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UCHWAŁA Nr LII/408/2010 

RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Zwoleń dla obszaru o funkcji produkcyjno-usługowej, zlokalizowanego w rejonie  

ul. Doktora Perzyny, w mieście Zwoleniu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póč-
niejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 – z 
póčniejszymi zmianami); po rozstrzygnićciu o 
zgodnoċci projektu niniejszej uchwały z ustale-
niami „Studium uwarunkowaĉ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Zwoleĉ”; Rada Miejska w Zwoleniu na wniosek 
Burmistrza Zwolenia uchwala czćċciowe zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zwoleĉ dla terenu o funkcji 
produkcyjno-usługowej, zlokalizowanego w rejo-
nie ul. Doktora Perzyny, w mieċcie Zwoleniu – 
zwane dalej „planem”. 

Rozdział I. 
Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Podstawą sporządzenia niniejszego planu 
jest uchwała Rady Miejskiej w Zwoleniu nr 
XXXV/283/2009 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie 
przystąpieniu do sporządzenia czćċciowych zmian 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zwoleĉ dla obszaru o funkcji 
produkcyjno-usługowej, zlokalizowanego w rejo-
nie ul. Doktora Perzyny, w mieċcie Zwoleniu. 

2. Obszar objćty uchwałą, o której mowa w ust. 
1, oraz uchwałą niniejszą obejmuje działki pomić-
dzy ul. Doktora Perzyny oraz projektowaną drogą 
nr ewid. działki 5110 wzdłuď doliny rz. Zwolenki w 
mieċcie Zwoleniu. 

§ 2.1. Zapisy niniejszej uchwały stanowią czćċć 
tekstową ustaleĉ planu, a jej integralną czćċcią 
jest rysunek planu wykonany w skali 1: 1 000, sta-
nowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu w rysun-
ku planu są: 

a) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-
czeniu (orientacyjne i ċciċle okreċlone), 

 

 

b) linie zabudowy (nieprzekraczalne), 

c) linie podziałów własnoċciowych (orientacyjne i 
ċciċle okreċlone), 

d) symbole literowe i numery odnoszące ustale-
nia tekstowe planu do rysunku planu. 

3. Pozostałymi załącznikami do niniejszej 
uchwały są: 

a) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Zwoleniu w 
sprawie zgodnoċci niniejszego planu z ustale-
niami „Studium uwarunkowaĉ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta i gmi-
ny Zwoleĉ”; 

b) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Zwoleniu o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz o zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych; 

4. Rozstrzygnićcia, o których mowa w ust. 3 pkt 
a) i b) stanowią treċć odrćbnej uchwały Rady 
Miejskiej w Zwoleniu; 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniej-
szej uchwały; 

2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000 sta-
nowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3) przepisach szczególnych i odrćbnych – naleďy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, w tym przepisy tech-
niczno-budowlane; 

4) terenie – naleďy przez to rozumieć obszar o 
okreċlonym przeznaczeniu podstawowym 
wyznaczony w rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi; 
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5) przeznaczeniu podstawowym - naleďy przez 

to rozumieć przeznaczenie, które przewaďa 
pod wzglćdem zajmowanej powierzchni na 
danym terenie w okresie docelowym realiza-
cji planu lub warunkuje realizacjć przeznacze-
nia uzupełniającego i/lub dopuszczalnego na 
tym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niď podsta-
wowe, które moďe być realizowane w powią-
zaniu z przeznaczeniem podstawowym na 
danym terenie na warunkach okreċlonych w 
niniejszym planie; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które moďe być 
realizowane na danym terenie niezaleďnie od 
przeznaczenia podstawowego i uzupełniają-
cego pod warunkiem spełnienia okreċlonych 
w niniejszym planie wymagaĉ eliminujących 
moďliwoċć wystąpienia kolizji i konfliktów; 

8) przeznaczeniu terenu – naleďy przez to rozu-
mieć przeznaczenie podstawowe i/lub uzu-
pełniające oraz dopuszczalne, okreċlone dla 
danego terenu; 

9) ċciċle okreċlonych liniach rozgraniczających 
tereny – naleďy przez to rozumieć linie oddzie-
lające na rysunku planu tereny o róďnym 
przeznaczeniu i/lub sposobie zagospodaro-
wania i uďytkowania, pokrywające sić z istnie-
jącymi podziałami własnoċciowymi (lub in-
nymi istniejącymi, liniowymi elementami za-
gospodarowania), uwidocznionymi na mapie 
zasadniczej, stanowiącej podkład rysunku 
planu; 

10) orientacyjnych liniach rozgraniczających te-
reny – naleďy przez to rozumieć linie (zwymia-
rowane bądč nie) oddzielające na rysunku 
planu tereny o róďnym przeznaczeniu i/lub 
sposobie zagospodarowania i uďytkowania, 
nie pokrywające sić z istniejącymi podziałami 
własnoċciowymi (lub innymi istniejącymi, li-
niowymi elementami zagospodarowania), 
uwidocznionymi na mapie zasadniczej, sta-
nowiącej podkład rysunku planu; 

11) działce budowlanej – naleďy przez to rozu-
mieć obszar wydzielony w niniejszym planie 
za pomocą linii podziałów własnoċciowych 
i/lub linii rozgraniczających tereny (orienta-
cyjnych i/lub ċciċle okreċlonych), zlokalizo-
wany w obrćbie terenów, których przezna-
czenie przewiduje lokalizacjć budynków; 

12) terenie inwestycji – naleďy przez to rozumieć 
obszar złoďony w całoċci lub w czćċci z dzia-
łek budowlanych, wydzielonych na zasadach 
okreċlonych w niniejszym planie, stanowiący 

przedmiot wniosku w sprawie o wydanie po-
zwolenia na budowć; 

13) orientacyjnych liniach podziałów własno-
ċciowych – naleďy przez to rozumieć linie 
(zwymiarowane bądč nie) oddzielające na ry-
sunku planu działki budowlane w obrćbie 
jednego terenu; 

14) frontach działek budowlanych – naleďy przez 
to rozumieć granice działek budowlanych 
przyległe do ciągu komunikacyjnego obsługu-
jącego te działki; 

15) elewacjach frontowych – naleďy przez to ro-
zumieć elewacje budynków najbliďsze fron-
tom działek budowlanych, na których zlokali-
zowane są te budynki. 

16) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linie okreċlone w rysunku 
planu, poza które nie wolno wysunąć, w stro-
nć linii rozgraniczającej teren lub granicy 
działki, zewnćtrznych krawćdzi rzutów elewa-
cji budynków projektowanych lub rozbudo-
wywanych, przy czym nie dotyczy to takich 
elementów budynku jak: wykusze, ryzality, 
ganki, schody zewnćtrzne, pochylnie i wiatro-
łapy – o ile ich sumaryczna powierzchnia nie 
przekracza 30% całkowitej powierzchni ele-
wacji i jednoczeċnie nie są one wysunićte 
przed zewnćtrzną krawćdč głównej bryły bu-
dynku dalej niď na 1,5m, nie dotyczy takďe rur 
spustowych, okapów dachów, anten, parape-
tów i gzymsów; 

17) usługach – naleďy przez to rozumieć pozarol-
niczą działalnoċć gospodarczą, polegającą na 
handlu lub wykonywaniu wszelkiego rodzaju 
ċwiadczeĉ dla ludnoċci i podmiotów gospo-
darczych, w tym produkcji rzemieċlniczej, w 
wypadku, gdy jej zbyt odbywa sić w miejscu 
wytworzenia produktu; 

18) nieuciąďliwych usługach, produkcji lub innych 
funkcjach – o ile ustalenia szczegółowe nie 
precyzują tego inaczej – naleďy przez to ro-
zumieć zainwestowanie związane z taką dzia-
łalnoċcią usługową, produkcyjną lub inną, 
którego lokalizacja lub funkcjonowanie nie 
wymaga przeprowadzenia procedury oceny 
oddziaływania na ċrodowisko zgodnie z prze-
pisami szczególnymi i odrćbnymi; 

19) istniejących obiektach, urządzeniach, sieciach 
itp. – naleďy przez to rozumieć zlokalizowane 
na obszarze objćtym niniejszym planem 
obiekty, urządzenia, sieci itp., które istnieją 
oraz funkcjonują w sposób zgodny z obowią-
zującym prawem w dniu, w którym na pod-
stawie niniejszego planu wydawana jest po-
szczególna decyzja, postanowienie lub wyko-
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nywana jest inna czynnoċć administracyjna, 
zgodnie z przepisami szczególnymi i odrćb-
nymi. 

Rozdział II. 
Ustalenia ogólne 

§ 4. Zakres ustaleĉ planu, sposób ich obowią-
zywania oraz ich odniesienie do odpowiednich 
przepisów szczególnych i odrćbnych: 

1. Ustalenia ogólne, zawarte w niniejszym roz-
dziale obowiązują dla całego obszaru objćte-
go planem, z wyjątkiem przypadków, gdy 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych te-
renów stanowią inaczej. 

2. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów uzupełniają, uċciċlają lub ograniczają 
ustalenia ogólne. 

3. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
zabytki, dobra kultury współczesnej, zewiden-
cjonowane stanowiska archeologiczne ani in-
ne obiekty lub obszary objćte ochroną praw-
ną na podstawie przepisów o ochronie dóbr 
kultury, dla których ustalono zasady ochrony 
na podstawie ww. przepisów szczególnych i 
odrćbnych. 

4. Zgodnie z zasadami zawartymi w ustaleniach 
Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy 
Zwoleĉ (tekst po zmianach dla obszarów ob-
jćtych niniejszym planem), na obszarze objć-
tym niniejszym planem nie wystćpują obsza-
ry przestrzeni publicznych w rozumieniu 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

5. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
obszary, obiekty ani gatunki objćte ochroną 
prawną na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody i ċrodowiska, dla których ustalono 
zasady ochrony na podstawie ww. przepisów 
szczególnych i odrćbnych. 

6. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
udokumentowane złoďa kopalin, nie ustano-
wiono teď na nich obszarów ani terenów gór-
niczych. 

7. Obszar objćty planem nie jest naraďony na 
niebezpieczeĉstwo powodzi. 

8. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
obszary zagroďone osuwaniem sić mas ziem-
nych. 

9. Z zastrzeďeniem wymagaĉ zawartych w prze-
pisach szczególnych i odrćbnych oraz ustaleĉ 
pkt-u 11, przebieg orientacyjnych linii rozgra-
niczających tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub sposobie uďytkowania, orientacyjnych li-

nii podziałów własnoċciowych oraz linii za-
budowy zwymiarowanych w stosunku do 
elementów uwidocznionych na mapie stano-
wiącej podkład rysunku planu – moďe być 
zmieniony z tolerancją do 0,5m w stosunku 
do wymiaru okreċlonego w rysunku planu. 

10. Z zastrzeďeniem wymagaĉ zawartych w prze-
pisach szczególnych i odrćbnych oraz ustaleĉ 
pkt-u 11, przebieg orientacyjnych linii rozgra-
niczających tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub sposobie uďytkowania, orientacyjnych li-
nii podziałów własnoċciowych oraz linii za-
budowy nie zwymiarowanych w stosunku do 
elementów uwidocznionych na mapie stano-
wiącej podkład rysunku planu – moďe być 
zmieniony z tolerancją do 2m w stosunku do 
przebiegu uwidocznionego w rysunku planu. 

11. Niezaleďnie od ustaleĉ pkt-ów 9 i 10, przebieg 
orientacyjnych linii rozgraniczających teren 
KD.D1 oraz linii zabudowy zwymiarowanych 
w stosunku do ww. linii rozgraniczających – 
moďe być zmieniony z tolerancją do 10m w 
stosunku do przebiegu uwidocznionego w ry-
sunku planu. 

12. Ustalenia niniejszego planu w zakresie okre-
ċlenia linii zabudowy dotyczą wyłącznie loka-
lizacji nowych obiektów kubaturowych, a nie 
dotyczą remontów, przebudów, nadbudów, 
zmiany sposobu uďytkowania budynków ist-
niejących, podziemnych czćċci budynków 
oraz lokalizacji obiektów niekubaturowych, 
jak np.: ogrodzenia, nawierzchnie utwardzo-
ne, sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej, itp. 

13. Badania geologiczne, których wyniki, zgodnie 
z przepisami szczególnymi i odrćbnymi oraz 
ze wzglćdu na skomplikowane warunki grun-
towe posadowienia budynków na obszarze 
objćtym niniejszym planem, rozstrzygać mu-
szą o kaďdorazowych rozwiązaniach technicz-
nych lokalizacji poszczególnych funkcji reali-
zujących przeznaczenie terenów, bćdą prze-
prowadzane w ramach działaĉ przewidywa-
nych odpowiednimi procedurami lokalizacyj-
nymi. 

14. Ocena oddziaływania na ċrodowisko po-
szczególnych inwestycji lokalizowanych na 
terenach objćtych niniejszym planem, w za-
leďnoċci od rodzaju inwestycji oraz ich cha-
rakterystyki, przeprowadzana bćdzie w trybie 
przewidywanym odpowiednimi procedurami 
lokalizacyjnymi i oceny oddziaływania na 
ċrodowisko, zgodnie z przepisami obowiązu-
jącego prawa o udostćpnianiu informacji o 
ċrodowisku i jego ochronie, udziale społe-
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czeĉstwa w ochronie ċrodowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na ċrodowisko. 

15. W zakresie nieuregulowanym ustaleniami 
niniejszego planu niezaleďnie obowiązują od-
powiednie przepisy szczególne i odrćbne, w 
tym przepisy o ochronie przyrody, o ochronie 
ċrodowiska, przepisy techniczno-budowlane i 
odpowiednie normy. 

§ 5. Ogólne zasady ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego, ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

1. Zakazuje sić zmiany ukształtowania powierzch-
ni działek budowlanych w sposób powodujący 
powierzchniowy spływ wód opadowych w kie-
runku sąsiednich działek budowlanych. 

2. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych: 

a) z zastrzeďeniem ustaleĉ szczegółowych roz-
działu III niniejszego planu, zakazuje sić 
wprowadzania nie oczyszczonych ċcieków 
do gruntu, cieków powierzchniowych i wód 
podziemnych; 

b) zakazuje sić urządzania miejsc stałego skła-
dowania odpadów oraz tymczasowego 
składowania odpadów w miejscach do tego 
nieprzygotowanych. 

3. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony ukształ-
towania powierzchni ziemi i jej pokrycia: 

a) zakazuje sić eksploatacji surowców mine-
ralnych; 

b) nakazuje sić ograniczenie wycinki istnieją-
cych cennych okazów drzew do minimum 
potrzebnego dla realizacji przeznaczenia te-
renów; 

4. W celu ochrony powietrza atmosferycznego 
oraz ochrony przed hałasem ustala sić, ďe loka-
lizowane na poszczególnych, wydzielanych w 
obrćbie obszaru objćtego niniejszym planem 
działkach budowlanych, instalacje oraz urzą-
dzenia, których funkcjonowanie wiąďe sić z 
emisją zanieczyszczeĉ atmosferycznych lub ha-
łasu nie mogą powodować poza granicami 
tych działek przekroczenia standardów jakoċci 
powietrza lub przekroczenia poziomu hałasu 
okreċlonych w przepisach szczególnych i od-
rćbnych oraz odpowiednich normach. 

5. W obrćbie obszaru objćtego niniejszym pla-
nem nie wystćpują tereny zaliczone do odpo-
wiednich kategorii funkcjonalnych, dla których, 
na podstawie art. 113 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001r. Prawo ochrony ċrodowiska, (Dz.U. 
Nr 62, poz. 627, z póčniejszymi zmianami), 

okreċlone są przez odpowiedniego ministra 
dopuszczalne poziomy hałasu w ċrodowisku. 

§ 6. Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 

1. W przypadku lokalizacji nowych inwestycji 
związanych z wykonywaniem robót ziemnych 
we wskazanych przez odpowiedni organ rejo-
nach zewidencjonowanych stanowisk arche-
ologicznych, projekty tych inwestycji naleďy 
uzgadniać z właċciwym wojewódzkim konser-
watorem zabytków lub organem działającym w 
jego imieniu zgodnie z właċciwoċcią terytorial-
ną. 

2. Poza rejonami, o których mowa w ust. 1, w 
przypadku odkrycia podczas robót ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypusz-
czenie, ďe jest on zabytkiem, naleďy: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszko-
dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

b) zabezpieczyć, przy uďyciu dostćpnych ċrod-
ków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

c) niezwłocznie zawiadomić o tym właċciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 
organ działający w jego imieniu zgodnie z 
właċciwoċcią terytorialną, a jeċli nie jest to 
moďliwe, Burmistrza Zwolenia. 

3. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie dóbr 
kultury, wstrzymanie robót, o którch mowa w 
ust. 2 pkt a) winno trwać do czasu uzyskania 
decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków 
(lub organu działającego w jego imieniu zgod-
nie z właċciwoċcią terytorialną) o sposobie dal-
szego postćpowania z odkrytym przedmiotem, 
lub w razie nie dokonania przez konserwatora 
odpowiednich oglćdzin przedmiotu – nie wić-
cej niď 5 dni. 

§ 7. Ustalenia ogólne w zakresie obsługi ko-
munikacyjnej i infrastrukturalnej 

1. Obsługa komunikacyjna wszystkich działek 
budowlanych lub terenów inwestycji na ob-
szarze objćtym planem: za pomocą zjazdów 
publicznych z projektowanego w niniejszym 
planie systemu dróg publicznych (lokalnych i 
dojazdowych) i/lub dopuszczonego ustale-
niami niniejszego planu systemu dróg we-
wnćtrznych i/lub ciągów pieszo-jezdnych, na 
zasadach okreċlonych w ustaleniach szczegó-
łowych niniejszego planu. 

2. Na obszarze objćtym planem dopuszcza sić 
budowć, rozbudowć, przeniesienie, wymianć 
i modernizacjć sieci i urządzeĉ publicznej in-
frastruktury technicznej o znaczeniu ponadlo-
kalnym oraz słuďącej zaspokajaniu potrzeb lo-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 176 – 38103 – Poz. 4532 
 

kalnych wspólnoty samorządowej gminy; w 
tym skablowanie i/lub przełoďenie istnieją-
cych sieci napowietrznych. 

3. Ustala sić nakaz zachowania odległoċci zabu-
dowy i innych elementów zagospodarowania 
terenów od istniejących i projektowanych 
sieci i urządzeĉ, o których mowa w ust. 2, w 
wielkoċciach okreċlonych w przepisach 
szczególnych i odrćbnych. 

4. Odcinki nowych lub przekładanych sieci pu-
blicznej infrastruktury technicznej nakazuje 
sić lokalizować w obrćbie terenów przezna-
czonych w niniejszym planie pod drogi pu-
bliczne i/lub wewnćtrzne lub na działkach bu-
dowlanych, lecz poza tymi ich czćċciami, któ-
re mogą zostać zabudowane na zasadach 
okreċlonych dla poszczególnych terenów. 

5. Zaopatrzenie w wodć dla celów socjalno-
bytowych, technologicznych i przeciwpoďa-
rowych – z sieci gminnego wodociągu pu-
blicznego; parametry sieci wodociągowej 
zgodnie z przepisami szczególnymi i odrćb-
nymi realizującej funkcje zabezpieczenia prze-
ciwpoďarowego: moďliwoċci intensywnego 
czerpania wody do celów przeciwpoďarowych 
– na sieciach wodociągowych o ċrednicy no-
minalnej nie mniejszej niď DN 250; na sieciach 
DN 100 i DN 125 projektować wyłącznie hy-
dranty nadziemne z wyjątkiem przypadków 
stwarzających szczególne utrudnienia w ru-
chu. 

6. Dopuszcza sić zaopatrzenie w wodć ze studni 
indywidualnych, zlokalizowanych na obszarze 
objćtym niniejszym planem w sposób zgodny 
z przepisami szczególnymi i odrćbnymi. 

7. Odprowadzanie ċcieków bytowych z działek 
budowlanych – docelowo za poċrednictwem 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu 
realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 
dla obsługi obszaru objćtego niniejszym pla-
nem dopuszcza sić odprowadzanie ċcieków 
bytowych do zbiorników szczelnych o odpo-
wiedniej pojemnoċci. 

8. Odprowadzanie ċcieków technologicznych – 
do zbiorników szczelnych o odpowiedniej po-
jemnoċci. 

9. W celu spełnienia wymagaĉ wynikających z 
przepisów szczególnych i odrćbnych, odpo-
wiednich norm i ustaleĉ odpowiednich decy-
zji administracyjnych, dopuszcza sić realizacjć 
lokalnych oczyszczalni ċcieków oraz innych 
urządzeĉ stanowiących elementy systemu 
odprowadzania i unieszkodliwiania ċcieków z 
poszczególnych terenów inwestycji lub całe-
go obszaru objćtego niniejszym planem. 

10. Odprowadzanie wód opadowych z dachów 
budynków i powierzchni utwardzonych tere-
nów inwestycji: 

a) po odpowiednim podczyszczeniu w sepa-
ratorach i/lub osadnikach, za pomocą sys-
temu rowów melioracyjnych i/lub kanali-
zacji deszczowej do zbiorników retencyj-
nych gromadzących wodć w celu odparo-
wania lub do innego, zlokalizowanego po-
za obszarem objćtym niniejszym planem 
odbiornika ċcieków deszczowych, o ce-
chach umoďliwiających, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi i od-
rćbnymi, odbiór ċcieków opadowych w 
iloċci obliczonej przy załoďeniu uszczelnie-
nia max. 70% łącznej powierzchni terenów 
oznaczonych w rysunku planu symbolami: 
PU.1, PU.2, PU.3 i PU.4, lub 

b) za poċrednictwem przyłączeĉ do istnieją-
cego systemu kanalizacji deszczowej poza 
obszarem objćtym niniejszym planem; 

c) w przypadku nawierzchni naraďonych na 
kontakt z substancjami ropopochodnymi, 
po usunićciu w separatorach zawiesin i 
związków ropopochodnych – w sposób 
okreċlony wyďej, w pkt-cie a i/lub b. 

11. W celu spełnienia wymagaĉ wynikających z 
przepisów szczególnych i odrćbnych, odpo-
wiednich norm i ustaleĉ odpowiednich decy-
zji administracyjnych, dopuszcza sić realizacjć 
zbiorników retencyjnych, oczyszczalni wód 
deszczowych oraz zbiorników chłonnych, jako 
elementów systemu odprowadzania ċcieków 
deszczowych z obszaru objćtego niniejszym 
planem. 

12. Zasady lokalizacji elementów systemu go-
spodarki ċciekowej dla obszaru objćtego ni-
niejszym planem, o których mowa wyďej, w 
ustćpach 9 i 11 – okreċlone w przepisach 
szczególnych i odrćbnych, odpowiednich 
normach i ustaleniach odpowiednich decyzji 
administracyjnych. 

13. W przypadku koniecznoċci uzyskania pozwo-
lenia wodno-prawnego na odprowadzanie 
ċcieków i/lub decyzji o ċrodowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizacjć planowa-
nego przedsićwzićcia, w zakresie wykraczają-
cym poza wymagania ustalone niniejszym 
planem, ustalenia decyzji o udzieleniu takiego 
pozwolenia i/lub zgody odnoċnie wymaga-
nych rozwiązaĉ gospodarki wodno - ċcieko-
wej planowanych przedsićwzićć obowiązują  
niezaleďnie od zasad okreċlonych wyďej w ust. 
7-12. 
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14. Realizacjć ustalonego w niniejszym planie 

przeznaczenia terenów dopuszcza sić wyłącz-
nie pod warunkiem uprzedniej lub jednocze-
snej realizacji sieci i urządzeĉ gospodarki 
ċciekowej umoďliwiających obsługć docelo-
wego zainwestowania terenów w sposób 
wynikający z przepisów szczególnych i od-
rćbnych, odpowiednich norm i ustaleĉ od-
powiednich decyzji administracyjnych. 

15. Zasilanie energią elektryczną obiektów reali-
zujących przeznaczenie terenów – za poċred-
nictwem przyłączy do sieci elektroenerge-
tycznych istniejących na obszarze objćtym 
niniejszym planem lub w jego sąsiedztwie, na 
warunkach okreċlonych przez właċciwych 
dysponentów sieci; w celu zaspokojenia zapo-
trzebowania zainwestowania przewidywane-
go niniejszym planem dopuszcza sić realiza-
cjć stacji transformatorowych SN/NN, zlokali-
zowanych na obszarze objćtym niniejszym 
planem, podłączonych do sieci elektroenerge-
tycznej SN na warunkach okreċlonych przez 
właċciwego dysponenta tej sieci. 

16. Zasilanie obiektów lub pomieszczeĉ przezna-
czonych na pobyt ludzi w energić cieplną z 
kotłowni indywidualnych lub grupowych (dla 
grupy obiektów realizujących przeznaczenie 
terenów), z zaleceniem stosowania proekolo-
gicznych noċników energii: gazu, oleju opa-
łowego o niskiej zawartoċci siarki, energii 
elektrycznej lub odnawialnych čródeł energii; 

dopuszcza sić podłączenie do miejskiego sys-
temu c.o. po jego rozbudowie do parametrów 
umoďliwiających obsługć zainwestowania 
obszarów objćtych niniejszym planem. 

17. Dopuszcza sić przełoďenie istniejących sieci 
infrastruktury technicznej, w sposób umoďli-
wiający zagospodarowanie terenów na zasa-
dach okreċlonych w niniejszym planie. 

18. Przyłączenie projektowanego zagospodaro-
wania terenów do istniejących i projektowa-
nych sieci infrastruktury technicznej – na wa-
runkach uzyskanych od właċciwych dyspo-
nentów sieci. 

19. Tymczasowe składowanie, oraz wywóz odpa-
dów z terenu objćtego niniejszym planem – 
zgodnie z gminnym planem gospodarki od-
padami, regulaminem utrzymania czystoċci i 
porządku na terenie gminy lub innymi pro-
gramami lub przepisami gminnymi, właċci-
wymi w zakresie gospodarki odpadami na 
podstawie przepisów szczególnych i odrćb-
nych. 

Rozdział III. 
Ustalenia szczegółowe 

§ 8.1. Wyznacza sić tereny zabudowy produk-
cyjno-usługowej, oznaczone w rysunku planu 
symbolami PU.1, PU.2, PU.3 i PU.4. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, okre-
ċla sić ustalenia szczegółowe jak nastćpuje: 

 
Zakres ustaleĉ Treċć ustaleĉ 

Przeznaczenie terenów Przeznaczenie podstawowe – produkcja pozarolnicza; usługi komercyjne; 
funkcje biurowe dla celów administracyjnych i/lub komercyjnych; funk-
cje magazynowe i składowe. Przeznaczenie uzupełniające – system par-
kingów, ciągów pieszo-jezdnych i dróg wewnćtrznych (z dopuszczeniem 
ich przekształcenia w ciągi i drogi publiczne), zieleĉ izolacyjna oraz 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Przeznaczenie dopusz-
czalne – mieszkalnictwo jednorodzinne. 

Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

Ustala sić nastćpujące zasady lokalizacji funkcji realizujących przezna-
czenie terenu: 
a) nakazuje sić realizacjć przeznaczenia podstawowego wraz z przezna-
czeniem uzupełniającym; 
b) realizacjć przeznaczenia dopuszczalnego w postaci zabudowy miesz-
kaniowej dopuszcza sić pod warunkiem, ďe powierzchnia zajćta dla reali-
zacji tej funkcji nie przekroczy 10% powierzchni terenów i jednoczeċnie:- 
bćdzie polegała na kontynuacji juď istniejącej na terenie oznaczonym w 
rysunku planu symbolem PU. 3 funkcji mieszkalnej lub- nowe zainwe-
stowanie pod funkcjć mieszkalnictwa bćdzie funkcjonalnie powiązane z 
przeznaczeniem podstawowym przedmiotowych terenów (dla właċcicieli 
lub osób zatrudnionych w obiektach realizujących przeznaczenie pod-
stawowe przedmiotowych terenów). 
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Zasady ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go 

Poza ustaleniami zawartymi w § 5, 6 i 7 – nie okreċla sić. 

Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglćdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreċla sić. 

Wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni pu-
blicznych 

Ze wzglćdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreċla sić. 

Parametry i wskačniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenów 

Nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków i budowli – uwidocznio-
ne (ewentualnie zwymiarowane) w rysunku planu. Pozostałe odległoċci 
zabudowy od linii rozgraniczających tereny, granic z sąsiednimi działka-
mi budowlanymi oraz budynków i budowli – zgodnie z obowiązującymi, 
właċciwymi przepisami techniczno - budowlanymi. Max. powierzchnia 
zabudowy (obiektami kubaturowymi) w stosunku do powierzchni terenu 
– 40% dla kaďdego z przedmiotowych terenów z osobna. Min. po-
wierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni terenu – 20% 
dla kaďdego z przedmiotowych terenów z osobna. Max. gabaryty rzutów 
budynków realizujących przeznaczenie terenów – wynikające z wyďej 
ustalonych linii zabudowy oraz parametru max. powierzchnia zabudowy 
w stosunku do powierzchni terenu. Ze wzglćdu na dopuszczone zróďni-
cowanie funkcji projektowanych budynków, liczbowych wymiarów rzu-
tów tych budynków – nie okreċla sić. Max. wysokoċć projektowanych 
obiektów: 
a) elewacje budynków i zadaszeĉ realizujących przeznaczenie podsta-
wowe i dopuszczalne – max. 12m, licząc od poziomu gruntu w miejscu 
wejċcia do budynku do górnej krawćdzi attyki lub dolnej krawćdzi okapu 
dachu tego budynku; 
b) (ewentualne) kalenice dachów budynków realizujących przeznaczenie 
podstawowe i dopuszczalne – max. 16m, licząc od poziomu gruntu w 
miejscu wejċcia do budynku; 
c) dopuszcza sić lokalizacjć budowli realizujących przeznaczenie podsta-
wowe o sumarycznej wysokoċci do 25m (licząc od najniďszego poziomu 
gruntu na obwodzie rzutu danego obiektu), przy czym lokalizacja takiego 
obiektu nie moďe kolidować z funkcją stacji bazowej istniejącej na działce 
GPZ, przyległej do terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem PU.2 
od zachodu; 
d) elewacje odrćbnych budynków i zadaszeĉ realizujących wyłączenie 
przeznaczenie uzupełniające – max. 4m, licząc od poziomu gruntu w 
miejscu wejċcia do budynku do górnej krawćdzi attyki lub dolnej krawć-
dzi okapu dachu tego budynku; 
e) (ewentualne) kalenice dachów odrćbnych obiektów realizujących 
wyłączenie przeznaczenie uzupełniające – max. 7m, licząc od poziomu 
gruntu w miejscu wejċcia do budynku.Geometria dachów: dopuszcza sić 
realizacjć: 
a) dachów płaskich z dopuszczeniem realizacji ċwietlików o dowolnej 
geometrii i powierzchni w rzucie projektowanych budynków, 
b) dachów stromych, dwupołaciowych, złoďonych z brył dwupołacio-
wych lub wielopołaciowych, o nachyleniu połaci pod kątem w zakresie 
20-40° (nie dotyczy dachów lukarn, zadaszeĉ nad wejċciami itp.) lub, 
c) dachów stromych, jednopołaciowych, o nachyleniu połaci pod katem 
do 20°. 

Sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrćbnych 

Ze wzglćdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 5, 6, 7 i 8 – nie okreċla sić. 
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Szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomo-
ċci 

Dopuszcza sić dokonanie podziału terenów na odrćbne działki budowla-
ne na zasadach okreċlonych w rysunku planu za pomocą orientacyjnych 
i ċciċle okreċlonych linii podziałów własnoċciowych. Dopuszcza sić do-
konanie podziału terenów lub scalenia i podziału terenów na odrćbne 
działki budowlane na zasadach innych niď okreċlone w rysunku planu, 
jednak pod nastćpującymi warunkami:  
a) wszystkie wydzielane działki budowlane muszą mieć zapewniony 
dostćp do dróg publicznych lokalizowanych na terenach oznaczonych w 
rysunku planu symbolami KD.D1, KD.D2, KD.D3 lub KD.L bezpoċrednio 
lub za poċrednictwem systemu wydzielanych w obrćbie przedmioto-
wych terenów projektowanych dróg wewnćtrznych i/lub ciągów pieszo 
jezdnych; 
b) wydzielane działki budowlane muszą zachowywać szerokoċć frontów 
nie mniejszą niď 20m oraz powierzchnić nie mniejszą niď 1000m2. 
W przypadku wydzielenia odrćbnych działek pod ciągi pieszo-jezdne lub 
drogi obsługujące przeznaczenie niniejszego terenu, ich przekształcenie 
w ciągi i/lub drogi publiczne dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku 
zachowania nastćpujących, minimalnych szerokoċci tych ciągów i/lub 
dróg w liniach rozgraniczających: 
a) 5m – w przypadku działek pod publiczne ciągi pieszo-jezdne; 
b) 10m – w przypadku działek pod publiczne drogi dojazdowe. 

Szczególne warunki zagospoda-
rowania terenów oraz ogranicze-
nia w ich uďytkowaniu 

Przed przystąpieniem do projektowania obiektów budowlanych wyma-
gających trwałego posadowienia nakazuje sić wykonanie dokumentacji 
geologicznej w celu właċciwego rozwiązania posadowienia tych obiek-
tów, zgodnie obowiązującymi, właċciwymi przepisami szczególnymi i 
odrćbnymi. Zakazuje sić realizacji pomieszczeĉ przeznaczonych na pobyt 
ludzi oraz innego zagospodarowania dostćpnego dla ludnoċci w miej-
scach i na wysokoċciach eksponowanych na oddziaływanie promienio-
wania elektromagnetycznego stacji bazowej istniejącej na działce GPZ, 
przyległej do terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem PU.2 od 
zachodu, w wielkoċciach okreċlonych w przepisach szczególnych i od-
rćbnych, jako kwalifikujące oddziaływanie tej stacji do przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċrodowisko. Dla istniejącej linii 
napowietrznej wysokiego napićcia 110kV nakazuje sić zachować strefć 
techniczną, wolną od zabudowy i nasadzeĉ zieleni wysokiej, o szerokoċci 
40m (po 20m od osi linii).Dla istniejących linii napowietrznych ċredniego 
napićcia nakazuje sić zachować strefy techniczne, wolne od zabudowy i 
nasadzeĉ zieleni wysokiej, o szerokoċci 12m (po 6m od osi li-
nii).Dopuszcza sić zmniejszenie wyďej okreċlonych odległoċci planowa-
nej zabudowy od ww. linii WN i SN pod warunkiem zachowania wyma-
gaĉ zawartych w odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych i 
obowiązujących normach oraz uzgodnienia takiego zbliďenia z właċci-
wym dysponentem sieci. 

Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

Obsługa komunikacyjna działek budowlanych: 
a) ze zjazdów publicznych z projektowanych dróg, oznaczonych w rysun-
ku planu symbolami KD.D1, KD.D2, KD.D3, lub 
b) za poċrednictwem systemu dróg wewnćtrznych i/lub ciągów pieszo-
jezdnych, połączonych z ww. drogami, 
c) w przypadku terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem PU.1 
dopuszcza sić obsługć komunikacyjną bez zmian w stosunku do stanu 
istniejącego: z istniejącej drogi wewnćtrznej, zlokalizowanej na działce nr 
ewid. 2142/5.Ustala sić wskačniki minimalnej iloċci miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych na potrzeby funkcji realizujących przezna-
czenie terenu jak nastćpuje: 
a) 1 miejsce parkingowe na 4 osoby zatrudnione w ramach funkcji reali-
zujących przeznaczenie terenów; 
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b) 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na 50 miejsc par-
kingowych realizowanych w obrćbie przedmiotowych terenów. Ustala 
sić minimalny zakres uzbrojenia poszczególnych działek budowlanych 
lub terenów inwestycji w infrastrukturć techniczną, obejmujący: zaopa-
trzenie w energić elektryczną z sieci NN, zaopatrzenie w wodć z gminnej 
sieci wodociągowej, odprowadzanie ċcieków za poċrednictwem gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie wód opadowych za poċred-
nictwem sieci kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sić dowolne rozszerze-
nie ww. minimalnego zakresu uzbrojenia terenu w infrastrukturć tech-
niczną. W przypadku zlokalizowanych na terenie oznaczonym w rysunku 
planu symbolem PU.1 działek budowlanych lub terenów inwestycji o 
powierzchni do 2 000m2 i powierzchni biologicznie czynnej docelowego 
zagospodarowania w stosunku do powierzchni całkowitej tych działek 
lub terenów inwestycji nie mniejszej niď 70%, przy jednoczesnym braku 
obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie 
wód opadowych dla istniejącego i/lub planowanego zagospodarowania, 
braku moďliwoċci kontaktu tych wód z substancjami ropopochodnymi 
lub innymi substancjami niebezpiecznymi oraz braku moďliwoċci spływu 
wód opadowych w kierunku działek sąsiednich – dopuszcza sić odpro-
wadzanie wód opadowych na powierzchnie biologicznie czynne tych 
działek lub terenów inwestycji. Na przedmiotowych terenach dopuszcza 
sić realizacjć stacji transformatorowych SN/NN, zlokalizowanych w spo-
sób umoďliwiający swobodny dostćp komunikacyjny słuďb technicznych 
zarządców sieci elektroenergetycznych. Miejsca do tymczasowego skła-
dowania odpadów na poszczególnych działkach budowlanych winny 
posiadać wymiary oraz być urządzone w sposób okreċlony w odpowied-
nich przepisach techniczno-budowlanych, a jednoczeċnie w sposób 
umoďliwiający realizacjć ustaleĉ aktualnego, gminnego planu gospodar-
ki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystoċci i porządku na terenie 
gminy, lub innych programów lub przepisów gminnych, właċciwych w 
zakresie okreċlania sposobu i zasad gromadzenia odpadów, ich selek-
tywnej zbiórki oraz wywozu. Pozostałe zasady zagospodarowania w 
przedmiotowym zakresie – okreċlone w ustaleniach ogólnych niniejsze-
go planu. 

Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i 
uďytkowania terenów 

Dopuszcza sić uďytkowanie terenów w sposób dotychczasowy do czasu 
ich zagospodarowania pod funkcje realizujące ich przeznaczenie. 

Stawka procentowa, na podsta-
wie której ustala sić opłatć,  
o której mowa w art. 36 ust 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 – z póčniejszymi 
zmianami) 

30% lub w przypadku działek w gminnym zasobie nieruchomoċci: 0%. 

 
§ 9.1. Wyznacza sić tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone w rysunku planu symbolami ZI.1 i ZI.2. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, okreċla sić ustalenia szczegółowe jak nastćpuje: 

 
Zakres ustaleĉ Treċć ustaleĉ 

Przeznaczenie terenów Przeznaczenie podstawowe – zieleĉ izolacyjna, w tym ewentualnie par-
kowa.  
Przeznaczenie uzupełniające – system parkingów dla obsługi zainwesto-
wania terenów przyległych; place manewrowe, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej, budowle słuďące regulacji koryt cieków po-
wierzchniowych, budowle i urządzenia melioracji wodnych. 
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Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

Nakazuje sić zagospodarować tereny poprzez nasadzenia zieleni urzą-
dzonej (wysokiej i/lub niskiej), w sposób niekolidujący z lokalizacją i 
obsługą zainwestowania realizującego przeznaczenie uzupełniające. 

Zasady ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go 

Poza ustaleniami zawartymi w § 5, 6 i 7 – nie okreċla sić. 

Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglćdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreċla sić. 

Wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni pu-
blicznych 

Ze wzglćdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreċla sić. 

Parametry i wskačniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenów 

Nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków i budowli – uwidocznio-
ne (ewentualnie zwymiarowane) w rysunku planu.  
Pozostałe odległoċci zabudowy od linii rozgraniczających tereny, granic z 
sąsiednimi działkami budowlanymi oraz budynków i budowli – zgodnie z 
obowiązującymi, właċciwymi przepisami techniczno-budowlanymi.  
Max. powierzchnia zabudowy i uszczelnienia powierzchni terenu w sto-
sunku do powierzchni terenu – 30%.  
Min. powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni tere-
nu – 70%.  
Max. gabaryty rzutów budynków realizujących przeznaczenie terenów – 
wynikające z wyďej ustalonych linii zabudowy oraz parametru max. po-
wierzchnia zabudowy i uszczelnienia powierzchni terenu w stosunku do 
powierzchni terenu. Ze wzglćdu na dopuszczone zróďnicowanie funkcji 
projektowanych budynków, liczbowych wymiarów rzutów tych budyn-
ków – nie okreċla sić.  
Max. wysokoċć całkowita projektowanych obiektów:  
9m, licząc od: najniďszego poziomu gruntu na obwodzie rzutu danego 
obiektu, do: najwyďszego punktu obiektu realizującego przeznaczenie 
terenu; 

Sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrćbnych 

Ze wzglćdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 i 5 – nie okreċla sić. 

Szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomo-
ċci 

Realizacja przeznaczenia terenów nie wymaga scalenia i podziału dzia-
łek. 

Szczególne warunki zagospoda-
rowania terenów oraz ogranicze-
nia w ich uďytkowaniu 

Przed przystąpieniem do projektowania obiektów budowlanych wyma-
gających trwałego posadowienia nakazuje sićwykonanie dokumentacji 
geologicznej w celu właċciwego rozwiązania posadowienia tych obiek-
tów, zgodnie obowiązującymi, właċciwymi przepisami szczególnymi i 
odrćbnymi.  
Zakazuje sić realizacji pomieszczeĉ przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 
innego zagospodarowania dostćpnego dla ludnoċci w miejscach i na 
wysokoċciach eksponowanych na oddziaływanie promieniowania elek-
tromagnetycznego stacji bazowej istniejącej na działce GPZ, przyległej 
do terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem PU.2 od zachodu, w 
wielkoċciach okreċlonych w przepisach szczególnych i odrćbnych jako 
kwalifikujące oddziaływanie tej stacji do przedsićwzićć mogących zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko.  
Dla istniejącej linii napowietrznej wysokiego napićcia 110kV nakazuje sić 
zachować strefć techniczną, wolną od zabudowy i nasadzeĉ zieleni wy-
sokiej, o szerokoċci 40m (po 20m od osi linii).  
Dla istniejących linii napowietrznych ċredniego napićcia nakazuje sić 
zachować strefy techniczne, wolne od zabudowy i nasadzeĉ zieleni wy-
sokiej, o szerokoċci 12m (po 6m od osi linii).  
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Dopuszcza sić zmniejszenie wyďej okreċlonych odległoċci planowanej 
zabudowy od ww. linii WN i SN pod warunkiem zachowania wymagaĉ 
zawartych w odpowiednich przepisach techniczno-budowlanych i obo-
wiązujących normach oraz uzgodnienia takiego zbliďenia z właċciwym 
dysponentem sieci. 

Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

Obsługa komunikacyjna ze zjazdów z projektowanych dróg, oznaczonych 
w rysunku planu symbolami KD.D1lub KD.L.  
Obiekty i urządzenia realizujące przeznaczenie terenów nakazuje sić 
wyposaďyć w infrastrukturć techniczną w zaleďnoċci od ich funkcji, na 
zasadach okreċlonych przez właċciwego zarządcć odpowiednich sieci.  
Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i 
uďytkowania terenów 

Dopuszcza sić uďytkowanie terenów w sposób dotychczasowy do czasu 
ich zagospodarowania pod funkcje realizujące ich przeznaczenie. 

Stawka procentowa, na podsta-
wie której ustala sić opłatć,  
o której mowa w art. 36 ust 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 – z póčniejszymi 
zmianami 

30% lub  
w przypadku działek w gminnym zasobie nieruchomoċci: 0%. 

 
§ 10.1. Wyznacza sić teren drogi publicznej, lokalnej, oznaczony w rysunku planu symbolem: KD.L. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, okreċla sić ustalenia szczegółowe jak nastćpuje: 

 
Zakres ustaleĉ Treċć ustaleĉ 

Przeznaczenie terenu Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna obsługująca tereny zabu-
dowy (ulica), w klasie drogi lokalnej (L).  
Przeznaczenie uzupełniające  
– sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związanej z funkcją przed-
miotowych terenów oraz terenów przyległych. 

Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

Zakazuje sić realizacji ogrodzeĉ działek na terenach przyległych, wysu-
nićtych poza linie rozgraniczające przedmiotowy teren. 

Zasady ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go 

W całoċci okreċlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglćdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreċla sić. 

Wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni pu-
blicznych 

Ze wzglćdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreċla sić. 

Parametry i wskačniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu 

Ze wzglćdu na charakter przeznaczenia terenu oraz zakaz zabudowy 
obiektami kubaturowymi – nie okreċla sić. 

Sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrćbnych 

Ze wzglćdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 i 5 – nie okreċla sić. 

Szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomo-
ċci 

Realizacja przeznaczenia terenu nie wymaga scalenia i podziału działek. 
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Szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia 
w jego uďytkowaniu 

Ustala sić zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi.  
Pozostałe warunki zagospodarowania terenu – zgodnie z przepisami 
szczególnymi i odrćbnymi oraz właċciwymi normami branďowymi. 

Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

Docelowe parametry przedmiotowej drogi winny być osiągnićte poprzez 
realizacjć jezdni utwardzonej, o szerokoċć jezdni nie mniej niď 5m oraz 
chodnika co najmniej jednostronnego, o szerokoċci min. 1,5m.  
Nakazuje sić zastosowanie podstawowych parametrów przestrzennych i 
technicznych poszczególnych elementów zagospodarowania terenu, 
okreċlonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999r. poz. 
430, z póčniejszymi zmianami). Naleďy przyjąć parametry okreċlone dla 
ulic (drogi na terenie zabudowy) lokalnych (L), o przekroju jednojez-
dniowym.  
Nakazuje sić takie ukształtowanie profilu terenu, które zabezpieczy przed 
powierzchniowym spływem wód opadowych z nawierzchni drogi w 
kierunku terenów przyległych.  
Dopuszcza sić realizacjć oċwietlenia ulicznego terenu.  
Naleďy zachować odległoċci poszczególnych elementów zagospodaro-
wania, w tym odległoċci sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej, okre-
ċlone w przepisach szczególnych i odrćbnych oraz odpowiednich nor-
mach branďowych – na warunkach uzyskanych od właċciwych dyspo-
nentów sieci.  
Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i 
uďytkowania terenu 

Dopuszcza sić uďytkowanie poszczególnych czćċci terenu w sposób 
dotychczasowy, do czasu zagospodarowania, co najmniej jednej z dzia-
łek wymagających obsługi za pomocą odpowiedniego odcinka drogi. 

Stawka procentowa, na podsta-
wie której ustala sić opłatć,  
o której mowa w art. 36 ust 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 – z póčniejszymi 
zmianami) 

0% 

 

§ 11.1. Wyznacza sić tereny dróg publicznych, dojazdowych, oznaczone w rysunku planu symbolami: 
KD.D1, KD.D2 i KD.D3. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, okreċla sić ustalenia szczegółowe jak nastćpuje: 

 

Zakres ustaleĉ Treċć ustaleĉ 
Przeznaczenie terenu Przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne obsługujące tereny zabu-

dowy (ulica), w klasie dróg dojazdowych (D).  
Przeznaczenie uzupełniające  
– sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związanej z funkcją przed-
miotowych terenów oraz terenów przyległych. 

Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

Zakazuje sić realizacji ogrodzeĉ działek na terenach przyległych, wysu-
nićtych poza linie rozgraniczające przedmiotowe tereny. 

Zasady ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowe-
go 

W całoċci okreċlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej 

Ze wzglćdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 – nie okreċla sić. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 176 – 38111 – Poz. 4532 
 
Wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni pu-
blicznych 

Ze wzglćdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 4 – nie okreċla sić. 

Parametry i wskačniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu 

Ze wzglćdu na charakter przeznaczenia terenu oraz zakaz zabudowy 
obiektami kubaturowymi – nie okreċla sić. 

Sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrćbnych 

Ze wzglćdu na ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 i 5 – nie okreċla sić. 

Szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomo-
ċci 

Realizacja przeznaczenia terenów nie wymaga scalenia i podziału dzia-
łek. 

Szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczenia 
w jego uďytkowaniu 

Ustala sić zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi.  
Pozostałe warunki zagospodarowania terenów – zgodnie z przepisami 
szczególnymi i odrćbnymi oraz właċciwymi normami branďowymi. 

Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

Docelowe parametry przedmiotowych dróg winny być osiągnićte po-
przez realizacjć jezdni utwardzonych. Nakazuje sić zastosowanie pod-
stawowych parametrów przestrzennych i technicznych poszczególnych 
elementów zagospodarowania terenu, okreċlonych w rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430, z póčniejszymi zmianami). 
Naleďy przyjąć parametry okreċlone dla ulic (drogi na terenie zabudowy) 
dojazdowych (D), o przekroju jednojezdniowym.  
Nakazuje sić takie ukształtowanie profilu terenów, które zabezpieczy 
przed powierzchniowym spływem wód opadowych z nawierzchni dróg 
w kierunku przyległych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.  
Dopuszcza sić realizacjć oċwietlenia ulicznego terenu.  
Naleďy zachować odległoċci poszczególnych elementów zagospodaro-
wania, w tym odległoċci sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej, okre-
ċlone w przepisach szczególnych i odrćbnych oraz odpowiednich nor-
mach branďowych – na warunkach uzyskanych od właċciwych dyspo-
nentów sieci.  
Pozostałe zasady zagospodarowania w przedmiotowym zakresie – okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i 
uďytkowania terenu 

Dopuszcza sić uďytkowanie poszczególnych czćċci terenów w sposób 
dotychczasowy, do czasu zagospodarowania, co najmniej jednej z dzia-
łek wymagających obsługi za pomocą odpowiednich odcinków poszcze-
gólnych dróg. 

Stawka procentowa, na podsta-
wie której ustala sić opłatć,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 – z póčniejszymi 
zmianami) 

0% 

 

Rozdział IV. 
Ustalenia końcowe 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Zwolenia. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Mateusz Sałbut 
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Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Mateusz Sałbut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


