimego do 0,7m; 

5) stosowanie dachów dwu- i wielospado-
wych; 

6) maksymalne nachylenie połaci dachowych 
dwuspadowych – od 30° do 45º; 

7) dachy kryte dachówkņ ceramicznņ lub in-
nym materiałem imitujņcym dachówkň; 

8) wysokoŌń pozostałych budynków do 4,0 m 
od poziomu terenu rodzimego z realizacjņ 
dachów płaskich lub pozostałych; 

9) usługi wbudowane w budynki mieszkalne 
mogņ stanowiń do 25% pow. całkowitej 
budynku mieszkalnego; 

10) udział terenu biologicznie czynnego - co 
najmniej 60% powierzchni działki; 

11) wskaŎnik zabudowy nie powinien przekra-
czań wielkoŌci 0,2; 

12) powierzchnia utwardzona nie powinna 
przekraczań 15% powierzchni działki; 

13) nieprzekraczalne linie zabudowy od  
ul. Polnej, 6 KDW, 7 KDW oraz od istniejņ-
cych i projektowanych dojŌń i dojazdów – 
5m od linii rozgraniczajņcych drogi; 

14) istniejņca, wykształcona linia zabudowy od 
ulicy Wiejskiej - 8m od krawňdzi jezdni, 
pokrywajņca siň z liniņ rozgraniczajņcņ uli-
cy do zachowania dla istniejņcej zabudo-
wy; 

15) nowoprojektowane budynki mieszkalne 
przy ul. Wiejskiej winny byń lokalizowane 
w odległoŌci minimum 15m od krawňdzi 
jezdni; pozostałe w odległoŌci min. 8m od 
krawňdzi jezdni; 

16) dla projektowanej stacji transformatoro-
wej 15/0,4 kV naleŐy wydzieliń działki o 
wymiarach min. 3m x 2m z dojazdem do 
drogi publicznej; 

17) odległoŌci obiektów budowlanych od sieci 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej zgod-
ne z przepisami odrňbnymi. 

§ 33. Dla terenu o symbolu 3 MN okreŌla siň: 

1. Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług 
wbudowanych w budynek mieszkalny. 

2. Zasady i warunki zagospodarowania: 

1) zabudowa mieszkaniowa wolnostojņca; 

2) wysokoŌń budynków mieszkalnych do  
2 kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze uŐytkowe; 

3) maksymalna wysokoŌń budynków miesz-
kalnych liczona od poziomu terenu rodzi-
mego do kalenicy dachu, do 9m; 

4) poziom parteru wyniesiony maksymalnie 
nad poziom terenu rodzimego do 0,7m; 

5) stosowanie dachów dwu- i wielospado-
wych, 

6) maksymalne nachylenie połaci dachowych 
dwuspadowych – od 30° do 45º, 

7) dachy kryte dachówkņ ceramicznņ lub in-
nym materiałem imitujņcym dachówkň, 

8) wysokoŌń pozostałych budynków do 4,0m 
od poziomu terenu rodzimego z realizacjņ 
dachów płaskich lub pozostałych; 

9) usługi wbudowane w budynki mieszkalne 
mogņ stanowiń do 25% pow. całkowitej 
budynku mieszkalnego; 

10) udział terenu biologicznie czynnego - co 
najmniej 60% powierzchni działki; 

11) wskaŎnik zabudowy nie powinien przekra-
czań wielkoŌci 0,2; 

12) powierzchnia utwardzona nie powinna 
przekraczań 15% powierzchni działki; 

13) nieprzekraczalne linie zabudowy od  
ul. Polnej, 7 KDW, 8 KDX oraz od istniejņ-
cych i projektowanych dojŌń i dojazdów – 
5m od linii rozgraniczajņcych drogi; 
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14) istniejņca, wykształcona linia zabudowy od 
ulicy Wiejskiej - 8m od krawňdzi jezdni, 
pokrywajņca siň z liniņ rozgraniczajņcņ uli-
cy do zachowania dla istniejņcej zabudo-
wy; 

15) nowoprojektowane budynki mieszkalne 
przy ul. Wiejskiej winny byń lokalizowane 
w odległoŌci minimum 15 m od krawňdzi 
jezdni; pozostałe w odległoŌci min. 8m od 
krawňdzi jezdni; 

16) dla projektowanej stacji transformatoro-
wej 15/0,4 kV naleŐy wydzieliń działki o 
wymiarach min. 3m x 2m z dojazdem do 
drogi publicznej; 

17) odległoŌci obiektów budowlanych od sieci 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej zgod-
ne z przepisami odrňbnymi. 

§ 34. Dla terenu o symbolu 4 UT okreŌla siň: 

1. Przeznaczenie – tereny usług turystyki, rekre-
acji i wypoczynku z dopuszczeniem usług zwiņ-
zanych z funkcjņ podstawowņ; miňdzy innymi: 
handlu, gastronomii, hoteli oraz zabudowy 
mieszkaniowej dla właŌciciela terenu 

2. Zasady i warunki zagospodarowania: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň oŌrodków wypo-
czynkowych lub hoteli, umoŐliwiajņcych 
pobyt do 100 osób; 

2) zachowanie istniejņcych obiektów i urzņ-
dzeŊ turystyczno-rekreacyjnych z moŐli-
woŌciņ ich rozbudowy i przebudowy bez 
moŐliwoŌci zwiňkszania wysokoŌci tych 
obiektów; 

3) wysokoŌń nowej zabudowy turystyczno-
rekreacyjnej do 2 kondygnacji nadziem-
nych; 

4) maksymalna wysokoŌń nowych budynków 
zwiņzanych z funkcjņ podstawowņ i do-
puszczonņ liczona od poziomu terenu ro-
dzimego do kalenicy dachu - do 9m; 

5) wyklucza siň stosowanie w elewacjach 
budynków okładzin z tworzyw sztucznych - 
np. saiding; 

6) stosowanie dachów krytych dachówkņ lub 
materiałem dachówko podobnym, o kņcie 
nachylenia 30°- 45°; 

7) wysokoŌń pozostałych budynków (typu 
gospodarczych, garaŐowych itp. do 4,0m 
od poziomu terenu rodzimego z realizacjņ 
dachów płaskich lub pozostałych; 

8) udział terenu biologicznie czynnego - co 
najmniej 50% wyznaczonego terenu; 

9) wskaŎnik zabudowy nie powinien przekra-
czań wielkoŌci 0,3; 

10) nieprzekraczalne linie zabudowy od  
ul. Letniskowej i Polnej – 5m od linii roz-
graniczajņcych drogi; 

11) dopuszcza siň realizacjň budynku miesz-
kalnego w odległoŌci minimum 15m od 
krawňdzi jezdni ul. Wiejskiej; 

12) odległoŌci obiektów budowlanych od sieci 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej zgod-
ne z przepisami odrňbnymi; 

§ 35. Dla terenu o symbolu 5 KDW okreŌla siň: 

1. Przeznaczenie – teren dróg wewnňtrznych  
(dojazd z drogi publicznej), 

2. Zasady i warunki zagospodarowania: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych – 
10m; 

2) minimalna szerokoŌń jezdni – 3,00m; 

3) dojazd do terenów zabudowy mieszkanio-
wej; 

4) plac do zawracania o wymiarach 15 x 20m. 

§ 36. Dla terenu o symbolu 6 KDW okreŌla siň; 

1. Przeznaczenie – teren dróg wewnňtrznych  
(dojazd z dróg publicznych), 

2. Zasady i warunki zagospodarowania: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych –  
wg stanu istniejņcego; 

2) minimalna szerokoŌń jezdni – 3,00m; 

3)  dojazd do terenów zabudowy mieszkanio-
wej. 

§ 37. Dla terenu o symbolu 7 KDW okreŌla siň: 

1. Przeznaczenie – teren dróg wewnňtrznych  
(dojazd z dróg publicznych). 

2. Zasady i warunki zagospodarowania: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych –  
wg stanu istniejņcego, 

2) dojazd do terenów zabudowy mieszkanio-
wej. 

§ 38. Dla terenu o symbolu 8 KDX okreŌla siň; 

1. Przeznaczenie – ciņg pieszo-jezdny 

2. Zasady i warunki zagospodarowania: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych –  
wg stanu istniejņcego; 

2) dojazd i dojŌcie do terenów zabudowy 
mieszkaniowej. 
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§ 39. Dla terenu o symbolu 9 E okreŌla siň: 

1. Przeznaczenie – tereny elektroenergetyki. 

2. Zasady i warunki zagospodarowania – stacja 
transformatorowa ze Ōredniego na niskie na-
piňcie – do utrzymania. 

§ 40. Dla terenu o symbolu 10 E okreŌla siň; 

1. Przeznaczenie – tereny elektroenergetyki. 

2. Zasady i warunki zagospodarowania – stacja 
transformatorowa ze Ōredniego na niskie na-
piňcie – do utrzymania. 

Rozdział 8 
Postanowienia końcowe 

§ 41. Zmianņ planu miejscowego ustala siň 
stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w wysoko-
Ōci: 

- 10% dla zabudowy mieszkaniowej (MN), 

- 10% dla zabudowy usługowej (UT), 

- 0% dla pozostałych terenów. 

 

§ 42. Traci moc: 

- uchwała nr XXVIII/133/2000 Rady Gminy Ra-
dziejowice z dnia 4 paŎdziernika 2000r. w spra-
wie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ra-
dziejowice dla fragmentu wsi Tartak, Nowy 
Dworek, Budy Stare, Zboiska, Radziejowice; 

- uchwała nr XXXIII/144/98 Rady Gminy Radzie-
jowice z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie za-
twierdzenia zmiany miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Radziejowice dla fragmentu wsi Krze, Kura-
nów, Radziejowice Parcel, Tartak Brzózki, Ra-
dziejowice, Słabomierz. 

- uchwała nr XV/83/2004 Rady Gminy Radziejo-
wice z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie za-
twierdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Radziejowice, w 
zakresie okreŌlonym niniejszņ uchwałņ. 

§ 43.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Radziejowice: 

Urszula Ciężka 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XL/222/2010 
Rady Gminy Radziejowice 

z dnia 23 marca 2010r. 
 

Zawierajņcy rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu 
 
W trakcie wyłoŐenia do publicznego wglņdu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Radziejowice, dotyczņcej fragmentu miejscowoŌci Tartak Brzózki i w ciņgu 14 dni od dnia 
zakoŊczenia wyłoŐenia projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na Ōrodowisko, nie wpłynňły 
Őadne uwagi. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Radziejowice: 

Urszula Ciężka 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XL/222/2010 
Rady Gminy Radziejowice 

z dnia 23 marca 2010r. 
 

Zawierajņcy rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy 

 
Na terenie bňdņcym przedmiotem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice w 
miejscowoŌci Tartak Brzózki nie przewiduje siň realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re zgodnie z przepisami o finansach publicznych naleŐņ do zadaŊ własnych gminy. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Radziejowice: 

Urszula Ciężka 
 
 

2886 
2 886 

UCHWAŁA Nr XLIV/364/10 

RADY MIASTA ŻYRARDOWA 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa  
na lata 2010-2013”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z póŎn. 
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
Rada Miasta ŏyrardowa uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Przyjmuje siň „Gminny program Opieki 
nad Zabytkami dla Miasta ŏyrardowa na lata 2010 
-2013” w brzmieniu zgodnym z załņcznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Prezy-
dentowi Miasta ŏyrardowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miasta ŏyrardowa: 

Sławomir Suski 
 

 


