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UCHWAŁA Nr XXXIX/53/09 

RADY GMINY LEONCIN 

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miejscowości Nowy Wilków, gmina Leoncin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎ-
niejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŎn. zm.), w zwiņzku z uchwałņ nr IV/22/07 
Rady Gminy Leoncin z dnia 28 lutego 2007r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Leoncin (uchwała Gminnej Ra-
dy Narodowej w Leoncinie, nr XVIII/11/87 z dnia 
18 grudnia 1987r.) Rada Gminy Leoncin, po 
stwierdzeniu zgodnoŌci ze „Studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Leoncin” (uchwała Rady Gminy Le-
oncin, nr XI/61/2001 z dnia 26 wrzeŌnia 2001r.) 
postanawia siň, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, obejmujņcy obszar miej-
scowoŌci Nowy Wilków, stanowiņcy zmianň miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Leoncin na obszarze miejscowoŌci No-
wy Wilków, zwany dalej planem. 

2. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) czňŌń tekstowa, stanowiņca treŌń uchwały, 

2) czňŌń graficzna, na którņ składa siň rysunek 
planu w skali 1: 2000, stanowiņcy załņcznik nr 1 
do niniejszej uchwały, 

3) lista nieuwzglňdnionych uwag do projektu pla-
nu, wraz z rozstrzygniňciami dotyczņcymi spo-
sobu ich rozpatrzenia, stanowiņca załņcznik nr 
2 do uchwały, 

4) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, sta-
nowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Dla terenów objňtych planem tracņ moc 
ustalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiņzujņcych przed uchwale-
niem niniejszego planu. 

§ 3. Niniejsza uchwała składa siň z dziesiňciu 
rozdziałów: 

1. Ustalenia ogólne; 

2. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospo-
darowania; 

3. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego; 

4. Ochrona Ōrodowiska i przyrody; 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

6. Kształtowanie przestrzeni publicznej; 

7. Komunikacja; 

8. Infrastruktura techniczna; 

9. Tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uŐytkowanie terenów; 

10. Ustalenia koŊcowe. 

§ 4. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1. ustawie – naleŐy przez to rozumień ustawň z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami); 

2. przepisach odrňbnych – naleŐy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi; 

3. planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały, o ile z treŌci przepisu nie wynika in-
aczej; 

4. uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejsza 
uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wynika in-
aczej; 

5. rysunku planu – naleŐy przez to rozumień, 
stanowiņcy integralnņ czňŌń planu, rysunek w 
skali 1:2000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
uchwały; 

6. symbolu – naleŐy przez to rozumień symbol 
terenu funkcjonalnego lub terenu komunikacji 
okreŌlony odpowiednio symbolem literowym 
i numerem, wyróŐniajņcym go spoŌród in-
nych terenów; 
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7. terenie – naleŐy przez to rozumień teren funk-

cjonalny lub teren komunikacji dla którego 
obowiņzujņ ustalenia planu, wyznaczony li-
niami rozgraniczajņcymi oraz okreŌlony sym-
bolem terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

8. przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, które musi prze-
waŐań na danym terenie – nie moŐe obejmo-
wań mniej niŐ 70% powierzchni uŐytkowej 
zlokalizowanych na tym terenie budynków; 

9. przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, które nie moŐe 
przewaŐań na danym terenie – nie moŐe 
obejmowań wiňcej niŐ 30% powierzchni uŐyt-
kowej zlokalizowanych na tym terenie budyn-
ków; 

10. wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy działki - 
naleŐy przez to rozumień stosunek po-
wierzchni zabudowy obiektu na danej działce 
budowlanej, do powierzchni tej działki; 

11. linii rozgraniczajņcej - naleŐy przez to rozu-
mień liniň bňdņcņ granicņ pomiňdzy terenami 
o róŐnym sposobie uŐytkowania, zagospoda-
rowania lub róŐnym przeznaczeniu podsta-
wowym (róŐnej funkcji), w tym równieŐ po-
miňdzy terenami dróg a terenami przezna-
czonymi pod zabudowň bņdŎ bňdņcymi w 
uŐytkowaniu rolnym lub leŌnym; 

12. linii zabudowy – naleŐy przez to rozumień 
liniň ustalonņ niniejszym planem, okreŌlajņcņ 
najmniejszņ (nieprzekraczalnņ) dopuszczalnņ 
odległoŌń płaszczyzny elewacji noworealizo-
wanego budynku od linii rozgraniczajņcej te-
renu bņdŎ krawňdzi jezdni ulicy lub drogi; 

13. usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień usługi handlu detalicznego, gastro-
nomii, rzemiosła nieuciņŐliwego (z wyłņcze-
niem warsztatów obsługi samochodów i sta-
cji paliw), administracji i bezpieczeŊstwa pu-
blicznego, łņcznoŌci, informacji, nauki i 
oŌwiaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu re-
ligijnego, kultury i rozrywki, usługi turystycz-
ne, hotelarskie, rekreacji i sportu, banków i 
innych o analogicznym do powyŐszych cha-
rakterze i stopniu uciņŐliwoŌci, których celem 
jest zaspokajanie potrzeb ludnoŌci, a których 
funkcjonowanie: 

1) nie polega na wytwarzaniu dóbr material-
nych bezpoŌrednimi metodami przemy-
słowymi; 

2) nie powoduje przekroczenia Őadnego z pa-
rametrów dopuszczalnego poziomu szko-
dliwych lub uciņŐliwych oddziaływaŊ na 
Ōrodowisko poza zajmowanym terenem 

inwestycji, w rozumieniu przepisów 
ochrony Ōrodowiska; 

3) nie jest Ŏródłem uciņŐliwych lub szkodli-
wych odpadów; 

4) w Őaden inny sposób nie pogarsza warun-
ków uŐytkowania terenów sņsiadujņcych 
np. przez emisjň nieprzyjemnych zapa-
chów, dymów, hałasu; 

14. urzņdzeniach infrastruktury i obsługi tech-
nicznej gminy - naleŐy przez to rozumień 
wszelkie zagospodarowanie, urzņdzenia oraz 
sień instalacji: wodociņgowej, kanalizacyjnej, 
telefonicznej, gazowej, energetycznej oraz 
umoŐliwiajņcej wymianň informacji wraz z 
urzņdzeniami technicznymi niezbňdnymi do 
prawidłowego zaspokajania potrzeb miesz-
kaŊców; 

15. proekologicznych systemach cieplnych – na-
leŐy przez to rozumień systemy cieplne wyko-
rzystujņce: gaz ziemny lub płynny, olej opa-
łowy niskosiarkowy, energiň elektrycznņ, wia-
trowņ, słonecznņ, pompy cieplne biomasň, 
itp. 

16. terenie biologicznie czynnym – naleŐy przez 
to rozumień teren z nawierzchniņ ziemnņ 
urzņdzonņ w sposób zapewniajņcy naturalnņ 
wegetacjň, a takŐe 50% powierzchni tarasów i 
stropodachów z takņ nawierzchniņ, nie mniej 
niŐ 10m2, oraz wodň powierzchniowņ na tym 
terenie; 

17. zieleni - rozumie siň przez to zespoły roŌlin-
noŌci spełniajņce cele wypoczynkowe, zdro-
wotne, dydaktyczno - wychowawcze i este-
tyczne; 

18. klasie drogi - rozumie siň przez to przypo-
rzņdkowanie drodze publicznej odpowiednich 
parametrów technicznych, wynikajņcych z 
cech funkcjonalnych. 

§ 5. Celem regulacji zawartych w planie jest 
okreŌlenie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3. zasad ochrony Ōrodowiska i przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5. granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów; 
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6. parametrów i wskaŎników kształtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wskaŎników intensywnoŌci zabudowy; 

7. szczegółowych zasad podziałów nieruchomo-
Ōci; 

8. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczania w ich uŐytkowa-
niu, w tym zakazu zabudowy; 

9. szczegółowych zasad i warunków scalania 
nieruchomoŌci; 

10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11. sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania te-
renów; 

12. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň jednorazowa opłatň z tytułu wzro-
stu wartoŌci nieruchomoŌci na skutek uchwa-
lenia planu. 

§ 6. Na obszarze objňtym planem nie zachodzņ 
przesłanki do okreŌlenia: 

1. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
zagroŐonych osuwaniem siň mas ziemnych; 

2. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
naraŐonych na niebezpieczeŊstwo powodzi. 

§ 7.1. Rysunek planu obowiņzuje w zakresie 
ustaleŊ: 

1) granic obszaru objňtego planem; 

2) linii rozgraniczajņcych tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospodaro-
wania; 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów; 

4) przeznaczenia terenów funkcjonalnych i tere-
nów komunikacji, okreŌlonych odpowiednio 
symbolem literowym i numerem wyróŐniajņ-
cym je spoŌród innych terenów. 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenów  

i sposoby ich zagospodarowania 

§ 8. Przedmiotem planu sņ ustalenia dotyczņce 
terenów: 

1. zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensyw-
noŌci, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MN; 

2. zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem RM; 

3. usług i zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej o niskiej intensywnoŌci, oznaczone na 
rysunku planu symbolem U.MN; 

4. zieleni naturalnej,, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem Z; 

5. uŐytków rolnych: upraw polowych, łņk, pa-
stwisk i zieleni naturalnej, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem R.Z; 

6. przeznaczonych do zalesieŊ, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem ZLD; 

7. wód powierzchniowych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem WS; 

8. rowów melioracyjnych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem WR; 

9. dróg publicznych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KD, w szczególnoŌci: 

1) drogi zbiorczej - KDZ, 

2) dróg lokalnych - KDL, 

3) dróg dojazdowych - KDD; 

10. dróg wewnňtrznych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDW. 

§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 

1 MN - pow. ok. 3,90ha 

2 MN – pow. ok. 0,50ha 

3 MN – pow. ok. 0,92ha 

4 MN – pow. ok. 0,27ha 

5 MN – pow. ok. 1,58ha 

7 MN – pow. ok. 0,87ha 

8 MN – pow. ok. 0,85ha 

9 MN – pow. ok. 4,97ha 

12 MN – pow. ok. 1,00ha 

14 MN – pow. ok. 5,40ha 

16 MN – pow. ok. 7,90ha 

17 MN – pow. ok. 0,15ha 

18 MN – pow. ok. 0,15ha 

20 MN – pow. ok. 0,55ha 

22 MN – pow. ok. 0,53ha 

23 MN - pow. ok. 0,18ha 

25 MN – pow. ok. 1,25ha 

27 MN – pow. ok. 2,55ha 

28 MN – pow. ok. 0,90ha 
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29 MN – pow. ok. 0,50ha 

30 MN – pow. ok. 0,70ha 

33 MN – pow. ok. 1,84ha 

34 MN – pow. ok. 0,92ha 

36 MN – pow. ok. 0,15ha 

38 MN – pow. ok. 3,81ha 

39 MN – pow. ok. 0,45ha 

40 MN – pow. ok. 0,60ha 

41 MN – pow. ok. 0,68ha 

42 MN – pow. ok. 0,65ha 

44 MN – pow. ok. 1,70ha 

45 MN – pow. ok. 4,63ha 

46 MN – pow. ok. 1,04ha 

47 MN – pow. ok. 0,45ha 

128 MN – pow. ok. 0,09ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu pod zabu-
dowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ, o niskim 
wskaŎniku zabudowy – do 30% powierzchni 
działki; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce terenu - pod 
lokalizacjň nieuciņŐliwych funkcji usługowych. 
UciņŐliwoŌń planowanych obiektów usługo-
wych winna siň zamknņń w granicach wyzna-
czonych dla nich terenów. 

3. Dopuszcza siň realizacjň infrastruktury towa-
rzyszņcej funkcji podstawowej i uzupełniajņ-
cej, takiej jak: garaŐe, budynki gospodarcze, 
miejsca postojowe dla samochodów, infra-
struktura techniczna, dojŌcia i dojazdy, ogro-
dzenia i mała architektura; 

4. Utrzymuje siň istniejņcņ zabudowň mieszka-
niowņ i towarzyszņcņ gospodarczņ oraz ist-
niejņce siedliska rolnicze z przekształceniem 
ich na cele jedynie mieszkaniowe; 

5. Dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zmianň funkcji istnie-
jņcych budynków na zasadach okreŌlonych w 
niniejszym paragrafie; 

6. Dopuszcza siň moŐliwoŌń poprowadzenia 
niezbňdnych dróg wewnňtrznych, poza usta-
lonymi niniejszym planem oraz innych urzņ-
dzeŊ komunikacji kołowej, pieszej i rowero-
wej; 

7. Obsługň komunikacyjnņ poprzez istniejņcy 
układ komunikacyjny: 01 KDZ - droga powia-
towa nr 2401 W), drogi lokalne 02, 03 i 04 KDL 
oraz planowane do modernizacji i budowy 
drogi dojazdowe 05 i 06 KDD i drogi we-

wnňtrzne KDW, zgodnie z rysunkiem planu. 
Obsługň komunikacyjnņ terenu 17 MN – od 
drogi powiatowej 01 KDZ poprzez wydziele-
nie drogi wewnňtrznej lub ustanowienie słu-
ŐebnoŌci dojazdu na terenie 16 MN oraz prze-
kroczenie kanału Kromnowskiego (zgodnie z 
ustaleniami § 13, pkt 2). Obsługň komunika-
cyjnņ terenu 46 MN – od drogi 010 KDW po-
przez wydzielenie dróg wewnňtrznych na te-
renie 38 MN oraz przekroczenie rowu melio-
racyjnego (zgodnie z ustaleniami § 14, pkt 2); 

8. KaŐda działka musi mień zapewniony dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌredni lub za po-
Ōrednictwem dróg wewnňtrznych o szeroko-
Ōci zgodnej z ustaleniami § 31 i 32; 

9. Podziału działek przyległych do drogi powia-
towej 01 KDZ naleŐy dokonywań w porozu-
mieniu z zarzņdcņ drogi; 

10. Zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie Ōrodowiska 
(za wyjņtkiem urzņdzeŊ infrastruktury i obiek-
tów obsługi technicznej) oraz wszelkiej pro-
dukcji i usług mechaniki pojazdowej, handlu 
typu bazarowego oraz dystrybucji takich to-
warów jak: gaz, paliwa płynne i inne substan-
cje niebezpieczne; 

11. Zakaz realizacji usług uciņŐliwych i składowa-
nia jakichkolwiek odpadów; 

12. MoŐliwoŌń podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalna powierzchnia wydziela-
nej działki powinna mień nie mniej niŐ 
1 000m2, z tolerancjņ 20% wynikajņcņ z indy-
widualnych warunków terenowych, a szero-
koŌń frontu działki minimum 20,0m. W tere-
nach zainwestowanych, jako uzupełnienie 
istniejņcej zabudowy, dopuszcza siň wydzie-
lanie działek o powierzchni min. 700m2; 

13. Na istniejņcych działkach o szerokoŌci poniŐej 
18,0m dopuszcza siň lokalizacjň budynku 
mieszkalnego na granicy działki; 

14. Działki zabudowy mieszkaniowej, powstałe w 
wyniku scalania i podziału nieruchomoŌci 
muszņ mień nie mniej niŐ 1 000m2 po-
wierzchni, minimum 20m frontu a kņt zawarty 
pomiňdzy granicami działek a liniņ drogi nie 
moŐe byń mniejszy niŐ 60o; 

15. Minimum 50% powierzchni działki budowla-
nej powinno pozostań jako biologicznie czyn-
ne (z uwzglňdnieniem ustaleŊ zawartych w 
punkcie 16); 

16. Na wydzielanych działkach budowlanych, 
zawierajņcych fragmenty lasu (na terenach 
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22 MN, 25 MN i 33 MN), ustala siň koniecz-
noŌń: 

1) zachowania minimum 80% powierzchni 
leŌnej na działce jako terenu biologicznie 
czynnego; 

2) zachowania i ochrony najcenniejszego 
drzewostanu; 

17. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siň: 

1) od strony zbiorczej drogi powiatowej  
01 KDZ w odległoŌci 15,0m od krawňdzi 
jezdni tej drogi, 

2) od strony dróg lokalnych – 02, 03 i 04 KDL, 
w odległoŌci 12,0m od krawňdzi jezdni 
tych dróg, 

3) od strony dróg dojazdowych – 05 i  
06 KDD, w odległoŌci min. 5,0m od linii 
rozgraniczajņcej tych dróg, 

4) od strony dróg wewnňtrznych w odległo-
Ōci min. 5,0m od linii rozgraniczajņcej tych 
dróg, 

5) na terenie 45 MN – w odległoŌci 15,0m od 
południowej granicy terenu, 

6) dla zainwestowania uzupełniajņcego na te-
renach istniejņcej zwartej zabudowy do-
puszcza siň liniň zabudowy w nawiņzaniu 
do istniejņcej, wyznaczonej przez sņsiednie 
budynki, 

7) od Kanału Kromnowskiego w odległoŌci 
min. 20,0m, 

8) od granicy Kampinoskiego Parku Narodo-
wego i obszaru Natura 2000 w odległoŌci 
min. 100,0m, 

9) od korony rowów melioracyjnych w odle-
głoŌci min. 5,0m; 

18. Przy zagospodarowaniu terenów naleŐy 
uwzglňdniń istniejņce elementy infrastruktury 
technicznej (napowietrzne linie elektroenerge-
tyczne NN 0,4kV, SN 15kV, sień wodociņgo-
wa, linia telekomunikacyjna) a wszelkie dzia-
łania z nimi zwiņzane naleŐy wykonywań w 
porozumieniu i na zasadach ustalonych z za-
rzņdcņ sieci; 

19. Na wyznaczonych planem terenach dopusz-
cza siň moŐliwoŌń lokalizacji niezbňdnych sta-
cji transformatorowych SN / NN; 

20. Przy zagospodarowaniu terenów wyznaczo-
nych pod zainwestowanie, połoŐonych po-
miňdzy istniejņcymi drogami a uŐytkami rol-
nymi i leŌnymi, ustala siň obowiņzek zapew-
nienia dojazdu do tych terenów rolnych i le-
Ōnych; 

21. Przy lokalizacji zabudowy na terenach 1 i 7 
MN naleŐy uwzglňdniń dotychczasowy prze-
bieg rowu melioracyjnego (zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 34); 

22. MoŐliwoŌń realizacji zabudowy mieszkanio-
wej wolnostojņcej o wysokoŌci do 2 kondy-
gnacji nadziemnych, dachami dwu- lub wie-
lospadowymi o kņcie nachylenia połaci 30 - 
45° pokrytymi dachówkņ ceramicznņ lub ma-
teriałami dachówkopodobnymi, kalenicami 
na wysokoŌci maksimum 11,0m nad poziom 
istniejņcego terenu. Poziom posadowienia 
posadzki parteru - maksimum 0,60m nad po-
ziom terenu przy wejŌciu do budynku. Poziom 
posadowienia posadzki parteru dla obiektów 
stanowiņcych uzupełnienie istniejņcej zabu-
dowy dopuszcza siň na wysokoŌci nawiņzujņ-
cej do istniejņcej sņsiedniej zabudowy; 

23. Jeden budynek mieszkalny nie moŐe mień 
wiňcej niŐ 2 lokale mieszkalne; 

24. Zabudowa usługowa, garaŐowa i gospodar-
cza moŐe byń realizowana jako wolnostojņca 
(1 kondygnacja o maksymalnej wysokoŌci 
8,0m), wbudowana lub zespolona z bryłņ bu-
dynku mieszkalnego; 

25. Dla działki budowlanej o funkcji mieszkanio-
wej naleŐy zapewniń w ramach terenu do któ-
rego inwestor posiada tytuł prawny, co naj-
mniej 2 miejsca postojowe samochodów 
osobowych na 1 lokal mieszkalny (w tym 
miejsce w garaŐu), w sytuacji działki o funkcji 
mieszkalno – usługowej liczbň miejsc posto-
jowych naleŐy zwiňkszyń o iloŌń wynikajņcņ z 
punktu 24; 

26. Dla funkcji usługowej naleŐy zapewniń: 

1) 1 miejsce parkingowe na 10m2 powierzch-
ni uŐytkowej usług handlu, nie mniej jed-
nak niŐ 1 miejsce, 

2) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, nie mniej 
jednak niŐ 3 miejsca, 

3) 3 miejsca parkingowe na 50m2 powierzch-
ni uŐytkowej usług innych, nie mniej jed-
nak niŐ 3 miejsca, 

4) 3 miejsca parkingowe na kaŐdych 10 za-
trudnionych; 

27. Ogrodzenia - jako aŐurowe, o wysokoŌci do 
1,60 m, realizowane w linii rozgraniczajņcej 
terenu, wykonane z trwałych materiałów  
(z wyłņczeniem ogrodzeŊ betonowych, stali 
Őebrowanej i odpadów poprodukcyjnych); 
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28. KaŐda działka musi posiadań miejsce (np. w 

ramach ogrodzenia lub jako zadaszone, na 
wydzielonych placykach gospodarczych, z za-
pewnionņ obsługņ komunikacyjnņ) na po-
jemniki do selektywnej zbiórki odpadów; 

29. Wjazdy, wejŌcia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów naleŐy utwardziń 
materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 

30. Działania inwestycyjne na terenach 1, 3, 5, 14, 
16, 28, 33, 38, 44, 45 i 47 MN muszņ byń 
zgodne z ustaleniami zawartymi w § 24 ni-
niejszej uchwały; 

31. Realizacja zabudowy, w szczególnoŌci na 
terenach 38 i 46 MN winna byń poprzedzona 
badaniami gruntu; 

32. Ochronň istniejņcych cieków wodnych i urzņ-
dzeŊ melioracyjnych z zapewnieniem budowy 
przepustów pod projektowanymi drogami. 
Wszelkie działania zwiņzane z przebudowņ, 
przykryciem, przekroczeniem drogami lub li-
niowymi urzņdzeniami infrastruktury tech-
nicznej rowów naleŐy przeprowadzań w poro-
zumieniu i na warunkach zarzņdcy urzņdzeŊ 
melioracyjnych; 

33. Istniejņce na wyznaczonych terenach zadrze-
wienia, zakrzaczenia, grupy zieleni i pojedyn-
cze drzewa naleŐy utrzymań i chroniń w mak-
symalnym stopniu przy uwzglňdnieniu pod-
stawowej funkcji terenu; 

34. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenów MN ustala siň w wysokoŌci 8%. 

§ 10. Dla terenów zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 

6 RM – pow. ok. 0,27ha 

11 RM – pow. ok. 0,25ha 

13 RM – pow. ok. 0,25ha 

19 RM – pow. ok. 0,28ha 

21 RM – pow. ok. 0,33ha 

31 RM – pow. ok. 0,50ha 

32 RM – pow. ok. 0,25ha 

35 RM – pow. ok. 0,55ha 

37 RM – pow. ok. 0,40ha 

43 RM – pow. ok. 0,50ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów pod za-
budowň zagrodowņ w gospodarstwach rol-
nych o niskim wskaŎniku zabudowy - maksi-
mum 30% powierzchni działki; 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce terenu - pod 
lokalizacjň nieuciņŐliwych funkcji usługowych. 
UciņŐliwoŌń planowanych obiektów usługo-
wych winna siň zamknņń w granicach wyzna-
czonych dla nich terenów; 

3. Dopuszcza siň realizacjň infrastruktury towa-
rzyszņcej funkcji podstawowej i uzupełniajņ-
cej, takiej jak: garaŐe, budynki gospodarcze, 
miejsca postojowe dla samochodów, infra-
struktura techniczna, dojŌcia i dojazdy, ogro-
dzenia i mała architektura; 

4. Dopuszcza siň wymianň, rozbudowň, przebu-
dowň, nadbudowň oraz zmianň funkcji istnie-
jņcych budynków, zgodnie z przeznaczeniem 
terenów, na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie; 

5. Obsługň komunikacyjnņ poprzez istniejņcy 
układ komunikacyjny: 01 KDZ - droga powia-
towa nr 2401 W), drogi lokalne 02, 03 i 04 KDL 
oraz planowane do modernizacji i budowy 
drogi dojazdowe 05 i 06 KDD i drogi we-
wnňtrzne KDW, zgodnie z rysunkiem planu; 

6. KaŐda działka musi mień zapewniony dostňp 
do drogi publicznej bezpoŌredni lub za po-
Ōrednictwem dróg wewnňtrznych o szeroko-
Ōci zgodnej z ustaleniami § 31 i 32; 

7. Zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko w ro-
zumieniu przepisów o ochronie Ōrodowiska 
(za wyjņtkiem urzņdzeŊ infrastruktury i obiek-
tów obsługi technicznej oraz zwiņzanych z 
produkcjņ rolnņ) oraz wszelkiej produkcji i 
usług mechaniki pojazdowej, handlu typu ba-
zarowego oraz dystrybucji takich towarów 
jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje nie-
bezpieczne; 

8. Zakaz realizacji usług uciņŐliwych i składowa-
nia jakichkolwiek odpadów; 

9. Ustala siň moŐliwoŌń powstawania nowych 
siedlisk o wielkoŌci dostosowanej do profilu 
produkcyjnego gospodarstwa, nie mniejszych 
niŐ 1500m2; 

10. Minimum 50% powierzchni działki budowla-
nej powinno pozostań jako biologicznie czyn-
ne; 

11. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siň: 

1) od strony zbiorczej drogi powiatowej 
01KDZ w odległoŌci 15,0m od krawňdzi 
jezdni tej drogi, 

2) od strony dróg lokalnych – 02, 03 i 04 KDL, 
w odległoŌci 12,0m od krawňdzi jezdni 
tych dróg, 
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3) od strony dróg dojazdowych 05 i 06 KDD, 
w odległoŌci min. 5,0m od linii rozgrani-
czajņcej tych dróg, 

4) od strony dróg wewnňtrznych w odległo-
Ōci min. 5,0 m. od linii rozgraniczajņcej 
tych dróg, 

5) dla zainwestowania uzupełniajņcego na te-
renach istniejņcej zwartej zabudowy do-
puszcza siň liniň zabudowy w nawiņzaniu 
do istniejņcej, wyznaczonej przez sņsiednie 
budynki, 

6) od Kanału Kromnowskiego w odległoŌci 
min. 20,0m, 

7) od granicy Kampinoskiego Parku Narodo-
wego i obszaru Natura 2000 w odległoŌci 
min. 100,0 m, 

8) od korony rowów melioracyjnych w odle-
głoŌci min. 5,0m; 

12. Przy zagospodarowaniu terenów naleŐy 
uwzglňdniń istniejņce elementy infrastruktury 
technicznej (napowietrzne linie elektroenerge-
tyczne NN 0,4kV, SN 15kV, sień wodociņgo-
wa, linia telekomunikacyjna) a wszelkie dzia-
łania z nimi zwiņzane naleŐy wykonywań w 
porozumieniu i na zasadach ustalonych z za-
rzņdcņ sieci; 

13. Na wyznaczonych planem terenach dopusz-
cza siň moŐliwoŌń lokalizacji niezbňdnych sta-
cji transformatorowych SN / NN; 

14. Przy zagospodarowaniu terenów wyznaczo-
nych pod zainwestowanie, połoŐonych po-
miňdzy istniejņcymi drogami a uŐytkami rol-
nymi i leŌnymi, ustala siň obowiņzek zapew-
nienia dojazdu do tych terenów rolnych i le-
Ōnych; 

15. MoŐliwoŌń realizacji zabudowy mieszkanio-
wej wolnostojņcej o wysokoŌci do 2 kondy-
gnacji nadziemnych, dachami dwu- lub wie-
lospadowymi o kņcie nachylenia połaci 30-45° 
pokrytymi dachówkņ ceramicznņ lub materia-
łami dachówkopodobnymi, kalenicami na 
wysokoŌci maksimum 11,0m nad poziom ist-
niejņcego terenu. Poziom posadowienia po-
sadzki parteru - maksimum 0,60m nad po-
ziom terenu przy wejŌciu do budynku. Poziom 
posadowienia posadzki parteru dla obiektów 
stanowiņcych uzupełnienie istniejņcej zabu-
dowy dopuszcza siň na wysokoŌci nawiņzujņ-
cej do istniejņcej sņsiedniej zabudowy; 

16. Zabudowa usługowa, garaŐowa i gospodar-
cza moŐe byń realizowana jako wolnostojņca 
(1 kondygnacja o maksymalnej wysokoŌci 
8,0m), wbudowana lub zespolona z bryłņ bu-
dynku mieszkalnego; 

17. Dla działki o funkcji mieszkaniowej naleŐy 
zapewniń w ramach terenu, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny, co najmniej  
2 miejsca postojowe samochodów osobo-
wych na 1 lokal mieszkalny (w tym miejsce w 
garaŐu), w sytuacji lokalizacji funkcji usługo-
wej liczbň miejsc postojowych naleŐy zwiňk-
szyń o iloŌń wynikajņcņ z punktu 19; 

18. Dla funkcji usługowej naleŐy zapewniń: 

1) 1 miejsce parkingowe na 10m2 powierzch-
ni uŐytkowej usług handlu, nie mniej jed-
nak niŐ 1 miejsce, 

2) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, nie mniej 
jednak niŐ 3 miejsca, 

3) 3 miejsca parkingowe na 50m2 powierzch-
ni uŐytkowej usług innych, nie mniej jed-
nak niŐ 3 miejsca, 

4) 3 miejsca parkingowe na kaŐdych 10 za-
trudnionych; 

19. Ogrodzenia - jako aŐurowe, o wysokoŌci do 
1,60m, realizowane w linii rozgraniczajņcej  
terenu, wykonane z trwałych materiałów  
(z wyłņczeniem ogrodzeŊ betonowych, stali 
Őebrowanej i odpadów poprodukcyjnych); 

20. KaŐda działka musi posiadań miejsce (np. w 
ramach ogrodzenia lub jako zadaszone, na 
wydzielonych placykach gospodarczych, z za-
pewnionņ obsługņ komunikacyjnņ) na po-
jemniki do selektywnej zbiórki odpadów: od-
padów; 

21. Wjazdy, wejŌcia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów naleŐy utwardziń 
materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 

22. Działania inwestycyjne na terenach 31 i 32 
RM muszņ byń zgodne z ustaleniami zawar-
tymi w § 24 niniejszej uchwały; 

23. Istniejņce na wyznaczonych terenach zadrze-
wienia, zakrzaczenia, grupy zieleni i pojedyn-
cze drzewa naleŐy utrzymań i chroniń w mak-
symalnym stopniu przy uwzglňdnieniu pod-
stawowej funkcji terenu; 

24. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenów RM ustala siň w wysokoŌci 8%. 

§ 11. Dla terenów usług i zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o niskiej intensywnoŌci, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

10 U.MN – pow. ok. 0,25ha 

15 U.MN – pow. ok. 0,45ha 
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24 U.MN – pow. ok. 0,85ha 

26 U.MN – pow. ok. 0,10ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na realiza-
cjň usług nieuciņŐliwych i zabudowy miesz-
kaniowej o niskim wskaŎniku intensywnoŌci 
zabudowy - do 30% powierzchni działki; 

2. MoŐliwoŌń realizacji nowej zabudowy z 
uwzglňdnieniem ustaleŊ niniejszego paragra-
fu; 

3. Dopuszcza siň realizacjň infrastruktury towa-
rzyszņcej funkcji podstawowej takiej jak; ga-
raŐe, miejsca postojowe dla samochodów, in-
frastruktura techniczna, budynki gospodarcze, 
dojŌcia i dojazdy, ogrodzenia i mała architek-
tura; 

4. UciņŐliwoŌń realizowanych funkcji nie moŐe 
wykraczań na sņsiednie tereny, w tym tereny 
zabudowy mieszkaniowej. Przy realizacji in-
westycji naleŐy uwzglňdniń przepisy odrňbne, 
miňdzy innymi wynikajņce z sņsiedztwa ww. 
zabudowy; 

5. Zakaz lokalizacji nowych przedsiňwziňń mo-
gņcych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko 
w rozumieniu przepisów o ochronie Ōrodowi-
ska (za wyjņtkiem obiektów obsługi technicz-
nej); 

6. Obsługa komunikacyjna od powiatowej drogi 
publicznej 01 KDZ i 02 KDL zgodnie z rysun-
kiem planu; 

7. Podziału działek przyległych do drogi powia-
towej 01 KDZ naleŐy dokonywań w porozu-
mieniu z zarzņdcņ drogi; 

8. MoŐliwoŌń podziału na działki budowlane, 
przy czym minimalna powierzchnia wydziela-
nej działki powinna mień nie mniej niŐ 
1000m2 a szerokoŌń frontu działki minimum 
20,0 m; 

9. Minimum 30% powierzchni działki budowla-
nej powinno pozostań jako biologicznie czyn-
ne; 

10. Działki zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 
powstałe w wyniku scalania i podziału nieru-
chomoŌci muszņ mień nie mniej niŐ 1 000m2 
powierzchni, minimum 20 m frontu a kņt za-
warty pomiňdzy granicami działek a liniņ dro-
gi nie moŐe byń mniejszy niŐ 60o; 

11. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siň: 

1) od strony zbiorczej drogi powiatowej  
01 KDZ w odległoŌci 15,0 m. od krawňdzi 
jezdni tej drogi, 

2) od strony drogi lokalnej – 02 KDL, w odle-
głoŌci 12,0m od krawňdzi jezdni tej drogi, 

3) od strony drogi wewnňtrznej – 011 KDW, 
w odległoŌci min. 5,0m od linii rozgrani-
czajņcej tej drogi; 

12. MoŐliwoŌń realizacji zabudowy usługowej o 
wysokoŌci do 2 kondygnacji nadziemnych, 
dachami o kņcie nachylenia połaci do 30°,  
z kalenicami na wysokoŌci maksimum 12,0m 
nad poziom istniejņcego terenu. Poziom po-
sadowienia posadzki parteru - maksimum 
0,60m nad poziom terenu przy wejŌciu do 
budynku; 

13. MoŐliwoŌń realizacji zabudowy mieszkanio-
wej wolnostojņcej o wysokoŌci do 2 kondy-
gnacji nadziemnych, dachami dwu- lub wie-
lospadowymi o kņcie nachylenia połaci 30-45° 
pokrytymi dachówkņ ceramicznņ lub materia-
łami dachówkopodobnymi, kalenicami na 
wysokoŌci maksimum 12,0m nad poziom ist-
niejņcego terenu. Poziom posadowienia po-
sadzki parteru - maksimum 0,60 m nad po-
ziom terenu przy wejŌciu do budynku; 

14. KoniecznoŌń zapewnienia, w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 
miejsc postojowych w iloŌci: 

1) dla funkcji mieszkaniowej - 2 miejsca par-
kingowe na jeden lokal mieszkalny (w tym 
miejsce w garaŐu), 

2) 1 miejsce parkingowe na 10m2 powierzch-
ni uŐytkowej usług handlu, nie mniej jed-
nak niŐ 1 miejsce, 

3) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w 
obiektach usług gastronomii, nie mniej 
jednak niŐ 3 miejsca, 

4) 3 miejsca parkingowe na 50m2 powierzch-
ni uŐytkowej usług innych, nie mniej jed-
nak niŐ 3 miejsca, 

5) 3 miejsca parkingowe na kaŐdych 10 za-
trudnionych; 

15. Ogrodzenia - jako aŐurowe, o wysokoŌci do 
1,60m, wykonane z trwałych materiałów z wy-
łņczeniem stali Őebrowanej i odpadów popro-
dukcyjnych; 

16. KaŐda działka musi posiadań miejsce (jako 
wbudowane w ogrodzenie, w budynek lub ja-
ko osłoniňte, zadaszone, na wydzielonych 
placykach gospodarczych, z zapewnionņ ob-
sługņ komunikacyjnņ) na pojemniki do selek-
tywnej zbiórki odpadów; 

17. Wjazdy, wejŌcia, chodniki, place oraz miejsca 
postojowe dla samochodów naleŐy utwardziń 
materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, 
kostka brukowa); 
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18. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 

wynikajņcych z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenów U.MN ustala siň w wysokoŌci 8%. 

§ 12. Dla terenów zieleni naturalnej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 

48 Z – pow. ok. 0,10ha 

49 Z – pow. ok. 0,05ha 

50 Z – pow. ok. 0,05ha 

51 Z – pow. ok. 0,10ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie zieleni 
naturalnej z moŐliwoŌciņ wprowadzenia zieleni 
Ōredniej i wysokiej w celu zachowania ciņgów 
ekologicznych wzdłuŐ cieków wodnych; 

2. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej słuŐņcej ustaleniu opłat wynikajņcych z 
art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 13. Dla terenów wód powierzchniowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

53 WS – pow. ok. 0,04ha 

54 WS – pow. ok. 1,04ha 

55 WS – pow. ok. 0,35ha 

56 WS – pow. ok. 0,05ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenów - wody powierzchniowe 
– tereny 53, 54 i 55 WS – istniejņcy kanał 
Kromnowski, teren 56 WS – istniejņcy staw; 

2. Wszelkie działania zwiņzane z przebudowņ, 
przykryciem, przekroczeniem drogami lub li-
niowymi urzņdzeniami infrastruktury technicz-
nej kanału Kromnowskiego muszņ byń prowa-
dzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarzņ-
dem Melioracji i UrzņdzeŊ Wodnych w War-
szawie, Inspektorat w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, uwzglňdniajņc ustalenia zawarte w 
§ 34; 

3. Ogrodzenia mogņ byń realizowane w odległo-
Ōci nie mniejszej niŐ 5,0m od Kanału Krom-
nowskiego; 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej słuŐņcej ustaleniu opłat wynikajņcych z 
art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 14. Dla terenów rowów melioracyjnych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

52 WR – pow. ok. 0,06ha 

57 WR – pow. ok. 0,26ha 

58 WR – pow. ok. 0,37ha 

59 WR – pow. ok. 0,50ha 

59A WR – pow. ok. 0,05ha 

60 WR – pow. ok. 0,03ha 

61 WR – pow. ok. 0,26ha 

62 WR – pow. ok. 0,48ha 

120 WR – pow. ok. 0,03ha 

121 WR – pow. ok. 0,33ha 

122 WR – pow. ok. 0,06ha 

123 WR – pow. ok. 0,13ha 

124 WR – pow. ok. 0,05ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie istnie-
jņcych odkrytych rowów melioracyjnych; 

2. Wszelkie działania zwiņzane z przebudowņ i 
modernizacjņ w/w rowów melioracyjnych mu-
szņ byń prowadzone w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Zarzņdem Melioracji i UrzņdzeŊ 
Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Nowym 
Dworze Mazowieckim, uwzglňdniajņc ustalenia 
zawarte w § 34. 

3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej słuŐņcej ustaleniu opłat wynikajņcych z 
art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 15. Dla terenów uŐytków rolnych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 

101R.Z – pow. ok. 3,10ha 

102R.Z – pow. ok. 9,60ha 

103R.Z – pow. ok. 3,60ha 

104R.Z – pow. ok. 0,30ha 

105R.Z – pow. ok. 0,60ha 

106R.Z – pow. ok. 19,20ha 

107R.Z – pow. ok. 2,60ha 

108R.Z – pow. ok. 17,75ha 

109R.Z – pow. ok. 0,60ha 

110R.Z – pow. ok. 3,50ha 

111R.Z – pow. ok. 34,10ha 

112R.Z – pow. ok. 8,00ha 

113R.Z – pow. ok. 16,80ha 

114R.Z – pow. ok. 28,20ha 

115R.Z – pow. ok. 2,70ha 

116R.Z – pow. ok. 8,20ha 

117R.Z – pow. ok. 3,20ha 

118R.Z – pow. ok. 3,10ha 

119R.Z – pow. ok. 0,20ha 

125R.Z – pow. ok. 0,95ha 
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126R.Z – pow. ok. 2,60ha 

127R.Z – pow. ok. 0,30 ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie pod uŐytki rolne: uprawy polo-
we, łņki, pastwiska, oraz naturalna zieleŊ nie-
urzņdzonņ - zadrzewienia i zakrzaczenia Ōród-
polne; 

2. Na terenach uŐytków rolnych: upraw polo-
wych, łņk, pastwisk i naturalnej zieleni nieurzņ-
dzonej, oznaczonych symbolem R.Z, dopuszcza 
siň moŐliwoŌń lokalizacji: 

1) obiektów zwiņzanych z hodowlņ i produkcjņ 
rolnņ (w tym na terenach 102, 103, 105, 106, 
108, 109, 110, 111, 112 i 113 R.Z - moŐliwoŌń 
lokalizacji nowych siedlisk rolniczych dla 
gospodarstw o wielkoŌci powyŐej 1,0ha), 

2) zbiorników wodnych zwiņzanych z potrze-
bami rolnictwa lub gospodarki rybackiej, 

3) urzņdzeŊ melioracji i małej retencji oraz 
urzņdzeŊ przeciwpowodziowych, 

4) zalesieŊ najsłabszych gleb i nieuŐytków, za-
drzewieŊ i zakrzaczeŊ Ōródpolnych, 

5) terenów zieleni, 

6) dróg gospodarczych dojazdowych do pól, 

7) sieciowych elementów infrastruktury tech-
nicznej napowietrznej i podziemnej dla ob-
sługi ludnoŌci i rolnictwa. 

3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej, słuŐņcej naliczaniu opłat wynikajņcych z 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 16. Dla terenów lasów, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 

63 ZL – pow. ok. 0,10ha 

64 ZL – pow. ok. 010ha 

65 ZL – pow. ok. 0,10ha 

66 ZL – pow. ok. 0,10ha 

67 ZL – pow. ok. 0,13ha 

68 ZL – pow. ok. 0,12ha 

69 ZL – pow. ok. 0,25ha 

70 ZL – pow. ok. 0,10ha 

71 ZL – pow. ok. 0,15ha 

72 ZL – pow. ok. 0,20ha 

73 ZL – pow. ok. 1,30ha 

74 ZL – pow. ok. 0,30ha 

75 ZL – pow. ok. 0,25ha 

76 ZL – pow. ok. 0,15ha 

77 ZL – pow. ok. 0,60ha 

78 ZL – pow. ok. 0,20ha 

80 ZL – pow. ok. 0,75ha 

81 ZL – pow. ok. 0,56ha 

82 ZL – pow. ok. 0,15ha 

83 ZL – pow. ok. 0,33ha 

84 ZL – pow. ok. 0,54ha 

85 ZL – pow. ok. 0,36ha 

86 ZL – pow. ok. 0,10ha 

87 ZL – pow. ok. 0,06ha 

88 ZL – pow. ok. 0,17ha 

89 ZL – pow. ok. 0,10ha 

90 ZL – pow. ok. 0,06ha 

91 ZL – pow. ok. 3,00ha 

92 ZL – pow. ok. 0,35ha 

93 ZL – pow. ok.. 0,23ha 

94 ZL – pow. ok. 0,11ha 

95 ZL – pow. ok. 0,15ha 

96 ZL – pow. ok. 0,44ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów – lasy i 
zadrzewienia; 

2. Gospodarkň na terenach lasów naleŐy prowa-
dziń zgodnie z planami urzņdzenia lasów; 

3. Na terenach lasów dopuszcza siň moŐliwoŌń: 

1) lokalizacjň obiektów zwiņzanych z gospo-
darkņ leŌnņ i eksploatacjņ lasów, 

2) urzņdzania ciņgów spacerowych i szlaków 
turystycznych, 

3) lokalizacji niezbňdnych elementów linio-
wych infrastruktury technicznej, 

4) utrzymania istniejņcych oczek wodnych i łņk 
ŌródleŌnych; 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej, słuŐņcej naliczaniu opłat wynikajņcych z 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 17. Dla terenów przeznaczonych do zalesie-
nia, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

99 ZLD – pow. ok. 0,03ha 

100 ZLD – pow. ok. 0,50ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów - pod zale-
sienie wyznaczonych gruntów rolnych o naj-
niŐszych klasach bonitacyjnych i nieuŐytków. 

2. NaleŐy uwzglňdniń przepisy odrňbne dotyczņce 
w szczególnoŌci zagospodarowania terenów w 
rejonie przebiegu sieci infrastruktury technicz-
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nej, urzņdzeŊ i rowów melioracyjnych oraz cie-
ków wodnych. 

3. Dopuszcza siň, przy zachowaniu przepisów 
odrňbnych, moŐliwoŌń prowadzenia na wyzna-
czonych terenach w rejonie dróg, nowych ele-
mentów liniowych infrastruktury technicznej. 

4. Gospodarkň na terenach zalesionych naleŐy 
prowadziń zgodnie z planami urzņdzenia lasów. 

5. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej, słuŐņcej naliczaniu opłat wynikajņcych z 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

§ 18. Dla terenu Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lami: 

79 ZN – pow. ok. 0,50ha 

97 ZN – pow. ok. 4,15ha 

98 ZN – pow. ok. 1,30ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny Kampino-
skiego Parku Narodowego - tereny leŌne oraz 
przeznaczone do zalesienia lub naturalnej suk-
cesji; 

2. Na terenie 79 ZN dopuszcza siň jedynie działa-
nia zgodne z planem ochrony lub zadaniami 
ochrony Parku Narodowego; 

3. Na terenach 97 i 98 ZN dopuszcza siň jedynie 
działania zgodne z planem ochrony lub zada-
niami ochronnymi Parku Narodowego oraz 
planem ochrony obszaru Natura 2000; 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procen-
towej, słuŐņcej naliczaniu opłat wynikajņcych z 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

Rozdział 3 
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego 

§ 19. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie 
terenu pod wzglňdem funkcjonalnym i prze-
strzennym powinna uwzglňdniań: 

1. wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i 
architektury, 

2. walory architektoniczne i krajobrazowe, 

3. wymagania ochrony przyrody, 

4. wymagania ochrony Ōrodowiska, zdrowia 
oraz bezpieczeŊstwa ludzi i mienia, a takŐe 
wymagania osób niepełnosprawnych, 

5. wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego 
i dóbr kultury, 

6. walory ekonomiczne przestrzeni i prawo wła-
snoŌci, 

7. potrzeby obronnoŌci i bezpieczeŊstwa paŊ-
stwa, 

8. wymagania przepisów odrňbnych i norm 
polskich, w szczególnoŌci dotyczņcych okre-
Ōlenia odległoŌci i warunków usytuowania 
elementów zagospodarowania terenu, w tym 
miňdzy innymi: 

1) warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadań budynki i ich usytuowanie, 

2) warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadań drogi publiczne i ich usytu-
owanie, 

9. KaŐda działka budowlana musi mień dostňp 
do drogi publicznej. Za dostňp do drogi pu-
blicznej uwaŐa siň takie ukształtowanie działki 
budowlanej, które umoŐliwia prawidłowy 
wjazd na działkň budowlanņ z terenu drogi 
publicznej bezpoŌrednio, poprzez drogi we-
wnňtrzne, lub w inny sposób zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi z zakresu gospodarki nie-
ruchomoŌciami, warunkami technicznymi ja-
kim powinny odpowiadań budynki i ich usy-
tuowanie oraz warunkami technicznymi jakim 
powinny odpowiadań drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

10. Wszelkie niezbňdne dla prawidłowego funk-
cjonowania gminy obiekty i urzņdzenia, a w 
szczególnoŌci: obiekty obrony cywilnej, ra-
townictwa, bezpieczeŊstwa paŊstwa, obiekty 
obsługi technicznej gminy, urzņdzenia melio-
racji, drogi wewnňtrzne, place publiczne, ciņgi 
pieszo-jezdne, ciņgi piesze, ŌcieŐki rowerowe 
moŐna realizowań na kaŐdym terenie funkcjo-
nalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu 
z zakresu warunków, zasad i standardów 
kształtowania zabudowy, przepisami odrňb-
nymi i zasadami współŐycia społecznego. 
Wszelkie zagospodarowanie i zabudowň na-
leŐy wykonywań w sposób zapewniajņcy 
prawidłowņ eksploatacjň tych obiektów i 
urzņdzeŊ. 

§ 20. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady 
kształtowania ładu przestrzennego: 

1. Działania porzņdkujņce w zakresie ujednolice-
nia ogrodzeŊ, oŌwietlenia ulic, uzupełnienia 
zieleni; 

2. Przy uzupełnianiu istniejņcej zwartej zabudowy, 
koniecznoŌń nawiņzania do wyznaczonej przez 
istniejņce budynki linii zabudowy oraz zacho-
wanie zbliŐonego charakteru zabudowy; 

3. Zakaz wykonywania ogrodzeŊ z prefabrykatów 
betonowych, stali Őebrowanej i odpadów po-
produkcyjnych; 
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4. Przy realizacji zabudowy na działkach budow-

lanych – koniecznoŌń zachowania w maksy-
malnym stopniu istniejņcych zadrzewieŊ; 

5. KoniecznoŌń wprowadzenia na działkach bu-
dowlanych zieleni wysokiej, w ramach terenów 
biologicznie czynnych; 

6. Przestrzeganie ustaleŊ, ograniczeŊ i wytycz-
nych zawartych w szczegółowych ustaleniach 
dla poszczególnych terenów przeznaczonych 
niniejszym planem pod zainwestowanie. 

Rozdział 4 
Ochrona środowiska i przyrody 

§ 21. W zakresie ochrony Ōrodowiska ustala siň: 

1. Zakaz lokalizacji przedsiňwziňń (instalacji) 
mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, nie zwiņzanych z funkcjņ danego obsza-
ru, z wyłņczeniem realizacji niezbňdnych 
urzņdzeŊ komunikacyjnych, infrastruktury 
technicznej oraz obiektów i urzņdzeŊ słuŐņ-
cych ochronie Ōrodowiska – z uwagi na sņ-
siedztwo z terenem Kampinoskiego Parku Na-
rodowego i obszaru Natura 2000 – PLC 
140001 Puszcza Kampinoskņ; 

2. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
Ōcieków do wód powierzchniowych i do zie-
mi; 

3. Obowiņzek realizacji płyt obornikowych i 
zbiorników na gnojowicň w gospodarstwach 
prowadzņcych chów zwierzņt, w celu ochrony 
przed zanieczyszczeniami wód powierzch-
niowych i gruntowych; 

4. Zakaz lokalizowania obiektów i urzņdzeŊ oraz 
prowadzenia działalnoŌci usługowej i wy-
twórczej mogņcej powodowań przekroczenia 
dopuszczal¬nych poziomów hałasu i zanie-
czyszczenia powietrza atmosferycznego, poza 
terenem działki budowlanej, do której jed-
nostka organizacyjna posiada tytuł prawny; 

5. Obowiņzek zgodnego z zasadami ochrony 
Ōrodowiska unieszkodliwiania odpadów – se-
lekcjň i gromadzenie odpadów na posesjach 
w urzņdzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia, odbiór i usuwanie zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjňtym w gospo-
darce komunalnej gminy; 

6. Ochronň istniejņcych cieków wodnych i urzņ-
dzeŊ melioracyjnych z zapewnieniem budowy 
przepustów pod projektowanymi drogami. 
Wszelkie działania zwiņzane z przebudowņ, 
przykryciem, przekroczeniem drogami lub li-
niowymi urzņdzeniami infrastruktury tech-
nicznej rowów naleŐy przeprowadzań w poro-
zumieniu i na warunkach zarzņdcy urzņdzeŊ 
melioracyjnych; 

7. Zachowanie otoczenia Kanału Kromnowskie-
go stanowiņcego korytarz ekologiczny o wa-
lorach przyrodniczo – krajobrazowych; 

8. Zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania 
drzew, krzewów, zadrzewieŊ spełniajņcych 
szereg funkcji ekologicznych; 

9. Ochronň istniejņcych lasów i gruntów le-
Ōnych; 

10. Ochronň i utrzymanie istniejņcych skupisk 
zieleni, zadrzewieŊ oraz ukształtowania po-
wierzchni terenu; 

11. Obowiņzek maksymalnego nasycania tere-
nów zróŐnicowanņ roŌlinnoŌciņ (w przypadku 
niezbňdnej wycinki drzew, wprowadzanie na-
sadzeŊ rekompensujņcych ubytki w drzewo-
stanie); 

12. Zakaz realizacji nowej zabudowy w odległoŌci 
mniejszej niŐ 100,0m od granicy Kampino-
skiego Parku Narodowego; 

13. Zakaz realizacji obiektów budowlanych w 
odległoŌci mniejszej niŐ 5,0m, a ogrodzeŊ w 
odległoŌci mniejszej niŐ 3,0m od korony ro-
wów melioracyjnych, a od Kanału Kromnow-
skiego - obiektów budowlanych w odległoŌci 
mniejszej niŐ 20,0m, a ogrodzeŊ w odległoŌci 
mniejszej niŐ 5,0m; 

14. Stosowanie w nowych i przebudowywanych 
obiektach proekologicznych systemów ciepl-
nych niepowodujņcych emisji szkodliwych 
substancji do Ōrodowiska; 

15. Minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni kaŐdej działki wynosi 
dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – 
50% a usługowej – 30%. 

§ 22. W zakresie ochrony i kształtowania sys-
temu przyrodniczego ustala siň: 

1. Utrzymanie i rozbudowň systemu przyrodni-
czego w ramach wyznaczonych terenów jako 
zieleni towarzyszņcej innym funkcjom na po-
szczególnych terenach i działkach budowla-
nych – zieleŊ parkowa, ogrody przydomowe i 
zieleŊ przydroŐna; 

2. Przestrzeganie zasad gospodarowania zawar-
tych w planie ochrony Kampinoskiego Parku 
Narodowego, oraz obowiņzujņcych na terenach 
istniejņcego obszaru Natura 2000 – PLC 140001 
Puszcza Kampinoska; 

3. Ochronň i utrzymanie w maksymalnym stopniu 
istniejņcych na poszczególnych terenach za-
drzewieŊ, zakrzaczeŊ, grup zieleni i pojedyn-
czych drzew oraz odtwarzanie zieleni w miej-
scach koniecznego jej usuniňcia, przy uwzglňd-
nieniu podstawowej funkcji terenów; 
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4. Ochronň, utrzymywanie i uzupełnianie istniejņ-

cych lasów, skupisk zieleni Ōródpolnej, przyza-
grodowej i w rejonie cieków wodnych; 

5. Ochronň i otoczenie opiekņ starodrzewu (oka-
załych, starych drzew lub zespołów i grup 
drzew i krzewów o wysokiej wartoŌci przyrod-
niczej i krajobrazowej, wystňpujņcych np. przy 
zagrodach, drogach, ciekach wodnych itp.); 

6. Zakaz wycinania starodrzewu z dopuszczeniem 
wycinki jedynie pod inwestycje liniowe lub ze 
wzglňdów bezpieczeŊstwa. 

§ 23. Walory krajobrazowe, tzn. wartoŌci eko-
logiczne, estetyczne i kulturowe terenu oraz zwiņ-
zane z nim elementy przyrodnicze, ukształtowane 
przez siły przyrody lub w wyniku działalnoŌci 
człowieka, podlegajņ ochronie niezaleŐnie od te-
go, czy sņ objňte szczególnymi formami ochrony 
przyrody. 

Rozdział 5 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 24. W zakresie ochrony dóbr kultury ustala 
siň: 

1. Ochronň obiektów zabytkowych, znajdujņcych 
siň w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków: 

1) budynek mieszkalny w siedlisku nr 23, 

2) budynek mieszkalny w siedlisku nr 40, 

3) stodoła w siedlisku nr 14, 

4) stodoła w siedlisku nr 31; 

2. Wszelkie działania inwestycyjne dotyczņce 
obiektów wymienionych w punkcie 1 naleŐy 
uzgodniń z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków w trybie i zakresie okreŌlonym w obo-
wiņzujņcych przepisach odrňbnych; 

3. Ochronň zabytków archeologicznych (stanowi-
ska archeologiczne nr ew. AZP: 53-61/4,91;  
53-61/7; 53-61/8; 53-61/13; 53-61/18; 53-61/21; 
53-61/23; 53-61/26; 53-61/28; 53-61/31,152;  
53-61/71; 53-61/72; 53-61/73; 53-61/74; 53-61/75; 
53-61/76; 53-61/77; 53-61/78; 53-61/79; 53-61/80; 
53-61/86; 53-61/87; 53-61/88; 53-61/89; 53-61/90; 
53-61/101; 53-62/34; 53-62/36; 53-62/50;  
53-62/64) w formie stref ochrony konserwator-
skiej, okreŌlonych na rysunku planu specjal-
nym symbolem i oznaczonych numerami wła-
Ōciwych stanowisk archeologicznych; 

4. Na obszarze strefy 53-62/50 ustala siň zakaz 
wznoszenia obiektów budowlanych, prowa-
dzenia robót budowlanych, poszukiwania, roz-
poznawania i wydobywania kopalin, budowy 
urzņdzeŊ wodnych i regulacji wód oraz prowa-
dzenia innych działaŊ naruszajņcych istniejņcy 
stan zabytku, z wyjņtkiem badaŊ archeologicz-

nych i prac konserwatorskich, prowadzonych 
za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; 

5. Na obszarze pozostałych stref ustala siň: 

1) Obowiņzek uzyskania przez inwestora, od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 
przed wydaniem pozwolenia na budowň lub 
zgłoszenia właŌciwemu organowi – uzgod-
nienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiņŐņcych siň z wy-
konywaniem prac ziemnych, 

2) Obowiņzek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz 
budowy urzņdzeŊ wodnych i regulacji wód, 

3) Obowiņzek przeprowadzenia (na koszt oso-
by fizycznej lub jednostki organizacyjnej 
zamierzajņcej realizowań roboty budowlane 
lub nowe zalesienia) badaŊ archeologicz-
nych oraz wykonania ich dokumentacji, 

4) Przed rozpoczňciem badaŊ archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków pozwo-
lenia na ich prowadzenie; 

6. Ochronň krzyŐy i figurek przydroŐnych. 

Rozdział 6 
Kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 25.1. Ustala siň nastňpujņce tereny dla reali-
zacji lokalnych celów publicznych: 

1) tereny publicznych dróg i ulic wiejskich lokal-
nych i dojazdowych oznaczonych symbolami 
KDZ, KDL i KDD; 

2. Plan okreŌla zasady rozmieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

1) wyklucza siň umieszczanie reklam w miejscach 
i w sposób zastrzeŐony dla znaków drogowych 
lub w sposób utrudniajņcy ich odczytanie oraz 
na elewacjach budynków w sposób zakłócajņcy 
kompozycjň architektonicznņ elewacji; 

2) zakaz lokalizacji wolnostojņcych reklam wiel-
koprzestrzennych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg publicznych; 

3) lokalizacja reklam w liniach rozgraniczajņcych 
dróg publicznych wymaga uzgodnienia z ich 
zarzņdcņ; 

4) wyklucza siň umieszczanie reklam w strefie 
jezdni dróg publicznych (pas terenu obejmujņ-
cy jezdnie wraz z terenem połoŐonym po obu 
stronach jezdni) po 2,50 m od krawňŐnika dla 
drogi oznaczonej symbolem KDL oraz 1,50m 
od krawňŐnika dla ulic oznaczonych symbo-
lem KDD; 
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5) umieszczenie reklamy w formie transparentu 

nad pasem drogowym wymaga kaŐdorazowo 
zgody właŌciwego zarzņdcy drogi; 

6) tablice i urzņdzenia reklamowe nie mogņ mień 
wiňcej niŐ 5,00 m wysokoŌci; 

7) reklama i znaki informacyjno-plastyczne na 
obiektach kubaturowych nie powinny utrud-
niań uŐytkowania obiektów i przestrzeni; 

8) lokalizacja wszelkich reklam oraz znaków in-
formacyjno-plastycznych o powierzchni wiňk-
szej niŐ 0,5m2 wymaga uzgodnienia z właŌci-
wymi organami Urzňdu Gminy. 

Rozdział 7 
Komunikacja 

§ 26. Ustala siň jako podstawowņ sień komuni-
kacji drogowej, poniŐsze tereny dróg publicznych, 
wyznaczone liniami rozgraniczajņcymi i oznaczone 
nastňpujņcymi symbolami: 

1. KDZ - droga zbiorcza klasy Z; 

2. KDL - drogi lokalne klasy L; 

3. KDD - drogi dojazdowe klasy D. 

§ 27. Dla terenów dróg publicznych ustala siň: 

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urzņdzenie 
dróg publicznych; 

2. Zakaz dokonywania jakichkolwiek podziałów 
za wyjņtkiem porzņdkujņcych stan własno-
Ōciowy, zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi 
lub podziałów dopuszczonych w przepisach 
odrňbnych dotyczņcych gospodarki nieru-
chomoŌciami; 

3. Tereny znajdujņce siň w zasiňgu systemu 
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej 
muszņ byń wyposaŐone w tň kanalizacjň a 
zrzuty wód opadowych powinny posiadań 
urzņdzenia podczyszczajņce na wylotach; 

4. Na terenach w obrňbie linii rozgraniczajņcych 
dróg ustala siň zakaz lokalizacji obiektów bu-
dowlanych i urzņdzeŊ nie zwiņzanych z go-
spodarkņ drogowņ oraz potrzebami ruchu 
drogowego. Po uzyskaniu zgody właŌciwego 
zarzņdcy drogi, dopuszcza siň moŐliwoŌń po-
prowadzenia w obrňbie linii rozgraniczajņ-
cych dróg, na terenach zabudowanych, ele-
mentów infrastruktury technicznej, które nie 
spowodujņ zmniejszenia trwałoŌci obiektów 
drogowych i nie bňdņ stanowiń zagroŐenia 
bezpieczeŊstwa ruchu drogowego; 

5. MoŐliwoŌń lokalizacji, poza pasem jezdnym, 
obiektów o funkcji małej architektury (ławki, 
słupy ogłoszeniowe, reklamy o powierzchni 
do 3,0m2), zieleni urzņdzonej, przystanków 
komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, 

miejsc parkingowych ogólnodostňpnych, 
urzņdzeŊ zwiņzanych z utrzymaniem i eksplo-
atacjņ dróg oraz infrastruktury technicznej ale 
pod warunkiem nienaruszania wymagaŊ 
okreŌlonych w odrňbnych przepisach doty-
czņcych dróg publicznych i uzyskania zgody 
właŌciwego zarzņdcy dróg; 

6. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic i chodników w sposób umoŐ-
liwiajņcy bezkolizyjne korzystanie osobom 
niepełnosprawnym ruchowo; 

7. Przynajmniej 5% powierzchni terenu dróg 
naleŐy pozostawiń jako teren biologicznie 
czynny; 

8. Tereny w sņsiedztwie terenów zabudowy i 
przeznaczonych pod zabudowň muszņ byń 
oŌwietlone w sposób właŌciwy dla klasy dro-
gi; 

9. Drogi powinny byń wyposaŐone w chodniki 
lub pobocza utwardzone; 

10. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenów KDZ, KDL, KDD ustala siň w wy-
sokoŌci 0,01%. 

§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem  
01 KDZ – pow. ok. 4,10ha, ustala siň: 

1. Utrzymanie terenu istniejņcej, powiatowej dro-
gi publicznej klasy Z, nr 2401W relacji: Secymin 
Polski – Nowiny – Leoncin – Nowe Grochale – 
do drogi nr 575; 

2. SzerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 20,0m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Przy zagospodarowaniu terenu naleŐy 
uwzglňdniń istniejņce elementy infrastruktury 
technicznej (sień wodociņgowa, napowietrzne 
linie elektroenergetyczne NN 0,4kV i SN 15kV, 
linia telekomunikacyjna) a wszelkie działania z 
nimi zwiņzane naleŐy wykonywań w porozu-
mieniu i na zasadach ustalonych z zarzņdcņ 
sieci; 

4. SzerokoŌń jezdni powinna byń nie mniejsza niŐ 
6,0m; 

5. Droga powinna byń wyposaŐona w chodniki i 
odpowiednio oŌwietlona; 

6. MoŐliwoŌń realizacji ŌcieŐek rowerowych, 
zgodnie z nastňpujņcymi zasadami: 

1) Minimalna szerokoŌń ŌcieŐki rowerowej nie 
moŐe byń mniejsza niŐ: 

a) 1,5m dla ŌcieŐki jednokierunkowej, 

b) 2,0m dla ŌcieŐki dwukierunkowej; 
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2) Minimalna szerokoŌń ŌcieŐki rowerowej jeŌli 
jest realizowana jako ciņg pieszo- rowerowy 
(tzn. ŌcieŐki rowerowe, z których mogņ ko-
rzystań równieŐ piesi) nie moŐe byń mniej-
sza niŐ: 

a) 2,0m dla ciņgów, na których ruch rowe-
rów jest jednokierunkowy, 

b) 2,5m dla ciņgów, na których ruch rowe-
rów jest dwukierunkowy; 

3) Teren na obszarze zabudowanym lub prze-
znaczonym pod zabudowň powinien byń 
oŌwietlony w sposób właŌciwy; 

4) ŋcieŐki rowerowe muszņ zachowań swojņ 
ciņgłoŌń i pozostawań ogólnodostňpne. 

§ 29. Dla terenów oznaczonych symbolami: 

02 KDL – pow. ok. 0,66ha 

03 KDL – pow. ok. 1,00ha 

04 KDL – pow. ok. 0,24ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenów na utrzymanie i urzņ-
dzenie istniejņcych dróg publicznych klasy L o 
znaczeniu lokalnym; 

2. Wyznaczenie terenów dróg 02 i 03 KDL o sze-
rokoŌci 12,0m w liniach rozgraniczajņcych, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Wyznaczenie terenu czňŌci drogi 04 KDL o sze-
rokoŌci ok. 6,0m w liniach rozgraniczajņcych, 
na granicy z miejscowoŌciņ Leoncin, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

4. SzerokoŌń jezdni powinna byń nie mniejsza niŐ 
6,0m; 

5. Drogi powinny byń wyposaŐone w chodniki i 
odpowiednio oŌwietlone; 

6. Działania inwestycyjne na terenie drogi 04 KDL 
muszņ byń zgodne z ustaleniami zawartymi w 
§ 24 niniejszej uchwały; 

7. MoŐliwoŌń realizacji ŌcieŐek rowerowych, 
zgodnie z nastňpujņcymi zasadami: 

1) Minimalna szerokoŌń ŌcieŐki rowerowej nie 
moŐe byń mniejsza niŐ: 

a) 1,5m dla ŌcieŐki jednokierunkowej, 

b) 2,0m dla ŌcieŐki dwukierunkowej; 

2) Minimalna szerokoŌń ŌcieŐki rowerowej jeŌli 
jest realizowana jako ciņg pieszo- rowerowy 
(tzn. ŌcieŐki rowerowe, z których mogņ ko-
rzystań równieŐ piesi) nie moŐe byń mniej-
sza niŐ: 

a) 2,0m dla ciņgów, na których ruch rowe-
rów jest jednokierunkowy, 

b) 2,5m dla ciņgów, na których ruch rowe-
rów jest dwukierunkowy; 

3) Teren na obszarze zabudowanym lub prze-
znaczonym pod zabudowň powinien byń 
oŌwietlony w sposób właŌciwy; 

4) ŋcieŐki rowerowe muszņ zachowań swojņ 
ciņgłoŌń i pozostawań ogólnodostňpne. 

§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolami: 

05 KDD - pow. ok. 1,27ha, 

06 KDD - pow. ok. 0,74ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenów na utrzymanie i urzņ-
dzenie dróg publicznych klasy D o znaczeniu 
dojazdowym; 

2. Wyznaczenie terenów dróg o szerokoŌci min. 
10,0m w liniach rozgraniczajņcych, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

3. SzerokoŌń jezdni powinna byń nie mniejsza niŐ 
5,0m; 

4. Drogi powinny byń wyposaŐone w chodniki lub 
pobocza utwardzone i odpowiednio oŌwietlo-
ne; 

5. Działania inwestycyjne na terenie dróg 05 i  
06 KDD muszņ byń zgodne z ustaleniami zawar-
tymi w § 24 niniejszej uchwały. 

§ 31. Jako uzupełniajņcņ sień komunikacji dro-
gowej terenu planu ustala siň drogi wewnňtrzne, 
wyznaczone liniami rozgraniczajņcymi i oznaczone 
symbolem KDW. 

Dla terenów dróg wewnňtrznych, ustala siň: 

1. Zakaz dokonywania jakichkolwiek podziałów 
za wyjņtkiem porzņdkujņcych stan własno-
Ōciowy, zgodnie z liniami rozgraniczajņcymi 
lub podziałów dopuszczonych w przepisach 
odrňbnych dotyczņcych gospodarki nieru-
chomoŌciami; 

2. Tereny znajdujņce siň w zasiňgu systemu 
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej 
muszņ byń wyposaŐone w tň kanalizacjň a 
zrzuty wód opadowych powinny posiadań 
urzņdzenia podczyszczajņce na wylotach; 

3. Na terenach w obrňbie linii rozgraniczajņcych 
dróg ustala siň zakaz lokalizacji obiektów bu-
dowlanych i urzņdzeŊ niezwiņzanych z go-
spodarkņ drogowņ oraz potrzebami ruchu 
drogowego. Po uzyskaniu zgody zarzņdcy 
drogi, dopuszcza siň moŐliwoŌń poprowadze-
nia w obrňbie linii rozgraniczajņcych dróg, na 
terenach zabudowanych, elementów infra-
struktury technicznej, które nie spowodujņ 
zmniejszenia trwałoŌci obiektów drogowych i 
nie bňdņ stanowiń zagroŐenia bezpieczeŊstwa 
ruchu drogowego; 
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4. MoŐliwoŌń lokalizacji, poza pasem jezdnym, 

obiektów o funkcji małej architektury (ławki, 
słupy ogłoszeniowe, reklamy o powierzchni 
do 3,0m2), zieleni urzņdzonej, pasów posto-
jowych, miejsc parkingowych, urzņdzeŊ zwiņ-
zanych z utrzymaniem i eksploatacjņ dróg 
oraz infrastruktury technicznej, pod uzyskania 
zgody zarzņdcy dróg; 

5. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic i chodników w sposób umoŐ-
liwiajņcy bezkolizyjne korzystanie osobom 
niepełnosprawnym ruchowo; 

6. Przynajmniej 5% powierzchni terenu dróg 
naleŐy pozostawiń jako teren biologicznie 
czynny; 

7. Tereny w sņsiedztwie terenów zabudowy i 
przeznaczonych pod zabudowň muszņ byń 
oŌwietlone w sposób właŌciwy; 

8. Powiņzanie z zewnňtrznym układem drogo-
wym poprzez włņczenie do istniejņcego i pla-
nowanego układu dróg publicznych, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

9. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 

10. Drogi powinny byń wyposaŐone w chodnik 
lub pobocza utwardzone; 

11. Stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu opłat 
wynikajņcych z art. 36 ust. 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenów KDW ustala siň w wysokoŌci 
0,01%. 

§ 32. Dla terenów dróg wewnňtrznych, ozna-
czonych symbolami: 

07 KDW - pow. ok. 0,28ha, 

08 KDW - pow. ok. 0,40ha, 

09 KDW - pow. ok. 0,04ha, 

010 KDW - pow. ok. 0,10ha, 

011 KDW - pow. ok. 0,04ha, ustala siň: 

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urzņdzenie dróg 
wewnňtrznych; 

2. Minimalnņ szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych wewnňtrznych dróg dojazdowych ustala 
siň na 8,0m. Drogň 011 KDW ustala siň w sze-
rokoŌci istniejņcej – ok. 6,0m w liniach rozgra-
niczajņcych. Dojazd do max trzech działek bu-
dowlanych dopuszcza siň w szerokoŌci 6,0m; 

3. SzerokoŌń jezdni powinna byń nie mniejsza niŐ 
4,5 m; 

4. Drogi powinny byń wyposaŐone w chodniki lub 
pobocza utwardzone i odpowiednio oŌwietlo-
ne; 

5. Działania inwestycyjne na terenie drogi  
08 KDW muszņ byń zgodne z ustaleniami za-
wartymi w § 24 niniejszej uchwały. 

§ 33. Tereny dróg publicznych klasy dojazdo-
wej oraz tereny dróg wewnňtrznych i ewentual-
nych ciņgów pieszo-jezdnych moŐna równieŐ wy-
dzielań i kształtowań w zaleŐnoŌci od potrzeb, na 
terenach funkcjonalnych w trakcie realizacji planu, 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrňb-
nymi. 

Rozdział 8 
Infrastruktura techniczna 

§ 34. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 

1. W oparciu o odpowiednie sieci istniejņce i 
planowane, ustala siň jako docelowe wyposa-
Őenie terenu w sieci: 

1) wodociņgowņ, 

2) kanalizacji sanitarnej, 

3) gazowņ, 

4) elektroenergetycznņ, 

5) telekomunikacyjnņ; 

2. Utrzymanie istniejņcego uzbrojenia terenu w 
infrastrukturň technicznņ, z dopuszczeniem jej 
modernizacji, rozbudowy i przebudowy; 

3. Planowane sieci i przyłņcza infrastruktury 
technicznej naleŐy wykonywań jako podziem-
ne, od istniejņcych w sņsiedztwie sieci, w 
granicach linii rozgraniczajņcych ulic, w 
uzgodnieniu z zarzņdcņ ulic. W szczególnych 
przypadkach dopuszcza siň moŐliwoŌń reali-
zacji sieci w pasie pomiňdzy liniņ rozgranicza-
jņcņ ulicy i liniņ zabudowy - pod warunkiem 
zachowania innych ustaleŊ planu oraz przepi-
sów odrňbnych. Realizacjň sieci zaleca siň 
poprzedziń wykonaniem kompleksowej do-
kumentacji projektowej uwzglňdniajņcej wza-
jemne relacje pomiňdzy sieciami; 

4. Na wyznaczonych planem terenach opuszcza 
siň realizacjň liniowych elementów infrastruk-
tury technicznej, oraz niewielkich, zwiņzanych 
z tņ infrastrukturņ obiektów, nie wymagajņ-
cych przeznaczenia terenów na ten cel i nie 
kolidujņcych z ustaleniami planu, zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi, po 
uprzednim uzyskaniu zgody właŌciciela grun-
tu i na warunkach z nim ustalonych; 

5. Dla terenów połoŐonych w granicach zasiňgu 
istniejņcych urzņdzeŊ melioracyjnych plan 
ustala: 

1) na terenach, na których wystňpujņ urzņ-
dzenia melioracyjne, naleŐy w projekcie 
budowlanym przewidzień sposoby rozwiņ-



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 130 – 25982 – Poz. 2992 
 

zania ewentualnych kolizji z istniejņcym 
drenaŐem zapewniajņce jego dalsze pra-
widłowe funkcjonowanie, 

2) projekt budowlany planowanej inwestycji, 
przed wydaniem pozwolenia na budowň, 
winien byń uzgodniony z Wojewódzkim 
Zarzņdem Melioracji i UrzņdzeŊ Wodnych 
w Warszawie, Inspektorat w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. Po zmianie sposobu 
uŐytkowania gruntów rolnych zmelioro-
wanych naleŐy wystņpiń o wykreŌlenie z 
ewidencji urzņdzeŊ melioracji szczegóło-
wych powierzchni zajňtych na cele poza-
rolnicze, 

3) obowiņzek zachowania i utrzymania droŐ-
noŌci istniejņcych odkrytych rowów melio-
racyjnych i kanału Kromnowskiego, 

4) zakaz grodzenia nieruchomoŌci przyle-
głych do istniejņcych rowów otwartych w 
odległoŌci mniejszej niŐ 3,0m od krawňdzi 
rowu, a dla kanału Kromnowskiego w od-
ległoŌci mniejszej niŐ 5,0m od kanału, 

5) zakaz lokalizowania obiektów kubaturo-
wych w odległoŌci mniejszej niŐ 5,0 m od 
granicy rowów i mniejszej niŐ 20,0m od 
kanału Kromnowskiego, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

6. Zaopatrzenie w wodň (w tym dla celów prze-
ciwpoŐarowych) - z istniejņcych i projektowa-
nych sieci wodociņgowych; 

7. Ustala siň docelowo wykonanie kanalizacji 
sanitarnej. Do czasu realizacji sieci kanaliza-
cyjnej dopuszcza siň gromadzenie Ōcieków w 
szczelnych zbiornikach bezodpływowych, 
okresowo opróŐnianych; 

8. Odprowadzenie wód opadowych – po-
wierzchniowo z wykorzystaniem istniejņcego 
układu rowów odwadniajņcych i kanałów; 

9. Zaopatrzenie w ciepło ze Ŏródeł indywidual-
nych, na bazie ekologicznych czynników 
grzewczych (alternatywnie): gaz, energia elek-
tryczna, olej opałowy (o niskiej zawartoŌci 
siarki) lub odnawialne Ŏródła energii; 

10. Zaopatrzenie wszystkich działek w energiň 
elektrycznņ ustala siň z istniejņcych na terenie 
linii niskiego napiňcia. Na terenach objňtych 
planem zakłada siň moŐliwoŌń rozbudowy 
sieci energetycznej napowietrznej i kablowej 
Ōredniego i niskiego napiňcia oraz dopuszcza 

siň budowň nowych stacji transformatoro-
wych SN/nn na warunkach okreŌlonych przez 
właŌciwy miejscowo zakład energetyczny. Za-
leca siň realizacje kablowej sieci NN; 

11. Obsługa telekomunikacyjna - poprzez istnie-
jņcņ i planowanņ sień kablowņ; 

12. Zaopatrzenie w gaz ziemny docelowo siecia-
mi Ōredniego ciŌnienia od przyszłej stacji re-
dukcyjno – pomiarowej pierwszego stopnia. 
Rozwiņzania techniczne muszņ byń poprze-
dzone opracowaniem programowej koncepcji 
gazyfikacji gminy (wskazanie optymalnych 
przestrzennie i ekonomicznie rozwiņzaŊ); 

13. Gospodarka odpadami - koniecznoŌń segre-
gacji odpadów w ramach poszczególnych te-
renów (naleŐy przewidzień miejsca na pojem-
niki, zwiņzane z selektywnņ zbiórkņ odpadów) 
oraz zorganizowany ich wywóz na spełniajņce 
wymogi ochrony Ōrodowiska składowisko 
odpadów, w sposób zgodny z przepisami od-
rňbnymi, na zasadach okreŌlonych indywidu-
alnie przez słuŐby komunalne. 

Rozdział 9 
Tymczasowe zagospodarowanie,  

urządzanie i użytkowanie terenów 

§ 35.1. Plan nie dopuszcza, innego niŐ jest to w 
nim okreŌlone, tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzņdzania i uŐytkowania terenów, za wyjņt-
kiem tymczasowego wykorzystywania terenów do 
produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej lub 
zagospodarowania w formie terenów zieleni. 

2. Do czasu zabudowy i zagospodarowania po-
szczególnych terenów zgodnie z okreŌlonymi w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospodaro-
wania, moŐna je tymczasowo uŐytkowań w spo-
sób dotychczasowy - jednak bez prawa utrwalania 
ich przeznaczenia, zasad zagospodarowania i za-
budowy niezgodnych z planem. 

Rozdział 10 
Ustalenia końcowe 

§ 36. Zachowujņ waŐnoŌń decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wydane 
przed uchwaleniem niniejszego planu, nie-
sprzeczne z jego ustaleniami. 

§ 37. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Antoni Gruszka 
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