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UCHWAŁA Nr XLXIX/323/2010 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 23 wrzeŌnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora D. 

Działajņc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 
80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) w zwiņzku 
z uchwałņ XXXV/218/2009 Rady Miejskiej w Ma-
kowie Mazowieckim z dnia 28 maja 2009r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w 
obrňbie sektora D, Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim, po stwierdzeniu zgodnoŌci z usta-
leniami Studium uwarunkowaŊ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Maków 
Mazowiecki uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu miasta Ma-
ków Mazowiecki w obrňbie sektora D, zwany 
dalej „planem”, w granicach okreŌlonych na 
rysunku planu. 

§ 2. Ilekroń w przepisach uchwały jest mo-
wa o: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) tekstu planu, stanowiņcego treŌń uchwały; 
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2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiņcego 

załņcznik graficzny nr 1 oraz załņcznik gra-
ficzny nr 2. 

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

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

2) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW; 

3) tereny obiektów i instalacji zwiņzanych z go-
spodarowaniem, przerabianiem, odzyskiwa-
niem, utylizowaniem i unieszkodliwianiem 
Ōcieków, odpadów i surowców wtórnych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem NO. 

§ 5. Rysunek planu obowiņzuje w zakresie 
ustaleŊ: 

1) granicy obszaru objňtego planem; 

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

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

4) strefy archeologicznej ochrony konserwator-
skiej; 

5) strefy technicznej napowietrznej linii elektro-
energetycznej SN 15kV; 

6) wymiarowania; 

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

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

1) zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturo-
wego; 

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

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

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie na 
podstawie odrňbnych przepisów, w tym te-
renów górniczych, a takŐe naraŐonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐo-
nych osuwaniem siň mas ziemnych; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci; 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu, w tym zakazu zabudowy. 

 

Rozdział 2 
Kształtowanie ładu przestrzennego 

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

1) zakaz budowy garaŐy blaszanych; 

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

3) zakaz lokalizacji wolno stojņcych noŌników 
reklamowych. 

Rozdział 3 
Ochrona środowiska i zabytków 

§ 8. W zakresie ochrony Ōrodowiska ustala 
siň: 

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

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

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

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

§ 10.1. Ustala siň ochronň zabytków arche-
ologicznych, w formie strefy archeologicznej 
ochrony konserwatorskiej. 

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

Rozdział 4 
Zasady rozbudowy i budowy  

systemów infrastruktury technicznej  
oraz budowy systemów 

§ 11. Dla terenów oznaczonych symbolem 
NO ustala siň dopuszczenie wydzielania działek 
o powierzchni do 100m2 pod infrastrukturň 
technicznņ, i sytuowanie ich tak, aby były do-
stňpne z drogi publicznej oraz zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi. 
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§ 12. Dla infrastruktury technicznej ustala siň: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodň: 

a) zaopatrzenie z istniejņcej miejskiej sieci 
wodociņgowej, 

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

2) w zakresie odprowadzania Ōcieków bytowych 
i przemysłowych: 

a) podłņczenie do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej, 

b) odprowadzenie do istniejņcej miejskiej 
oczyszczalni Ōcieków; 

3) w zakresie odprowadzania wód deszczowych: 

a) z powierzchni dachów oraz powierzchni 
nieutwardzonych powierzchniowo, w gra-
nicach własnych nieruchomoŌci, 

b) z powierzchni dróg wewnňtrznych – po-
wierzchniowo lub do sieci kanalizacji 
deszczowej; 

4) w zakresie gospodarki odpadami: 

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

b) stosowanie urzņdzeŊ słuŐņcych do segre-
gacji odpadów, 

c) składowanie na składowisku odpadów 
komunalnych; 

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

6) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-
nņ zaopatrzenie z istniejņcych i projektowa-
nych sieci elektroenergetycznych SN i nN; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło zaopatrze-
nie z indywidualnych Ŏródeł dostarczania 
ciepła lub miejskiego systemu dostarczania 
ciepła. 

§ 13.1. Ustala siň strefň technicznņ dla napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych SN 15 kV 
o szerokoŌci 6,0m liczņc od osi linii, wyznaczonņ 
na rysunku planu. 

2. Dla strefy technicznej, o której mowa w 
ust. 1, ustala siň zakaz lokalizowania budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz nasa-
dzeŊ zieleni wysokiej. 

3. Przy zagospodarowaniu strefy, o której 
mowa w ust. 1, w sposób nieokreŌlony w ust. 2 
naleŐy uwzglňdniń uwarunkowania wynikajņce z 
przebiegu linii, zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

4. W przypadku skablowania lub likwidacji li-
nii, o których mowa w ust. 1, ustala siň likwida-
cjň strefy. 

Rozdział 5 
Przeznaczenie terenów i zasady 

ich zagospodarowania 

§ 14. Dla terenu MNU 1 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce - zabudowa 
usług nieuciņŐliwych; 

3) dopuszczenie utrzymania, przebudowy, re-
montu, budowy sieci i obiektów infrastruktu-
ry technicznej; 

4) nastňpujņce parametry kształtowania zabu-
dowy: 

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 

b) wysokoŌń zabudowy do 10,0m, 

c) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyle-
niu połaci od 25º do 42º; 

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

a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej, 

b) wysokoŌń zabudowy do 5,30m, 

c) powierzchnia zabudowy do 60,0m2, 

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

6) nastňpujņce parametry i wskaŎniki zagospo-
darowania terenu: 

a) minimalnņ powierzchniň działki budowla-
nej na 800m2, 

b) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy na 4,0m, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

c) maksymalny wskaŎnik powierzchni zabu-
dowy na 0,7, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na 30%, 

e) wysokoŌń ogrodzeŊ do 1,6m, 

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

7) obsługň komunikacyjnņ poprzez zjazd z drogi 
publicznej znajdujņcej siň poza planem po-
przez drogň KDW1; 

8) minimum 1 miejsce parkingowe na 1 lokal 
mieszkalny, w tym miejsca w garaŐu, oraz 
dodatkowo minimum 1 miejsce dla funkcji 
usługowej, w granicy własnej nieruchomoŌci. 
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§ 15. Dla terenu KDW1 ustala siň: 

1) przeznaczenie – teren drogi wewnňtrznej; 

2) dopuszczenie budowy sieci infrastruktury 
technicznej; 

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

4) szerokoŌń w istniejņcych liniach rozgranicza-
jņcych. 

§ 16. Dla terenu NO1 ustala siň: 

1) przeznaczenie – teren obiektów i instalacji 
zwiņzanych z gospodarowaniem, przerabia-
niem, odzyskiwaniem, utylizowaniem i 
unieszkodliwianiem Ōcieków, odpadów i su-
rowców wtórnych; 

2) dopuszczenie utrzymania, przebudowy, re-
montu, budowy budynków oraz sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej; 

3) nastňpujņce parametry kształtowania zabu-
dowy: 

a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 

b) wysokoŌń zabudowy do 12,0m, 

c) wysokoŌń budowli wolno stojņcych lub 
elementów zabudowy, bňdņcych punkto-
wymi instalacjami przemysłowymi lub 
urzņdzeniami technicznymi do 25,0m, 

d) dachy o dowolnej geometrii i nachyleniu 
połaci do 40º; 

4) nastňpujņce parametry i wskaŎniki zagospo-
darowania terenu: 

a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy na 10,0m 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) maksymalny wskaŎnik powierzchni zabu-
dowy na 0,9, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na 5%; 

5) obsługň komunikacyjnņ poprzez zjazdy z dróg 
publicznych znajdujņcych siň poza planem; 

6) minimum 1 miejsce parkingowe na kaŐde 
rozpoczňte 200,0m2 powierzchni uŐytkowej 
obiektów okreŌlonych w pkt 1. 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

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

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

1) dla terenu oznaczonego symbolem MNU1 w 
wysokoŌci 10%; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem KDW1 w 
wysokoŌci 10%; 

3) dla terenu oznaczonego symbolem NO1 w 
wysokoŌci 10%. 

§ 19. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w 
Makowie Mazowieckim nr XXVI/157/2005 z dnia 
8 wrzeŌnia 2005r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Maków Mazowiecki – sektor D, w 
zakresie objňtym niniejszņ uchwałņ. 

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

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

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Ireneusz Pepłowski 
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