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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLXIX/321/2010 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 23 wrzeŌnia 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE 

dotyczņce sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,           
które naleŐņ do zadaŊ własnych Gminy oraz zasad ich finansowania, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎ-
niejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎniejszymi zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póŎniejszymi zmianami) rozstrzyga siň, co nastňpuje: 
 
 

Lp. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej 

Sposób realizacji * Zasady finansowania* 

Forma: 

1 - zadania 
krótkookresowe 

2 - zadanie wieloletnie 

Odpowiedzialni za 
realizacjň i współpracu-
jņcy: 
1- wójt, burmistrz, 
prezydent, 

2 - wykonawca 

3 - pracownik urzňdu 
właŌciwy do spraw 
infrastruktury 

4 - inne 

Prognozowane Ŏródła 
finansowania 

1 - dochody własne, 

2 - dotacje, 

3 - kredyty, poŐyczki, 

4 - obligacje komunalne 

5-inne 

Potencjalny udział innych 
inwestorów w finansowa-
niu zadania 

1 - właŌciciele nierucho-
moŌci 

2 - fundacje i organizacje 
wspomagajņce 

3 - inwestorzy zewnňtrzni 
4 - inne 

1. Drogi publiczne Wykup terenów 2 1 1 X 

2. Budowa 2 1+3 1 X 

3. Pozostałe Kanalizacja 2 1+3 1 X 

* wiersze nr 1-4 wypełniń odpowiednimi numerami z podanych w nagłówkach kolumn 
 

Przewodniczņcy Rady: 
mgr Ireneusz Pepłowski 

 
 
 

5341 

UCHWAŁA Nr XLXIX/322/2010 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 23 wrzeŌnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora C. 

Działajņc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) w zwiņzku 
z uchwałņ nr XXXV/217/2009 Rady Miejskiej w 
Makowie Mazowieckim z dnia 28 maja 2009r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w 
obrňbie sektora C, Rada Miejska w Makowie 

Mazowieckim, po stwierdzeniu zgodnoŌci z usta-
leniami Studium uwarunkowaŊ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Maków 
Mazowiecki uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu miasta Ma-
ków Mazowiecki w obrňbie sektora C, zwany 
dalej „planem”, w granicach okreŌlonych na 
rysunku planu. 
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§ 2. Ilekroń w przepisach uchwały jest mo-
wa o: 

1) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, a takŐe ograniczenia w dyspono-
waniu terenem, wynikajņce z prawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

2) terenie – naleŐy przez to rozumień teren funk-
cjonalny, dla którego obowiņzujņ ustalenia 
planu, wyznaczony liniami rozgraniczajņcymi 
oraz okreŌlony symbolem terenu zgodnie z 
rysunkiem planu; 

3) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień usługi, których uciņŐliwoŌń nie mo-
Őe powodowań przekroczenia standardów ja-
koŌci Ōrodowiska poza terenem, do którego 
prowadzņcy działalnoŌń ma tytuł prawny i 
które nie sņ zaliczane do przedsiňwziňń mo-
gņcych zawsze lub potencjalnie znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko, w rozumieniu 
przepisów odrňbnych; 

4) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień funkcjň, która zajmuje nie mniej 
niŐ 70% powierzchni działki budowlanej, bņdŎ 
powierzchni uŐytkowej zlokalizowanych na 
działce budynków; 

5) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy przez 
to rozumień funkcjň, która zajmuje nie wiňcej 
niŐ 30% powierzchni działki budowlanej, bņdŎ 
powierzchni uŐytkowej zlokalizowanych na 
działce budynków; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ na rysun-
ku planu, okreŌlajņcņ obszar, w granicach 
którego naleŐy lokalizowań budynki, wiaty, al-
tany, biorņc pod uwagň ich zewnňtrzny ob-
rys, do którego nie wlicza siň schodów, po-
chylni, ganków, balkonów, tarasów oraz wy-
kuszy; 

7) wskaŎniku powierzchni zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wielkoŌń powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni działki 
lub terenu objňtego jednym zamierzeniem 
budowlanym; 

8) udziale powierzchni biologicznie czynnej – 
naleŐy przez to rozumień stosunek terenu bio-
logicznie czynnego, o którym mowa w § 3 pkt 
22 rozporzņdzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadań budynki i ich usytuowa-
nie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, 
poz. 690) do powierzchni działki lub terenu 
objňtego jednym zamierzeniem budowla-
nym; 

9) wysokoŌci zabudowy – naleŐy przez to rozu-
mień wymiar mierzony od poziomu terenu 
przy wejŌciu głównym do budynku do górnej 
krawňdzi Ōciany zewnňtrznej lub attyki dla 
budynków o dachach płaskich lub do najwy-
Őej połoŐonej krawňdzi dachu (kalenicy) lub 
najwyŐszego punktu zbiegu połaci dacho-
wych dla budynków o dachach spadzistych. 

§ 3. Uchwała składa siň z nastňpujņcych, in-
tegralnych czňŌci: 

1) tekstu planu, stanowiņcego treŌń uchwały; 

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiņcego 
załņcznik graficzny nr 1 oraz załņcznik gra-
ficzny nr 2. 

§ 4. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie te-
renów objňtych planem: 

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

2) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZN; 

3) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW. 

§ 5. Rysunek planu obowiņzuje w zakresie 
ustaleŊ: 

1) granic obszaru objňtego planem; 

2) linii rozgraniczajņcej tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

4) obszaru potencjalnego zagroŐenia powodziņ; 

5) wymiarowania; 

6) przeznaczenia terenów oznaczonego odpo-
wiednio symbolem literowym i numerem 
wyróŐniajņcym je spoŌród innych terenów. 

§ 6. Na obszarze objňtym planem nie zacho-
dzņ przesłanki do okreŌlenia: 

1) zasad ochrony przyrody; 

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

3) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów górniczych oraz zagroŐonych osuwa-
niem siň mas ziemnych; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci; 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu, w tym zakazu zabudowy. 
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Rozdział 2 
Kształtowanie ładu przestrzennego 

§ 7. W zakresie kształtowania ładu prze-
strzennego ustala siň: 

1) zakaz budowy garaŐy blaszanych; 

2) zakaz budowy tymczasowych obiektów bu-
dowlanych za wyjņtkiem obiektów infrastruk-
tury technicznej; 

3) zakaz budowy wolno stojņcych noŌników 
reklamowych. 

Rozdział 3 
Ochrona środowiska 

§ 8. W zakresie ochrony Ōrodowiska ustala 
siň: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco lub potencjalnie znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko, w rozumieniu 
przepisów odrňbnych, za wyjņtkiem infra-
struktury technicznej; 

2) odprowadzanie wód deszczowych z po-
wierzchni dachów oraz z powierzchni nie-
utwardzonych do gruntu, w granicy własnej 
nieruchomoŌci; 

3) odprowadzanie wód deszczowych z utwar-
dzonych powierzchni dróg i parkingów w 
sposób zapewniajņcy ich oczyszczenie, w 
szczególnoŌci separacjň zwiņzków ropopo-
chodnych; 

4) gromadzenie odpadów w urzņdzeniach przy-
stosowanych do ich przechowywania, 
umieszczanych w osłoniňtych miejscach, na 
podłoŐu nieprzepuszczalnym oraz ich odbiór i 
usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjňtym w gospodarce komunalnej miasta. 

§ 9. W rozumieniu przepisów ochrony Ōro-
dowiska, okreŌlajņcych dopuszczalny poziom 
hałasu dla poszczególnych rodzajów terenów, 
tereny oznaczone MNU wskazuje siň jako tereny 
mieszkaniowo-usługowe. 

Rozdział 4. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz krajobrazu kulturowego 

§ 10.1. Teren MNU 2 jest zlokalizowany w ob-
rňbie strefy ochrony konserwatorskiej historycz-
nego układu przestrzennego miasta lokacyjnego 
wraz z nawarstwieniami kulturowymi z XI-XX 
wieku. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
siň: 

1) utrzymanie i zachowanie linii rozgraniczajņ-
cych bloki zabudowy historycznego układu 
urbanistycznego; 

2) zachowanie istniejņcego układu przestrzeni 
dróg; 

3) zachowanie układu drzew. 

3. Na obszarze strefy wymienionej w ust. 1 
naleŐy uwzglňdniń uwarunkowania wynikajņce z 
przepisów odrňbnych dotyczņcych ochrony i 
opieki nad zabytkami. 

Rozdział 5 
Sposoby zagospodarowania obszarów  

potencjalnego zagrożenia powodzią 

§ 11. Na obszarze potencjalnego zagroŐenia 
powodziņ oznaczonego na rysunku planu ustala 
siň zakaz zmiany ukształtowania terenu za wy-
jņtkiem robót zwiņzanych z utrzymywaniem lub 
odbudowņ, rozbudowņ lub przebudowņ wałów 
przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturņ. 

Rozdział 6 
Zasady rozbudowy i budowy  

systemów infrastruktury technicznej 
oraz budowy systemów 

§ 12. Dla infrastruktury technicznej ustala siň: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodň: 

a) zaopatrzenie z istniejņcej miejskiej sieci 
wodociņgowej, 

b) przy budowie sieci wodociņgowej 
uwzglňdnienie wymogów przeciwpoŐaro-
wych, w szczególnoŌci w zakresie lokaliza-
cji hydrantów zewnňtrznych; 

2) w zakresie odprowadzania Ōcieków byto-
wych: 

a) podłņczenie do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej i odprowadzenie do istniejņcej 
miejskiej oczyszczalni Ōcieków, 

b)  dla terenu MNU1 dopuszczenie odprowa-
dzania do bezodpływowych zbiorników na 
nieczystoŌci ciekłe; 

3) w zakresie odprowadzania wód deszczowych 
odprowadzanie powierzchniowo lub do kana-
lizacji deszczowej; 

4) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) unieszkodliwianie zgodnie z miejskim sys-
temem gospodarki odpadami, 

b) stosowanie urzņdzeŊ słuŐņcych do segre-
gacji odpadów, 

c) składowanie na składowisku odpadów 
komunalnych; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszczenie 
zaopatrzenia z miejskiej sieci lub indywidual-
nych Ŏródeł; 
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6) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-

nņ zaopatrzenie z istniejņcych i projektowa-
nych sieci elektroenergetycznych SN i nN; 

7) zakresie zaopatrzenia w ciepło zaopatrzenie z 
indywidualnych Ŏródeł lub miejskiego syste-
mu dostarczania ciepła. 

Rozdział 7 
Przeznaczenie terenów i zasady 

ich zagospodarowania 

§ 13.1. Dla terenów MNU 1 i MNU 2 ustala 
siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – zabudowa 
usług nieuciņŐliwych; 

3) dopuszczenie utrzymania, przebudowy i 
rozbudowy istniejņcej zabudowy zgodnie z 
ustaleniami planu, z dopuszczeniem zacho-
wania istniejņcego usytuowania; 

4) dopuszczenie utrzymania, przebudowy, 
remontu oraz budowy sieci i obiektów in-
frastruktury technicznej; 

5) nastňpujņce parametry kształtowania zabu-
dowy: 

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 
w tym druga jako poddasze uŐytkowe, 

b) wysokoŌń zabudowy do 10,0m, 

c) dachy dwu lub wielospadowe, o nachy-
leniu połaci od 25º do 45º; 

6) nastňpujņce parametry kształtowania zabu-
dowy garaŐowej i gospodarczej: 

a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej, 

b) wysokoŌń do 5,30m, 

c) powierzchnia zabudowy do 60,0m2, 

d) geometria i kņty nachylenia dachów jak 
w budynku głównym; 

7) nastňpujņce parametry i wskaŎniki zago-
spodarowania terenu: 

a) dopuszczenie sytuowania budynków w 
odległoŌci 1,5m od granicy z sņsiedniņ 
działkņ budowlanņ lub bezpoŌrednio 
przy tej granicy, 

b) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

c) maksymalny wskaŎnik powierzchni za-
budowy na 0,7, 

 

 

d) minimalny udział powierzchni biologicz-
nie czynnej na 30%, 

e) wysokoŌń ogrodzeŊ od strony dróg do 
1,6m, 

f) zakaz stosowania w ogrodzeniach beto-
nowych elementów prefabrykowanych; 

8) minimalnņ powierzchniň działki budowlanej 
na 800m2; 

9) obsługň komunikacyjnņ: 

a) dla terenu MNU1 przez zjazd z drogi pu-
blicznej znajdujņcej siň poza planem po-
przez teren ZN1, 

b) dla terenu MNU2 poprzez bezpoŌredni 
zjazd z drogi publicznej znajdujņcej siň 
poza planem lub poprzez drogň we-
wnňtrznņ KDW1; 

10) minimum 1 miejsce parkingowe na 1 lokal 
mieszkalny, w tym miejsca w garaŐu, oraz 
dodatkowo minimum 1 miejsce dla funkcji 
usługowej w granicy własnej nieruchomo-
Ōci. 

2. Na terenie MNU2 naleŐy uwzglňdniń uwa-
runkowania zawiņzane z połoŐeniem terenu na 
obszarze potencjalnego zagroŐenia powodziņ, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

§ 14. Dla terenu ZN1 ustala siň: 

1) przeznaczenie – tereny zieleni; 

2) dopuszczenie budowy dojŌń i dojazdów, w 
szczególnoŌci słuŐņcych do obsługi terenu 
MNU1; 

3) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infra-
struktury technicznej; 

4) zakaz zabudowy za wyjņtkiem obiektów in-
frastruktury technicznej; 

5) dopuszczenie lokalizacji elementów małej 
architektury. 

§ 15. Dla terenu KDW1 ustala siň: 

1) przeznaczenie – tereny dróg wewnňtrznych; 

2) dopuszczenie budowy sieci infrastruktury 
technicznej; 

3) utrzymanie istniejņcego podłņczenia do drogi 
publicznej znajdujņcej siň poza granicami 
planu; 

4) szerokoŌci w istniejņcych liniach rozgranicza-
jņcych. 
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Rozdział 8 
Przepisy końcowe 

§ 16. Do czasu zabudowy i zagospodarowa-
nia poszczególnych terenów zgodnie z okreŌlo-
nym w planie przeznaczeniem, moŐna je tym-
czasowo uŐytkowań w sposób dotychczasowy z 
zakazem utrwalania ich tymczasowego uŐytko-
wania oraz budowy obiektów budowlanych 
zwiņzanych z tymczasowym uŐytkowaniem. 

§ 17. Ustala siň stawkň procentowņ, wynika-
jņcņ ze wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w wyni-
ku uchwalenia planu miejscowego: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem MNU w 
wysokoŌci 10%; 

2) dla terenów oznaczonych symbolem ZN w 
wysokoŌci 10%; 

3) dla terenów oznaczonych symbolem KDW w 
wysokoŌci 10%. 

§ 18. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w 
Makowie Mazowieckim nr XI/55/2003 z dnia  
11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Maków Mazowiecki – sektor C, w 
zakresie objňtym niniejszņ uchwałņ. 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza siň Bur-
mistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 20. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Ireneusz Pepłowski 
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