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UCHWAŁA Nr XXXIV/219/2010 

RADY GMINY CHYNÓW 

z dnia 30 lipca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego obszar wsi Barcice Drwalewskie. 

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 póčn. zm.) oraz art. 20 i 
29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.), w związku z uchwałą 
nr XV/96/08 Rady Gminy Chynów z dnia 19 marca 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego obszar wsi Barcice 
Drwalewskie, stwierdzając, ďe plan jest zgodny ze 
studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Chynów, przyjć-
tym uchwałą nr XIV/75/08 Rady Gminy Chynów z 
dnia 29 stycznia 2008r. Rada Gminy Chynów na 
wniosek Wójta Gminy Chynów uchwala, co na-
stćpuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, zwany dalej w treċci 
uchwały planem, obejmujący obszar wsi Barcice 
Drwalewskie, w gminie Chynów. 

§ 2. Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1) rysunek planu sporządzony w skali 1:1000, na 
którym wskazano granice obowiązywania pla-
nu, bćdący załącznikiem nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag do projektu planu, bć-
dące załącznikiem nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
bćdące załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 3. Celem planu miejscowego jest stworzenie 
podstaw materialno - prawnych dla wydawania 
pozwoleĉ na budowć oraz rozwiązywania konflik-
tów przestrzennych na obszarze objćtym planem 
poprzez okreċlenie zasad adaptacji, rozbudowy i 
przebudowy istniejących obiektów kubaturowych, 
okreċlenie zasad wprowadzenia nowego układu 
komunikacji oraz ustalenie zasad udostćpniania 
terenów pod nową zabudowć. 

§ 4.1. W planie okreċla sić: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róďnym przeznaczeniu lub róď-
nych zasadach zagospodarowania; 

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

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury, 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

5) szczegółowe zasady i warunki łączenia i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem; 

6) parametry i wskačniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskačniki 
intensywnoċci zabudowy; 

7) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów, oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

9) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
adaptacji, rozbudowy i budowy urządzeĉ ko-
munikacyjnych w obszarze obowiązywania 
ustaleĉ planu; 

10) zasady obsługi w zakresie wyposaďenia w 
infrastrukturć techniczną oraz adaptacji, roz-
budowy i budowy urządzeĉ infrastruktural-
nych w obszarze obowiązywania ustaleĉ pla-
nu; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenu; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć za wzrost wartoċci nieru-
chomoċci spowodowany uchwaleniem ni-
niejszego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

2. W planie nie okreċla sić zasad ochrony dóbr 
kultury współczesnej, zasad przeprowadzania sca-
leĉ nieruchomoċci granic, a takďe sposobów za-
gospodarowania terenów lub obiektów podlega-
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jących ochronie na podstawie odrćbnych przepi-
sów, poniewaď nie odnoszą sić do terenu objćte-
go planem. 

§ 5.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wynika in-
aczej, 

2) liniach rozgraniczających - naleďy przez to 
rozumieć linie okreċlone na rysunku planu 
symbolem graficznym, zgodnie z legendą, 
których oċ wyznacza przebieg granicy pomić-
dzy terenami o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania, 

3) terenie - naleďy przez to rozumieć fragment 
obszaru planu, wyodrćbniony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi o okreċlonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 

4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku 
planu linie, których nie moďe przekroczyć za-
budowa, 

5) obowiązujących liniach zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć ċciċle wyznaczone na ry-
sunku planu linie wskazujące umiejscowienie 
elewacji budynków; a tym samym jedno-
znacznie wskazujące lokalizacjć budynków od 
strony ulic i placów publicznych, bez 
uwzglćdniania: balkonów, loggii, tarasów, 
schodów zewnćtrznych, pochylni, ramp i wy-
kuszy wystających poza obrys budynku nie 
wićcej niď 1,3m oraz okapów i gzymsów wy-
stających poza obrys budynku nie wićcej niď 
0,8m, 

6) przeznaczeniu podstawowym terenu - naleďy 
przez to rozumieć ustalone w planie przezna-
czenia danego terenu wyodrćbnionego linia-
mi rozgraniczającymi oraz odpowiadający mu 
sposób zagospodarowania i zabudowy, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - naleďy 
przez to rozumieć przeznaczenie i związany z 
nim sposób zagospodarowania, jakie są do-
puszczone na wyodrćbnionym terenie, przy 
czym warunki tego dopuszczenia okreċla ni-
niejsza uchwała, 

8) funkcji uzupełniającej – naleďy przez to rozu-
mieć funkcjć dla której przeznaczone jest nie 
wićcej niď 20% powierzchni uďytkowej zabu-
dowy na kaďdej działce inwestycyjnej, 

9) intensywnoċci zabudowy - naleďy przez to ro-
zumieć wskačnik, obliczony z ilorazu sumy 
powierzchni całkowitej kondygnacji naziem-
nych w obrysie ċcian zewnćtrznych budyn-
ków bez balkonów i tarasów, wszystkich 

obiektów budowlanych zlokalizowanych na 
działce inwestycyjnej i powierzchni tej działki, 

10) procencie zabudowy terenu - naleďy przez to 
rozumieć wskačnik procentowy wielkoċci po-
wierzchni zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej na wyodrćbnio-
nym w planie terenie, 

11) minimalnym wskačniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej – naleďy przez to rozumieć 
najmniejszą dopuszczalną powierzchnić bio-
logicznie czynną na działce inwestycyjnej wy-
raďoną w procentach, 

12) liczbie kondygnacji - naleďy przez to rozumieć 
liczbć nadziemnych kondygnacji uďytkowych 
budynku, 

13) wysokoċci budynku - naleďy przez to rozumieć 
wymiar pionowy budynku lub jego czćċci, 
mierzony od poziomu gruntu rodzimego do 
najwyďej połoďonej krawćdzi dachu lub punk-
tu zbiegu połaci dachowej, 

14) szerokoċć elewacji frontowej budynku – nale-
ďy przez to rozumieć całkowitą szerokoċć bu-
dynku liczoną w wymiarze równoległym do 
drogi, przy której budynek jest usytuowany, 

15) działce budowlanej – naleďy przez to rozumieć 
nieruchomoċć gruntową lub działkć gruntu, 
której wielkoċć, cechy geometryczne, dostćp 
do istniejącej lub planowanej drogi publicznej 
oraz wyposaďenie w istniejące lub planowane 
urządzenia infrastruktury technicznej, spełnia-
ją wymogi realizacji obiektów budowlanych, 
wynikające z odrćbnych przepisów i niniejszej 
uchwały oraz zabudowaną działkć gruntu, 
której wielkoċć, cechy geometryczne, dostćp 
do drogi publicznej oraz wyposaďenie w 
urządzenia infrastruktury technicznej umoďli-
wiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z 
budynków i urządzeĉ połoďonych na tej dział-
ce, 

16) działce inwestycyjnej – naleďy przez to rozu-
mieć działkć lub zespół działek ewidencyj-
nych, na których realizuje sić inwestycjć, 

17) uciąďliwoċci dla ċrodowiska – naleďy przez to 
rozumieć oddziaływanie na ċrodowisko w 
stopniu pogarszającym standard warunków 
zamieszkania na terenach sąsiednich albo do-
kuczliwe dla otaczającego ċrodowiska oraz 
wpływające na zniszczenie lub zanieczyszcze-
nie ċrodowiska, a zwłaszcza: hałas, wibracje, 
zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie 
odpadami, 

18) usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to 
rozumieć inwestycje o funkcji usługowej, któ-
rych eksploatacja nie powoduje uciąďliwoċci 
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dla ċrodowiska zgodnie z definicją zawartą w 
pkt 17, 

19) usługach bytowych – naleďy przez to rozu-
mieć obiekty budowlane i lokale oraz tereny, 
słuďące działalnoċci związanej z podstawową 
obsługą lokalnej społecznoċci, z wyłączeniem 
działalnoċci wytwarzającej bezpoċrednio, me-
todami przemysłowymi, dobra materialne i z 
wyłączeniem usług motoryzacyjnych, 

20) przepisach szczególnych lub odrćbnych - na-
leďy przez to rozumieć inne przepisy i prawa 
poza ustawą o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

2. Dla pojćć nie zdefiniowanych w niniejszej 
uchwale obowiązują pojćcia zdefiniowane w 
przepisach odrćbnych. 

§ 6.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte 
w tekċcie uchwały planu do terenu objćtego gra-
nicami planu miejscowego. 

2. Rysunek planu ustala przeznaczenie terenów 
oraz linie rozgraniczające tereny o róďnych funk-
cjach lub róďnych zasadach zagospodarowania, 
stosowanie do ustaleĉ zawartych w uchwale, przy 
uďyciu oznaczeĉ zastosowanych w rysunku planu, 
opisanych w legendzie. 

3. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obowiązywania planu, 

2) linie rozgraniczające, 

3) kolejny numer terenu i symbol przeznaczenia 
terenu, 

4) linie zabudowy, w tym: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

b) obowiązujące linie zabudowy, 

5) wymiarowanie odległoċci pomićdzy liniami, 

6) miejsca lokalizacji dominant wysokoċciowych 
lub przestrzennych, 

7) szpalery drzew projektowane, 

8) ċcieďki rowerowe, 

9) istniejące rowy do zachowania, 

10) zadrzewienia cenne ze wzglćdów przyrodni-
czych – do zachowania, 

11) zbiorniki retencyjne do zachowania. 

4. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu mają charakter informacyjny: 

1) proponowany podział terenów na działki, 

2) budynki istniejące – nie kolidujące z ustalenia-
mi planu, 

3) istniejąca linia wysokiego napićcia wraz ze 
strefą ochronną, 

4) gazociąg wysokiego ciċnienia 6,4 MPa, 

5) jezdnie projektowanych i istniejących dróg, 

6) obiekty zabytkowe. 

Rozdział 2 
Ustalenia dla całego obszaru 

Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego, w tym prze-
strzeni publicznych 

§ 7. Dominującą funkcją terenu objćtego pla-
nem miejscowym jest zabudowa mieszkaniowa i 
zabudowa zagrodowa towarzysząca terenom pro-
dukcji rolnej oraz tereny rolne i terenu leċne. 

§ 8. Tereny wydzielone liniami rozgraniczają-
cymi mają na rysunku planu oznaczenie, na które 
składa sić: kolejny numer terenu oraz symbol 
okreċlający przeznaczenie podstawowe terenu. 

§ 9. Plan wyróďnia tereny przeznaczone na na-
stćpujące cele: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MU, 

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem MR, 

4) tereny usług, oznaczone na rysunku planu 
symbolem U, 

5) teren usług kultury i handlu, oznaczony na 
rysunku planu symbolem UK/UH, 

6) teren usług kultury i zieleni parkowej ozna-
czony na rysunku planu symbolem UK/ZP, 

7) teren zabudowy produkcyjnej, składów i ma-
gazynów, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem P, 

8) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ZP, 

9) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZL, 

10) tereny produkcji rolnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem R, 

11) tereny urządzeĉ hydrograficznych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem IH, 
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12) teren publicznej drogi głównej ruchu przy-

spieszonego, oznaczony na rysunku planu 
symbolem KDGP, 

13) tereny publicznych dróg zbiorczych, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem KDZ, 

14) tereny publicznych dróg lokalnych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem KDL, 

15) tereny publicznych dróg dojazdowych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDD, 

16) tereny ciągów pieszo - jezdnych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem KPJ, 

17) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KP, 

18) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW, 

19) tereny placów publicznych, oznaczonych 
zgodnie z symbolem podanym w legendzie 
rysunku planu. 

§ 10.1. Wyznacza sić układ głównych prze-
strzeni publicznych, w skład, których wchodzą 
tereny ulic publicznych (KDZ, KDL, KDD), ciągów 
pieszo – jezdnych (KPJ) i ciągów pieszych (KP) 
oraz placów publicznych. 

2. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych ustala sić: 

1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudo-
wy, a takďe wymaganą kolorystykć elewacji, 

2) nakaz dostosowania przestrzeni publicznych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 

3) nakaz sytuowania ogrodzeĉ w linii rozgranicza-
jącej drogi ustalonej w planie, 

4) od strony przestrzeni publicznych nakaz stoso-
wania ogrodzeĉ aďurowych co najmniej powy-
ďej 0,6m od poziomu terenu i wprowadzania 
przeċwitów umoďliwiających naturalny prze-
pływ powietrza o łącznej powierzchni stano-
wiącej min. 25% powierzchni aďurowej czćċci 
ogrodzenia mićdzy słupami, 

5) zakaz lokalizowania wolnostojących reklam i 
znaków informacyjno – plastycznych na całym 
obszarze objćtym planem z wyjątkiem terenów 
oznaczonych symbolem P, 

6) dopuszczenie reklam i znaków informacyjno - 
plastycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warunkiem, 
ďe powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie prze-
kroczy 3m2, 

7) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na małych obiektach kubaturo-
wych i innych uďytkowych elementach wypo-

saďenia przestrzeni publicznych (wiaty przy-
stankowe, latarnie) nie moďe utrudniać korzy-
stania z nich lub zakłócać ich uďytkowania. 

3. Ustalenia pkt 5-7 nie dotyczą gminnego sys-
temu informacji przestrzennej oraz znaków dro-
gowych. 

§ 11. Ustala sić zakaz lokalizowania wszelkiej - 
stałej i tymczasowej zabudowy oraz innych obiek-
tów o funkcjach usług i handlu poza terenami 
wyznaczonymi dla tych funkcji oraz poza zasić-
giem odpowiednich linii zabudowy, a w szczegól-
noċci w liniach rozgraniczających ulic i ciągów 
pieszych, z wyjątkiem obiektów tymczasowych 
lokalizowanych na potrzeby prowadzenia robót 
budowlanych w obrćbie działki inwestycyjnej, na 
której realizowana jest inwestycja docelowa, w 
czasie waďnoċci pozwolenia na budowć. 

Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu 

§ 12. Zasady zagospodarowania terenów i 
kształtowania zabudowy muszą być zgodne z 
ustaleniami szczegółowymi planu, okreċlonymi w 
rozdziale 3 uchwały oraz zawartymi na rysunku 
planu. 

§ 13. Istniejąca zabudowa, w tym zabudowa 
zlokalizowana na działkach mniejszych niď norma-
tywne, moďe podlegać wymianie, rozbudowie i 
przebudowie pod warunkiem przestrzegania za-
sad zabudowy, okreċlonych niďej w planie dla 
zabudowy nowej, moďe teď podlegać zmianie spo-
sobu uďytkowania, pod warunkiem utrzymania 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
dla terenu. 

§ 14. Ustala sić zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w celu stworzenia 
spójnego kompleksu zabudowy; w tym celu wy-
znacza sić: 

1) maksymalny procent zabudowy terenu, mak-
symalną intensywnoċć zabudowy, minimalny 
procent powierzchni biologicznie czynnej, a 
takďe minimalną i maksymalną wysokoċć za-
budowy – według ustaleĉ szczegółowych za-
wartych w Rozdziale 3 uchwały, 

2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudo-
wy, wg rysunku planu, 

3) inne wymogi, w tym: kształt dachów, kolory 
elewacji według ustaleĉ szczegółowych zawar-
tych w Rozdziale 3 uchwały. 

§ 15. Wskazuje sić miejsca lokalizacji dominant 
wysokoċciowych lub przestrzennych, których wy-
sokoċć moďe być wićksza niď wskazana w ustale-
niach szczegółowych dla całego terenu, jednak nie 
moďe przekraczać wysokoċci 20m. 
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§ 16.1. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zabudowy zagrodowej oraz terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
ustala sić stosowanie dachów spadzistych o kącie 
nachylenia połaci dachowych 20° - 45°. 

2. Dla terenów niewymienionych w ust. 1 
kształt dachów według ustaleĉ szczegółowych. 

§ 17. Ustala sić obowiązek stosowania na ele-
wacjach budynków stonowanej kolorystyki o 
przewadze jasnych kolorów naturalnych i kolorów 
ziemi. 

Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego oraz zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 18. W zakresie ochrony ċrodowiska ustala sić: 

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeĉ, mo-
gących znacząco oddziaływać na ċrodowisko, 
za wyjątkiem terenów oznaczonych symbo-
lem P, 

2) przekraczające dopuszczalne wielkoċci oddzia-
ływanie na ċrodowisko poprzez emisjć sub-
stancji i energii, w szczególnoċci dotyczące wy-
twarzania hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych, musi zamykać 
sić na działce inwestycyjnej, na jakiej jest wy-
twarzane, 

3) podejmowanie działalnoċci, w tym działalnoċci 
produkcyjnej, wiąďącej sić z wprowadzeniem 
substancji zanieczyszczających powietrze, jest 
moďliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o do-
puszczalnej emisji, w zakresie zgodnym z prze-
pisami odrćbnymi, 

4) dla poszczególnych terenów dopuszczalne po-
ziomy hałasu muszą być zgodne z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi. 

§ 19. W zakresie ochrony istniejącego układu 
hydrograficznego i ochrony wód przed zanie-
czyszczeniem ustala sić: 

1) zakaz zmian stanu wody na gruncie, a zwłasz-
cza kierunku odpływu znajdującej sić na grun-
cie wody opadowej ani kierunku odpływu ze 
čródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz 
odprowadzania wód opadowych oraz ċcieków 
na grunty sąsiednie, 

2) zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływa-
nie lub emitowane zanieczyszczenia mogą ne-
gatywnie wpłynąć na stan wód podziemnych 
oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do 
sieci gminnych po ich realizacji, 

 

3) zachowanie istniejących rowów melioracyj-
nych i urządzeĉ melioracji szczegółowych na 
całym obszarze objćtym planem, z wyjątkiem 
budowy przepustów pod drogami i dojazdami 
do działek oraz kładek dla pieszych, 

4) w odniesieniu do terenów na których wystćpu-
ją urządzenia melioracji szczegółowych: 

a) zakaz wznoszenia nad rurociągami drenar-
skimi budowli oraz wykonywania nad nimi 
nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

b) moďliwoċć przebudowy i rozbudowy urzą-
dzeĉ melioracyjnych (systemów drenar-
skich) kolidujących z projektowaną zabudo-
wą przed przystąpieniem do realizacji tej 
zabudowy po uzgodnieniu projektu przebu-
dowy urządzeĉ melioracyjnych z zarządzają-
cym siecią melioracji, 

c) projekty zagospodarowania działki naleďy 
uzgodnić z właċciwym zarządcą melioracji i 
urządzeĉ wodnych, 

5) zakaz lokalizowania ogrodzeĉ w odległoċci 
mniejszej niď 5m od górnej krawćdzi rowu me-
lioracyjnego, 

6) dopuszczenie poszerzania i pogłćbiania istnie-
jących cieków i rowów melioracyjnych po 
uzgodnieniu z zarządzającym siecią melioracji, 

7) nakaz zapewnienia dostćpu do rowów meliora-
cyjnych dla słuďb odpowiedzialnych za ich eks-
ploatacjć oraz słuďb ratowniczych, 

8) dopuszczenie realizacji urządzeĉ odwadniają-
cych na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą 
istniejącej sieci melioracyjnej dla terenów nie-
objćtych siecią melioracji, 

9) dopuszczenie realizacji stawów i oczek wod-
nych, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawne-
go. 

§ 20. W zakresie ochrony przyrody ustala sić: 

1) zakaz wycinania lub niszczenia istniejącej ziele-
ni - pojedynczych drzew lub ich skupisk, obsa-
dzeĉ dróg i rowów, zieleni ċródpolnej oraz in-
nych zadrzewieĉ i zakrzewieĉ, z wyjątkiem te-
renów niezbćdnych dla lokalizacji obiektów ku-
baturowych i koniecznych wjazdów oraz par-
kingów, 

2) na terenie, oznaczonym symbolem P nakaz 
otoczenia poszczególnych działek inwestycyj-
nych zielenią wysoką, 

3) nakaz zwićkszenia stopnia zadrzewieĉ, przy 
stosowaniu gatunków roċlin typowych dla lo-
kalnego ekosystemu, a takďe zalecenie zadrze-
wiania ciągów ulicznych, 
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4) zakaz nasadzeĉ pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi drzew i krzewów, któ-
rych naturalna wysokoċć moďe przekraczać 3m. 

§ 21. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków: 

1) Ustala sić ochronć zabytków, tj. istniejącego 
budynku mieszkalnego - Barcice Drwalewskie 
12 oraz dwóch kapliczek, oznaczonych na ry-
sunku planu. 

2) Ustala sić zachowanie, rewaloryzacjć i uczytel-
nienie istniejących obiektów zabytkowych oraz 
zakaz ich rozbudowy i nadbudowy. 

3) Dopuszcza sić wyłącznie prace konserwatorskie 
oraz rewaloryzacjć, po uzyskaniu zgody wła-
ċciwego Konserwatora Zabytków. 

Zasady podziału nieruchomoċci 

§ 22.1. Ustala sić minimalną powierzchnić dzia-
łek budowlanych według ustaleĉ szczegółowych 
dla terenów. 

2. Minimalna szerokoċć frontu działek budow-
lanych dla terenów nowej zabudowy, oznaczo-
nych symbolami MN, MN/U, U i P powinna wyno-
sić 20 m, natomiast dla pozostałych terenów sze-
rokoċci frontu działki nie okreċla sić. 

3. Nakazuje sić wydzielenie niezbćdnych dróg i 
dojazdów do obsługi działek budowlanych o sta-
tusie dróg publicznych, wskazanych w rysunku 
planu lub dróg wewnćtrznych. 

§ 23.1. Zachowuje sić podziały terenów zabu-
dowanych, uprawomocnione przed dniem wejċcia 
w ďycie niniejszego planu miejscowego, z dopusz-
czeniem realizacji zabudowy zgodnie z przezna-
czeniem ustalonym w niniejszym planie miejsco-
wym. 

2. Plan dopuszcza wtórny podział działek bu-
dowlanych pod warunkiem zachowania minimal-
nej wielkoċci działki budowlanej zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi. 

3. Przy podziałach terenu naleďy zachować war-
toċci uďytkowe, zgodne z przeznaczeniem przewi-
dzianym w niniejszym planie miejscowym dla 
wszystkich fragmentów terenu pozostałych po 
podziale, z zachowaniem wszystkich innych usta-
leĉ planu. 

4. Ustala sić, ďe kąt połoďenia granic działki w 
stosunku do pasa drogowego bćdzie wynosił od 
70o do 90o. 

System infrastruktury technicznej 

§ 24.1. Ustala sić wyposaďenie terenu w sieć 
wodociągową; skanalizowanie terenu, jego gazy-
fikacjć, zaopatrzenie w energić elektryczną, przy-

łączenie do sieci telekomunikacyjnej i zorganizo-
wany wywóz odpadów nienadających sić do go-
spodarczego wykorzystania. 

2. Dla systemu infrastruktury technicznej plan 
ustala: 

1) z wyjątkiem istniejących linii wysokiego napić-
cia, modernizowane i projektowane sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej bćdą zlo-
kalizowane w liniach rozgraniczających ulic, 
które w tym celu posiadają odpowiednie re-
zerwy terenowe, zgodnie z ustaleniami planu; 

2) na całym terenie opracowania, w miejscach, 
które bćdą ustalone po wykonaniu koncepcji 
budowy lub rozbudowy sieci i obiektów oraz 
po uregulowaniu praw do terenu, dopuszcza 
sić realizacjć nastćpujących drobnych urządzeĉ 
inďynieryjnych: przyłączy do budynków, sieci 
rozbiorczych, stacji transformatorowych, pom-
powni wody, przepompowni ċcieków i strefo-
wych oczyszczalni wód deszczowych, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi. 

Zaopatrzenie w wodć 

§ 25. Ustala sić, ďe zaopatrzenie terenu w wodć 
bćdzie prowadzone z wodociągu gminnego, z 
istniejących i projektowanych na terenie objćtym 
planem sieci wodociągowych, w oparciu o istnie-
jące ujćcia wody ze stacjami uzdatniania. 

Kanalizacja sanitarna 

§ 26.1. Ustala sić docelowe skanalizowanie ob-
szaru objćtego planem. 

2. Dla osiągnićcia załoďonego celu ustala sić 
odprowadzanie ċcieków w systemie pompowym 
do projektowanej i istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
z odprowadzeniem do gminnej oczyszczalni ċcie-
ków. 

3. Dopuszcza sić stosowanie indywidualnych 
biologicznych oczyszczalni przydomowych na 
terenach zabudowy mieszkaniowej oraz na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej i usług na dział-
kach budowlanych, których powierzchnia wynosi 
minimum 3000m2. 

4. Tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanali-
zacji gminnej, dopuszcza sić odprowadzanie ċcie-
ków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, 
przy czym ustala sić przyłączenie do sieci gminnej 
niezwłocznie po jej zrealizowaniu. 

Odprowadzanie wód opadowych 

§ 27. Ustala sić czćċciowe odprowadzanie wód 
opadowych z wewnćtrznych ulic dojazdowych i 
ciągów pieszo – jezdnych powierzchniowo do 
gruntu, poprzez budowanie nawierzchni prze-
puszczalnych. 
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§ 28.1. Ustala sić docelowe wybudowanie 
gminnej sieci kanalizacji deszczowej. 

2. Tymczasowo, do czasu zrealizowania inwe-
stycji, wymienionych w ust. 1 zezwala sić na od-
prowadzanie wód deszczowych, odpowiadających 
wymogom ochrony ċrodowiska z dróg o na-
wierzchniach utwardzonych do rowów meliora-
cyjnych, rowami przepuszczalnymi wzdłuď dróg, 
poprzez strefowe oczyszczalnie, w których wody 
deszczowe powinny być oczyszczone do poziomu 
wymaganego przez obowiązujące przepisy praw-
ne; na etapie wykonywania projektów technicz-
nych dróg naleďy uzyskać zgodć właċcicieli tego 
odbiornika na odprowadzenie ċcieków deszczo-
wych. 

3. Ustala sić obowiązek neutralizacji na wła-
snym terenie ċcieków technologicznych i pod-
czyszczenia wód opadowych z odprowadzeniem 
ich do gminnej sieci kanalizacji deszczowej lub 
własnego szamba bezodpływowego. 

4.Plan zezwala na wykonywanie lokalnych ro-
wów lub drenaďy opaskowych, mających przej-
mować nadwyďki wód infiltracyjnych. 

5. Dla terenu zabudowy produkcyjnej, składów 
i magazynów oraz usług związanych z usługami 
komunikacyjnymi ustala sić koniecznoċć odwod-
nienia terenu z lokalnym podczyszczeniem na 
terenie działki własnej. 

6. Plan wprowadza nakaz uzgadniania wszel-
kich zamierzeĉ inwestycyjnych z Wojewódzkim 
Zarządem Melioracji i Urządzeĉ Wodnych. 

Instalacja gazowa 

§ 29.1. Ustala sić docelową gazyfikacjć całego 
terenu dla celów grzewczych, komunalno - byto-
wych i innych, w oparciu o istniejące gazociągi 
ċredniego ciċnienia. 

2. Linia ogrodzeĉ powinna przebiegać min. 
0,5m od gazociągu. 

3. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-
zowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) po-
winny być lokalizowane w linii ogrodzeĉ, a w po-
zostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z 
zarządzającym siecią gazową. 

4. Dalsza gazyfikacja bćdzie moďliwa, o ile zo-
staną zawarte porozumienia pomićdzy dostawcą 
gazu a odbiorcą, po spełnieniu kryteriów ekono-
micznej opłacalnoċci dostaw gazu dla Przedsić-
biorstwa Gazowniczego. 

5. Gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic 
znalazłyby sić pod jezdnią, naleďy przenieċć w pas 
drogowy poza jezdnią na koszt inwestora budowy. 

 

Ciepłownictwo 

§ 30. Teren bćdzie docelowo zaopatrywany w 
ciepło z własnych čródeł, lokalnie, w oparciu o 
sieć gazową lub energić elektryczną. 

§ 31.1. Dopuszcza sić wykorzystanie do celów 
grzewczych oleju opałowego niskosiarkowego, o 
maksymalnej zawartoċci siarki palnej na poziomie 
0,3%. 

2. Dopuszcza sić stosowanie innych, lokalnych 
systemów grzewczych, w tym wykorzystujące 
odnawialne čródła energii (np. kolektory słonecz-
ne) i niekonwencjonalne čródła energii (pompy 
ciepła). 

3. Na terenach oznaczonych symbolem MR 
dopuszcza sić wykorzystanie do celów grzewczych 
paliw stałych. 

4. Do czasu pełnej realizacji rozdzielczej sieci 
gazowej dopuszcza sić wykorzystanie do celów 
grzewczych paliw stałych na wszystkich terenach 
znajdujących sić w granicach planu. 

Sieć energetyczna i telekomunikacyjna 

§ 32.1. Rozwój systemu zaopatrzenia w energić 
elektryczną polegać bćdzie na odbudowie, prze-
budowie i modernizacji istniejących linii elektro-
energetycznych oraz budowie nowych linii elek-
troenergetycznych, a takďe na odbudowie, prze-
budowie, modernizacji i wymianie istniejących 
stacji rozdzielczych, transformatorowych i trans-
formatorowo – rozdzielczych oraz budowie no-
wych stacji. 

2. Dopuszcza sić wykorzystywanie alternatyw-
nych čródeł energii z wyłączeniem budowy turbin 
wiatrowych. 

§ 33.1. Jako rozwiązanie preferowane ustala 
sić prowadzenie linii elektroenergetycznych o 
róďnych napićciach po oddzielnych trasach; do-
puszcza sić jednak w technicznie lub ekonomicz-
nie uzasadnionych przypadkach prowadzenie linii 
elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i 
nN na wspólnych słupach. 

2. Preferuje sić stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji 
transformatorowych SN/nN w wykonaniu słupo-
wym; dopuszcza sić jednak ze wzglćdów tech-
nicznie uzasadnionych stosowanie linii elektro-
energetycznych w wykonaniu kablowym oraz sta-
cji w wykonaniu wnćtrzowym. 

3. Przyłączenie obiektów do sieci elektroener-
getycznej oraz przebudowa urządzeĉ elektroener-
getycznych, w sytuacjach wystąpienia kolizji ist-
niejącego lub planowanego zagospodarowania 
działki z istniejącymi urządzeniami elektroenerge-
tycznymi bćdzie sić odbywać w uzgodnieniu i na 
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warunkach okreċlonych przez właċciwego opera-
tora systemu elektroenergetycznego, według za-
sad okreċlonych w przepisach prawa energetycz-
nego. 

4. Projekty zagospodarowania działek i projekty 
ulic powinny przewidywać miejsca i tereny dla 
lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych ele-
mentów infrastruktury elektroenergetycznej, nie-
zbćdnych dla zaopatrzenia lokowanych na tych 
działkach budynków i budowli w energić elek-
tryczną, a takďe oċwietlenia terenu wokół obiek-
tów i ulic. 

§ 34.1. Ustala sić zachowanie istniejących linii 
elektroenergetycznych wysokiego napićcia. 

2. Lokalizacja zabudowy w bezpoċrednim są-
siedztwie linii wysokiego napićcia i pod linią musi 
być uzgadniana z zarządcą sieci. 

§ 35.1. Ustala sić moďliwoċć przyłączenia tere-
nu do sieci telekomunikacyjnej 

2. Ustala sić zakaz realizacji napowietrznych li-
nii telekomunikacyjnych. 

3. Ustala sić moďliwoċć lokalizacji stacji bazo-
wych telefonii komórkowych na terenie oznaczo-
nym symbolem P. 

Usuwanie odpadów 

§ 36. Ustala sić selektywną zbiórkć odpadów 
stałych, gromadzonych na działce własnej, do 
czasu ich wywozu przez wyspecjalizowane firmy 
na legalne wysypiska lub inne legalne zakłady 
utylizacji, poza terenem obowiązywania planu 
miejscowego. 

System komunikacji 

§ 37.1. Ustala sić system komunikacyjny terenu 
objćtego planem miejscowym, którego obszary są 
oznaczone na rysunku planu kolejno: numerem 
porządkowym, symbolem KD, a dodatkowo - 
symbolem oznaczającym klasć i kategorić drogi. 

2. Tereny systemu komunikacji oznaczone, jako 
KDL, KDD, KPJ, KPP oraz place publiczne bćdą 
inwestycjami gminnymi. 

§ 38. Dla układu drogowo - ulicznego ustala sić 
przebiegi dróg i ulic, dostćpnoċć komunikacyjną 
do drogi, zasady przekroju poprzecznego (szero-
koċć jezdni i szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych), zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami 
szczegółowymi. 

§ 39. Dla tras układu ulicznego wyznaczonego 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ustala 
sić: 

1) szerokoċć w liniach rozgraniczających drogi 
głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony 

symbolem KDGP według ustaleĉ szczegóło-
wych, 

2) szerokoċć w liniach rozgraniczających ulic pu-
blicznych zbiorczych, oznaczonych symbolem 
KDZ według ustaleĉ szczegółowych, 

3) szerokoċć w liniach rozgraniczających ulic pu-
blicznych lokalnych, oznaczonych symbolem 
KDL według ustaleĉ szczegółowych, 

4) szerokoċć w liniach rozgraniczających ulic pu-
blicznych dojazdowych, oznaczonych symbo-
lem KDD oraz niepublicznych ulic wewnćtrz-
nych, oznaczonych symbolem KDW, minimum 
10m, 

5) szerokoċć w liniach rozgraniczających ciągów 
pieszo – jezdnych, oznaczonych symbolem KPJ 
według ustaleĉ szczegółowych, 

6) szerokoċć w liniach rozgraniczających ciągów 
pieszych, oznaczonych symbolem KPP 4m, 

7) szerokoċć w liniach rozgraniczających projek-
towanych dojazdów wewnćtrznych (nie pu-
blicznych), nie oznaczonych w rysunku planu 
minimum 7m, 

8) dojazdy bez przelotu, pełniące funkcjć dróg 
poďarowych muszą być zakoĉczone placem do 
zawracania, o wymiarach min. 20m x 20m, a 
inne dojazdy bez przelotu placem o wymiarach 
min. 12,5 x 12,5m, 

§ 40.1. Ustala sić koniecznoċć zapewnienia 
miejsc parkingowych w granicach poszczególnych 
lokalizacji własnych, przy nastćpujących wskačni-
kach parkingowych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
co najmniej 1 miejsce parkingowe na 1 dom 
istniejący oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom 
projektowany, 

2) dla usług handlu i administracji, nieuciąďliwej 
produkcji, gastronomii, usług bytowych i rze-
miosła oraz drobnej wytwórczoċci – co naj-
mniej 25 miejsc parkingowych na kaďde 
1000m2 powierzchni uďytkowej, 

3) dla usług oċwiaty – co najmniej 5 miejsc par-
kingowych na kaďde 1000m2 powierzchni uďyt-
kowej budynków szkolnych, 

4) dla nauki, kultury, sportu, zdrowia, opieki spo-
łecznej, kultu religijnego – co najmniej 20 
miejsc parkingowych na kaďde 1000m2 po-
wierzchni uďytkowej, 

5) dla mieszkalnictwa zbiorowego – co najmniej 
15 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzch-
ni uďytkowej, 
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6) dla terenów i obiektów przemysłowych odpo-

wiedniej iloċci miejsc parkingowych dla mak-
symalnej liczby wszystkich jednoczesnych 
uďytkowników i pracowników obiektów, lecz 
nie mniej niď jednego stanowiska na kaďde 
30m2 powierzchni uďytkowej budynków usłu-
gowych i przemysłowych lub tych czćċci bu-
dynków, które pełnią funkcjć usługową i prze-
mysłową. 

2. Zapis ust. 1 nie dotyczy terenów urządzonej 
zieleni publicznej, oznaczonych symbolem ZP, na 
których wprowadza sić zakaz lokalizacji parkin-
gów; odpowiednią dla tych terenów liczbć miejsc 
parkingowych, według wskačnika: co najmniej 10 
miejsc parkingowych na 100 uďytkowników, nale-
ďy przewidzieć przy ulicach publicznych. 

3. W ramach ogólnodostćpnych miejsc parkin-
gowych naleďy wydzielić miejsca postojowe dla 
rowerów. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe  

dla poszczególnych terenów - przeznaczenie, 

zasady zagospodarowania, parametry  

i wskaźniki kształtowania zabudowy 

§ 41. Ustala sić szczegółowe przeznaczenie, za-
sady zagospodarowania, parametry i wskačniki 
kształtowania zabudowy odrćbnie dla terenów o 
róďnym przeznaczeniu, zróďnicowanych według 
oznaczeĉ przyjćtych na rysunku planu. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

§ 42. Plan wyznacza tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN. 

§ 43.1. W zakresie przeznaczenia terenów ozna-
czonych symbolem MN plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna w formie domów wol-
nostojących i bličniaczych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciąďliwe, wbudowane w budyn-
kach mieszkalnych, jako funkcja uzupełnia-
jąca; 

b) zachowanie i rozbudowa istniejących bu-
dynków usługowych; 

c) zieleĉ urządzona, w tym zadrzewienia i za-
krzewienia; 

d) garaďe i inne budynki pomocnicze, towarzy-
szące zabudowie mieszkaniowej, pod wa-
runkiem zachowania linii zabudowy i 
wszystkich innych wymagaĉ dotyczących 
zabudowy, 

e) dla terenu oznaczonego symbolem 13MN: 
zabudowa zagrodowa. 

§ 44.1. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renów oznaczonych symbolem MN plan ustala: 

1) maksymalną intensywnoċć zabudowy netto na 
poziomie 0,5, 

2) minimalną powierzchnić działki wielkoċci 
1000m2, z tolerancją do 10%. 

3) maksymalny procent zabudowy - 25%, 

4) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 60%. 

2. Dopuszcza sić realizacjć na jednej działce 
budowlanej najwyďej jednego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego. 

3. Rysunek planu wskazuje linie zabudowy, 
przy czym nieprzekraczalne linie zabudowy dla 
budynków mieszkalnych dotyczą równieď zabu-
dowy jej towarzyszącej, w tym garaďy. 

§ 45. W zakresie parametrów i wskačników za-
budowy terenów oznaczonych symbolem MN 
plan ustala: 

1) wysokoċć budynków: 

a) dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 11MN, 13MN, 16MN, 17MN, 
18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN – do 
jednej kondygnacji plus poddasze uďytkowe, 
przy zachowaniu łącznej maksymalnej wy-
sokoċci budynku 11,0m, 

b) dla terenów oznaczonych symbolami: 
12MN, 14MN, 15MN - do dwóch kondygna-
cji plus poddasze uďytkowe, przy zachowa-
niu łącznej maksymalnej wysokoċci budyn-
ku 11,0m; 

2) nakaz stosowania spadzistych dachów dwu-
spadowych lub wielospadowych, o kącie na-
chylenia połaci od 20o do 45o; 

3) dopuszczenie podpiwniczania budynków w 
przypadku wystćpowania odpowiednich wa-
runków geotechnicznych gruntu; 

4) szerokoċć elewacji frontowej budynków w gra-
nicach: 8m - 25m. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i usług 

§ 46. Plan wyznacza tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem MU. 
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§ 47. W zakresie przeznaczenia terenów ozna-
czonych symbolem MU plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna w formie domów wol-
nostojących i bličniaczych oraz usługi handlu, 
biur, gastronomii, rzemiosła, administracji, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciąďliwe, wbudowane w budyn-
kach mieszkalnych, jako funkcja uzupełnia-
jąca, 

b) zachowanie i rozbudowa istniejących bu-
dynków usługowo – produkcyjnych; 

c) zieleĉ urządzona, w tym zadrzewienia i za-
krzewienia;  

d) garaďe i inne budynki pomocnicze, towarzy-
szące zabudowie mieszkaniowej i usługo-
wej, pod warunkiem zachowania linii zabu-
dowy i wszystkich innych wymagaĉ doty-
czących zabudowy. 

§ 48.1. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renów oznaczonych symbolem MU plan ustala: 

1) maksymalną intensywnoċć zabudowy netto na 
poziomie 0,5, 

2) minimalną powierzchnić działki wielkoċci 
1000m2, z tolerancją do 10%. 

3) maksymalny procent zabudowy - 30%, 

4) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 50%. 

2. Plan dopuszcza realizacjć na jednej działce 
budowlanej najwyďej jednego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub jednego budynku 
usługowego. 

3. Rysunek planu wskazuje linie zabudowy. 

§ 49. W zakresie parametrów i wskačników za-
budowy terenów oznaczonych symbolem MU 
plan ustala: 

1) wysokoċć budynków: 

a) dla terenów oznaczonych symbolami: 
23MU, 24MU, 25MU, 26MU – do jednej 
kondygnacji plus poddasze uďytkowe, przy 
zachowaniu łącznej maksymalnej wysokoċci 
budynku 11,0m, 

b) dla terenów oznaczonych symbolami: 
27MU, 28MU, 29MU - do dwóch kondygna-
cji plus poddasze uďytkowe, przy zachowa-
niu łącznej maksymalnej wysokoċci budyn-
ku 11,0m; 

2) nakaz stosowania spadzistych dachów dwu-
spadowych lub wielospadowych, o kącie na-
chylenia połaci od 20o do 45o; 

3) dopuszczenie podpiwniczania budynków w 
przypadku wystćpowania odpowiednich wa-
runków geotechnicznych gruntu; 

4) szerokoċć elewacji frontowej budynków w gra-
nicach: 8m - 20m. 

Tereny zabudowy zagrodowej 

§ 50. Plan wyznacza tereny zabudowy zagro-
dowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MR. 

§ 51. W zakresie przeznaczenia terenów ozna-
czonych symbolem MR plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa, tj. budynki i obiekty związane z obsługą 
gospodarstw rolnych, w tym mieszkalne, go-
spodarcze i pomocnicze, 

2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciąď-
liwe jako funkcja uzupełniająca. 

§ 52.1. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renów oznaczonych symbolem MR plan ustala: 

1) maksymalną intensywnoċć zabudowy netto na 
poziomie 0,5, 

2) minimalną powierzchnić działki wielkoċci 
1000m2, 

3) maksymalny procent zabudowy - 40%, 

4) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 50%. 

2. Rysunek planu wskazuje linie zabudowy. 

§ 53. W zakresie parametrów i wskačników za-
budowy terenów oznaczonych symbolem MR 
plan ustala: 

1) wysokoċć budynków 

a) dla terenów oznaczonych symbolami: 
30MR, 31MR, 32MR, 33MR, 34MR, 35MR, 
36MR, 37MR – do jednej kondygnacji plus 
poddasze uďytkowe, przy zachowaniu łącz-
nej maksymalnej wysokoċci budynku 
11,0m, 

b) dla terenów oznaczonych symbolami: 
38MR, 39MR, 40MR, 41MR, 42MR, 43MR, 
44MR - do dwóch kondygnacji plus podda-
sze uďytkowe, przy zachowaniu łącznej mak-
symalnej wysokoċci budynku 11,0m; 
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2) nakaz stosowania spadzistych dachów, dwu-

spadowych lub wielospadowych o kącie nachy-
lenia połaci od 20o do 45o; 

3) dopuszczenie podpiwniczania budynków w 
przypadku wystćpowania odpowiednich wa-
runków geotechnicznych gruntu; 

4) szerokoċci elewacji frontowej budynków nie 
okreċla sić. 

Tereny usług 

§ 54. Plan wyznacza tereny usług, oznaczone 
na rysunku planu symbolem U. 

§ 55. W zakresie przeznaczenia terenów ozna-
czonych symbolem U plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - usługi z zakresu 
handlu detalicznego w obiektach o powierzchni 
sprzedaďy poniďej 2000m2, biur, administracji, 
obsługi finansowej, gastronomii, usług byto-
wych i rzemiosła, administracji, sportu, rekre-
acji, turystyki, oċwiaty, opieki społecznej, kultu-
ry, zdrowia, nauki. 

2) przeznaczenie dopuszczalne - garaďe i inne 
budynki pomocnicze, towarzyszące zabudowie 
mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem za-
chowania linii zabudowy i wszystkich innych 
wymagaĉ dotyczących zabudowy. 

§ 56.1. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renów oznaczonych symbolem U plan ustala: 

1) maksymalną intensywnoċć zabudowy netto na 
poziomie 0,7, 

2) minimalną powierzchnić działki wielkoċci 
800m2, 

3) maksymalny procent zabudowy - 60%, 

4) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 40%. 

2. Rysunek planu wskazuje linie zabudowy. 

§ 57. W zakresie parametrów i wskačników za-
budowy terenów oznaczonych symbolem U plan 
ustala: 

1) wysokoċć budynków: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem 46U - do 
dwóch kondygnacji plus poddasze uďytko-
we, przy zachowaniu łącznej maksymalnej 
wysokoċci budynku 11,0m, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem: 47U – 
do jednej kondygnacji plus poddasze uďyt-
kowe, przy zachowaniu łącznej maksymal-
nej wysokoċci budynku 11,0m, 

2) nakaz stosowania spadzistych dachów dwu-
spadowych lub wielospadowych, o kącie na-
chylenia połaci od 20o do 45o; 

3) dopuszczenie podpiwniczania budynków w 
przypadku wystćpowania odpowiednich wa-
runków geotechnicznych gruntu; 

4) szerokoċć elewacji frontowej budynków w gra-
nicach: 8m - 35m; 

Teren zabudowy produkcyjnej,  
składów i magazynów 

§ 58. Plan wyznacza teren produkcyjny, skła-
dów i magazynów oznaczony na rysunku planu 
symbolem P. 

§ 59. W zakresie przeznaczenia terenu oznaczo-
nego symbolem P plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) działalnoċć o ewentualnym ponadnorma-
tywnym oddziaływaniu ograniczonym do 
granic nieruchomoċci, do którego podmiot 
prowadzący działalnoċć gospodarczą lub 
realizujący przedsićwzićcie na tym terenie 
lub w danym obiekcie – posiada tytuł praw-
ny– przeznaczone do uďytkowania i budowy 
obiektów produkcyjnych, produkcyjno-
usługowych, składowania, magazynowania 
i obsługi gospodarki rolnej wraz z niezbćd-
nymi technologicznie obiektami infrastruk-
tury technicznej, dojazdami i dojċciami pie-
szymi, miejscami postoju pojazdów, zielenią 
oraz obiektami czynnej ochrony przed uciąď-
liwoċciami, 

b) usługi z zakresu handlu detalicznego w 
obiektach o powierzchni sprzedaďy poniďej 
2000m2, biur, administracji, obsługi finan-
sowej, gastronomii, usług bytowych i rze-
miosła, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi administracji, sportu, rekreacji, tury-
styki jako funkcja uzupełniająca, 

b) zieleĉ urządzona, w tym zadrzewienia i za-
krzewienia, 

c) garaďe i inne budynki pomocnicze, pod wa-
runkiem zachowania linii zabudowy i 
wszystkich innych wymagaĉ dotyczących 
zabudowy. 

§ 60.1. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renu oznaczonego symbolem P plan ustala: 

1) maksymalną intensywnoċć zabudowy netto na 
poziomie 1,0, 
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2) minimalną powierzchnić działki wielkoċci 

500m2, 

3) maksymalny procent zabudowy - 60%, 

4) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 20%. 

2. Rysunek planu wskazuje linie zabudowy. 

§ 61. W zakresie parametrów i wskačników za-
budowy terenu oznaczonego symbolem P plan 
ustala: 

1) wysokoċć budynków – maksymalna: trzy kon-
dygnacje przy zachowaniu łącznej maksymal-
nej wysokoċci budynku 14,0m; 

2) kształtu dachów nie okreċla sić, 

3) szerokoċci elewacji frontowej budynków nie 
okreċla sić. 

Teren usług kultury i handlu 

§ 62. Plan wyznacza teren usług kultury i han-
dlu, oznaczony na rysunku planu symbolem 
UK/UH. 

§ 63. W zakresie przeznaczenia terenu oznaczo-
nych symbolem UK/UH plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) usługi kultury, kultu religijnego, oċwiaty, 
gastronomii, handlu, rekreacji, obsługi ru-
chu turystycznego; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi biur, ad-
ministracji i usług bytowych, jako funkcje uzu-
pełniające w stosunku do funkcji podstawowej. 

§ 64. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renu oznaczonego symbolem UK/UH plan ustala: 

1) maksymalną intensywnoċć zabudowy netto na 
poziomie 0,7, 

2) minimalną powierzchnić działki wielkoċci 
800m2, 

3) maksymalny procent zabudowy - 30%, 

4) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 40%. 

§ 65. W zakresie parametrów i wskačników za-
budowy terenu oznaczonego symbolem UK/UH 
plan ustala: 

1) wysokoċć budynków – maksymalna: trzy kon-
dygnacje przy zachowaniu łącznej maksymal-
nej wysokoċci budynku 11m, 

2) kształtu dachów nie okreċla sić, 

3) szerokoċci elewacji frontowej budynków nie 
okreċla sić. 

 

Teren usług kultury i zieleni parkowej 

§ 66. Plan wyznacza teren usług kultury i zieleni 
parkowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
UK/ZP. 

§ 67. W zakresie przeznaczenia terenu oznaczo-
nych symbolem UK/ZP plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) usługi kultury, rekreacji, obsługi ruchu tury-
stycznego; 

b) zieleĉ urządzona izolacyjna i rekreacyjna, 
parki, aleje 

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi oċwiaty, 
gastronomii, handlu, kultu religijnego, jako 
funkcje uzupełniające w stosunku do funkcji 
podstawowej. 

§ 68. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renu oznaczonego symbolem UK/ZP plan ustala: 

1) maksymalną intensywnoċć zabudowy netto na 
poziomie 0,3, 

2) minimalną powierzchnić działki wielkoċci 
1300m2, 

3) maksymalny procent zabudowy - 10%, 

4) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 70%. 

§ 69. W zakresie parametrów i wskačników za-
budowy terenu oznaczonego symbolem UK/ZP 
plan ustala: 

1) wysokoċć budynków – maksymalna: jedna 
kondygnacja przy zachowaniu łącznej maksy-
malnej wysokoċci budynku 11m, 

2) kształtu dachów nie okreċla sić, 

3) szerokoċci elewacji frontowej budynków nie 
okreċla sić. 

Tereny zieleni parkowej 

§ 70. Plan wyznacza tereny zieleni parkowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP. 

§ 71. W zakresie przeznaczenia terenów ozna-
czonych symbolem ZP plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleĉ urządzona 
izolacyjna i rekreacyjna, parki, aleje; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – rozwój funkcji z 
zakresu: kultury, sportu, rekreacji w formie 
obiektów i urządzeĉ niekubaturowych. 

§ 72. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renów oznaczonych symbolem ZP plan ustala: 

1) maksymalną intensywnoċć zabudowy netto na 
poziomie 0,0, 
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2) minimalną powierzchnić działki wielkoċci 

3000m2, 

3) maksymalny procent zabudowy - 0%, 

4) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 90%. 

§ 73. W zakresie parametrów i wskačników za-
budowy terenów oznaczonych symbolem ZP plan 
ustala zakaz zabudowy kubaturowej i moďliwoċć 
realizacji urządzeĉ oraz budowli ogrodowych, nie 
wymagających uzyskania pozwolenia na budowć, 
pod warunkiem wskazania ich w projekcie zago-
spodarowania parku, sporządzonym dla całego 
terenu w liniach rozgraniczających. 

Teren urządzeĉ hydrograficznych 

§ 74. Plan wyznacza teren urządzeĉ hydrogra-
ficznych, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem IH. 

§ 75. W zakresie przeznaczenia terenu oznaczo-
nego symbolem IH plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – urządzenia hy-
drograficzne, w tym zbiorniki retencyjne, a tak-
ďe zieleĉ urządzona izolacyjna i rekreacyjna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – rozwój funkcji z 
zakresu: kultury, sportu, rekreacji w formie 
obiektów i urządzeĉ niekubaturowych. 

 

§ 76. W zakresie zasad zagospodarowania te-
renu oznaczonego symbolem IH plan ustala: 

1) maksymalną intensywnoċć zabudowy netto na 
poziomie 0,0, 

2) minimalnej powierzchni działki nie okreċla sić, 

3) maksymalny procent zabudowy - 0%, 

4) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej - 90%. 

Tereny lasów, tereny rolne 

§ 77. Plan wyznacza tereny, dla których utrzy-
muje sić dotychczasowe uďytkowanie, w tym te-
reny lasów, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZL, a takďe tereny uďytkowania rolniczego, 
oznaczone na rysunku planu symbolem R. 

§ 78.1. Na terenach uďytkowania rolniczego 
obowiązuje całkowity zakaz zabudowy. 

2. Na terenach lasów obowiązuje całkowity za-
kaz zabudowy i utwardzania terenu. 

3. Na terenach oznaczonych symbolem ZL do-
puszcza sić dolesianie gruntów. 

Tereny dróg, placów i ciągów pieszo - jezdnych 

§ 79. Plan ustala nastćpujące parametry i 
wskačniki zagospodarowania terenów dla po-
szczególnych terenów, wydzielonych liniami roz-
graniczającymi, przeznaczonych dla placów, ulic i 
ciągów pieszych: 

 
pt Symbol Nazwa 

obiektu 
Klasa ulicy Szerokoċć w liniach 

rozgraniczających 
Zalecana  

szerokoċć jezdni 
Inne ustalenia 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1KDGP  główna ruchu 

przyspieszonego 
minimum 70 m 2 x 2 pas ruchu (12m) 

droga serwisowa o 
szerokoċci 3.5m 

- w liniach rozgraniczających droga 
serwisowa- droga połoďona czć-
ċciowo poza granicą planu 

2 2KDZ  zbiorcza 15 m 2 x 1 pas ruchu(6m) - dwustronne lub jednostronne 
chodniki,- droga połoďona czćċcio-
wo poza granicą planu 

3 3KDZ  zbiorcza minimum 15 m 2 x 1 pas ruchu(6m) - dwustronne lub jednostronne 
chodniki,- droga połoďona czćċcio-
wo poza granicą planu 

4 4KDZ  zbiorcza 20 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki,- ċcieďka rowerowa 

5 5KDZ  zbiorcza 15 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki,- 

6 6KDZ  zbiorcza 20 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki- ċcieďka rowerowa 

7 7KDL  lokalna 15 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki- ċcieďka rowerowa 

8 8KDL  lokalna 12 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki 

9 9KDL  lokalna 12 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki- droga połoďona czćċciowo 
poza granicą planu 

10 10KDL  lokalna 12 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki, 

11 11KDD  dojazdowa 10 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki, 
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12 12KDD  dojazdowa 10 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki, 

13 13KDD  dojazdowa 10 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki, 

14 14KDD  dojazdowa 10 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki, 

15 15KDD  dojazdowa 10 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki,- droga połoďona czćċcio-
wo poza granicą planu 

16 16KDD  dojazdowa 10 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki 

17 17KDD  dojazdowa 10 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki 

18 18KDD  dojazdowa 10 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki 

19 19KDD  dojazdowa 12 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki- projektowany szpaler 
drzew 

20 20KDD  dojazdowa 10 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki 

21 21KDD  dojazdowa 10 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 
chodniki- rów w linach rozgranicza-
jących drogi 

22 22KPJ  ciąg pieszo - 
jezdny 

10 m - - 

23 23KPJ  ciąg pieszo - 
jezdny 

7 m - - 

24 24KPJ  ciąg pieszo - 
jezdny 

7 m - - 

25 25KPJ  ciąg pieszo - 
jezdny 

8 m - - 

26 26KPJ  ciąg pieszo - 
jezdny 

7 m - - 

27 27KPJ  ciąg pieszo - 
jezdny 

6 m - - 

28 28KPJ  ciąg pieszo - 
jezdny 

7 m - - 

29 29KPP  ciąg pieszy 4 m - - 
30 30KPP  ciąg pieszy 4 m - - 
31 31KDW  wewnćtrzna 10 m 2 x 1 pas ruchu(6m) -dwustronne lub jednostronne 

chodniki 

 

Rozdział 4 
Skutki prawne planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 80. Okreċla sić, ďe w wyniku uchwalenia pla-
nu wzroċnie wartoċć terenów objćtych niniejszym 
planem. W związku z tym ustala sić wysokoċć 
stawki procentowej, słuďącej naliczeniu opłaty 
związanej wzrostem wartoċci nieruchomoċci na 
poziomie 10%. 

Rozdział 5 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 81. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejċcia 
w ďycie planu miejscowego, a niezakoĉczonych 
decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 

§ 82. Nie zezwala sić na tymczasowe uďytko-
wanie terenu, niezgodne z ustalonym w planie 
przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania, z 
wyjątkiem zagospodarowania związanego z pro-
wadzeniem prac budowlanych i aktualnym uďyt-
kowaniem terenu. 

§ 83. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Chynów. 

§ 84. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego, a tak-
ďe na stronie internetowej Urzćdu Gminy. 

§ 85. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Jan Stankiewicz 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXIV/219/2010 

Rady Gminy Chynów 
z dnia 30 lipca 2010r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla wsi Barcice Drwalewskie w gminie Chynów 
 

Na podstawie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) 
okreċla sić nastćpujący sposób realizacji oraz za-
sady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy: 

§ 1. 
1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t.jed. Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591), inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, słuďące zaspokojeniu 
zbiorowych potrzeb mieszkaĉców, stanowią 
zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Barcice Drwalewskie 
obejmują: 
- inwestycje docelowe, realizowane wzdłuď 

dróg publicznych, traktowane, jako zadania 
wspólne, w tym: wybudowanie jezdni, 
chodników, wraz z uzbrojeniem technicz-
nym, oċwietleniem, zielenią przyuliczną i 
ewentualnymi zabezpieczeniami technicz-
nymi, zmniejszającymi uciąďliwoċć w rozu-
mieniu przepisów ochrony ċrodowiska, 

- inwestycje realizowane samodzielnie, zloka-
lizowane w liniach rozgraniczających dróg 
lub poza tymi liniami. 

§ 2. 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleďące do zadaĉ własnych gminy to realizacja 
dróg publicznych oraz ciągów pieszo - jezdnych 
na terenie przeznaczonym w planie miejscowym 
pod taką funkcjć oraz budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. 

§ 3. 
Okreċla sić nastćpujący sposób realizacji inwesty-
cji wskazanych w § 2: 
1) Realizacja inwestycji musi przebiegać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym, m.in. usta-
wą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach 
publicznych, samorządzie gminnym, gospo-
darce komunalnej i ochroną ċrodowiska oraz 
odpowiednimi rozporządzeniami. 

2) Sposób realizacji inwestycji okreċlonych w § 2 
moďe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
sić postćpem techniczno – technologicznym, 
zgodnie z zasadą stosowania najlepszej do-
stćpnej techniki (okreċlonej w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochro-
ny ċrodowiska – Dz.U. Nr 62, poz. 627), o ile nie 
bćdzie naruszał ustaleĉ planu miejscowego. 

3) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej, nie wyszczególnio-
nych w § 2, bćdzie przedmiotem odrćbnej 
umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gmi-
ny, związanych z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Barcice Drwalewskie, 
podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (t.jed. Dz.U. z 
2003r. Nr 15, poz. 148 z póčn. zm.), przy czym: 
1) wydatki majątkowe gminy okreċla uchwała 

Rady Gminy; 
2) wydatki inwestycyjne, finansowane z budďetu 

gminy uchwala sić w uchwale budďetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 

jeden rok budďetowy ujmowane są w wykazie 
stanowiącym załącznik do uchwały budďeto-
wej. 

§ 5. 
1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych i 

ciągów pieszo – jezdnych finansowane bćdą z 
budďetu gminy lub przez inne podmioty, na 
podstawie odrćbnych porozumieĉ. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacji finansowane bćdą na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodć i zbiorowym odprowadzeniu ċcieków z 
dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747), 
ze 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych bćdą finansowane na pod-
stawie art. 7 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo ener-
getyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54, 
poz. 348). 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Jan Stankiewicz 

 


