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UCHWAŁA Nr 576/XLVII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz dla fragmentu wsi Moczydłów - rejon ul. Lipkowskiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz na 
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.) w zwiņzku uchwałņ nr 396/XXX/2005 Rady 
Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 17 marca 2005r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz dla 
fragmentu wsi Moczydłów - rejon ul. Lipkowskiej, 
po stwierdzeniu, şe niniejszy plan jest zgodny z 
zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gmi-
ny Góra Kalwaria, przyjňtego uchwałņ nr 
700/XLVII/2006 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z 
dnia 13 września 2006r., Rada Miejska w Górze 
Kalwarii uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu ul. Lipkowskiej w Górze 
Kalwarii, zwany dalej planem, składajņcy siň z: 

1) czňści tekstowej planu stanowiņcej treśń 
uchwały; 

2) czňści graficznej, na którņ składa siň rysunek 
planu w skali 1:1000 - załņcznik nr 1 do uchwa-
ły; 

3) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglňdnionych uwag do projektu planu – za-
łņcznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania – 
załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. 

Planem objňto obszar, którego granice przedsta-
wia rysunek planu. 

 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czajņcych tereny o róşnych funkcjach lub 
róşnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5) wymagań wynikajņcych z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych, 

6) parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

7) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów i obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych prze-
pisów; 

8) szczegółowych zasad i warunków łņczenia 
i podziału nieruchomości objňtych planem 
miejscowym, 

9) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeń w ich uşyt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej, 

11) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uşytkowania 
terenów, 

12) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala siň opłatň, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. 

1. Załņcznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 
uchwały do terenu objňtego planem. 
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2. Nastňpujņce ustalenia graficzne na rysunku 

planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnym sposobie zago-
spodarowania; 

3) przeznaczenie terenu określone symbolem 
cyfrowym i literowym; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) oznaczenie rejonu lokalizacji platform wi-
dokowych; 

6) oznaczenia graficzne obiektów wpisanych 
do gminnej ewidencji zabytków; 

7) oznaczenie graficzne bunkrów do zacho-
wania; 

8) oznaczenie drzew do zachowania; 

9) oznaczenie drzew do bezwzglňdnego za-
chowania; 

10) oznaczenie kňp drzew do zachowania. 

3. Nastňpujņce ustalenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi na podstawie przepi-
sów odrňbnych: 

1) oznaczenie granicy administracyjnej miasta 
Góra Kalwaria; 

2) oznaczenie obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; 

3) oznaczenie obszaru wpisanego do rejestru 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

4) oznaczenie granicy układu urbanistyczno-
budowlanego wpisanego do rejestru zabyt-
ków; 

5) oznaczenie granicy zbiornika wód podziem-
nych; 

6) oznaczenie granicy Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (WOCHK); 

7) oznaczenie granicy strefy szczególnej 
ochrony ekologicznej Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu; 

8) oznaczenie zasiňgu strefy zagroşonej osu-
waniem siň mas ziemnych; 

9) oznaczenie zasiňgu strefy potencjalnego za-
groşenia powodziņ; 

4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 i 3 majņ charakter postu-
latywny bņdŝ informacyjny. 

 

§ 5. 

Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiņzujņ 
łņcznie z odpowiednimi ustaleniami ogólnymi. 

Rozdział 2 
Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 6. 

Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które powin-
no przewaşań na danym terenie wyznaczo-
nym liniami rozgraniczajņcymi, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy przez 
to rozumień rodzaje przeznaczenia, inne niş 
podstawowe, które uzupełniajņ lub wzboga-
cajņ przeznaczenie podstawowe, wprowa-
dzone na zasadach określonych w ustaleniach 
szczegółowych; 

3) usługach podstawowych - naleşy przez to 
rozumień obiekty usługowe wolno stojņce lub 
lokale usługowe wbudowane, których zasad-
niczym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców i uşytkowników okolicznych te-
renów; do usług podstawowych naleşņ w 
szczególności usługi bytowe – tj. szewc, kra-
wiec, pralnia itp. – drobne sklepy o po-
wierzchni sprzedaşy do 400m2, biura, pra-
cownie, kancelarie adwokackie, gabinety le-
karskie, zakłady fotograficzne, poradnie lekar-
skie, solaria, punkty kserograficzne, wypoşy-
czalnie video, biura podróşy, szkoły jňzykowe, 
szkoły tańca itp; 

4) liniach rozgraniczajņcych – naleşy przez to 
rozumień granicň pomiňdzy terenami o róş-
nym sposobie uşytkowania, zagospodarowa-
nia lub róşnym przeznaczeniu podstawowym, 

5) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – naleşy 
przez to rozumień wyznaczone w planie, okre-
ślone na rysunku planu odpowiednim symbo-
lem graficznym, linie dopuszczalnego usytu-
owania elewacji budynku, bez ich przekracza-
nia w kierunku linii rozgraniczajņcych od któ-
rych te linie wyznaczono, z pominiňciem bal-
konów, loggi i wykuszy wysuniňtych poza ob-
rys budynku nie wiňcej niş 1,3 metra oraz 
elementów wejścia do budynku; 

6) liniach proponowanych podziałów geodezyj-
nych – naleşy przez to rozumień, nie bňdņce 
ustaleniami planu, zalecane w planie linie 
podziału na działki budowlane terenu wyzna-
czonego liniami rozgraniczajņcymi; 
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7) minimalnym wskaŝniku powierzchni biolo-

gicznie czynnej - naleşy przez to rozumień 
najmniejszņ nieprzekraczalnņ wartośń procen-
towņ stosunku powierzchni terenu biologicz-
nie czynnego na działce budowlanej do cał-
kowitej powierzchni działki; 

8) powierzchni zabudowy – naleşy przez to ro-
zumień powierzchniň działki budowlanej zajň-
tņ przez naziemnņ czňśń budynku lub budyn-
ków w stanie wykończonym, wyznaczonņ 
przez rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi 
budynku na powierzchniň terenu; do po-
wierzchni zabudowy nie wlicza siň po-
wierzchni elementów drugorzňdnych (scho-
dów zewnňtrznych, daszków, markiz, wystň-
pów dachowych, oświetlenia zewnňtrznego) 
oraz zajmowanych przez wydzielone obiekty 
pomocnicze (altany, pergole); 

9) intensywności zabudowy – naleşy przez to 
rozumień stosunek sumy powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji naziemnych 
wszystkich budynków na danej działce bu-
dowlanej do powierzchni tej działki; 

10) szlachetnych materiałach elewacyjnych – 
naleşy przez to rozumień czyste aluminium, 
miedŝ, stal nierdzewnņ, szkło, nie barwione 
drewno, nie barwiony beton, naturalny ka-
mień, cegłň klinkierowņ, tynki szlachetne oraz 
tym podobne materiały uşywane jako okła-
dziny na elewacjach; 

11) reklamie - naleşy przez to rozumień grafikň 
umieszczanņ na materialnym podłoşu lub 
formň przestrzennņ niosņcņ przekaz informa-
cyjno-reklamowy (zawierajņcņ informacjň o 
towarach, usługach lub poşņdanych zacho-
waniach); 

12) szyldzie - naleşy przez to rozumień zewnňtrz-
ne oznaczenie stałego miejsca wykonywania 
przez przedsiňbiorcň działalności gospodar-
czej, zawierajņce oznaczenie przedsiňbiorcy 
(firmy lub nazwy) ze wskazaniem formy 
prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – 
imiň i nazwisko, nazwň oraz zwiňzłe określe-
nie przedmiotu wykonywanej działalności go-
spodarczej; 

13) instalacjach grzewczych ekologicznie czystych 
– naleşy przez to rozumień instalacje i urzņ-
dzenia do wytwarzania ciepła, które nie po-
wodujņ przekroczenia dopuszczalnych norm 
emisji zanieczyszczeń do środowiska; 

14) przedsiňwziňciu mogņcym znaczņco oddzia-
ływań na środowisko – naleşy przez to rozu-
mień zamierzenie budowlane lub innņ inge-
rencjň w środowisko polegajņcņ na prze-
kształceniu lub zmianie sposobu wykorzysta-

nia terenu, w tym równieş wydobywania ko-
palin, dla których: 

- wymagane jest sporzņdzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, 

- moşe byń wymagane sporzņdzenie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
ochrony środowiska. 

Rozdział 3 
Ustalenia ogólne dotyczące zasad przeznaczania 

oraz warunków i sposobów kształtowania  
zabudowy i zagospodarowania terenów  

na całym obszarze objętym planem 

§ 7. 

Ustala siň, şe na całym obszarze opracowania: 

1) ustala siň realizacjň funkcji zgodnych z prze-
znaczeniem i warunkami zagospodarowania te-
renów określonymi w rozdziale 3 oraz wpro-
wadza siň realizacjň układu drogowo-ulicznego 
według ustaleń rozdziału 4 i elementów infra-
struktury technicznej według ustaleń rozdziału 
5 uchwały; 

2) lokalizowanie zadań dla realizacji celów pu-
blicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy 
o gospodarce nieruchomościami jest moşliwe 
w ramach funkcji i zasad zagospodarowania 
dopuszczonych niniejszym planem. 

§ 8. 

Zakazuje siň tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uşytkowania terenów, w tym równieş 
lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych z wyjņtkiem: 

1) wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub 
sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z 
dotychczasowym uşytkowaniem; 

2) obiektów tymczasowych lokalizowanych na 
potrzeby prowadzenia budów w czasie waşno-
ści pozwolenia na budowň. 

§ 9. 

Ustala siň linie rozgraniczajņce tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania określone na rysunku planu. 

§ 10. 

Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi i ozna-
czonych symbolem przeznaczenia zgodnie z ry-
sunkiem planu: 

1) tereny zabudowy usługowej – oznaczone 
symbolem przeznaczenia U, 
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2) tereny usług z towarzyszņcņ zabudowņ 

mieszkaniowņ - oznaczone symbolem prze-
znaczenia U/MN, 

3) tereny mieszkalnictwa zbiorowego i usług 
oświaty - oznaczone symbolem przeznaczenia 
MZ/UO, 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług nieuciņşliwych - oznaczone 
symbolem przeznaczenia MN/U, 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – oznaczone symbolem przeznaczenia 
MN, 

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ekstensywnej – oznaczone symbolem 
przeznaczenia MNe, 

7) tereny zabudowy zagrodowej – oznaczone 
symbolem przeznaczenia RM, 

8) tereny zieleni naturalnej - oznaczone symbo-
lem przeznaczenia ZN, 

9) tereny zieleni parkowej – oznaczone symbo-
lem przeznaczenia ZP, 

10) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i 
zieleni naturalnej – oznaczone symbolem 
przeznaczenia R/ZN, 

11) tereny wód śródlņdowych - oznaczone sym-
bolem przeznaczenia WS, 

12) drogi publiczne klasy drogi zbiorczej - ozna-
czone symbolem przeznaczenia KD-Z, 

13) drogi publiczne klasy drogi lokalnej - ozna-
czone symbolem przeznaczenia KD-L, 

14) drogi publiczne klasy drogi dojazdowej – 
oznaczone symbolem przeznaczenia KD-D, 

15) drogi wewnňtrzne - oznaczone symbolem 
przeznaczenia KDW, 

16) ciņgi piesze – oznaczone symbolem przezna-
czenia KPp. 

§ 11. 

1. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
określone na rysunku planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na któ-
rych wyznaczono nieprzekraczalne linie zabu-
dowy musi byń sytuowana zgodnie z tymi li-
niami. 

3. Dopuszcza siň zachowanie oraz wymianň bu-
dynków mieszkalnych, gospodarczych i gara-
şowych posadowionych niezgodnie z nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy a zrealizowa-
nych przed wejściem w şycie niniejszego pla-
nu. 

4. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprze-
kraczalnych linii zabudowy obowiņzujņ przepi-
sy odrňbne i pozostałe ustalenia planu. 

5. Na terenach objňtych planem zasady kształto-
wania zabudowy określa siň nastňpujņco: 

1) maksymalna wysokośń nowej zabudowy 
oraz istniejņcych budynków po nadbudo-
waniu - zgodnie ze wskaŝnikami określony-
mi dla poszczególnych terenów, 

2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy 
kominów, anten oraz innych budowli o po-
dobnym charakterze tj. obiektów budowla-
nych nie bňdņcych budynkami. 

§ 12. 

Ustala siň zasady dotyczņce realizacji ogrodzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powinny byń 
sytuowane w linii rozgraniczajņcej, z tym şe 
dopuszcza siň ich miejscowe wycofanie w głņb 
działki w przypadku konieczności ominiňcia ist-
niejņcych przeszkód tj. drzewa, urzņdzenia in-
frastruktury technicznej itp, oraz w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych, 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach 
przy drogach o szerokości mniejszej niş 10m 
muszņ zostań cofniňte o minimum 2,0m w sto-
sunku do linii rozgraniczajņcej ustalonej w pla-
nie, 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogņ otwierań 
siň na zewnņtrz działki, 

4) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie moşe 
przekraczań 1,8 metra od poziomu terenu, 

5) zakazuje siň realizacji pełnych ogrodzeń oraz 
ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, czň-
ści pełne, nieaşurowe, ogrodzeń nie mogņ byń 
wyşsze niş 0,6 metra od poziomu terenu, przy 
czym dopuszcza siň wyjņtek od tej zasady dla 
istniejņcego muru wokół zespołu terenów 
20.ZP, 21.U, 22.U i 23.U; 

6) zakazuje siň lokalizacji ogrodzeń z prefabryko-
wanych elementów betonowych. 

§ 13. 

1. Dopuszcza siň lokalizacjň wolnostojņcych re-
klam w pasach o szerokości 10,0 metra wzdłuş 
drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolami 
1.1.KD-Z i 1.2.KD-Z, z wyjņtkiem terenów 
1.R/ZN, 20.ZP i 23.U, pod warunkiem, şe: 

1) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie prze-
kroczy 2,0m2; 

2) reklama bňdzie informowała o działalności 
prowadzonej na działce budowlanej; 
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3) na kaşdej działce budowlanej powstanie 
maksymalnie 1 taka reklama; 

2. Na pozostałej czňści obszaru zakazuje siň 
umieszczania wolnostojņcych znaków informa-
cyjno-plastycznych i reklam. 

3. Na całym obszarze objňtym planem dopuszcza 
siň lokalizowanie reklam, szyldów i znaków in-
formacyjno - plastycznych na ogrodzeniach, 
budynkach i obiektach małej architektury pod 
warunkiem, şe: 

1) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie prze-
kroczy 2,0m2; 

2) wysokośń reklamy nie przekroczy 1,0m, 

3) reklama bňdzie informowała o działalności 
prowadzonej na działce budowlanej, 

4) na kaşdej działce budowlanej powstanie 
maksymalnie 1 taka reklama; 

4. Dopuszcza siň lokalizacjň szyldów na budyn-
kach pod warunkiem, şe bňdņ one płasko przy-
twierdzone do ściany budynków. 

5. Zakazuje siň umieszczania reklam, szyldów i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach i w zasiňgu ich koron, 

2) na budowlach i urzņdzeniach miejskiej in-
frastruktury technicznej (latarniach, słupach 
linii elektroenergetycznych, transformato-
rach, itp.); 

6. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na uşytkowych elementach wy-
posaşenia przestrzeni publicznych nie moşe 
utrudniań korzystania z nich lub zakłócań ich 
uşytkowania. 

7. Ustalenia pkt 1-6 nie dotyczņ miejskiego sys-
temu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 

Ustalenia w zakresie scalania 
i podziału nieruchomości 

§ 14. 

1. Dopuszcza siň podział terenów wyznaczonych 
liniami rozgraniczajņcymi na działki budowlane 
zgodnie z normatywami ustalonymi dla po-
szczególnych terenów. 

2. Dopuszcza siň wydzielenie działek budowla-
nych o powierzchni mniejszej niş określona w 
ustaleniach szczegółowych wyłņcznie: 

1) w celu powiňkszenia sņsiedniej działki, pod 
warunkiem, şe działka, z której wydzielony 
zostanie fragment zachowa powierzchniň 
nie mniejszņ, niş określona w ustaleniach 
szczegółowych, 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej, 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojek-
towanych działek budowlanych. 

3. W przypadku prowadzenia kompleksowych 
przekształceń własnościowych dla poszczegól-
nych terenów, tj. scaleń i podziału nierucho-
mości w celu uzyskania powierzchni działek 
geodezyjnych zgodnych z parametrami działek 
budowlanych zawartych w ustaleniach szcze-
gółowych, ustala siň şe: 

1) kņt połoşenia granic działek ewidencyjnych 
do linii rozgraniczajņcej dróg bňdzie siň 
mieścił w przedziale 75º – 105º, 

2) minimalna szerokośń dróg powstałych w 
wyniku takich przekształceń wyniesie 10,0m. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i krajobrazu kulturowego 

§ 15. 

1. Wskazuje siň obiekty wpisane do rejestru za-
bytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, dla których wszelkie działania muszņ byń 
prowadzone w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 

2. Wskazuje siň obiekty wpisane do ewidencji 
zabytków, dla których ustala siň: 

1) nakaz zachowania historycznego wyglņdu 
budynków, oraz prowadzenia działań majņ-
cych na celu przywrócenie ich pierwotnej 
formy, 

2) nakaz zachowania zewnňtrznej formy bu-
dowli, w tym: 

a) formy i proporcji bryły, 

b) formy, nachylenia i rodzaju pokrycia po-
łaci dachowych, 

c) rozmieszczenia, proporcji i podziałów 
otworów okiennych i drzwiowych, 

d) specyfiki detalu architektonicznego, 

3) zakaz nadbudowy i zmiany geometrii da-
chów, 

4) nakaz zachowania rodzaju pokrycia dacho-
wego i detalu architektonicznego, 

5) nakaz uzgadniania wszelkich działań na 
obiektach z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, 

3. Wskazuje siň granice układu urbanistyczno-
budowlanego (czňści stref I i V) wpisanego do 
rejestru zabytków (decyzja nr 1444-A), podzie-
lonego na dwie czňści: 
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1) strefň ścisłej ochrony konserwatorskiej 
(czňśń strefy I), bňdņcņ jednocześnie granicņ 
obszaru wpisanego do rejestru Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, oznaczonņ 
sztrafem na rysunku planu; 

2) pozostała czňśń (czňśń strefy V), stanowiņcņ 
strefň konserwatorskiej ochrony skarpy. 

4. W strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
bňdņcņ granicņ obszaru wpisanego do rejestru 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
obowiņzujņ nastňpujņce przepisy: 

1) dla obiektów wpisanych do Rejestru Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków obo-
wiņzujņ zapisy ust. 1, 

2) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabyt-
ków obowiņzujņ zapisy ust. 2, 

3) dla pozostałych istniejņcych i projektowa-
nych obiektów ustala siň: 

a) nakaz nawiņzania kompozycjņ i wystro-
jem architektonicznym elewacji nowych 
lub przebudowywanych budynków do 
istniejņcych obiektów historycznych – 
poprzez stosowanie podobnych zasad 
podziału, detali, rozwiņzań materiało-
wych, proporcji (w tym stosunku po-
wierzchni szklonej do całkowitej po-
wierzchni ściany zewnňtrznej – wynoszņ-
cym procentowo nie wiňcej niş 25%), 

b) nakaz dostosowania nowej zabudowy do 
historycznej kompozycji przestrzennej w 
zakresie skali i bryły poprzez ogranicze-
nie wysokości zabudowy zgodnie z usta-
leniami szczegółowymi oraz sytuowanie 
zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w 
planie liniami zabudowy, 

c) nakaz uzgadniania wszelkich działań na 
obiektach z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków. 

4) dla całej strefy obowiņzuje: 

a) nakaz zachowania tradycyjnego przebie-
gu dróg i ścieşek pieszych, 

b) obowiņzek przeprowadzenia, na koszt 
osoby fizycznej lub jednostki organiza-
cyjnej zamierzajņcej finansowań roboty 
budowlane, badań archeologicznych oraz 
wykonania ich dokumentacji. Przed roz-
poczňciem badań archeologicznych wy-
magane jest uzyskanie od Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków pozwolenia 
na ich prowadzenie; 

 

5) dla całej strefy nakazuje siň uzgadnianie z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków: 

a) wszelkich prac przy obiektach połoşo-
nych w obrňbie strefy, w tym umieszcza-
nie reklam na budynkach, 

b) wszelkie zmiany dotyczņce układu urba-
nistycznego, 

c) wszelkie zmiany dotyczņce zmiany gaba-
rytów zabudowy, 

d) wszelkie zmiany sposobów uşytkowania 
terenu oraz robót budowlanych, wiņşņ-
cych siň z wykonaniem prac ziemnych. 

5. W pozostałej czňści układu urbanistycznego, 
wpisanego do rejestru zabytków, stanowiņcej 
strefň konserwatorskiej ochrony skarpy, obo-
wiņzujņ nastňpujņce przepisy: 

1) zakaz tworzenia nowych działek budowla-
nych; 

2) zakaz realizacji nowej zabudowy z dopusz-
czeniem modernizacji, rozbudowy, nadbu-
dowy i wymiany budynków istniejņcych; 

3) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabyt-
ków obowiņzujņ zapisy ust. 2, 

4) dla obiektów pozostałych: 

a) moşliwośń rozbudowy, nadbudowy i 
wymiany zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi; 

b) nakaz nawiņzania kompozycjņ i wystro-
jem architektonicznym elewacji nowych 
lub przebudowywanych budynków do 
istniejņcych obiektów historycznych – 
poprzez stosowanie podobnych zasad 
podziału, detali, rozwiņzań materiało-
wych, proporcji (w tym stosunku po-
wierzchni szklonej do całkowitej po-
wierzchni ściany zewnňtrznej – wynoszņ-
cym procentowo nie wiňcej niş 25%), 

5) dla całego obszaru nakazuje siň uzgadnianie 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków: 

a) wszelkich prac ziemnych, 

b) wszelkich zmian dotyczņcych zieleni. 

6. Dla oznaczonych na rysunku planu obiektów 
bunkrów ustala siň: 

1) nakaz ich zachowania; 

2) moşliwośń konserwacji i kompleksowej mo-
dernizacji wraz z bezpośrednim otoczeniem 
oraz adaptacjň i udostňpnienia dla zwiedza-
jņcych, pod warunkiem uzgodnienia tych 
działań z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków: 
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Zasady ochrony i kształtowania środowiska 

§ 16. 

1. Wskazuje siň granicň Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu oraz strefy szczegól-
nej ochrony ekologicznej Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu, oznaczone na 
rysunku planu, w których obowiņzujņ przepisy 
zawarte w dokumencie powołujņcym ten ob-
szar oraz przepisy o ochronie przyrody i śro-
dowiska. 

2. Ustala siň drzewa do bezwzglňdnego zachowa-
nia, oznaczone na rysunku planu, których usu-
niecie jest moşliwe tylko w sytuacjach zagroşe-
nia dla ludzi i ich mienia. 

3. Ustala siň drzewa do zachowania, oznaczone 
na rysunku planu, których usuniecie jest moş-
liwe tylko w sytuacjach zagroşenia dla ludzi i 
ich mienia lub w przypadku konieczności reali-
zacji liniowych inwestycji infrastrukturalnych. 

4. Ustala siň kňpy drzew do zachowania, ozna-
czone na rysunku planu, dla których ustala siň: 

1) moşliwośń usuniňcia tylko w sytuacjach za-
groşenia dla ludzi i ich mienia lub w przy-
padku konieczności realizacji liniowych in-
westycji infrastrukturalnych; 

2) nakaz nasadzeń uzupełniajņcych w przypad-
ku śmierci drzewa lub jego usuniňcia w 
przypadku, gdy stwarzało ono zagroşenie 
dla ludzi lub mienia. 

5. Wskazuje siň granicň zbiornika wód podziem-
nych, w której nakazuje siň podłņczenie całej 
istniejņcej i projektowanej zabudowy do gmin-
nej sieci kanalizacyjnej. 

6. Ustala siň, şe na całym obszarze objňtym pla-
nem obowiņzujņ nastňpujņce zasady ochrony i 
kształtowania środowiska: 

1) zakazuje siň lokalizacji przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na środowisko, 
za wyjņtkiem elementów niezbňdnych dla 
prawidłowego funkcjonowania gminnych i 
ponadlokalnych systemów inşynieryjnych 
oraz z wyjņtkiem obiektów i terenów wska-
zanych w ustaleniach szczegółowych; 

2) wprowadza siň ochronň wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczysz-
czenia mogņ negatywnie wpłynņń na stan 
tych wód oraz nakaz podłņczenia wszystkich 
obiektów do sieci miejskich po ich realizacji; 

3) w celu ochrony powietrza ustala siň ogrze-
wanie pomieszczeń przy pomocy instalacji 
grzewczych ekologicznie czystych; 

4) ustala siň obowiņzek zapewnienia odpo-
wiedniej ilości miejsca dla pojemników na 
odpady w granicach działki, z obowiņzkiem 
segregowania odpadów; 

5) ustala siň minimalnņ wielkośń działki zgod-
nie z ustaleniami dla poszczególnych tere-
nów; 

6) ustala siň minimalny wskaŝnik powierzchni 
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami 
dla poszczególnych terenów. 

Ustalenia dla obszarów  
i obiektów podlegajņcych ochronie  

ze wzglňdu na wymagania ochrony środowiska 
i zdrowia ludzi 

§ 17. 

1. Ustala siň, zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami z zakresu ochrony środowiska, nastňpujņ-
ce rodzaje terenów podlegajņcych ochronie 
akustycznej, dla których obowiņzujņ dopusz-
czalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami 
odrňbnym: 

1) tereny RM, MN, MNe, MN/U - jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) tereny U/MN, U jako tereny mieszkaniowo-
usługowe; 

3) teren MZ/UO jako tereny zwiņzane ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieşy; 

4) teren ZP jako tereny rekreacyjno - wypo-
czynkowe. 

2. Wskazuje siň strefy zagroşone osuwaniem siň 
mas ziemnych, w których ustala siň nakaz wy-
konywania dla kaşdej inwestycji kubaturowej 
pełnej dokumentacji geologiczno - inşynier-
skiej. 

3. Dla poszczególnych terenów ustala siň nakaz 
wykonywania dla kaşdej inwestycji kubaturo-
wej pełnej dokumentacji geologiczno - inşy-
nierskiej – zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi. 

4. Wskazuje siň granice strefy potencjalnego za-
groşenia powodziņ, dla której obowiņzujņ prze-
pisy odrňbne. 

Ogólne zasady  
dotyczņce infrastruktury technicznej i komunikacji 

§ 18. 

1. Ustala siň zorganizowany sposób zaopatrzenia 
w wodň z sieci gminnej i odprowadzania ście-
ków do oczyszczalni gminnej. 

2. Dopuszcza siň stosowanie lokalnych rozwiņzań 
uwzglňdniajņcych wymogi prawa budowlane-
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go i ochrony środowiska, w tym szczelnych 
szamb przydomowych, do czasu wprowadze-
nia zorganizowanego systemu odprowadzania 
ścieków. 

3. Dla terenów nieobjňtych sieciņ melioracji do-
puszcza siň realizacjň urzņdzeń odwadniajņ-
cych, realizowanych w uzgodnieniu z zarzņdcņ 
istniejņcej sieci melioracyjnej oraz zarzņdcņ 
sieci kanalizacyjnej. 

4. Dopuszcza siň lokowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak stacje transformato-
rowe, podziemne przepompownie ścieków czy 
stacje telekomunikacyjne całym obszarze objň-
tym planem. 

5. Tereny dla infrastruktury technicznej rezerwuje 
siň w liniach rozgraniczajņcych dróg publicz-
nych. 

6. Dopuszcza siň prowadzenie liniowych elemen-
tów infrastruktury technicznej oraz lokalizacjň 
zwiņzanych z nimi urzņdzeń na terenach innych 
niş tereny dróg publicznych. 

7. W ogrodzeniu naleşy sytuowań szafki gazowe i 
energetyczne zapewniajņc do nich dostňp od 
strony ulicy. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 19. 

1. Układ drogowo-uliczny stanowiņ ulice zbiorcze, 
ulice lokalne i dojazdowe wyznaczone liniami 
rozgraniczajņcymi na rysunku planu, tworzņce 
publiczny układ komunikacyjny. 

2. W obszarze ustala siň nastňpujņce elementy 
układu drogowo-ulicznego: 

1) droga oznaczona symbolami 1.1.KD-Z i 
1.2.KD-Z, obecnie kategorii wojewódzkiej, 
dla której ustala siň: 

a) jedynie wschodniņ liniň rozgraniczajņcņ 
i czňśń pasa drogowego, zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

b) klasň ulicy zbiorczej, o przekroju jedno-
jezdniowym, 

c) realizacjň skrzyşowania na pełnych re-
lacjach z drogņ oznaczonņ symbolem 
2.KD-Z, 

d) nakaz realizacji chodnika po wschodniej 
stronie jezdni; 

 

 

 

2) droga oznaczona symbolem 2.KD-Z, obec-
nie kategorii krajowej, dla której ustala siň: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
od 19,0m do 20,0m, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

b) klasň ulicy zbiorczej, o przekroju jedno-
jezdniowym, 

c) nakaz realizacji chodnika obustronnie; 

3) droga oznaczona symbolami 3.KD-L, dla 
której ustala siň: 

a) północnņ liniň rozgraniczajņcņ i czňśń 
pasa drogowego, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) klasň ulicy lokalnej, o przekroju jedno-
jezdniowym, 

c) realizacjň skrzyşowania na „prawe skrň-
ty” z drogņ oznaczonņ symbolem  
2.KD-Z, 

d) nakaz realizacji chodnika po północnej 
stronie jezdni; 

4) ulica Lipkowska i jej przedłuşenie w kie-
runku północnym i wschodnim, oznaczona 
symbolami 4.1.KD-D i 4.2.KD-D dla której 
ustala siň: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
od 10,0m do 17,0m, z lokalnymi prze-
wňşeniami do 8,0m, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

b) klasň ulicy dojazdowej, o przekroju jed-
nojezdniowym, 

c) realizacjň skrzyşowania na pełnych re-
lacjach z drogņ oznaczonņ symbolem 
1.2.KD-Z i 3.KD-L, 

d) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie, z moşliwościņ realizacji 
ulicy jako jednoprzestrzennej na odcin-
kach przewňşeń ; 

5) droga oznaczona symbolami 5.KD-D, dla 
której ustala siň: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
20,0m; 

b) klasň ulicy dojazdowej, o przekroju jed-
nojezdniowym, 

c) realizacjň skrzyşowania na pełnych re-
lacjach z drogņ oznaczonņ symbolem 
1.1.KD-Z, 

 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29445 – Poz. 3400 
 

d) nakaz realizacji chodnika obustronnie, 

e) moşliwośń realizacji zatoki parkingowej 
wzdłuş południowo-wschodniej krawň-
dzi jezdni; 

6) ulica Wiślana oznaczona symbolami 6.KD-
D, dla której ustala siň: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
10,0m, 

b) klasň ulicy dojazdowej, o przekroju jed-
nojezdniowym, 

c) realizacjň skrzyşowania na pełnych re-
lacjach z drogņ oznaczonņ symbolem 
3.KD-L, 

d) nakaz realizacji chodnika co najmniej 
jednostronnie; 

7) droga wewnňtrzna oznaczona symbolem 
7.KDW, dla której ustala siň: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
od 6,0m do 18,0m – zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) realizacjň skrzyşowania na „prawe skrň-
ty” z drogņ oznaczonņ symbolem 
1.2.KD-Z; 

8) droga wewnňtrzna oznaczona symbolem 
8.KDW, dla której ustala siň: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
18,0m, 

b) realizacjň skrzyşowania na pełnych re-
lacjach z drogņ oznaczonņ symbolem 
1.2.KD-Z, 

c) moşliwośń realizacji zatoki parkingowej 
wzdłuş krawňdzi jezdni; 

9) droga wewnňtrzna oznaczona symbolem 
9.KDW, dla której ustala siň: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 
6,0m, 

b) realizacjň skrzyşowania na „prawe skrň-
ty” z drogņ oznaczonņ symbolem 
1.2.KD-Z, 

10) projektowany ciņg pieszy oznaczony sym-
bolem 10.KPp, dla którego ustala siň sze-
rokośń w liniach rozgraniczajņcych 5,0m. 

11) projektowany ciņg pieszy oznaczony sym-
bolem 11.KPp, dla którego ustala siň sze-
rokośń w liniach rozgraniczajņcych 5,0m. 

 

 

 

§ 20. 

Na terenach dróg publicznych, ciņgów pieszo-
jezdnych i pieszych ustala siň: 

1) nakaz stosowania w granicach jednego terenu 
jednakowych elementów wyposaşenia powta-
rzalnego, takiego jak ławki, latarnie, kosze na 
śmieci, donice kwietnikowe, barierki, słupki itd 
itp., 

2) nakaz dostosowania urzņdzeń słuşņcych do 
ruchu pieszego tj. chodników, pochylni, scho-
dów, przejśń przez jezdnie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

3) zakaz pozostawiania nie urzņdzonych po-
wierzchni np. powierzchni z zieleniņ nie urzņ-
dzonņ, jezdni i chodników bez nawierzchni. 

§ 21. 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu 
komunikacyjnego, dla poszczególnych dróg/ 
ulic ustala siň pasy terenu określone liniami 
rozgraniczajņcymi na rysunku planu. 

2. Zachowuje siň dojazdy według stanu istniejņ-
cego na terenach, których zainwestowanie 
uniemoşliwia ich przebudowň. 

3. Dla nowotworzonych dróg wewnňtrznych nie-
oznaczonych na rysunku planu ustala siň obo-
wiņzek zakończenia placem manewrowym oraz 
min. szerokośń: 

1) 6,0m – dla dróg nie dłuşszych niş 100,0m, 

2) 8,0m – dla dróg dłuşszych niş 100,0m. 

§ 22. 

1. Na terenach układu komunikacyjnego, wyzna-
czonego na rysunku planu, do czasu jego reali-
zacji dopuszcza siň dotychczasowy sposób 
uşytkowania. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, wo-
dy opadowe z ulic układu podstawowego po-
winny byń odprowadzane do gruntu bņdŝ teş 
do otwartych rowów melioracyjnych, po ich 
podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

§ 23. 

1. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i 
właściciele posesji zapewniajņ na terenach 
swoich działek, w liczbie wynikajņcej z ustalo-
nych wskaŝników, o których mowa w ust. 2. 

2. Ustala siň nastňpujņce minimalne wskaŝniki 
miejsc postojowych dla parkingów i garaşy: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – 2 m.p./mieszkanie, 
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2) dla usług i handlu oraz administracji –  
30 m.p. / 1000m2 p.u. i 35 miejsc na 100 za-
trudnionych, nie mniej jednak niş 3 miejsca 
na jeden lokal, 

3) pozostałych usług – proporcjonalnie 3 m.p. / 
kaşde 100m2 pow. uşytkowej, jednak nie 
mniej niş 2 m.p./obiekt. 

Rozdział 5 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociņgi i zaopatrzenie w wodň 

§ 24. 

1. Ustala siň zaopatrzenie obszaru objňtego pla-
nem w wodň z gminnej sieci wodociņgowej, w 
oparciu o istniejņce ujňcia wody połoşone poza 
obszarem opracowania, z wyj. ustaleń ust. 4. 

2. Ustala siň, sień wodociņgowa projektowana 
bňdzie w układzie zamkniňtym, pierścienio-
wym. 

3. Dopuszcza siň zachowanie, modernizacjň, 
przebudowň i rozbudowň istniejņcej sieci wo-
dociņgowej, takşe w innych przekrojach niş 
obecne. 

4. Dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň terenu 
23.U z istniejņcego ujňcia własnego, do czasu 
podłņczenia do sieci wodociņgowej. 

5. Dopuszcza siň, na potrzeby ogólnodostňpnych 
punktów czerpalnych, wykonywanie ujňń wód 
podziemnych z utworów oligoceńskich. 

6. Ustala siň stosowanie hydrantów naziemnych. 

Kanalizacja 

§ 25. 

1. Ustala siň objňcie systemem gminnej sieci 
kanalizacyjnej istniejņcej i projektowanej zabu-
dowy. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza siň gromadzenie ścieków w szczelnych 
podziemnych zbiornikach na nieczystości. 

3. Dopuszcza siň lokalizowanie projektowanych 
kanałów pod jezdniņ, jeşeli jednņ z ich funkcji 
bňdzie odwodnienie jezdni. 

4. Dopuszcza siň zachowanie, modernizacjň, 
przebudowň i rozbudowň istniejņcej sieci kana-
lizacyjnej, takşe w innych przekrojach niş obec-
ne. 

5. Ustala siň odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów mieszkaniowych i usługowych 
powierzchniowo na teren własnej działki, 

2) z terenów usługowych oraz z parkingów i 
placów utwardzonych – do kanalizacji desz-
czowej po podczyszczeniu, 

3) z dróg publicznych sieciņ kanalizacji desz-
czowej do rowów melioracyjnych lub do 
gruntu po ewentualnym podczyszczeniu, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

6. Nakazuje siň odprowadzanie nadmiaru wód 
deszczowych, przekraczajņcych swojņ ilościņ 
chłonnośń gruntu, do sieci kanalizacji deszczo-
wej. 

7. Nakazuje siň wyposaşenie instalacji słuşņcych 
dla odprowadzania i zrzutów wód opadowych 
w urzņdzenia podczyszczajņce. 

8. Plan nakazuje kształtowanie powierzchni dzia-
łek w sposób zabezpieczajņcy sņsiednie tereny 
i ulice przed spływem wód opadowych. 

Elektroenergetyka i teletechnika 

§ 26. 

1. W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ: 

1) ustala siň zaopatrzenie w energiň elektrycz-
nņ wszystkich terenów zainwestowania w 
oparciu o istniejņce i projektowane stacje 
elektroenergetyczne SN/nn oraz poprzez 
budowň i rozbudowň sieci elektroenerge-
tycznych kablowych średniego i niskiego 
napiňcia od istniejņcych systemów, w 
uzgodnieniu i na warunkach właściwego za-
rzņdcy; 

2) ustala siň przebudowň istniejņcej napo-
wietrznej sieci NN i SN na sień kablowņ, 
prowadzonņ w drogach/ulicach, z dopusz-
czeniem w wyjņtkowych przypadkach, w sy-
tuacji braku moşliwości poszerzenia dro-
gi/ulicy, prowadzenia sieci przez tereny 
prywatne; 

3) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych sieci 
napowietrznych do czasu ich przebudowy 
lub modernizacji; 

4) dopuszcza siň realizowanie przyłņczy do bu-
dynków jako przyłņczy napowietrznych re-
alizowanych od linii istniejņcych, do czasu 
ich przebudowy; 

5) dopuszcza siň lokalizacjň stacji transforma-
torowych dla nowych inwestycji na całym 
obszarze objňtym planem z wyjņtkiem tere-
nów oznaczonych symbolami ZP i ZN. 

2. W zakresie sieci teletechnicznych: 

1) ustala siň, şe obsługa telekomunikacyjna 
odbywań siň bňdzie z: 
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a) sieci kablowej za pośrednictwem istnie-
jņcych i projektowanych magistral i 
przewodów telekomunikacyjnych, 

b) sieci komórkowej za pośrednictwem ist-
niejņcych oraz projektowanych stacji ba-
zowych telefonii komórkowej połoşonych 
poza obszarem planu; 

2) zakazuje siň realizacji stacji bazowych tele-
fonii komórkowej na obszarze objňtym pla-
nem. 

Gazownictwo 

§ 27. 

1. Dopuszcza siň zaopatrzenie zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej i produkcyjno - magazy-
nowej w gaz ziemny do celów gospodarczych i 
ewentualnie grzewczych w oparciu o rozbudo-
wanņ istniejņcņ sień średniego ciśnienia, na 
warunkach określonych przez zarzņdzajņcego 
sieciņ. 

2. Wokół gazociņgu obowiņzujņ odległości pod-
stawowe zgodne z warunkami wynikajņcymi z 
przepisów odrňbnych. 

3. Ustala siň zasadň prowadzenia projektowanych 
gazociņgów w pasach ulicznych wyznaczonych 
liniami rozgraniczajņcymi, w odległości min. 
0,5m od tych linii. 

4. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-
zowe otwierane na zewnņtrz od strony ulicy 
winny byń lokalizowane w linii ogrodzeń, w po-
zostałych przypadkach w miejscu uzgodnio-
nym z zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ. 

5. Gazociņgi, które w wyniku modernizacji ulic i 
dróg znalazłyby siň pod jezdniņ, naleşy prze-
nieśń w pas drogowy poza jezdniņ na koszt in-
westora budowy. 

6. Dopuszcza siň zachowanie, modernizacjň, 
przebudowň i rozbudowň istniejņcej sieci ga-
zowej, takşe w innych przekrojach niş obecne. 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych 

§ 28. 

1. Ustala siň wywóz nieczystości stałych na skła-
dowisko odpadów komunalnych. 

2. W planach zagospodarowania działek naleşy 
wyznaczań miejsce do selektywnego składo-
wania odpadów w urzņdzeniach przystosowa-
nych do ich gromadzenia, opróşnianych okre-
sowo. 

 

 

 

Ciepłownictwo 

§ 29. 

1. Ustala siň, şe istniejņce i projektowane budynki 
bňdņ posiadały własne, indywidualne ŝródła 
ciepła. 

2. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło na obszarze 
planu w oparciu o instalacje grzewcze ekolo-
gicznie czyste. 

Rozdział 6 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 30. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1.R/ZN: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 1.R/ZN sņ rolnicza przestrzeń produk-
cyjna i zieleń naturalna. 

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

1) urzņdzenie terenu w formie upraw rolni-
czych, ogrodniczych i sadowniczych – z wy-
jņtkiem strefy zagroşonej osuwaniem siň 
mas ziemnych; 

2) zakaz uszczuplania naturalnej szaty roślinnej 
w obrňbie strefy zagroşonej osuwaniem siň 
mas ziemnych - za wyjņtkiem działań sani-
tarnych i ratowniczych; 

3) moşliwośń pielňgnacji istniejņcej zieleni na-
turalnej, z dopuszczeniem uszczuplenie sza-
ty roślinnej z uwagi na koniecznośń uzyska-
nia walorów krajobrazowych skarpy Wisły; 

4) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych; 

5) moşliwośń realizacji zieleni wypoczynkowej 
z niekubaturowymi urzņdzeniami czynnego i 
biernego wypoczynku – poza strefņ zagro-
şonņ osuwaniem siň mas ziemnych. 

§ 31. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 2.WS. 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem terenu 2.WS sņ 
wody śródlņdowe. 

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

1) nakaz zachowania istniejņcego zbiornika 
wodnego, 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 
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§ 32. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 3.WS. 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem terenu 3.WS sņ 
wody śródlņdowe. 

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

1) nakaz zachowania istniejņcego zbiornika 
wodnego, 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 33. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 4.WS. 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem terenu 4.WS sņ 
wody śródlņdowe. 

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

1) nakaz zachowania istniejņcego zbiornika 
wodnego, 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 34. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 5.U/MN: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 5.U/MN sņ: 

1) usługi podstawowe, zarówno w formie loka-
li wbudowanych w bryły budynków miesz-
kalnych jak i w formie obiektów wolnostojņ-
cych, 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojņcej – z zastrzeşeniem, şe 
na jednej działce moşe byń zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie sņ obiekty usług handlu o powierzchni 
sprzedaşy powyşej 400m2. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņdzeń 
infrastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu, 

2) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2, 

3) dla inwestycji kubaturowych realizowanych 
w strefach zagroşonych osuwaniem siň mas 
ziemnych obowiņzujņ ustalenia par. 17; 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczajņcej drogi 
1.1.KD-Z, 

b) 5,0m od linii rozgraniczajņcej drogi  
5.KD-D, 

c) 0,0m oraz od 15,0m do 45,0m od linii 
rozgraniczajņcej z terenem 1.R/ZN - 
zgodnie z rysunkiem planu, 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 1.500m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
30,0m; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługo-
wych - maksymalnie 2 kondygnacje i 
maksymalnie do 10,5m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego; 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 50%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 30%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.5, 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
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nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu, 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z projektowanych wo-
dociņgów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 1.1.KD-Z i 5.KD-D; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.1.KD-Z i 5.KD-D; 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg. par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ od ulic 
oznaczonych symbolami 1.1.KD-Z i 5.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bňdzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaŝnika ustalonego w par. 23. 

§ 35. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 6.U: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 6.U sņ usługi z zakresu: 

1) sportu i rekreacji, 

2) turystyki, 

3) usług konferencyjno – szkoleniowych; 

4) kultury, 

5) handlu. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem dopuszczalnym 
na terenie sņ: 

1) usługi oświaty; 

2) usługi podstawowe realizowane jako towa-
rzyszņce funkcjom, o których mowa w ust. 1 
i ust. 2 pkt 1, wbudowane w kubatury tych 
obiektów, 

3. Ustala siň, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie sņ obiekty usług handlu o powierzchni 
sprzedaşy powyşej 1.000m2. 

4. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņdzeń 
infrastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu; 

2) zakazuje siň lokalizacji wolnostojņcych bu-
dynków gospodarczych i garaşowych; 

3) dla terenów połoşonych w strefie potencjal-
nego przekroczenia dopuszczalnej normy 
hałasowej obowiņzujņ ustalenia paragra-
fu 17. 

5. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) od 10,0m do 12,0m od linii rozgraniczajņ-
cej drogi 1.1.KD-Z – zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) 10,0m od linii rozgraniczajņcej drogi 
5.KD-D, 

c) od 10,0m do 22,0m od linii rozgraniczajņ-
cej z terenem 7.ZN – Zgodnie z rysun-
kiem planu; 

d) 10,0 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
kolejowym, połoşonym poza obszarem, 
objňtym planem. 

6. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 15.000m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
50,0m, 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy – maksymalnie 3 kondygnacje i mak-
symalnie do 12,0 m w najwyşszym punkcie 
przekrycia dachu liczņc od poziomu gruntu 
rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 30%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 40%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.8, 

7) ustala siň nakaz stosowania na elewacjach 
szlachetnych materiałów elewacyjnych; 

8) ustala siň, kolorystyka elewacji budynków 
oraz kształt dachów mogņ byń dowolne. 

7. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 
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1) zaopatrzenie w wodň z projektowanych wo-
dociņgów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 1.1.KD-Z i 5.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.1.KD-Z i 5.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg  
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg. par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji, 

8. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 1.1.KD-Z i 5.KD-D; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bňdzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaŝnika ustalonego w par. 23. 

§ 36. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 7.R/ZN: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 7.R/ZN ZN sņ rolnicza przestrzeń pro-
dukcyjna i zieleń naturalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiņzu-
jņ nastňpujņce zasady zagospodarowania: 

1) urzņdzenie terenu w formie upraw rolni-
czych, ogrodniczych i sadowniczych – z wy-
jņtkiem strefy zagroşonej osuwaniem siň 
mas ziemnych oraz z wyjņtkiem strefy 
szczególnej ochrony ekologicznej  
WOCHK-u; 

2) zakaz uszczuplania naturalnej szaty roślinnej 
w obrňbie strefy zagroşonej osuwaniem siň 
mas ziemnych - za wyjņtkiem działań sani-
tarnych i ratowniczych; 

3) zakazuje siň realizacji jakichkolwiek inwesty-
cji kubaturowych; 

4) ustala siň zachowanie bunkrów oznaczo-
nych na rysunku planu – zgodnie z ustale-
niami par. 15; 

5) dopuszcza siň pielňgnacjň istniejņcej zieleni 
naturalnej, z dopuszczeniem uszczuplenie 
szaty roślinnej z uwagi na koniecznośń uzy-
skania walorów krajobrazowych skarpy Wi-
sły; 

6) dopuszcza siň moşliwośń realizacji zieleni 
wypoczynkowej z niekubaturowymi urzņ-

dzeniami czynnego i biernego wypoczynku 
– poza strefņ zagroşonņ osuwaniem siň mas 
ziemnych. 

§ 37. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 8.MN/U: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 8.MN/U sņ: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojņcej – z zastrzeşeniem, şe 
na jednej działce moşe byń zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny, 

2) usługi nieuciņşliwe bez blişszego określenia 
ich profilu, zarówno w formie lokali wbu-
dowanych w bryły budynków mieszkalnych 
jak i w formie obiektów wolnostojņcych. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie sņ obiekty usług handlu o powierzchni 
uşytkowej powyşej 400m2. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu; 

2) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
1.2.KD-Z, 

b) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
7.KDW, 

c) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
8.KDW, 

d) od 4,0m do 15,0m od północnej i 
wschodniej linii rozgraniczajņcej terenu – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 1.000m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
15,0m; 
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3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługo-
wych - maksymalnie 3 kondygnacje, w 
tym poddasze uşytkowe, i jednocześnie 
maksymalnie do 12,0m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 50%; 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 30%; 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.5; 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450; 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego, 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu. 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w uli-
cach oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z, 
7.KDW i 8.KDW, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.2.KD-Z, 7.KDW i 8.KDW, 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg. par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 

wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji, 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z, 7.KDW i 
8.KDW; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bňdzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaŝnika ustalonego w par. 23. 

§ 38. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 9.MZ/UO: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 9.MZ/UO sņ: 

1) zabudowa mieszkaniowa z zakresu miesz-
kalnictwa zbiorowego – domy zakonne; 

2) usługi oświaty. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem dopuszczonym 
na terenie sņ: 

1) obiekty kultu religijnego - kaplice. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczajņcej drogņ 
8.KDW, 

b) od 5,0m do 14,0m od północnej linii roz-
graniczajņcej z terenem 8.MN/U, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

c) od 8,0m do 30,0m od linii rozgraniczajņ-
cej z terenem 10.ZN, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

d) od 10,0m do 12,0m od północnej linii 
rozgraniczajņcej terenu, zgodnie z rysun-
kiem planu, 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 2.500m2 
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2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
40,0m, 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyşszym punkcie 
przekrycia dachu liczņc od poziomu gruntu 
rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 60%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 15%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.3, 

7) dla budynków zamieszkania zbiorowego na-
kazuje siň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu, 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w dro-
dze oznaczonej symbolem 8.KDW, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w drodze oznaczonej symbo-
lem 8.KDW, 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg. par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji, 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od drogi 
oznaczonej symbolem 8.KDW; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 

zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w  
par. 23. 

§ 39. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 10.ZN: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 10.ZN jest zieleń naturalna. 

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

1) zakaz uszczuplania naturalnej szaty roślinnej w 
obrňbie strefy zagroşonej osuwaniem siň mas 
ziemnych - za wyjņtkiem działań sanitarnych i 
ratowniczych, 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji kubatu-
rowych; 

3) dopuszcza siň realizacjň dróg wewnňtrznych do 
obsługi działek budowlanych na terenie 
12.Mne; 

4) ustala siň zachowanie bunkrów oznaczonych 
na rysunku planu – zgodnie z ustaleniami  
par. 15; 

5) dopuszcza siň pielňgnacjň istniejņcej zieleni 
naturalnej, z dopuszczeniem uszczuplenie szaty 
roślinnej z uwagi na koniecznośń uzyskania wa-
lorów krajobrazowych skarpy Wisły; 

6) moşliwośń realizacji zieleni wypoczynkowej z 
niekubaturowymi urzņdzeniami czynnego i 
biernego wypoczynku – poza strefņ zagroşonņ 
osuwaniem siň mas ziemnych. 

§ 40. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 11.RM: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 11.RM jest zabudowa zagrodowa zwiņ-
zana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem dopuszczonym 
na terenie jest zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna w formie wolnostojņcej. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych bu-
dynków zwiņzanych z produkcja rolnņ oraz 
budynków mieszkalnych, z prawem do dzia-
łań remontowych, nadbudowy i rozbudowy 
oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu. 
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4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 

ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
4.2.KD-D, 

b) 0,0m i 5,0m od linii rozgraniczajņcej z te-
renem 10.ZN, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 1.500m2, 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
20,0m, 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyşszym punkcie 
przekrycia dachu liczņc od poziomu gruntu 
rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 30%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 25%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.3, 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
dachów dwu- i wielospadowych i nachyle-
niu połaci w granicach 300 - 450, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu. 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w uli-
cach oznaczonych symbolami 4.2.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów w 
ulicach oznaczonych symbolami. 4.2.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25, 

4) ogrzewanie – wg. par. 29, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ od ulic 
oznaczonych symbolami 4.2.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bňdzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaŝnika ustalonego w par. 23. 

§ 41. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 12.MNe: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 12.MNe jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna ekstensywna w formie wolno-
stojņcej – z zastrzeşeniem, şe na jednej działce 
moşe byń zlokalizowany jeden budynek miesz-
kalny, 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem dopuszczalnym 
na terenie sņ: 

1) usługi podstawowe wbudowane w bryły 
budynków o funkcji podstawowej – zgodnie 
z prawem budowlanym. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu, 

2) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 10,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
10.ZN, 

b) 5,0m od niewyznaczonych na rysunku 
planu dróg wewnňtrznych. 
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5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 

zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 2.000m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
20,0m; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych - maksymalnie 
2 kondygnacje i maksymalnie do 10,5 m w 
najwyşszym punkcie przekrycia dachu liczņc 
od poziomu gruntu rodzimego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşowych 
- maksymalnie 1 kondygnacja i maksymal-
nie do 5,0 m w najwyşszym punkcie prze-
krycia dachu liczņc od poziomu gruntu ro-
dzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 70%; 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 10%; 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.2; 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450; 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu, 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgu w ulicy 
oznaczonej symbolem 4.2.KD-D poprzez te-
reny 11.RM i 10.ZN oraz z drogi 9.KDW; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora w uli-
cy oznaczonej symbolem 4.2.KD-D poprzez 
tereny 11.RM i 10.ZN oraz z drogi 9.KDW; 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 4.2.KD-D poprzez te-
reny 11.RM i 10.ZN oraz od drogi 9.KDW, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w  
par. 23. 

§ 42. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 13.MNe: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 13.MNe jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna ekstensywna w formie wolno-
stojņcej – z zastrzeşeniem, şe na jednej działce 
moşe byń zlokalizowany jeden budynek miesz-
kalny, 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem dopuszczalnym 
na terenie sņ: 

1) usługi podstawowe wbudowane w bryły 
budynków o funkcji podstawowej – zgodnie 
z prawem budowlanym, 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu, 

2) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) od 5,0m do 10,0m od linii rozgraniczajņ-
cej z terenem 4.2.KD-D, 

b) 10,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
10.ZN, 

c) 5,0m od niewyznaczonych na rysunku 
planu dróg wewnňtrznych. 
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5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 

zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 5.000m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
80,0m; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych - maksy-
malnie 2 kondygnacje i maksymalnie do 
10,5m w najwyşszym punkcie przekrycia 
dachu liczņc od poziomu gruntu rodzi-
mego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 90%; 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 5%; 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.1; 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450; 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego, 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
Sidingu. 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgu w ulicy 
oznaczonej symbolem 4.2.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora w uli-
cy oznaczonej symbolem 4.2.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg  
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 4.2.KD-D; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w 
par. 23. 

§ 43. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 14.MN/U: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 14.MN/U sņ: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojņcej – z zastrzeşeniem, şe 
na jednej działce moşe byń zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny; 

2) usługi podstawowe, zarówno w formie loka-
li wbudowanych w bryły budynków miesz-
kalnych jak i w formie obiektów wolnostojņ-
cych, 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie sņ obiekty usług handlu o powierzchni 
uşytkowej powyşej 400m2. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu, 

2) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
1.2.KD-Z, 

b) 5,0m od linii rozgraniczajņcej drogi 
8.KDW, 
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c) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
9.KDW, 

d) 5,0m od niewyznaczonych na rysunku 
planu dróg wewnňtrznych. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 1.200m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
20,0m; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługo-
wych - maksymalnie 3 kondygnacje, w 
tym poddasze uşytkowe, i jednocześnie 
maksymalnie do 12,0 w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 50%; 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 30%; 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.4; 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450; 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego, 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu. 

 

 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w uli-
cach oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z, 
8.KDW i 9.KDW; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.2.KD-Z, 8.KDW i 9.KDW; 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg. par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z, 8.KDW i 
9.KDW, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w  
par. 23. 

§ 44. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 15.MN/U: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 15.MN/U sņ: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojņcej – z zastrzeşeniem, şe 
na jednej działce moşe byń zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny, 

2) usługi podstawowe, zarówno w formie loka-
li wbudowanych w bryły budynków miesz-
kalnych jak i w formie obiektów wolnostojņ-
cych, 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie sņ obiekty usług handlu o powierzchni 
uşytkowej powyşej 400m2. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu, 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29457 – Poz. 3400 
 

2) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
1.2.KD-Z, 

b) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
9.KDW, 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 1.000m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
20,0m, 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługo-
wych - maksymalnie 3 kondygnacje, w 
tym poddasze uşytkowe, i jednocześnie 
maksymalnie do 12,0 w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 50%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 30%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.5, 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu. 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w uli-
cach oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z i 
9.KDW; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.2.KD-Z i 9.KDW; 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z i 9.KDW; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w  
par. 23. 

§ 45. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 16.MN/U: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 16.MN/U sņ: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojņcej – z zastrzeşeniem, şe 
na jednej działce moşe byń zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny, 

2) usługi podstawowe, zarówno w formie loka-
li wbudowanych w bryły budynków miesz-
kalnych jak i w formie obiektów wolnostojņ-
cych. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie sņ obiekty usług handlu o powierzchni 
uşytkowej powyşej 400m2. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
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zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu, 

2) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości 5,0m od linii rozgraniczajņcej z 
terenem 1.2.KD-Z. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 1.200m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
20,0m; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługo-
wych - maksymalnie 3 kondygnacje, w 
tym poddasze uşytkowe, i jednocześnie 
maksymalnie do 12,0 w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0 m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 50%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 30%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.4, 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu, 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w uli-
cach oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.2.KD-Z; 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg. par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ od ulic 
oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w  
par. 23. 

§ 46. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 17.MN/U: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 17.MN/U sņ: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojņcej – z zastrzeşeniem, şe 
na jednej działce moşe byń zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny; 

2) usługi podstawowe, zarówno w formie loka-
li wbudowanych w bryły budynków miesz-
kalnych jak i w formie obiektów wolnostojņ-
cych. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie sņ obiekty usług handlu o powierzchni 
uşytkowej powyşej 400m2. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu; 
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2) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
1.2.KD-Z; 

b) 5,0m od niewyznaczonych na rysunku 
planu dróg wewnňtrznych. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 1.000m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
15,0m; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługo-
wych - 3 kondygnacje, w tym poddasze 
uşytkowe, i jednocześnie maksymalnie 
do 12,0 w najwyşszym punkcie przekrycia 
dachu liczņc od poziomu gruntu rodzi-
mego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 50%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 30%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.5, 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu. 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w uli-
cach oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.2.KD-Z; 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg. par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w  
par. 23. 

§ 47. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 18.MN/U: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 18.MN/U sņ: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojņcej – z zastrzeşeniem, şe 
na jednej działce moşe byń zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny; 

2) usługi podstawowe, zarówno w formie loka-
li wbudowanych w bryły budynków miesz-
kalnych jak i w formie obiektów wolnostojņ-
cych. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie sņ obiekty usług handlu o powierzchni 
uşytkowej powyşej 400m2. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu, 
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2) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczajņcej ulicy 
1.2.KD-Z, 

b) 5,0m od linii rozgraniczajņcej ulicy 
4.2.KD-D. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 1.200m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
24,0m; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługo-
wych - maksymalnie 3 kondygnacje, w 
tym poddasze uşytkowe, i jednocześnie 
maksymalnie do 12,0 w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 50%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 30%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.4, 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu. 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w uli-
cach oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z i 
4.2.KD-D; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.2.KD-Z i 4.2.KD-D; 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z  
i 4.2.KD-D; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w 
par. 23. 

§ 48. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 19.MN/U: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 19.MN/U sņ: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojņcej – z zastrzeşeniem, şe 
na jednej działce moşe byń zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny; 

2) usługi podstawowe, zarówno w formie loka-
li wbudowanych w bryły budynków miesz-
kalnych jak i w formie obiektów wolnostojņ-
cych. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie sņ obiekty usług handlu o powierzchni 
uşytkowej powyşej 400m2. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
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zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu, 

2) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczajņcej ulicy 1.2.KD-Z, 

b) 5,0m od linii rozgraniczajņcej ulicy 4.2.KD-D, 

c) 10,0m od linii rozgraniczajņcej terenów 
20.ZP i 21.U. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 1.200m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
20,0m; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - 
maksymalnie 3 kondygnacje, w tym podda-
sze uşytkowe, i jednocześnie maksymalnie 
do 12,0 w najwyşszym punkcie przekrycia 
dachu liczņc od poziomu gruntu rodzimego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşowych 
- maksymalnie 1 kondygnacja i maksymal-
nie do 5,0m w najwyşszym punkcie przekry-
cia dachu liczņc od poziomu gruntu rodzi-
mego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 50%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 30%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.4, 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym da-
chówkň, w odcieniach czerwieni, brņzu, zie-
leni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i beşowe 
do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach bu-
dynków wszelkich paneli elewacyjnych, w 
szczególności wykonanych z tworzyw 
sztucznych i metali, w tym m.in. sidingu. 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w uli-
cach oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z i 
4.2.KD-D; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.2.KD-Z i 4.2.KD-D; 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg. par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z  
i 4.2.KD-D; 

8) Parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych i 
nowo wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie posesji, na której obiekt 
istnieje lub bňdzie wznoszony - wg minimalne-
go wskaŝnika ustalonego w par. 23. 

§ 49. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 20.ZP: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 20.ZP jest zieleń parkowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiņzu-
jņ nastňpujņce zasady zagospodarowania, przy 
czym wszelkie zmiany w zagospodarowaniu te-
renu naleşy uzgadniań z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, zgodnie z zasadami pa-
ragrafu 15: 

1) nakazuje siň urzņdzenia terenu przy pomocy 
zieleni urzņdzonej, 

2) zakazuje siň realizacji jakichkolwiek inwesty-
cji kubaturowych, 

3) dopuszcza siň zachowanie istniejņcego 
ogrodzenia, 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29462 – Poz. 3400 
 

4) nakazuje siň stosowania w granicach całego 
terenu jednakowych elementów wyposaşe-
nia powtarzalnego, takiego jak ławki, latar-
nie, kosze na śmieci, donice kwietnikowe, 
barierki, słupki itd itp., 

5) nakazuje siň dostosowanie urzņdzeń słuşņ-
cych do ruchu pieszego (chodników, po-
chylni, schodów) do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, 

6) zakazuje siň pozostawiania nie urzņdzonych 
powierzchni (np. powierzchni z zieleniņ nie 
urzņdzonņ, chodników bez nawierzchni). 

§ 50. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 21.U: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 21.U sņ: 

1) usługi z zakresu opieki społecznej; 

2) usługi turystyki i pensjonatowe; 

3) usługi rekreacji i wypoczynku typu SPA, tj. 
odnowy biologicznej i usług zdrowia; 

4) usługi gastronomii. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem uzupełniajņcym 
terenu 21.U sņ usługi podstawowe towarzyszņ-
ce przeznaczeniu podstawowemu. 

3. Ustala siň, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie sņ obiekty usług handlu, z wyjņtkiem 
lokali wbudowanych w budynki o innej funkcji, 
pod warunkiem ograniczenia ich powierzchni 
uşytkowej do 100m2. 

4. Na całym terenie obowiņzuje nakaz uzgadnia-
nia wszelkich działań inwestycyjnych i zmian w 
zagospodarowaniu terenu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, zgodnie z zapisami 
paragrafu 15. 

5. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-
dowy z prawem do działań remontowych, 
bez prawa do modernizacji, nadbudowy i 
rozbudowy; 

2) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje siň lokalizacji wolnostojņcych bu-
dynków gospodarczych i garaşowych. 

 

6. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
4.2.KD-D, 

b) 10,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
19.MN/U – zgodnie z rysunkiem planu. 

c) 10,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
20.ZP – zgodnie z rysunkiem planu. 

7. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň, şe cały teren stanowi jednņ dział-
kň budowlanņ; 

2) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyşszym punkcie 
przekrycia dachu liczņc od poziomu gruntu 
rodzimego, 

3) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 20%, 

4) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 40%, 

5) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.8. 

8. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w uli-
cach oznaczonych symbolami 4.2.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów w 
ulicach oznaczonych symbolami 4.2.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg. par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

9. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ od ulic 
oznaczonych symbolami 4.2.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bňdzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaŝnika ustalonego w par. 23. 
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§ 51. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 22.U: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 22.U sņ: 

1) usługi z zakresu opieki społecznej; 

2) usługi turystyki i pensjonatowe; 

3) usługi rekreacji i wypoczynku typu SPA, tj. 
odnowy biologicznej i usług zdrowia; 

4) usługi gastronomii. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem uzupełniajņcym 
terenu 22.U sņ usługi podstawowe towarzyszņ-
ce przeznaczeniu podstawowemu. 

3. Ustala siň, şe przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie sņ obiekty usług handlu, z wyjņtkiem 
lokali wbudowanych w budynki o innej funkcji, 
pod warunkiem ograniczenia ich powierzchni 
uşytkowej do 100m2. 

4. Na całym terenie obowiņzuje nakaz uzgadnia-
nia wszelkich działań inwestycyjnych i zmian w 
zagospodarowaniu terenu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, zgodnie z zapisami 
paragrafu 15. 

5. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-
dowy z prawem do działań remontowych, 
modernizacji, nadbudowy i rozbudowy, 

2) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņdzeń 
infrastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu, 

3) zakazuje siň lokalizacji wolnostojņcych bu-
dynków gospodarczych i garaşowych. 

6. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) od 5,0m do 18,0m od linii rozgraniczajņ-
cej z terenem 4.2.KD-D – zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

b) 5,0m i 20,0m od linii rozgraniczajņcej z 
terenem 20.ZP – zgodnie z rysunkiem 
planu, 

7. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 4.000m2 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
40,0m, 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5 m w najwyşszym punkcie 
przekrycia dachu liczņc od poziomu gruntu 
rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 20%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 40%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.8, 

8. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w uli-
cach oznaczonych symbolami 4.2.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów w 
ulicach oznaczonych symbolami 4.2.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

9. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ od ulic 
oznaczonych symbolami 4.2.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bňdzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaŝnika ustalonego w par. 23. 

§ 52. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 23.U: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 23.U sņ usługi z zakresu opieki społecz-
nej i zdrowotnej. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem dopuszczalnym 
na terenie sņ: 

1) usługi administracji towarzyszņce funkcji 
podstawowej; 

2) usługi sakralne towarzyszņce funkcji pod-
stawowej; 

3) obiekty zamieszkania zbiorowego; 

4) usługi podstawowe wbudowane w bryły 
budynków o innej funkcji. 
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3. Ustala siň, şe przeznaczeniem wykluczonym na 

terenie sņ obiekty usług handlu, z wyjņtkiem 
lokali wbudowanych w budynki o innej funkcji 
o powierzchni uşytkowej do 100m2. 

4. Na całym terenie obowiņzuje nakaz uzgadnia-
nia wszelkich działań inwestycyjnych i zmian w 
zagospodarowaniu terenu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, zgodnie z zapisami 
paragrafu 15. 

5. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-
dowy z prawem do działań remontowych, 
modernizacji, nadbudowy i rozbudowy; 

2) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje siň lokalizacji nowych wolnostojņ-
cych budynków gospodarczych i garaşo-
wych; 

4) teren połoşony jest w strefie ochrony kon-
serwatorskiej i ochrony archeologicznej – 
obowiņzujņ ustalenia paragrafu 15. 

6. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
1.2.KD-Z, 

b) od 10,0m do 85,0m od linii rozgraniczajņcej 
z terenem 2.KD-Z, zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

c) od 67,0m do 80,0m od linii rozgraniczajņcej 
z terenem 3.KD-L, zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

d) 5,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
4.2.KD-D, 

e) 10,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
20.ZP, 

7. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 20.000m2, 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
100,0m, 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków wpisanych do rejestru zabyt-
ków – w uzgodnieniu z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, 

b) dla obiektów wpisanych do ewidencji zabyt-
ków – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyşszym punkcie 
przekrycia dachu liczņc od poziomu gruntu 
rodzimego, 

c) dla pozostałej zabudowy - maksymalnie  
2 kondygnacje i maksymalnie do 10,5m w 
najwyşszym punkcie przekrycia dachu liczņc 
od poziomu gruntu rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 40%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 30%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.6, 

7) ustala siň obowiņzek stosowania na elewa-
cjach szlachetnych materiałów elewacyj-
nych. 

8. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w uli-
cach oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z, 
2.KD-Z, 3.KD-L i 4.2.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów w 
ulicach oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z, 
2.KD-Z, 3.KD-L i 4.2.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji, 

9. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ od ulic 
oznaczonych symbolami 1.2.KD-Z, 3.KD-L i 
4.2.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
bňdzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaŝnika ustalonego w par. 23. 

§ 53. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 24.RM: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem terenu 24.RM 
zabudowa zagrodowa. 
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2. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-
dowy z prawem do działań remontowych, 
modernizacji i nadbudowy, bez prawa do 
rozbudowy; 

2) zakazuje siň realizacji nowej zabudowy prze-
znaczonej na stały pobyt ludzi ze wzglňdu 
na połoşenie terenu w strefie bezpośrednie-
go zagroşenia powodziņ; 

3) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, parkingów we-
wnňtrznych oraz miejsc selektywnej zbiórki 
odpadów niezbňdnych do zapewnienia 
funkcjonowania terenu. 

3. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 0,0m, 7,0m oraz od 2.0 do 5,0m od linii 
rozgraniczajņcej z terenem 4.2.KD-D – 
zgodnie z rysunkiem planu; 

b) 4,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
11.KPp. 

4. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň, ze cały teren stanowi jedna dział-
kň budowlanņ; 

2) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyşszym punkcie 
przekrycia dachu liczņc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

3) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 80%; 

4) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 15%; 

5) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.3; 

6) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450; 

7) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków mieszkalnych: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; dopuszcza siň da-
chy kryte drewnem lub słomņ; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie pastelowe; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu. 

5. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgów w uli-
cach oznaczonych symbolami i 4.2.KD-D; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 4.2.KD-D; 

3) odprowadzanie wód opadowych – wg 
par. 25; 

4) ogrzewanie – wg par. 29; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

6. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 4.2.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i zmieniajņcych sposób uşytkowania obiek-
tów powinny byń zlokalizowane na terenie 
posesji, na której obiekt istnieje - wg mini-
malnego wskaŝnika ustalonego w par. 23. 

§ 54. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 25.ZN: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 25.ZN jest zieleń naturalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiņzu-
jņ nastňpujņce zasady zagospodarowania: 

1) zakaz uszczuplania naturalnej szaty roślinnej 
w obrňbie strefy zagroşonej osuwaniem siň 
mas ziemnych - za wyjņtkiem działań sani-
tarnych i ratowniczych oraz za wyjņtkiem 
potrzeb realizacji platform widokowych; 

2) zakazuje siň realizacji jakichkolwiek inwesty-
cji kubaturowych; 

3) dopuszcza siň realizacje platform widoko-
wych w rejonie wskazanym na rysunku pla-
nu pod warunkiem realizacji platform jako 
obiektów wyniesionych ponad gruntem, o 
lekkiej konstrukcji drewnianej, 
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4) dopuszcza siň pielňgnacjň istniejņcej zieleni 
naturalnej, z dopuszczeniem uszczuplenie 
szaty roślinnej z uwagi na koniecznośń uzy-
skania walorów krajobrazowych skarpy Wi-
sły; 

5) dopuszcza siň moşliwośń realizacji zieleni 
wypoczynkowej z niekubaturowymi urzņ-
dzeniami czynnego i biernego wypoczynku 
– poza strefņ zagroşonņ osuwaniem siň mas 
ziemnych. 

§ 55. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 26.MN: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 26.MN jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w formie wolnostojņcej – z za-
strzeşeniem, şe na jednej działce moşe byń zlo-
kalizowany jeden budynek mieszkalny. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem dopuszczalnym 
na terenie sņ usługi podstawowe wbudowane 
w bryły budynków o funkcji podstawowej – 
zgodnie z prawem budowlanym. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych bu-
dynków mieszkalnych, i towarzyszņcych im 
obiektów gospodarczych, z prawem do dzia-
łań remontowych, nadbudowy i rozbudowy 
oraz koniecznej wymiany; 

2) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2; 

4) dla inwestycji kubaturowych obowiņzuje 
nakaz wykonania pełnej dokumentacji geo-
logiczno-inşynierskiej – zgodnie z ustale-
niami par. 18. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 6,0m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
4.2.KD-D; 

b) od 2,0m do 20,0m od linii rozgraniczajņ-
cej z terenem 25.ZN– zgodnie z rysun-
kiem planu. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 900m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
25,0m; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych - maksy-
malnie 2 kondygnacje i maksymalnie do 
10,5m w najwyşszym punkcie przekrycia 
dachu liczņc od poziomu gruntu rodzi-
mego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 60%; 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 30%; 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.5; 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450; 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego, 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu. 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgu w ulicy 
oznaczonej symbolem 4.2.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora w uli-
cy oznaczonej symbolem 4.2.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu, 
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4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bņdŝ ze zbiorczego systemu gminnego, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 4.2.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w  
par. 23. 

§ 56. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 27.MN: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 27.MN jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w formie wolnostojņcej – z za-
strzeşeniem, şe na jednej działce moşe byń zlo-
kalizowany jeden budynek mieszkalny. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem dopuszczalnym 
na terenie sņ: 

1) usługi nieuciņşliwe wbudowane w bryły bu-
dynków o funkcji podstawowej – zgodnie z 
prawem budowlanym. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych bu-
dynków mieszkalnych, i towarzyszņcych im 
obiektów gospodarczych, z prawem do dzia-
łań remontowych, nadbudowy i rozbudowy 
oraz koniecznej wymiany; 

2) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2; 

4) dla inwestycji kubaturowych obowiņzuje 
nakaz wykonania pełnej dokumentacji geo-
logiczno-inşynierskiej – zgodnie z ustale-
niami par. 18. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

a) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 1.100m2; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
20,0m; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych - maksy-
malnie 2 kondygnacje i maksymalnie do 
10,5m w najwyşszym punkcie przekrycia 
dachu liczņc od poziomu gruntu rodzi-
mego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 60%; 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 20%; 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.4; 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu, 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgu w ulicy 
oznaczonej symbolem 4.2.KD-D; 
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2) odprowadzenie ścieków do kolektora w uli-
cy oznaczonej symbolem 4.2.KD-D; 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bņdŝ ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ od ulicy 
oznaczonej symbolem 4.2.KD-D; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego  
w par. 23. 

§ 57. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 28.MN: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 28.MN jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w formie wolnostojņcej – z za-
strzeşeniem, şe na jednej działce moşe byń zlo-
kalizowany jeden budynek mieszkalny. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem dopuszczalnym 
na terenie sņ usługi podstawowe wbudowane 
w bryły budynków o funkcji podstawowej – 
zgodnie z prawem budowlanym. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych bu-
dynków mieszkalnych, w tym takşe w for-
mie bliŝniaczej, i towarzyszņcych im obiek-
tów gospodarczych, z prawem do działań 
remontowych, nadbudowy i rozbudowy 
oraz koniecznej wymiany; 

2) dopuszcza siň na terenie realizacje urzņdzeń 
infrastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2; 

4) dla inwestycji kubaturowych obowiņzuje 
nakaz wykonania pełnej dokumentacji geo-
logiczno-inşynierskiej – zgodnie z ustale-
niami par. 18. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

a) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ: 

a) 900m2 w przypadku zabudowy wolnosto-
jņcej, 

b) 800m2 w przypadku zabudowy bliŝnia-
czej; 

2) front działki budowlanej nie mniejszy niş: 

a) 15,0m w przypadku zabudowy wolnosto-
jņcej, 

b) 12,0m w przypadku zabudowy bliŝnia-
czej; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych - maksy-
malnie 2 kondygnacje i maksymalnie do 
10,5m w najwyşszym punkcie przekrycia 
dachu liczņc od poziomu gruntu rodzi-
mego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 60%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 20%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.4, 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; 
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b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu. 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgu w ulicy 
oznaczonej symbolem 4.2.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora w uli-
cy oznaczonej symbolem 4.2.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu, 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bņdŝ ze zbiorczego systemu gminnego, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 4.2.KD-D i 6.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w  
par. 23. 

§ 58. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 29.ZN: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 29.ZN jest zieleń naturalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiņzu-
jņ nastňpujņce zasady zagospodarowania: 

1) zakaz uszczuplania naturalnej szaty roślinnej w 
obrňbie strefy zagroşonej osuwaniem siň mas 
ziemnych - za wyjņtkiem działań sanitarnych i 
ratowniczych oraz z wyjņtkiem potrzeb realiza-
cji platform widokowych; 

2) dopuszcza siň realizacje platform widokowych 
w rejonie wskazanym na rysunku planu pod 
warunkiem realizacji platform jako obiektów 
wyniesionych ponad gruntem, o lekkiej kon-
strukcji drewnianej; 

3) zakazuje siň realizacji jakichkolwiek inwestycji 
kubaturowych; 

4) dopuszcza siň pielňgnacjň istniejņcej zieleni 
naturalnej, z dopuszczeniem uszczuplenie szaty 
roślinnej z uwagi na koniecznośń uzyskania wa-
lorów krajobrazowych skarpy Wisły; 

5) dopuszcza siň moşliwośń realizacji zieleni wy-
poczynkowej z niekubaturowymi urzņdzeniami 
czynnego i biernego wypoczynku. 

§ 59. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 30.MN: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 30.MN jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, w formie wolnostojņcej – z za-
strzeşeniem, şe na jednej działce moşe byń zlo-
kalizowany jeden budynek mieszkalny. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem dopuszczalnym 
na terenie sņ usługi podstawowe wbudowane 
w bryły budynków o funkcji podstawowej – 
zgodnie z prawem budowlanym. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych bu-
dynków mieszkalnych, w tym takşe w for-
mie bliŝniaczej, i towarzyszņcych im obiek-
tów gospodarczych, z prawem do działań 
remontowych, nadbudowy i rozbudowy 
oraz koniecznej wymiany; 

2) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2; 

4) dla inwestycji kubaturowych obowiņzuje 
nakaz wykonania pełnej dokumentacji geo-
logiczno-inşynierskiej – zgodnie z ustale-
niami par. 18. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ 800m2; 
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2) front działki budowlanej nie mniejszy niş 
16,0m; 

3) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych - maksy-
malnie 2 kondygnacje i maksymalnie do 
10,5m w najwyşszym punkcie przekrycia 
dachu liczņc od poziomu gruntu rodzi-
mego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0 m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

4) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 60%, 

5) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 25%, 

6) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.5, 

7) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu. 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgu w ulicy 
oznaczonej symbolem 4.2.KD-D i 6.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora w uli-
cy oznaczonej symbolem 4.2.KD-D i 6.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu, 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bņdŝ ze zbiorczego systemu gminnego, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 4.2.KD-D i 6.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w  
par. 23. 

§ 60. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 31.ZN: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 31.ZN jest zieleń naturalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiņzu-
jņ nastňpujņce zasady zagospodarowania: 

1) zakaz uszczuplania naturalnej szaty roślinnej 
w obrňbie strefy zagroşonej osuwaniem siň 
mas ziemnych - za wyjņtkiem działań sani-
tarnych i ratowniczych, 

2) zakazuje siň realizacji jakichkolwiek inwesty-
cji kubaturowych, 

3) dopuszcza siň pielňgnacjň istniejņcej zieleni 
naturalnej, z dopuszczeniem uszczuplenie 
szaty roślinnej z uwagi na koniecznośń uzy-
skania walorów krajobrazowych skarpy Wi-
sły, 

4) dopuszcza siň moşliwośń realizacji zieleni 
wypoczynkowej z niekubaturowymi urzņ-
dzeniami czynnego i biernego wypoczynku. 

§ 61. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 32.MNe: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 32.MNe jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna ekstensywna w formie wolno-
stojņcej i bliŝniaczej – z zastrzeşeniem, şe na 
jednej działce moşe byń zlokalizowany jeden 
budynek mieszkalny. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem dopuszczalnym 
na terenie sņ usługi podstawowe wbudowane 
w bryły budynków o funkcji podstawowej – 
zgodnie z prawem budowlanym. 

3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych bu-
dynków mieszkalnych i towarzyszņcych im 
obiektów gospodarczych, z prawem do dzia-
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łań remontowych, nadbudowy i rozbudowy 
oraz koniecznej wymiany; 

2) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu, 

3) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2; 

4) dla inwestycji kubaturowych obowiņzuje 
nakaz wykonania pełnej dokumentacji geo-
logiczno-inşynierskiej – zgodnie z ustale-
niami par. 18. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

a) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň minimalna powierzchniň działki 
budowlanej wynoszņcņ : 

a) 1.800m2 dla zabudowy wolnostojņcej, 

b) 900m2 dla zabudowy bliŝniaczej; 

2) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych - maksy-
malnie 2 kondygnacje i maksymalnie do 
10,5m w najwyşszym punkcie przekrycia 
dachu liczņc od poziomu gruntu rodzi-
mego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşo-
wych - maksymalnie 1 kondygnacja i 
maksymalnie do 5,0m w najwyşszym 
punkcie przekrycia dachu liczņc od po-
ziomu gruntu rodzimego, 

3) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 70%, 

4) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 10%, 

5) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.2, 

6) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450, 

7) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym 
dachówkň, w odcieniach czerwieni, brņ-
zu, zieleni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i be-
şowe do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach 
budynków wszelkich paneli elewacyj-
nych, w szczególności wykonanych z 
tworzyw sztucznych i metali, w tym m.in. 
sidingu. 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgu w ulicy 
oznaczonej symbolem 6.KD-D, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora w uli-
cy oznaczonej symbolem 6.KD-D, 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu, 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bņdŝ ze zbiorczego systemu gminnego, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 6.KD-D, 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w  
par. 23. 

§ 62. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 33.MN: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 33.MN jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w formie wolnostojņcej – z za-
strzeşeniem, şe na jednej działce moşe byń zlo-
kalizowany jeden budynek mieszkalny. 

2. Ustala siň, şe przeznaczeniem dopuszczalnym 
na terenie sņ usługi podstawowe wbudowane 
w bryły budynków o funkcji podstawowej – 
zgodnie z prawem budowlanym. 
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3. Ustala siň szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

1) ustala siň na terenie realizacje urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnňtrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów niezbňdnych do zapewnie-
nia funkcjonowania terenu; 

2) zakazuje siň lokalizacji na działce budowla-
nej wiňcej niş jednego wolnostojņcego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego, przy 
czym maksymalna powierzchnia uşytkowa 
takiego obiektu to 42,0m2; 

3) dla inwestycji kubaturowych obowiņzuje 
nakaz wykonania pełnej dokumentacji geo-
logiczno-inşynierskiej – zgodnie z ustale-
niami par. 18. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

a) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Dla terenu obowiņzujņ nastňpujņce wskaŝniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala siň, şe cały teren stanowi jednņ dział-
kň budowlanņ; 

2) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokośń zabu-
dowy: 

a) dla budynków mieszkalnych - maksymalnie 
2 kondygnacje i maksymalnie do 10,5m w 
najwyşszym punkcie przekrycia dachu liczņc 
od poziomu gruntu rodzimego, 

b) dla budynków gospodarczych i garaşowych 
- maksymalnie 1 kondygnacja i maksymal-
nie do 5,0m w najwyşszym punkcie przekry-
cia dachu liczņc od poziomu gruntu rodzi-
mego, 

3) ustala siň, şe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moşe byń mniejsza niş 70%; 

4) ustala siň, şe maksymalna powierzchnia za-
budowy nie moşe przekraczań 15%; 

5) ustala siň maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy wynoszņcy 0.3; 

6) dla budynków mieszkalnych nakazuje siň 
realizacjň dachów dwu- i wielospadowych i 
nachyleniu połaci w granicach 300 - 450; 

7) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny byń przekryte dachówkņ 
bņdŝ teş innym materiałem imitujņcym da-
chówkň, w odcieniach czerwieni, brņzu, zie-
leni lub szarości; 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
od bieli poprzez odcienie piaskowe i beşowe 
do koloru şółtego; 

c) wyklucza siň stosowanie na elewacjach bu-
dynków wszelkich paneli elewacyjnych, w 
szczególności wykonanych z tworzyw 
sztucznych i metali, w tym m. in. sidingu. 

6. Ustala siň zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgu w ulicy 
oznaczonej symbolem 6.KD-D; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora w uli-
cy oznaczonej symbolem 6.KD-D; 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
ŝródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bņdŝ ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po selek-
tywnej zbiórce na terenie działki na której sņ 
wytwarzane, na składowisko odpadów bņdŝ 
do zakładu utylizacji. 

7. Ustala siň zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 6.KD-D; 

2) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt istnieje lub bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŝnika ustalonego w  
par. 23. 

§ 63. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 34.WS: 

1. Ustala siň, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenu 34.WS sņ wody śródlņdowe. 

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

1) nakaz zachowania istniejņcego cieku wod-
nego, 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

Rozdział 7 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 64. 

Dla terenu objňtego planem do spraw wszczňtych 
przed dniem wejścia w şycie planu, a nie zakoń-
czonych decyzjņ ostatecznņ, stosuje siň ustalenia 
planu. 
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§ 65. 

Do czasu realizacji nowego zagospodarowania, 
zgodnego z zapisami dla poszczególnych terenów, 
dopuszcza siň dotychczasowe rolnicze wykorzy-
stanie terenów. 

§ 66. 

Do czasu wprowadzenia zorganizowanego syste-
mu odprowadzania ścieków dopuszcza siň stoso-
wanie lokalnych rozwiņzań uwzglňdniajņcych 
wymogi prawa budowlanego i ochrony środowi-
ska a takşe ochrony uzdrowiska, w tym szczelnych 
szamb. 

§ 67. 

1. Zgodnie z par. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala siň jednorazowņ opłatň od wzrostu war-
tości nieruchomości w wysokości: 

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami 
U, U/MN, 

2) 15% dla terenów oznaczonych symbolami 
MNe, MN, MN/U, 

3) 0% dla: 

a) terenów dróg publicznych oznaczonych 
symbolami KD-Z, KD-L i KD-D oraz KPp, 

b) terenów dróg wewnňtrznych oznaczo-
nych symbolami KDW, 

c) terenów oznaczonych symbolami 
MZ/UO, 

d) terenów oznaczonych symbolami RM, 

e) terenów oznaczonych symbolami ZN, 

f) terenów oznaczonych symbolami R/ZN, 

g) terenów oznaczonych symbolami ZP, 

h) terenów oznaczonych symbolami WS. 

§ 68. 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 69. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz publi-
kacji na stronie internetowej Urzňdu Miasta i 
Gminy. 

§ 70. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Górze Kalwarii: 

Piotr Szeląg 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 576/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 28 kwietnia 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w Górze Kalwarii o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzglňdnionych 
przez Burmistrza, wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz dla fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej 
 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imiň, nazwa jednostki 

organizacyjnej  
i adres zgłaszajņcego 

uwagi 

Treśń uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości,  
której dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie burmistrza  
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Miejskiej  
załņcznik do uchwały nr ……… 

z dnia 28.04.2010r. 

Uwagi 

Uwaga  
uwzglňdniona 

Uwaga  
nieuwzglňdniona 

Uwaga  
uwzglňdniona 

Uwaga  
nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 26.02.2010 Graşyna  
i Henryk 
Uluszczak 

Wnoszņ o usuniňcie  
z projektu planu ciņgu 
pieszo-jezdnego 10.KPj 
z działki nr 21/6 

dz. nr 21/6 Dla terenu 10.KPj projekt planu ustala realizacjň 
ciņgu pieszo-jednego o szerokości w liniach 
rozgraniczajņcych 8,0m. oraz realizacjň 
skrzyşowania na pełnych relacjach z drogņ 
oznaczonņ symbolem  
1.2.KD-Z i 4.2.KD-D. 

uwaga  
uwzglňdniona 

- uwaga  
uwzglňdniona 

- - 

2 2.03.2010 Mieszkańcy ul. 
Lipkowskiej w Górze 
Kalwarii – 39 nazwisk 

Wnoszņ o usuniňcie  
z projektu planu ciņgu 
pieszo-jezdnego 10.KPj 

dz. nr 20, 21/5 
i 21/6 

Dla terenu 10.KPj projekt planu ustala realizacjň 
ciņgu pieszo-jednego o szerokości w liniach 
rozgraniczajņcych 8,0m. oraz realizacjň 
skrzyşowania na pełnych relacjach z drogņ 
oznaczonņ symbolem  
1.2.KD-Z i 4.2.KD-D. 

uwaga  
uwzglňdniona 

- uwaga  
uwzglňdniona 

- - 

3 2.03.2010 Katarzyna 
Małgorzata 
Barejko 

Wnosi o przeznaczenie pod 
zabudowň czňści działki  
nr 41/3, obrňb 7-01 

Dz nr 41/3 
obr. 7-01 

Dla terenu 29.ZN projekt planu ustala: 

- zakaz uszczuplania naturalnej szaty roślinnej w 
obrňbie strefy zagroşonej osuwaniem siň mas 
ziemnych - za wyjņtkiem działań sanitarnych i 
ratowniczych oraz z wyjņtkiem potrzeb realizacji 
platform widokowych; 

- zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji 
kubaturowych; 

- dopuszcza siň pielňgnacjň istniejņcej zieleni 
naturalnej, z dopuszczeniem uszczuplenie szaty 
roślinnej z uwagi na koniecznośń uzyskania 
walorów krajobrazowych skarpy Wisły; 

- dopuszcza siň moşliwośń realizacji zieleni 
wypoczynkowej z niekubaturowymi 
urzņdzeniami czynnego i biernego wypoczynku. 

- uwaga 
nieuwzglňdniona 

- uwaga 
nieuwzglňdniona 

Zgodnie ze Studium 
UiKZP miasta 
i gminy Góra Kalwaria 
działka 43/1 obr. 7-01 
w mieście Góra 
Kalwaria połoşona jest 
w strefie dolin 
rzecznych i Skarpy 
Wisły – w granicach 
terenów naraşonych 
na osuwanie siň mas 
ziemnych – dla 
których Studium 
wskazuje wprowadze-
nie zakazu 
lokalizowania nowej 
zabudowy wzdłuş 
skarpy. 

4 23.02.2010 Marian Şwan Wnosi o: 

1. usuniňcie z projektu planu 
ciņgu pieszo-jezdnego 
10.KPj z działki nr 20 

2. zmianň zapisów 
dotyczņcych maksymalnej 
wysokości zabudowy na 
terenie 18.MN/U na  
3 kondygnacje 

3. zmianň zapisów 
dotyczņcych maksymalnej 
powierzchni zabudowy na 
terenie 18.MN/U 

4. zmianň zapisów 
dotyczņcych minimalnej 
powierzchni działki 
budowlanej na terenie 
18.MN/U na 1.000m2, 

5. zmianň zapisów 
dotyczņcych minimalnej 
szerokości frontu działki 
budowlanej na terenie 
18.MN/U na 20m2, 

Dz. nr 20 

obr. 7-01 

Ad 1. Dla terenu 10.KPj projekt planu ustala 
realizacjň ciņgu pieszo-jednego o szerokości w 
liniach rozgraniczajņcych 8,0m. oraz realizacjň 
skrzyşowania na pełnych relacjach z drogņ 
oznaczonņ symbolem  
1.2.KD-Z i 4.2.KD-D. 

Ad 2. Dla terenu 18.MN/U - nieprzekraczalna 
wys. zabudowy – maksymalnie 2 kondygnacje i 
do 10,5m; 

Ad 3. Dla terenu 18.MN/U - maksymalna pow. 
zabudowy – 20%; 

Ad 4. Dla terenu 18.MN/U minimalna pow. 
działki wynosi 1.500m2. 

 

Ad.1 uwaga 
uwzglňdniona; 

Ad. 2 uwaga 
uwzglňdniona – 
określa siň 
maksymalnņ 
wysokośń zabudowy 
terenów MN/U - 3 
kondygnacje 
naziemne, w tym 
jedna w poddaszu 
uşytkowym oraz 
maksymalnie do 
12m 

Ad. 3 uwaga 
uwzglňdniona – 
określa siň 
maksymalnņ pow. 
zabudowy terenów 
MN/U na – 30%; 

Ad 4 uwaga 
uwzglňdniona 
czňściowo – określa 
siň minimalnņ pow. 
działki dla terenów 
MN/U – 1.200m2. 

Ad 5 uwaga 
uwzglňdniona 
czňściowo – określa 
siň minimalnņ 
szerokośń frontu 
działek na terenach 
MN/U na 24m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.4. uwaga 
czňściowo 
nieuwzglňdniona. 
Określa siň 
minimalnņ pow. 
działki dla terenów 
MN/U – 1.200m2. 

Ad.5. uwaga 
czňściowo 
nieuwzglňdniona. 
Określa siň 
minimalnņ szerokośń 
frontu działek na 
terenach MN/U na 
24m 

Ad.1 uwaga 
uwzglňdniona; 

Ad. 2 uwaga 
uwzglňdniona – 
określa siň 
maksymalnņ 
wysokośń zabudowy 
terenów MN/U - 3 
kondygnacje 
naziemne, w tym 
jedna w poddaszu 
uşytkowym oraz 
maksymalnie  
do 12 m 

Ad. 3 uwaga 
uwzglňdniona – 
określa siň 
maksymalnņ pow. 
zabudowy terenów 
MN/U na – 30%; 

Ad. 4 uwaga 
uwzglňdniona 
czňściowo – określa 
siň minimalnņ pow. 
działki dla terenów 
MN/U – 1.200 m2. 

Ad. 5 uwaga 
uwzglňdniona 
czňściowo – określa 
siň minimalnņ 
szerokośń frontu 
działek na terenach 
MN/U na 24 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.4. uwaga 
czňściowo 
nieuwzglňdniona. 
Określa siň 
minimalnņ pow. 
działki dla terenów 
MN/U – 1.200m2. 

Ad.5. uwaga 
czňściowo 
nieuwzglňdniona. 
Określa siň 
minimalnņ szerokośń 
frontu działek na 
terenach MN/U na 
24m 

Zgodnie ze Studium 
UiKZP miasta 
i gminy Góra Kalwaria 
działka 20 obr. 7-01 w 
mieście Góra Kalwaria 
połoşona jest w strefie 
adaptacji i kontynuacji 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
niskiej wielorodzinnej 
miasta Góra Kalwarii 
(M), dla której 
Studium wskazuje 
kontynuacjň, 
uzupełnianie oraz 
podwyşszanie 
standardów istniejņcej 
zabudowy wzdłuş ulic 
i w kwartałach juş 
zabudowanych, nowa 
zabudowa 
realizowana wyłņcznie 
na podstawie planów 
miejscowych, które 
winny wskazań 
wskaŝniki i standardy 
dostosowane do 
sņsiedztwa. 

Zgodnie z zapisami 
Studium w projekcie 
planu zapisano 
wskaŝniki 
dostosowane do 
istniejņcej w 
sņsiedztwie 
zabudowy. Dlatego 
czňśń uwag, 
 pkt 4,5 - postanowio-
no w czňści nie 
uwzglňdniań. 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Górze Kalwarii: 
Piotr Szeląg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29476 – Poz. 3400 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 576/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 28 kwietnia 2010r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) 
określa siň nastňpujņcy sposób realizacji oraz za-
sady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşņ do zadań własnych 
gminy. 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej słuşņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowiņ – zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591) – zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

a) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w 
liniach rozgraniczajņcych poszczególnych dróg 
publicznych, w tym wybudowanie drogi wraz z 
uzbrojeniem podziemnym, zieleniņ i odpo-
wiednimi zabezpieczeniami technicznymi 
zmniejszajņcymi uciņşliwośń w rozumieniu 
przepisów ochrony środowiska, 

b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w lub poza liniami rozgraniczajņcymi 
dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej naleşņce do zadań własnych gminy to re-
alizacja dróg publicznych na terenach przeznaczo-
nych w planie pod takņ funkcjň oraz budowa sieci 
wodociņgowej i kanalizacyjnej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w § 2: 

1) Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami w tym m.in. 
ustawņ prawo budowlane, ustawņ o zamówie-
niach publicznych, samorzņdzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i ochronie środowiska. 

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 
moşe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym 
siň postňpem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej do-
stňpnej techniki (określonej w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochro-
ny środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póŝn. 
zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń pla-
nu. 

3) Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
określone w § 2 realizowane bňdņ w sposób 
określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne (Dz. Uz 2003r. Nr 
153, poz. 1504 z póŝniejszymi zmianami). 

4) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-
nych w § 2 jest przedmiotem umowy zaintere-
sowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy, ujňtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2003r. Nr 15, poz. 148 z póŝniejszymi zmianami), 
przy czym: 

- wydatki majņtkowe gminy określa uchwała 
Rady Miejskiej, 

- wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu 
miasta i gminy uchwala siň w uchwale budşe-
towej; 

- inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budşetowy ujmowane sņ w wykazie 
stanowiņcym załņcznik do uchwały budşeto-
wej. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg finan-
sowane bňdņ z budşetu miasta i gminy lub na 
podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgo-
wej i kanalizacji finansowane bňdņ na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodň i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dnia  
7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze środ-
ków własnych przedsiňbiorstwa wodociņgowo - 
kanalizacyjnego w oparciu o uchwalone przez 
Radň Miejskņ wieloletnie plany rozwoju i moder-
nizacji urzņdzeń wodociņgowo-kanalizacyjnej lub 
przez budşet miasta i gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bňdņ na podstawie 
art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 
1504 z póŝniejszymi zmianami). 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Górze Kalwarii: 
Piotr Szeląg 

 

 


