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UCHWAŁA Nr XLVIII/298/2010 

RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA 

z dnia 1 kwietnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Miasta Węgrowa – Osiedle „Glinki”. 

Działajņc na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 
717 ze zmianami), Rada Miejska Wňgrowa uchwa-
la, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. W zwiņzku z uchwałņ nr XLVII/336/2006 
Rady Miejskiej Wňgrowa z dnia 5 lipca 2006r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Wňgrowa – Osiedla „Glinki” w granicach 
określonych: północnņ granicņ ulicy Kościuszki, 
14m od zachodniej granicy dróg oznaczonych w 
ewidencji gruntów numerami 1956, 2039/1, pół-
nocnņ granicņ ul. Wierzbowej, zachodniņ granicņ 
Al. Siedleckiej, północnņ granicņ ul. Zwyciňstwa 
oraz zachodniņ granicņ ulicy Traugutta, po stwier-
dzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Wňgrowa uchwalonego uchwałņ nr 
XV/77/99 Rady Miejskiej Wňgrowa z dnia 28 grud-
nia 1999r. uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Wňgrowa – 
Osiedla „Glinki”. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o łņcznej 
powierzchni 59,6ha, którego granice wskazuje 
rysunek planu miejscowego, stanowiņcy załņcznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi czňściami planu miejscowego 
sņ nastňpujņce załņczniki do uchwały: 

1) załņcznik nr 1 – rysunek planu miejscowego w 
skali 1:500; 

2) załņcznik nr 2 – w sprawie rozstrzygniňcia o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego; 

3) załņcznik nr 3 – w sprawie rozstrzygniňcia o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşņ do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania; 

4) załņcznik nr 4 – w sprawie stwierdzenia zgod-
ności planu zagospodarowania przestrzennego 

z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wňgrowa. 

4. Przedmiotem planu jest całościowe opraco-
wanie zagospodarowania terenu z uwzglňdnie-
niem funkcji zabudowy zwiņzanej z mieszkalnic-
twem, usługami wraz z obsługņ w zakresie infra-
struktury technicznej i komunikacji oraz zieleniņ 
urzņdzonņ. 

§ 2. Ustala siň nastňpujņce zasady konstrukcji 
planu: 

1) ustalenia ogólne obowiņzujņ na całym obsza-
rze objňtym planem, a ustalenia szczegółowe 
obowiņzujņ dla poszczególnych terenów ele-
mentarnych; 

2) kaşdy teren oznaczono na rysunku planu oraz 
w tekście niniejszej uchwały identyfikatorem 
cyfrowo-literowym, tzw. „symbolem terenu”. 
Litera oznacza przeznaczenie terenu, a wystň-
pujņca przed niņ cyfra oznacza numer kolejne-
go terenu elementarnego. W przypadku ozna-
czenia terenów dróg po kolejnym numerze te-
renu drogi postawiono symbol literowy ozna-
czajņcy klasň drogi; 

3) nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

a) granica obszaru objňtego planem miejsco-
wym, 

b) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnym sposobie zagospoda-
rowania, 

c) symbole terenu złoşone z oznaczenia cyfro-
wo-literowego, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

e) obowiņzujņce linie zabudowy, 

f) strefa K ochrony krajobrazu kulturowego, 

g) obiekty i budynki wpisane do miejskiej ewi-
dencji zabytków, 

h) obszar dopuszczenia lokalizacji masztu an-
tenowego, 

i) szpalery drzew; 
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4) nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu majņ charakter informacyjny: 

a) strefa ochronna wokół cmentarza - 50m, 

b) proponowane podziały na działki budowla-
ne, 

c) wybrane zieleńce osiedlowe, 

d) przejścia bramowe, 

e) przejścia dla pieszych, 

f) nowoprojektowane budynki wielorodzinne, 

g) proponowane krawňdzie jezdni i propono-
wane parkingi. 

§ 3. Ilekroń w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o: 

1) inwestycji – naleşy przez to rozumień budo-
wň, rozbudowň, przebudowň oraz zagospoda-
rowanie terenu; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumień liniň ograniczajņcņ obszar, 
na którym dopuszcza siň wznoszenie budyn-
ków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli nadziemnych nie bňdņcych 
liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia te-
renu i ogrodzeniami; 

3) obowiņzujņcej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumień liniň, wzdłuş której naleşy lokali-
zowań ścianň frontowņ budynku przeznacze-
nia podstawowego danego terenu elemen-
tarnego; 

4) obszarze planu – naleşy przez to rozumień 
obszar objňty planem miejscowym, zawarty 
w granicach przedstawionych na rysunku 
planu; 

5) przepisach odrňbnych – naleşy przez to ro-
zumień inne obowiņzujņce przepisy prawa 
poza niniejszņ uchwałņ; 

6) przeznaczeniu terenu – naleşy przez to rozu-
mień ustalone lub dopuszczone niniejszym 
planem miejscowym formy i cele zagospoda-
rowania terenu; 

7) przeznaczeniu podstawowym terenu – naleşy 
przez to rozumień, şe określone przeznaczenie 
terenu obejmuje co najmniej 60% powierzch-
ni działki budowlanej lub terenu; przy czym 
jeśli dla działki budowlanej plan dopuszcza 
wiňcej niş jeden rodzaj podstawowego prze-
znaczenia terenu, wówczas kaşde z tych prze-
znaczeń moşe byń dopuszczone samodzielnie 
lub łņcznie w dowolnej kombinacji; 

8) terenie – naleşy przez to rozumień fragment 
obszaru planu o określonym przeznaczeniu 

lub określonym sposobie zagospodarowania, 
wydzielony na rysunku planu liniami rozgra-
niczajņcymi i oznaczony symbolem cyfrowym 
i literowym; 

9) usługach – naleşy przez to rozumień wszelkie 
obiekty budowlane w całości lub czňści słuşņ-
ce do działalności, której celem jest zaspoka-
janie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie 
bezpośrednio metodami przemysłowymi 
dóbr materialnych; 

10) usługach nieuciņşliwych – naleşy przez to 
rozumień przedsiňwziňcia, które nie powodujņ 
ponadnormatywnego oddziaływania w emisji 
substancji i energii oraz nie bňdņce przedsiň-
wziňciami, mogņcymi zawsze znaczņco od-
działywań na środowisko oraz przedsiňwziň-
ciami mogņcymi potencjalnie znaczņco od-
działywań na środowisko zgodnie z przepisa-
mi odrňbnymi; 

11) wskaŝniku maksymalnej intensywności zabu-
dowy – naleşy przez to rozumień iloraz sumy 
powierzchni całkowitej wszystkich kondygna-
cji nadziemnych, mierzonych w obrysie ze-
wnňtrznym, wszystkich obiektów budowla-
nych zlokalizowanych na danej działce bu-
dowlanej, do powierzchni działki budowlanej, 
którego wartośń nie moşe byń przekroczona; 

12) zapleczu działki budowlanej – naleşy przez to 
rozumień czňśń działki budowlanej zawartņ 
pomiňdzy granicņ wyznaczonņ przez tylnņ (tj. 
najbardziej oddalonņ od linii rozgraniczajņcej 
drogi z której nastňpuje wjazd na działkň bu-
dowlanņ) ścianň budynku funkcji podstawo-
wej dla danego terenu a tylnņ (tj. najbardziej 
oddalonņ od linii rozgraniczajņcej drogň z któ-
rej nastňpuje wjazd na działkň budowlanņ) 
granicņ działki budowlanej. 

§ 4. Ustala siň przeznaczenie terenów elemen-
tarnych o róşnym sposobie zagospodarowania 
wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi i ozna-
czonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem 
planu: 

1) kotłownia oznaczona symbolem – C; 

2) teren garaşy oznaczony symbolem – KGS; 

3) teren parkingu samochodowego oznaczony 
symbolem – KP; 

4) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczony symbolem - MN; 

5) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usług nieuciņşliwych oznaczony symbo-
lem MN/U; 

6) teren zabudowy wielorodzinnej oznaczony 
symbolem – MW; 
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7) teren składów magazynów i hurtowni ozna-

czony symbolem – P; 

8) teren zabudowy usług nieuciņşliwych ozna-
czony symbolem – U; 

9) teren zabudowy usług nieuciņşliwych i zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czony symbolem – U/MN; 

10) teren zabudowy usług nieuciņşliwych i zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-
czony symbolem – U/MW; 

11) teren cmentarza oznaczony symbolem – ZC; 

12) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone symbo-
lem – ZI; 

13) tereny lasów oznaczone symbolem – ZL; 

14) tereny zieleni parkowej oznaczone symbolem 
ZP; 

15) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej ozna-
czone symbolem – KDZ; 

16) tereny dróg publicznych klasy lokalnej ozna-
czone symbolem – KDL; 

17) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej 
oznaczone symbolem – KDD; 

18) ciņgi pieszo-jezdne oznaczone symbolem - 
KPJ; 

19) tereny dróg wewnňtrznych oznaczone symbo-
lem – KDW; 

20) ciņgi piesze oznaczone symbolem – CP. 

§ 5. siň nastňpujņce zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 

1) dopuszcza siň realizacjň nośników reklamo-
wych: 

a) wyłņcznie w formie tablic reklamowych o 
powierzchni mierzonej w obrysie zewnňtrz-
nym do 3m2, reklam świetlnych (neonów), 
słupów ogłoszeniowych w formie walca; 

b) tablice reklamowe mogņ byń lokalizowane 
wyłņcznie w powiņzaniu z budynkami lub 
wiatami przystanków, kioskami handlowy-
mi, 

c) reklamy świetlne (neony) mogņ byń lokali-
zowane wyłņcznie w powiņzaniu z budyn-
kami, w których prowadzona jest reklamo-
wana przez nie usługa, 

d) treśń reklamy świetlnej (neonu) musi byń 
ściśle zwiņzana z usługņ, której dotyczy, np.: 
nazwa obiektu usługowego, 

e) w obrňbie budynków tablice reklamowe 
mogņ byń lokalizowane wyłņcznie w kondy-

gnacji parteru budynku na ścianie nie po-
siadajņcej otworów okiennych i drzwio-
wych, przy czym na jednej takiej ścianie bu-
dynku moşna umieściń tylko jednņ tablicň 
reklamowņ, 

f) w obrňbie budynków reklamy świetlne mo-
gņ byń lokalizowane wyłņcznie na elewa-
cjach zewnňtrznych budynków, przy czym 
na jednej ścianie budynku moşna umieściń 
tylko po jednej reklamie świetlnej dotyczņ-
cej kaşdej usługi zlokalizowanej w danym 
budynku, 

g) w szczególności zabrania siň lokalizowania 
tablic reklamowych na ogrodzeniach (peł-
nych i aşurowych), balustradach zewnňtrz-
nych schodów i balkonów, tarasów, loggi, 
attykach budynków, murach oporowych, 
oraz na wszystkich elewacjach zewnňtrz-
nych budynków bňdņcych w miejskiej ewi-
dencji zabytków oraz budynków uşyteczno-
ści publicznej, oraz w strefie K ochrony kon-
serwatorskiej, 

h) zabrania siň realizowania wszelkich reklam 
semaforowych (w tym reklam świetlnych), 

2) w zakresie realizacji szyldów ustala siň: 

a) dopuszcza siň lokalizowanie szyldów wy-
łņcznie zwiņzanych z usługņ jaka jest pro-
wadzona w budynku, na którym umieszcza-
ny jest szyld, 

b) wyłņcznie na ścianach budynków w kondy-
gnacji parteru budynku lub na ogrodze-
niach, 

c) zabrania siň umieszczania szyldów semafo-
rowych za wyjņtkiem aşurowych form o hi-
storycznym odniesieniu, 

3) w zakresie realizacji ogrodzeń od strony dróg 
publicznych i ciņgów pieszo-jezdnych i pie-
szych, ustala siň: 

a) ustala siň realizacjň ogrodzeń od strony 
dróg publicznych, dróg wewnňtrznych, ciņ-
gów pieszo-jezdnych i pieszych w liniach 
rozgraniczajņcych tych dróg, z którymi styka 
siň grodzona nieruchomośń (nie dotyczy 
cofniňń bram wejściowych i wjazdowych), 

b) wysokośń ogrodzenia od strony dróg pu-
blicznych, dróg wewnňtrznych, ciņgów pie-
szo-jezdnych i ciņgów pieszych 160 cm mie-
rzņc od poziomu wjazdu na działkň budow-
lanņ do najwyşszego punktu ogrodzenia, 

c) maksymalna wysokośń podmurówki ogro-
dzenia od strony dróg publicznych, dróg 
wewnňtrznych, ciņgów pieszo-jezdnych i 
ciņgów pieszych nie moşe przekraczań 45cm 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29373 – Poz. 3396 
 

mierzņc od poziomu utwardzonego wjazdu 
na działkň budowlanņ, 

d) ogrodzenia od strony dróg publicznych, 
dróg wewnňtrznych, ciņgów pieszo - jezd-
nych i ciņgów pieszych za wyjņtkiem ogro-
dzeń cmentarza oraz obiektów przemysło-
wych i garaşy muszņ byń minimum w 40% 
aşurowe, przy czym procent ten naleşy li-
czyń kaşdorazowo dla powierzchni ogrodze-
nia mierzonej pomiňdzy poszczególnymi 
słupkami ogrodzeniowymi i terenem lub 
podmurówkņ, 

e) słupki ogrodzeniowe ogrodzeń lokalizowa-
nych od strony dróg publicznych, dróg we-
wnňtrznych, ciņgów pieszo-jezdnych i ciņ-
gów pieszych: 

- murowane z cegły lub betonowe wykań-
czane tynkiem w kolorze białym, szarym 
lub kolorze elewacji zewnňtrznej budynku 
zlokalizowanego na grodzonej nieru-
chomości lub okładzinami trwałymi: klin-
kier, okładziny kamienne, 

- metalowe: czarne lub szare lub brņzowe, 

f) wypełnienia ogrodzeń oraz bramy wjazdo-
we i furtki od strony dróg publicznych, dróg 
wewnňtrznych, ciņgów pieszo-jezdnych i 
ciņgów pieszych: 

- metalowe: z profili zamkniňtych, z pełnej 
stali, z kņtowników, ze sztachet metalo-
wych w kolorach czarnym lub szarym lub 
brņzowym, 

- panele – ogrodzenia systemowe w kolo-
rach: czarnym lub szarym lub brņzowym, 

- siatki ogrodzeniowe ocynkowane lub 
powlekane w kolorach czarnym lub sza-
rym lub brņzowym, 

- drewniane: sztachetowe lub lamelowe w 
naturalnym kolorze drewna lub białe lub 
szare, 

g) ogrodzenie działki budowlanej od strony 
dróg publicznych, dróg wewnňtrznych, ciņ-
gów pieszo-jezdnych i pieszych pod wzglň-
dem kolorystyki, materiału z jakiego jest 
wykonane, wzorów wypełnień muszņ na-
wiņzywań do ogrodzeń działek sņsiednich, z 
którymi styka siň grodzona nieruchomośń, 

h) bezwzglňdny zakaz wykonywania ogrodzeń 
w szczególności wypełnień przňseł z prefa-
brykatów betonowych, 

i) dopuszcza siň stosowanie şywopłotów za-
miast ogrodzeń; 

4) zabrania siň lokalizacji wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych. 

§ 6. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) w zakresie ochrony środowiska ustala siň: 

a) na obszarze objňtym ustaleniami planu 
wprowadza siň całkowity zakaz lokalizowa-
nia przedsiňwziňń mogņcych zawsze znaczņ-
co oddziaływań na środowisko oraz przed-
siňwziňń mogņcych potencjalnie znaczņco 
oddziaływań na środowisko zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi, za wyjņtkiem: 

- dróg publicznych i zwiņzanych z nimi 
urzņdzeń, 

- obiektów infrastruktury technicznej w 
tym urzņdzeń nadawczych i radiolokacyj-
nych zwiņzanych ze straşņ poşarnņ wy-
łņcznie na terenie oznaczonym symbo-
lem 38-U, 

b) ustala siň ochronň wód powierzchniowych i 
podziemnych w szczególności Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych poprzez: 

- nakaz odprowadzania wód opadowych 
do gruntu w granicach poszczególnych 
działek budowlanych za wyjņtkiem po-
wierzchni utwardzonych, w szczególności 
dróg, placów i parkingów wielostanowi-
skowych, 

- nakaz odbioru wód opadowych z tere-
nów dróg publicznych i parkingów wie-
lostanowiskowych oraz ciņgów pieszo-
jezdnych poprzez system kanalizacji 
deszczowych, 

- nakaz podczyszczania wód opadowych 
zgodnie z przepisami odrňbnymi przed 
ich zrzutem do odbiornika, 

- zakaz wprowadzania ścieków gospodar-
czo-bytowych do gruntu, a w szczegól-
ności do warstw wodonośnych, 

- zakaz składowania wszelkich odpadów w 
tym odpadów niebezpiecznych w grani-
cach obszaru objňtego niniejszym pla-
nem miejscowym, 

- nakaz zachowania droşności rowów me-
lioracyjnych, 

c) ustala siň obowiņzek ochrony przed hała-
sem dla istniejņcej zabudowy i zapewnienia 
właściwego standardu akustycznego dla 
nowoprojektowanej zabudowy poprzez 
określenie dopuszczalnych poziomów hała-
su zgodnie z przepisami odrňbnymi, tj.: 
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- dla poszczególnych terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczajņcymi i ozna-
czonych symbolem terenu MN dopusz-
czalny poziom hałasu musi byń zgodny z 
poziomem hałasu dopuszczalnym dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, 

- dla poszczególnych terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczajņcymi i ozna-
czonych symbolem terenu MN/U, U/MN, 
U/MW dopuszczalny poziom hałasu musi 
byń zgodny z poziomem hałasu dopusz-
czalnym dla terenów zabudowy mieszka-
niowo-usługowej, 

- dla poszczególnych terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczajņcymi i ozna-
czonych symbolem terenu MW dopusz-
czalny poziom hałasu musi byń zgodny z 
poziomem hałasu dopuszczalnym dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

d) ustala siň ograniczenie uciņşliwości hałaso-
wej do granic działki własnej; 

e) w przypadku wystňpowania hałasu ponad-
normatywnego naleşy stosowań rozwiņza-
nia techniczne niwelujņce hałas tj.: elewacje 
tłumiņce hałas, szczelne przegrody, okna 
dŝwiňkoszczelne, wentylacje i klimatyzacje 
w szczególności w budynkach w pierwszej 
linii zabudowy wzdłuş ulic: Kościuszki, 
Traugutta, Alei Siedleckiej, ekrany dŝwiňko-
chłonne w liniach rozgraniczajņcych tych 
dróg lub rozwiņzania techniczne oraz insta-
lacje w inny sposób niwelujņce hałas po-
nadnormatywny; 

f) ustala siň ochronň przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym poprzez: 

- utrzymanie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, w 
szczególności na terenach zabudowy 
mieszkaniowej oraz w miejscach prze-
znaczonych na pobyt ludzi, 

- zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej oraz wszelkich innych urzņ-
dzeń nadawczych i radiolokacyjnych za 
wyjņtkiem urzņdzeń zwiņzanych ze straşņ 
poşarnņ na terenie oznaczonym symbo-
lem 38-U, 

g) wskazuje siň strefň ochronņ wokół cmenta-
rza 50m wyznaczonņ jej granicņ zgodnie z 
rysunkiem planu, w której zakazuje siň: 

- lokalizowania nowej zabudowy mieszka-
niowej, 

- lokalizowania zakładów produkujņcych 
şywnośń, zakładów şywienia zbiorowego, 
bņdŝ zakładów przechowujņcych şyw-
nośń oraz studni słuşņcych do czerpania 
wody; 

2) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kultu-
rowego: 

a) ustala siň wprowadzenie wielowarstwo-
wych szpalerów drzew i krzewów liścia-
stych, w szczególności w miejscach wska-
zanych na rysunku planu, 

b) ustala siň wprowadzanie w miarň moşliwo-
ści szpalerów drzew i krzewów wzdłuş ciņ-
gów komunikacyjnych, w szczególności 
wzdłuş dróg publicznych klasy lokalnej i do-
jazdowej z zastosowaniem gatunków i od-
mian karłowatych, 

c) ustala siň, şe szpalery drzew towarzyszņce 
ciņgom komunikacyjnym naleşy wykonywań 
wyłņcznie z gatunków drzew liściastych od-
pornych na zasolenie gleby, 

d) na terenach przeznaczonych na zieleń par-
kowņ, gdzie wystňpujņ naturalne podmo-
kłości dopuszcza siň tworzenie zbiorników 
wodnych o kształtach zblişonych do natu-
ralnych, obsadzonych roślinnościņ szuwa-
rowo-wodnņ, 

e) ustala siň zagospodarowanie terenów ziele-
ni roślinnościņ o rozbudowanej strukturze 
pionowej przy przewaşajņcym udziale ga-
tunków rodzimych właściwych dla siedliska 
przyrodniczego i krajobrazu. 

§ 7. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

1) wyznacza siň strefň K ochrony krajobrazu kultu-
rowego zgodnie z rysunkiem planu; 

2) w granicach strefy K ustala siň: 

a) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych 
oraz konstrukcji o wysokości powyşej 10m 
na przedpolu cmentarza oraz na osiach wi-
dokowych z głównych ciņgów komunikacyj-
nych na kaplicň cmentarza, za wyjņtkiem te-
renu 38-U, gdzie dopuszcza siň zagospoda-
rowanie zgodne z ustaleniami planu, 

b) zakaz lokalizacji wszelkich napowietrznych 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej 
wpływajņcych na negatywny wizualny od-
biór cmentarza o wartości kulturowej, 

c) projektowanie i realizacjň nowych elemen-
tów zabudowy i wyposaşenia miasta dosto-
sowanych do tradycji miejsca, 
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d) zakaz lokalizacji wszelkich nośników rekla-
mowych za wyjņtkiem słupów ogłoszenio-
wych; 

3) wskazuje siň nastňpujņce obiekty o wartościach 
kulturowych bňdņce w miejskiej ewidencji za-
bytków: 

a) cmentarz katolicki, 

b) murowana kaplica cmentarna pw. Przemie-
nienia Pańskiego i Matki Boskiej Szkaplerz-
nej pochodzņca z 1893r., 

4) dla obiektów bňdņcych w miejskiej ewidencji 
zabytków ustala siň: 

a) zachowanie zabytkowego układu cmentarza, 
w tym głównych alei, kwater oraz zabytko-
wej kaplicy, a takşe historycznych nagrob-
ków i grobowców, 

b) zachowanie i rekonstrukcjň głównych ele-
mentów zieleni cmentarnej, w szczególności 
podkreślajņcej układ przestrzenny cmenta-
rza, 

c) utrzymanie zasadniczych cech bryły, kom-
pozycji i detalu architektonicznego, elewacji 
zewnňtrznej, kształtu i pokrycia dachu oraz 
podziałów stolarki okiennej i drzwiowej ka-
plicy cmentarnej, oraz zabytkowych witraşy 
w oknach kaplicy, 

d) prowadzenie konserwacji, restauracji oraz 
wszelkich robót budowlanych z zachowa-
niem substancji zabytkowej, 

e) rozbiórka obiektów o wartościach kulturo-
wych w tym równieş rozbiórka zabytkowych 
pomników cmentarnych moşe byń dokona-
na tylko w przypadkach, regulowanych 
przepisami odrňbnymi, po wykonaniu sto-
sownej dokumentacji stwierdzajņcej o utra-
cie wartości zabytkowej przez dany obiekt, 
np.: w wyniku bardzo złego stanu technicz-
nego. 

§ 8. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowa-
nia przestrzeni o znaczeniu publicznym, ogólno-
dostňpnym: 

1) wyznacza siň nastňpujņce tereny i obiekty o 
znaczeniu publicznym, ogólnodostňpnym: 

a) tereny dróg publicznych klasy: zbiorczej, lo-
kalnej, dojazdowej, 

b) tereny ciņgów pieszo-jezdnych i pieszych, 

c) tereny zieleni parkowej; 

 

 

2) dopuszcza siň lokalizacjň tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych o charakterze kio-
sków handlowych zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi pod warunkiem, şe: 

a) powierzchnia pojedynczego obiektu nie mo-
şe przekroczyń 9m2, 

b) całkowita wysokośń kiosku nie moşe prze-
kroczyń 3m, 

c) dachy wyłņcznie płaskie, 

d) dla widocznych elementów konstrukcyjnych 
i elewacyjnych za wyjņtkiem przeszklenia i 
elementów reklamowych obowiņzuje stan-
dard kolorystyczny biały lub szary z dopusz-
czalnymi czarnymi detalami lub jasne alu-
minium, 

e) minimalna odległośń pomiňdzy poszczegól-
nymi tymczasowymi obiektami usługowo-
handlowymi zlokalizowanymi w ciņgu jed-
nej ulicy nie moşe byń mniejsza niş 200m; 

3) dopuszcza siň lokalizacjň elementów małej 
architektury na wszystkich terenach o znacze-
niu publicznym ogólnodostňpnym; 

4) forma architektoniczna elementów małej archi-
tektury powinna byń jednolita dla wszystkich 
przestrzeni o znaczeniu publicznym zlokalizo-
wanych w granicach obszaru objňtego niniej-
szym planem miejscowym; 

5) ustala siň nakaz dostosowania przestrzeni o 
znaczeniu publicznym do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych poprzez: 

a) obnişenie do poziomu jezdni krawňşnika 
chodnika w miejscach przejśń dla pieszych 
na całej jego szerokości ale nie mniej niş 
1,5m, w sposób umoşliwiajņcy zjazd i wjazd 
osobie poruszajņcej siň na wózku, 

b) wprowadzenie w jezdni nawierzchni anty-
poślizgowych w rejonach przejśń dla pie-
szych, 

c) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróş-
niajņcej siň fakturze, wyczuwalnej dla osób z 
dysfunkcjņ wzroku na chodnikach przed 
krawňşnikami opuszczonymi do poziomu 
jezdni, 

d) dostosowanie mebli ulicznych: ławek, kio-
sków, wiat, tablic i słupów informacyjnych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, a ich 
lokalizacja nie powinna kolidowań z pasami 
dla ruchu pieszego, 

e) stosowanie krawňşników opuszczonych w 
miejscach postojowych dla osób niepełno-
sprawnych w liniach rozgraniczajņcych ulic. 
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§ 9. Ustala siň zasady dotyczņce kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) poprzez ustalenie: 

a) wskaŝnika minimalnego procentu terenu 
biologicznie czynnego zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi, 

b) wskaŝnika intensywności zabudowy zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi, 

c) wysokości zabudowy zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi, 

d) linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i 
ustaleniami szczegółowymi, 

e) rodzaju i spadku dachu zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi, 

f) kolorów i typów elewacji zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi; 

2) dopuszcza siň lokalizowanie wolnostojņcych 
budynków garaşowych i gospodarczych, o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowiņ inaczej, 
przy granicy sņsiedniej działki budowlanej lub 
w odległości 1.5m od granicy sņsiedniej działki 
budowlanej na zapleczu działki budowlanej na 
zasadach określonych przepisami odrňbnymi 
oraz za zgodņ stron. 

§ 10.1. Ustala siň nastňpujņce zasady moderni-
zacji, rozbudowy i budowy systemów komunika-
cji: 1) nastňpujņce drogi publiczne stanowiņ ciņg 
powiņzań ponadlokalnych: 

1) nastňpujņce drogi publiczne stanowiņ ciņg 
powiņzań ponadlokalnych: drogi publiczne kla-
sy zbiorczej – Aleja Siedlecka oznaczona sym-
bolem 01-KDZ, ulica Traugutta oznaczona 
symbolem 02-KDZ oraz ulica Tadeusza Ko-
ściuszki oznaczona symbolem 03-KDZ; 

2) drogi publiczne klasy drogi lokalnej oznaczone 
symbolem KDL, drogi publiczne klasy drogi do-
jazdowej oznaczone symbolem KDD oraz ciņgi 
pieszo-jezdne oznaczone symbolem KPJ, drogi 
wewnňtrzne oznaczone symbolem KDW za-
pewniajņ obsługň komunikacyjnņ dla istniejņ-
cego i projektowanego zagospodarowania na 
obszarze objňtym niniejszym planem miejsco-
wym; 

3) skrzyşowania ulic jako jednopoziomowe za-
pewniajņce pełnņ moşliwośń wyboru kierunku 
jazdy lub czňściowņ moşliwośń wyboru kierun-
ku jazdy; 

4) układ komunikacji kołowej uzupełniajņ ciņgi 
piesze; 

5) ustala siň realizacjň ścieşek rowerowych w 
liniach rozgraniczajņcych dróg publicznych kla-

sy zbiorczej Alei Siedleckiej oznaczonej symbo-
lem 01-KDZ, ulicy Traugutta oznaczonej sym-
bolem 02-KDZ oraz ulicy Tadeusza Kościuszki 
oznaczonej symbolem 03-KDZ, a takşe dróg 
publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbo-
lem 04-KDL, 06-KDL. 

2. Na terenach, na których dopuszcza siň zabu-
dowň naleşy zapewniń miejsca postojowe dla sa-
mochodów w nastňpujņcej liczbie: 

1) dla istniejņcej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i zabudowy zagrodowej minimum  
1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

2) dla noworealizowanej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej minimum 2 miejsca posto-
jowe na jeden lokal mieszkalny; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
(powyşej dwóch lokali mieszkalnych) minimum 
1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

4) dla biur i urzňdów minimum 10 miejsc posto-
jowych na 1000m2 powierzchni uşytkowej bu-
dynków; 

5) dla obiektów handlu detalicznego i usług mi-
nimum 5 miejsc postojowych na 250m2 po-
wierzchni uşytkowej budynków; 

6) dla terenów składów, magazynów, hurtowni 
minimum 3 miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych na kaşe 1000m2 powierzchni 
uşytkowej budynków i 1 miejsce postojowe dla 
samochodów ciňşarowych powyşej 15t na kaş-
de 1000m2 powierzchni uşytkowej budynków; 

7) dla obiektów uşyteczności publicznej minimum 
10 miejsc postojowych dla rowerów na kaşdy 
taki obiekt; 

8) w przypadku realizacji nowej zabudowy po-
trzeby parkingowe naleşy realizowań w grani-
cach działki własnej; 

9) ustala siň lokalizacjň parkingów ogólnodostňp-
nych zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 11.1. Ustala siň nastňpujņce zasady moderni-
zacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktu-
ry technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodň: 

a) dla całego obszaru planu ustala siň zaopa-
trzenie w wodň z miejskiej sieci wodociņ-
gowej, 

b) ustala siň jako ŝródło zasilania magistrale i 
sieci wodociņgowe w drogach publicznych 
oznaczonych symbolem: 01-KDZ (Aleja Sie-
dlecka), 02-KDZ (ul. Traugutta), 03-KDZ (ul. 
Kościuszki), 04-KDL, 06-KDL (ul. Zwyciň-
stwa), 10-KDD (ul. Ogrodowej) oraz z ul. 
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Wierzbowej zlokalizowanej poza obszarem 
objňtym niniejszym planem miejscowym, 

c) ustala siň rezerwy terenu dla realizacji sieci i 
przyłņczy wodociņgowych w liniach rozgra-
niczajņcych dróg publicznych klasy zbiorczej 
(KDZ); lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) 
oraz w liniach rozgraniczajņcych ciņgów 
pieszo-jezdnych (KPJ) i dróg wewnňtrznych 
(KDW), 

d) zabrania siň wykonywania wszelkich no-
wych ujňń wód podziemnych za wyjņtkiem 
studni słuşņcych do czerpania wód do celów 
gospodarczych; 

2) odprowadzania i oczyszczania ścieków: 

a) dla całego obszaru planu ustala siň odpro-
wadzenie ścieków sanitarnych miejskņ sie-
ciņ kanalizacyjnņ poprzez kolektory ścieko-
we zlokalizowane w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg publicznych oznaczonych symbo-
lem 01-KDZ (Alei Siedleckiej), 02-KDZ (ul. 
Traugutta), 03-KDZ (ul. Kościuszki), 06-KDL 
(ul. Zwyciňstwa), 10-KDD (ul. Ogrodowej) do 
oczyszczalni ścieków w Wňgrowie, 

b) ustala siň rezerwy terenu dla realizacji sieci i 
przyłņczy kanalizacji sanitarnej w liniach 
rozgraniczajņcych dróg publicznych klasy 
zbiorczej (KDZ), lokalnej ( KDL), dojazdowej 
(KDD) oraz w liniach rozgraniczajņcych ciņ-
gów pieszo-jezdnych (KPJ) i dróg we-
wnňtrznych (KDW), 

c) do czasu wybudowania kanalizacji sanitar-
nej na działkach budowlanych, gdzie wody 
gruntowe sņ w wysokich stanach ponişej 
1.5m w stosunku do powierzchni terenu, 
dopuszcza siň odprowadzanie ścieków do 
zbiorników bezodpływowych lokalizowa-
nych w granicach działek budowlanych i 
wywóz do punktu zlewnego przy oczysz-
czalni ścieków, 

d) dla noworealizowanych inwestycji budow-
lanych za wyjņtkiem dróg publicznych i te-
renów wielostanowiskowych parkingów 
nadziemnych (powyşej 10 miejsc parkingo-
wych w jednym kompleksie parkingowym) 
dopuszcza siň odprowadzanie wód opado-
wych do gruntu w granicach własnej działki 
budowlanej, 

e) ustala siň odprowadzenie wód opadowych z 
terenów dróg publicznych i terenów wielo-
stanowiskowych parkingów ogólnodostňp-
nych (powyşej 10 miejsc parkingowych w 
jednym kompleksie) miejskņ sieciņ kanaliza-
cji deszczowej poprzez istniejņce kolektory 
ściekowe zlokalizowane w liniach rozgrani-

czajņcych dróg publicznych oznaczonych 
symbolem 01-KDZ, 02-KDZ (ul. Traugutta), 
03-KDZ (ul. Kościuszki), 

f) ustala siň rezerwy terenu dla realizacji sieci 
kanalizacji deszczowej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg publicznych klasy zbiorczej 
(KDZ), lokalnej ( KDL), dojazdowej (KDD) 
oraz w liniach rozgraniczajņcych ciņgów 
pieszo-jezdnych (KPJ) i dróg wewnňtrznych 
(KDW), 

g) do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej dopuszcza siň odprowadzanie 
wód opadowych z terenu dróg publicznych i 
parkingów wielostanowiskowych do rowów 
przydroşnych, 

h) odbiornikiem ścieków deszczowych bňdņ 
rzeki Liwiec i Czerwonka, 

i) przed zrzutem do odbiorników ścieki bňdņ 
podczyszczane zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, 

j) w celu retencjonowania wód opadowych 
lub nadmiaru wód gruntowych dopuszcza 
siň realizacjň otwartych lub podziemnych 
zbiorników retencyjnych oraz komór drena-
şowych w granicach działek budowlanych i 
na parkingach ogólnodostňpnych, 

k) nie dopuszcza siň odprowadzania ścieków 
do indywidualnych oczyszczalni ścieków; 

3) zaopatrzenie w gaz: 

a) ustala siň rezerwy terenu dla realizacji sieci i 
przyłņczy gazowych w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), 
lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w li-
niach rozgraniczajņcych ciņgów pieszo-
jezdnych (KPJ) i dróg wewnňtrznych (KDW), 

b) dla budownictwa jednorodzinnego lub za-
grodowego szafki gazowe otwierane od 
strony ulicy muszņ byń zlokalizowane w linii 
ogrodzenia, a w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarzņdcņ sieci; 

4) zaopatrzenie w ciepło: 

a) dla całego obszaru planu ustala siň zaopa-
trzenie w ciepło z indywidualnych lub zbior-
czych ŝródeł ciepła zasilanych w szczegól-
ności: gazem, energiņ elektrycznņ, paliwami 
stałymi lub innymi odnawialnymi ŝródłami 
energii, 

b) w szczególności nie dopuszcza siň stosowa-
nia do celów grzewczych: miału, koksu oraz 
olei ciňşkich i przepracowanych, 
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5) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ: 

a) ustala siň rezerwy terenu dla realizacji sieci i 
przyłņczy elektroenergetycznych w liniach 
rozgraniczajņcych dróg publicznych klasy 
zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL), dojazdowej 
(KDD) oraz w liniach rozgraniczajņcych ciņ-
gów pieszo-jezdnych (KPJ) i dróg we-
wnňtrznych (KDW), 

b) dopuszcza siň lokalizacjň stacji transforma-
torowych na wszystkich terenach (poza te-
renami dróg publicznych i cmentarza oraz 
poza strefņ K ochrony krajobrazu kulturo-
wego) w zaleşności od potrzeb rozbudowy 
sieci elektroenergetycznej, 

c) ustala siň, şe przyłņczenie obiektów do sieci 
elektroenergetycznej oraz przebudowa 
urzņdzeń elektroenergetycznych, powstała 
w wyniku kolizji projektowanego zagospo-
darowania działki z istniejņcymi urzņdze-
niami elektroenergetycznymi musi siň od-
bywań zgodnie z obowiņzujņcymi w tym za-
kresie przepisami odrňbnymi i na warun-
kach określonych przez właściwego opera-
tora sieci, 

d) ustala siň, şe przy zagospodarowywaniu po-
szczególnych działek budowlanych na cele 
zabudowy naleşy zachowań rezerwň terenu 
na cele lokalizacji urzņdzeń elektroenerge-
tycznych niezbňdnych dla zaopatrzenia w 
energiň elektrycznņ lokalizowanych na tym 
terenie budynków i budowli, 

e) zakazuje siň nasadzeń drzew i krzewów w 
pasie terenu pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi, tych gatunków któ-
rych naturalna wysokośń moşe przekraczań 
3.0m, 

f) nakazuje siň przycinanie drzew i krzewów 
rosnņcych w pasie terenu pod napowietrz-
nymi liniami elektroenergetycznymi do wy-
sokości 3.0m; 

6) dostňp do telefonicznych połņczeń kablowych – 
ustala siň rezerwy terenu dla realizacji sieci i 
przyłņczy telefonicznych w liniach rozgranicza-
jņcych dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), 
dojazdowej (KDD) oraz w liniach rozgraniczajņ-
cych ciņgów pieszo-jezdnych (KPJ) i dróg we-
wnňtrznych (KDW). 

2. Dopuszcza siň budowň, przebudowň obiek-
tów i sieci infrastruktury technicznej w terenach 
innych niş tereny dróg, pod warunkiem uzyskania 
zgody właścicieli terenów. 

 

 

3. W zakresie gospodarki odpadami ustala siň: 

1) zasadň wywozu sposobem zorganizowanym 
odpadów stałych z obszaru objňtego planem 
na wyznaczone dla potrzeb miasta tereny skła-
dowania, przeróbki lub spalania śmieci; 

2) wywóz odpadów przez zakład bňdņcy gminnņ 
jednostkņ organizacyjnņ lub przez przedsiň-
biorcň posiadajņcego zezwolenie na prowa-
dzenie działalności w zakresie odbierania od-
padów komunalnych; 

3) obowiņzek wyposaşenia terenów w urzņdzenia 
i miejsca umoşliwiajņce segregacjň odpadów; 

4) ustala siň nakaz stworzenia, dla kaşdego terenu 
warunków do segregacji odpadów. 

§ 12. W granicach obszaru objňtego niniejszym 
planem miejscowym nie wskazuje siň terenów 
przewidzianych do scalania i podziału nierucho-
mości, zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 1-C ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - kotłownia; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy w liniach rozgraniczajņcych terenu – 
0.75, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w li-
niach rozgraniczajņcych terenu - 400m², 

c) maksymalna wysokośń budynku kotłowni – 
6m, 

d) dach płaski lub pulpitowy, 

e) pokrycie dachu – pokrycia bitumiczne w ko-
lorze szarym lub czarnym, 

f) elewacje zewnňtrzne budynku kotłowni – 
tynki w kolorze białym lub w odcieniach be-
şu, kremowego lub szarości, o niskim nasy-
ceniu barw tj.: bardzo jasnej kolorystyce z 
dopuszczeniem jednolitego dla całego bu-
dynku akcentowania fragmentów elewacji w 
barwach o wyşszym lub nişszym walorze i 
nasyceniu, 

g) ustala siň, şe teren w liniach rozgraniczajņ-
cych moşe posiadań powierzchniň w całości 
utwardzonņ; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości - 
ustala siň wydzielenie działki wzdłuş linii roz-
graniczajņcych terenu; 
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4) zasady obsługi w zakresie komunikacji - ustala 

siň obsługň komunikacyjnņ poprzez teren gara-
şy oznaczony symbolem 2-KGS zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej 
sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczajņcych terenu 2-KGS, 

b) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej sieci wo-
dociņgowej zlokalizowanej w liniach rozgra-
niczajņcych terenu 2-KGS, 

c) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej kablowej sieci elektroenergetycznej 
zlokalizowanej w liniach rozgraniczajņcych 
terenu 2-KGS, 

d) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej sieci gazo-
wej zlokalizowanej w liniach rozgraniczajņ-
cych terenu 2-KGS; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania zgodnego z do-
tychczasowym uşytkowaniem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 14. Dla terenu elementarnego oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 2-KGS ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - tereny 
garaşy; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy w liniach rozgraniczajņcych terenu – 
0.4, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w li-
niach rozgraniczajņcych terenu – 1200m2, 

c) maksymalna wysokośń zabudowy garaşo-
wej - 5m, przy czym wszystkie garaşe muszņ 
posiadań jednakowņ wysokośń, 

d) dachy – płaskie lub pulpitowe, przy czym 
dla dachów pulpitowych wszystkie garaşe 
muszņ posiadań jednakowy kņt nachylenia i 
kierunek nachylenia połaci dachowej, 

e) pokrycie dachu – pokrycia bitumiczne w ko-
lorze szarym lub czarnym, 

f) elewacje zewnňtrzne – tynki w kolorze bia-
łym lub w odcieniach beşu, kremowego lub 
szarości, o niskim nasyceniu barw tj.: bar-
dzo jasnej kolorystyce z dopuszczeniem 
jednolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o wyş-
szym lub nişszym walorze i nasyceniu, 

g) wszystkie elementy architektoniczne w tym: 
kolorystyka elewacji zewnňtrznych, pokrycie 
dachu, stolarka okienna i drzwiowa w obrň-
bie kompleksu garaşy musi byń jednakowa 
dla wszystkich garaşy zlokalizowanych w li-
niach rozgraniczajņcych terenu oznaczone-
go symbolem 2-KGS, 

h) ustala siň, şe teren w liniach rozgraniczajņ-
cych moşe posiadań powierzchniň w całości 
utwardzonņ; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki – 20m2, 

b) minimalna szerokośń frontu nowowydziela-
nej działki – 3m; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji - ustala 
siň obsługň komunikacyjnņ z drogi publicznej 
klasy lokalnej oznaczonej symbolem 06-KDL; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odprowadzanie wód opadowych – do istnie-
jņcej i projektowanej sieci kanalizacji desz-
czowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych drogi publicznej klasy lokalnej ozna-
czonej symbolem 06-KDL, 

b) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ - z istnie-
jņcej kablowej sieci elektroenergetycznej 
zlokalizowanej w liniach rozgraniczajņcych 
drogi oznaczonej symbolem 02-KDZ; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania zgodnego z do-
tychczasowym uşytkowaniem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 3-KP; 4-KP; 5-KP ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – teren par-
kingów samochodowych o charakterze ogól-
nodostňpnym; 
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2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 

a) ustala siň zakaz lokalizowania wszelkiej za-
budowy kubaturowej za wyjņtkiem tymcza-
sowych obiektów usługowo-handlowych 
oraz obiektów infrastruktury technicznej, 

b) ustala siň, şe tymczasowe obiekty usługo-
wo-handlowe bňdņ miały formň namiotów 
lub zadaszonych wiat handlowych, 

c) wiaty handlowe realizowane wyłņcznie jako 
jeden kompleks obiektów o ujednoliconej 
formie architektonicznej i materiale budow-
lanym, 

d) maksymalna wysokośń wiat handlowych – 
2,5m, 

e) minimalny teren biologicznie czynny w li-
niach rozgraniczajņcych poszczególnych te-
renów – 10% powierzchni terenu, 

f) powierzchniň biologicznie czynnņ naleşy za-
gospodarowań zieleniņ urzņdzonņ, w szcze-
gólności szpalerami drzew wzdłuş granicy z 
terenem 31-MW i 37-P oraz 42-ZC, 

g) tereny dojazdów oraz parkowania pojazdów 
i miejsca przeznaczone na cele tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej muszņ po-
siadań nawierzchniň utwardzonņ, np. z kost-
ki betonowej lub nawierzchniň aşurowņ (be-
tonowo-trawiastņ) lub şwirowņ; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości - 
ustala siň wydzielenie działki na cele parkingu 
samochodowego wzdłuş linii rozgraniczajņcych 
poszczególnych terenów; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) dla terenu 3-KP ustala siň obsługň komuni-
kacyjnņ z ciņgu pieszo-jezdnego oznaczone-
go symbolem 24-KPJ, 

b) dla terenu 4-KP ustala siň obsługň komuni-
kacyjnņ z ciņgów pieszo-jezdnych oznaczo-
nych symbolem 25-KPJ, 26-KPJ, 

c) dla terenu 5-KP ustala siň obsługň komuni-
kacyjnņ z dróg publicznych klasy lokalnej 
oznaczonych symbolem 04-KDL, 05-KDL; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odprowadzanie wód opadowych – do istnie-
jņcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizo-
wanej w liniach rozgraniczajņcych drogi pu-
blicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbo-
lem 03-KDZ, dróg publicznych klasy lokalnej 
oznaczonych symbolem 04-KDL, 05-KDL, 

b) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ - z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych (lub wzdłuş linii rozgraniczajņcych) 
drogi oznaczonej symbolem 03-KDZ, dróg 
publicznych klasy lokalnej oznaczonych 
symbolem 04-KDL, 05-KDL, 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania zgodnego z do-
tychczasowym uşytkowaniem, 

b) dopuszcza siň lokalizowanie tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych, 

c) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy gospodarczej i garaşowej. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 6-MN ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

b) uzupełniajņce – usługi nieuciņşliwe zlokali-
zowane wyłņcznie w budynkach mieszkal-
nych, 

c) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-
dowy zagrodowej z moşliwościņ budowy, 
nadbudowy, przebudowy i remontów bu-
dynków mieszkalnych, garaşowych i gospo-
darczych w zabudowie zagrodowej, oraz z 
zakazem budowy nowych i rozbudowy ist-
niejņcych budynków inwentarskich; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna 
wolnostojņca, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

- w odległości 8m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nņ symbolem  06-KDL, 

- w odległości 6m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nņ symbolem  07-KDL, 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z drogami publicznymi klasy dojazdowej 
oznaczonymi symbolem 14-KDD,  
15-KDD, 
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c) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 60% powierzchni działki budowlanej, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.5 powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 25% powierzchni działki, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego - 2 kondy-
gnacje nadziemne w tym jedna w poddaszu 
uşytkowym, 

g) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego - 9m, 

h) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych i garaşowych – 5m, 

i) dachy dla budynków mieszkalnych – dwu-
spadowe lub wielospadowe o kņcie nachy-
lenia głównych połaci od 300 do 450, przy 
czym główne połacie dachu muszņ mień 
jednakowy spadek, 

j) dachy dla budynków gospodarczych i gara-
şowych – płaskie lub dachy dwuspadowe o 
kņcie nachylenia głównych połaci od 300 do 
450, przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, dla budynków ga-
raşowych i gospodarczych dobudowanych 
do budynku mieszkalnego lub lokalizowa-
nych bezpośrednio przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ dopuszcza siň dachy jednospa-
dowe, 

k) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

l) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 

w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu, 

m) w granicach jednej działki budowlanej do-
puszcza siň realizacjň jednego budynku go-
spodarczego i jednego budynku garaşowe-
go lub jednego budynku gospodarczo-
garaşowego, 

n) wolnostojņcņ zabudowň garaşowņ i gospo-
darczņ naleşy lokalizowań wyłņcznie na za-
pleczu działki budowlanej; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 1000m2, 

b) minimalny front nowowydzielanej działki 
budowlanej – 21m, 

c) ustalenia pkt a) i b) nie dotyczņ podziałów 
na cele powiňkszenia sņsiedniej działki bu-
dowlanej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych z drogi 
publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbo-
lem 06-KDL, z dróg publicznych klasy dojaz-
dowej oznaczonych symbolem 14-KDD,  
15-KDD, 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
06-KDL, 07-KDL, 14-KDD, 15-KDD, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- dla nieruchomości, gdzie poziom wód 
gruntowych jest powyşej 0,5m dopuszcza 
siň odprowadzanie wód opadowych do 
projektowanej kanalizacji deszczowej zlo-
kalizowanej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 06-KDL, 07-KDL, 14-KDD, 15-KDD, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg: 06-KDL, 
07-KDL, 14-KDD, 15-KDD, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
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tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (lub wzdłuş linii rozgraniczajņ-
cych dróg): 06-KDL, 07-KDL, 14-KDD,  
15-KDD, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 06-KDL, 07-KDL, 14-KDD,  
15-KDD, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 06-KDL, 07-KDL, 14-KDD, 15-KDD; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 

7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 20% 
za wyjņtkiem zabudowanej czňści działki ewi-
dencyjnej nr 2026, 2030, 2032, 2034, 2038. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 7-MN ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

b) uzupełniajņce – usługi nieuciņşliwe zlokali-
zowane wyłņcznie w budynkach mieszkal-
nych; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna 
wolnostojņca, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

- w odległości 6m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nņ symbolem  07-KDL, 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy dojazdowej 
oznaczonņ symbolem 15-KDD, 

c) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 55% powierzchni działki budowlanej, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.6 powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 30% powierzchni działki, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego - 2 kondy-
gnacje nadziemne w tym jedna w poddaszu 
uşytkowym, 

g) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego - 9m, 

h) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych i garaşowych – 5m, 

i) dachy dla budynków mieszkalnych – dwu-
spadowe lub wielospadowe o kņcie nachy-
lenia głównych połaci od 300 do 450, przy 
czym główne połacie dachu muszņ mień 
jednakowy spadek, 

j) dachy dla budynków gospodarczych i gara-
şowych – płaskie lub dachy dwuspadowe o 
kņcie nachylenia głównych połaci od 300 do 
450, przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, dla budynków ga-
raşowych i gospodarczych dobudowanych 
do budynku mieszkalnego lub lokalizowa-
nych bezpośrednio przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ dopuszcza siň dachy jednospa-
dowe, 

k) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

l) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
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w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu, 

m) w granicach jednej działki budowlanej do-
puszcza siň realizacjň jednego budynku go-
spodarczego i jednego budynku garaşowe-
go lub jednego budynku gospodarczo-
garaşowego, 

n) wolnostojņcņ zabudowň garaşowņ i gospo-
darczņ naleşy lokalizowań wyłņcznie na za-
pleczu działki budowlanej; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 750m2, 

b) minimalny front nowowydzielanej działki 
budowlanej – 21m, 

c) w miejscach w których wskazano obowiņzu-
jņce podziały na działki budowlane obowiņ-
zujņ podziały zgodne z rysunkiem planu, 

d) ustalenia pkt a) i b) nie dotyczņ podziałów 
na cele powiňkszenia sņsiedniej działki bu-
dowlanej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych z drogi 
publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbo-
lem: 07-KDL lub drogi publicznej klasy do-
jazdowej oznaczonej symbolem 15-KDD, 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
07-KDL, 15-KDD, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- dla nieruchomości, gdzie poziom wód 
gruntowych jest powyşej 0,5m dopuszcza 
siň odprowadzanie wód opadowych do 
projektowanej kanalizacji deszczowej zlo-
kalizowanej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 07-KDL, 15-KDD, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg: 07-KDL, 
15-KDD, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (lub wzdłuş linii rozgraniczajņ-
cych dróg): 07-KDL, 15-KDD, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 07-KDL, 15-KDD, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 07-KDL, 15-KDD, 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 

7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 20%. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 8-MN ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

b) uzupełniajņce – usługi nieuciņşliwe zlokali-
zowane wyłņcznie w budynkach mieszkal-
nych; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna 
wolnostojņca, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

- w odległości 6m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nņ symbolem  07-KDL, 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy dojazdowej 
oznaczonņ symbolem 15-KDD, 

c) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 55% powierzchni działki budowlanej, 
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d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.6 powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 30% powierzchni działki, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego - 2 kondy-
gnacje nadziemne w tym jedna w poddaszu 
uşytkowym, 

g) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego - 9m, 

h) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych i garaşowych – 5m, 

i) dachy dla budynków mieszkalnych – dwu-
spadowe lub wielospadowe o kņcie nachy-
lenia głównych połaci od 300 do 450, przy 
czym główne połacie dachu muszņ mień 
jednakowy spadek, 

j) dachy dla budynków gospodarczych i gara-
şowych – płaskie lub dachy dwuspadowe o 
kņcie nachylenia głównych połaci od 300 do 
450, przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, dla budynków ga-
raşowych i gospodarczych dobudowanych 
do budynku mieszkalnego lub lokalizowa-
nych bezpośrednio przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ dopuszcza siň dachy jednospa-
dowe, 

k) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

l) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu, 

m) w granicach jednej działki budowlanej do-
puszcza siň realizacjň jednego budynku go-
spodarczego i jednego budynku garaşowe-
go lub jednego budynku gospodarczo-
garaşowego, 

n) wolnostojņcņ zabudowň garaşowņ i gospo-
darczņ naleşy lokalizowań wyłņcznie na za-
pleczu działki budowlanej; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 800m2, 

b) minimalny front nowowydzielanej działki 
budowlanej – 21m, 

c) w miejscach w których wskazano obowiņzu-
jņce podziały na działki budowlane obowiņ-
zujņ podziały zgodne z rysunkiem planu, 

d) ustalenia pkt a) i b) nie dotyczņ podziałów 
na cele powiňkszenia sņsiedniej działki bu-
dowlanej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna: ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych z drogi 
publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbo-
lem: 07-KDL, z drogi publicznej klasy dojaz-
dowej oznaczonej symbolem 15-KDD, 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do projektowa-
nej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w li-
niach rozgraniczajņcych dróg: 07-KDL,  
15-KDD, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nierucho-
mości lub retencjonowanie wód w grani-
cach własnej nieruchomości, 

- dla nieruchomości, gdzie poziom wód grun-
towych jest powyşej 0,5m dopuszcza siň 
odprowadzanie wód opadowych do projek-
towanej kanalizacji deszczowej zlokalizowa-
nej w liniach rozgraniczajņcych dróg:  
07-KDL, 15-KDD, 

c) zaopatrzenie w wodň z projektowanej sieci 
wodociņgowej zlokalizowanej w liniach roz-
graniczajņcych dróg: 07-KDL, 15-KDD, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z projek-
towanej sieci elektroenergetycznej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg 
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(lub wzdłuş linii rozgraniczajņcych dróg):  
07-KDL, 15-KDD, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 07-KDL, 15-KDD, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do projekto-
wanych sieci kablowych zlokalizowanych w 
liniach rozgraniczajņcych dróg: 07-KDL,  
15-KDD, 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 

7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 20% 
za wyjņtkiem działki ewidencyjnej nr 2069. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 9-MN ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

b) uzupełniajņce – usługi nieuciņşliwe zlokali-
zowane wyłņcznie w budynkach mieszkal-
nych; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna 
wolnostojņca, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu, tj.: 

- w odległości 6m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nņ symbolem  07-KDL, 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z drogami publicznymi klasy dojazdowej 
oznaczonymi symbolem 17-KDD,  
18-KDD, 

c) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 60% powierzchni działki budowlanej, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.5 powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 25% powierzchni działki, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego - 2 kondy-
gnacje nadziemne w tym jedna w poddaszu 
uşytkowym, 

g) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego - 9m, 

h) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych i garaşowych – 5m, 

i) dachy dla budynków mieszkalnych – dwu-
spadowe lub wielospadowe o kņcie nachy-
lenia głównych połaci od 300 do 450, przy 
czym główne połacie dachu muszņ mień 
jednakowy spadek, 

j) dachy dla budynków garaşowych, gospo-
darczych – płaskie lub dwuspadowe o kņcie 
nachylenia głównych połaci od 300 do 450, 
przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, dla budynków ga-
raşowych i gospodarczych dobudowanych 
do budynku mieszkalnego lub lokalizowa-
nych bezpośrednio przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ dopuszcza siň dachy jednospa-
dowe, 

k) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

l) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu, 
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m) w granicach jednej działki budowlanej do-
puszcza siň realizacjň jednego budynku go-
spodarczego i jednego budynku garaşowe-
go lub jednego budynku gospodarczo-
garaşowego, 

n) wolnostojņcņ zabudowň garaşowņ i gospo-
darczņ naleşy lokalizowań wyłņcznie na za-
pleczu działki budowlanej; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 800m2, 

b) minimalny front nowowydzielanej działki 
budowlanej – 17m, 

c) ustalenia pkt a) i b) nie dotyczņ podziałów 
na cele powiňkszenia sņsiedniej działki bu-
dowlanej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna - ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych z dróg 
publicznych klasy dojazdowej oznaczonych 
symbolem: 17-KDD, 18-KDD, 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do projektowa-
nej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w li-
niach rozgraniczajņcych dróg: 07-KDL,  
17-KDD, 18-KDD, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- dla nieruchomości, gdzie poziom wód 
gruntowych jest powyşej 0,5m dopuszcza 
siň odprowadzanie wód opadowych do 
projektowanej kanalizacji deszczowej zlo-
kalizowanej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 07-KDL, 17-KDD, 18-KDD, 

c) zaopatrzenie w wodň z projektowanej sieci 
wodociņgowej zlokalizowanej w liniach roz-
graniczajņcych dróg: 07-KDL, 17-KDD,  
18-KDD, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z projek-
towanej sieci elektroenergetycznej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg 
(oraz wzdłuş linii rozgraniczajņcych dróg): 
07-KDL, 17-KDD, 18-KDD, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 07-KDL, 17-KDD, 18-KDD, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do projekto-
wanych sieci kablowych zlokalizowanych w 
liniach rozgraniczajņcych dróg: 07-KDD,  
17-KDD, 18-KDD; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 

7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 20%. 

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 10-MN; 11-MN; 12-MN; 13-MN 
ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

b) uzupełniajņce – usługi nieuciņşliwe zlokali-
zowane wyłņcznie w budynkach mieszkal-
nych; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojņca, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
10-MN w odległości 6m od linii rozgrani-
czajņcej z drogņ publicznņ klasy lokalnej 
oznaczonņ symbolem 07-KDL, 4m od linii 
rozgraniczajņcej z drogņ publicznņ klasy 
dojazdowej oznaczonņ symbolem  
19-KDD; w odległości 4m od linii rozgra-
niczajņcej z drogņ publicznņ klasy lokal-
nej oznaczonņ symbolem 18-KDD, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
11-MN w odległości 6m od linii rozgrani-
czajņcej z drogņ publicznņ klasy lokalnej 
oznaczonņ symbolem 07-KDL, 4m od linii 
rozgraniczajņcej z drogami wewnňtrzny-
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mi oznaczonymi symbolem 29-KDW,  
30-KDW; oraz w odległości 10m od linii 
rozgraniczajņcej z ul. Wierzbowņ (zlokali-
zowanņ poza obszarem objňtym niniej-
szym planem miejscowym), 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
12-MN w odległości 6m od linii rozgrani-
czajņcej z drogņ publicznņ klasy lokalnej 
oznaczonņ symbolem: 07-KDL, w odle-
głości 4m od linii rozgraniczajņcej z dro-
gņ publicznņ klasy dojazdowej oznaczonņ 
symbolem 20-KDD, oraz w odległości 4m 
od linii rozgraniczajņcej z drogņ we-
wnňtrznņ oznaczonņ symbolem 30-KDW; 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
13-MN w odległości 6m od linii rozgrani-
czajņcej z drogņ publicznņ klasy lokalnej 
oznaczona symbolem 07-KDL, w odle-
głości 4m z drogņ publicznņ klasy dojaz-
dowej oznaczonņ symbolem 20-KDD, w 
odległości 10m od linii rozgraniczajņcej z 
ul. Wierzbowņ, 

c) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 55% powierzchni działki budowlanej, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.6 powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 30% powierzchni działki, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego - 2 kondy-
gnacje nadziemne w tym jedna w poddaszu 
uşytkowym, 

g) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego - 9m, 

h) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych i garaşowych – 5m, 

i) dachy dla budynków mieszkalnych – dwu-
spadowe lub wielospadowe o kņcie nachy-
lenia głównych połaci od 300 do 450, przy 
czym główne połacie dachu muszņ mień 
jednakowy spadek, 

j) dachy dla budynków garaşowych i gospo-
darczych – płaskie lub dwuspadowe o kņcie 
nachylenia głównych połaci od 300 do 450, 
przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, dla budynków ga-
raşowych i gospodarczych dobudowanych 
do budynku mieszkalnego lub lokalizowa-
nych bezpośrednio przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ dopuszcza siň dachy jednospa-
dowe, 

k) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

l) główna kalenica dachu budynku mieszkal-
nego musi byń usytuowana równolegle do 
linii rozgraniczajņcej drogi, z której nastňpu-
je wjazd na działkň budowlanņ, 

m) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu, 

n) w granicach jednej działki budowlanej do-
puszcza siň realizacjň jednego budynku go-
spodarczego i jednego budynku garaşowe-
go lub jednego budynku gospodarczo-
garaşowego, 

o) wolnostojņcņ zabudowň garaşowņ i gospo-
darczņ naleşy lokalizowań wyłņcznie na za-
pleczu działki budowlanej; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 750m2, 

b) minimalny front nowowydzielanej działki 
budowlanej – 21m, 

c) w miejscach w których wskazano obowiņzu-
jņce podziały na działki budowlane obowiņ-
zujņ podziały zgodne z rysunkiem planu, 

d) ustalenia pkt a) i b) nie dotyczņ podziałów 
na cele powiňkszenia sņsiedniej działki bu-
dowlanej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych: 
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- dla terenu oznaczonego symbolem  
10-MN z dróg publicznych klasy dojaz-
dowej oznaczonych symbolem 18-KDD, 
19-KDD, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
11-MN z drogi publicznej klasy lokalnej 
oznaczonej symbolem 07-KDL, z drogi 
publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem 19-KDD, z drogi wewnňtrznej 
oznaczonej symbolem 29-KDW, z ulicy 
Wierzbowej zlokalizowanej poza obsza-
rem objňtym niniejszym planem miej-
scowym, 

- dla terenu oznaczonego symbolem 
12-MN z drogi publicznej klasy lokalnej 
oznaczonej symbolem 07-KDL, z drogi 
publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem 20-KDD, z drogi wewnňtrznej 
oznaczonej symbolem 30-KDW, z ulicy 
Wierzbowej zlokalizowanej poza obsza-
rem objňtym niniejszym planem miej-
scowym, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
13-MN z drogi publicznej klasy lokalnej 
oznaczonej symbolem 07-KDL, z drogi 
publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem 20-KDD oraz z ul. Wierzbowej 
zlokalizowanej poza obszarem objňtym 
niniejszym planem miejscowym, 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do projektowa-
nej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w li-
niach rozgraniczajņcych dróg: 07-KDL,  
17-KDD, 18-KDD, 19-KDD, 20-KDD, 29-KDW, 
30-KDW, oraz w ul. Wierzbowej zlokalizo-
wanej poza obszarem objňtym niniejszym 
planem miejscowym, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- dla nieruchomości, gdzie poziom wód 
gruntowych jest powyşej 0,5m dopuszcza 
siň odprowadzanie wód opadowych do 
projektowanej kanalizacji deszczowej zlo-
kalizowanej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 07-KDL, 17-KDD, 18-KDD, 19-KDD, 
20-KDD, 29-KDW, 30-KDW oraz w ul. 
Wierzbowej zlokalizowanej poza obsza-

rem objňtym niniejszym planem miej-
scowym, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg: 07-KDL, 
17-KDD, 18-KDD, 19-KDD, 20-KDD, 29-KDW, 
30-KDW oraz w ul. Wierzbowej zlokalizowa-
nej poza obszarem objňtym niniejszym pla-
nem miejscowym, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (oraz wzdłuş linii rozgraniczajņ-
cych dróg): 07-KDL, 17-KDD, 18-KDD,  
19-KDD, 20-KDD, 29-KDW, 30-KDW oraz w 
ul. Wierzbowej zlokalizowanej poza obsza-
rem objňtym niniejszym planem miejsco-
wym, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 07-KDL, 17-KDD, 18-KDD,  
19-KDD, 20-KDD, 29-KDW, 30-KDW oraz w 
ul. Wierzbowej zlokalizowanej poza obsza-
rem objňtym niniejszym planem miejsco-
wym, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do projekto-
wanych sieci kablowych zlokalizowanych w 
liniach rozgraniczajņcych dróg: 07-KDL,  
17-KDD, 18-KDD, 19-KDD, 20-KDD, 29-KDW, 
30-KDW oraz w ul. Wierzbowej zlokalizowa-
nej poza obszarem objňtym niniejszym pla-
nem miejscowym; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 

7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 20% 
za wyjņtkiem działek ewidencyjnych nr 2065/4, 
2066/5, 2064/11 oraz zabudowanych czňści 
działek ewidencyjnych nr 2068/1. 
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§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 14-MN/U; 15-MN/U; 16-MN/U;  
17-MN/U ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usługi nieuciņşliwe, 

c) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-
dowy zagrodowej z moşliwościņ budowy, 
nadbudowy, przebudowy i remontów bu-
dynków mieszkalnych, garaşowych i gospo-
darczych w zabudowie zagrodowej, oraz z 
zakazem budowy nowych i rozbudowy ist-
niejņcych budynków inwentarskich; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna 
wolnostojņca lub bliŝniacza, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynków usłu-
gowych wolnostojņcych lub bliŝniaczych, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
14-MN/U w odległości 6m od linii roz-
graniczajņcej z drogņ publicznņ klasy 
zbiorczej oznaczonej symbolem 03-KDZ; 
w odległości 6m od linii rozgraniczajņcej 
z droga publicznņ klasy zbiorczej ozna-
czonej symbolem 02-KDZ (za wyjņtkiem 
działki ewidencyjnej nr 3756, dla której 
zachowuje siň liniň zabudowy wzdłuş ist-
niejņcego budynku mieszkalnego); w od-
ległości 6m od linii rozgraniczajņcej z 
drogņ publicznņ klasy dojazdowej ozna-
czonej symbolem 10-KDD; w odległości 
4m od linii rozgraniczajņcej z ciņgiem 
pieszo-jezdnym oznaczonym symbolem 
21-KPJ; 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
15-MN/U od strony północnej w odległo-
ści 6m od linii rozgraniczajņcej z drogņ 
publicznņ klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem 10-KDD, od wschodu w odle-
głości 4m od linii rozgraniczajņcej z dro-
gņ publicznņ klasy dojazdowej oznaczo-
nej symbolem 10-KDD, od południa i za-
chodu w odległości 4m od linii rozgrani-
czajņcej z ciņgiem pieszo-jezdnym ozna-
czonym symbolem 27-KPJ, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
16-MN/U w odległości 4m od linii roz-
graniczajņcej z drogņ publicznņ klasy lo-
kalnej oznaczonej symbolem 05-KDL, z 
drogņ publicznņ klasy dojazdowej ozna-

czonej symbolem 10-KDD; w odległości 
4m od linii rozgraniczajņcej z ciņgiem 
pieszo-jezdnym oznaczonym symbolem 
22-KPJ, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
17-MN/U w odległości 10m od linii roz-
graniczajņcej z drogņ publicznņ klasy 
zbiorczej oznaczonej symbolem 02-KDZ; 
w odległości 8m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nej symbolem 06-KDL; w odległości 4m 
od linii rozgraniczajņcej z drogņ pu-
blicznņ klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem 10-KDD i ciņgiem pieszo-
jezdnym oznaczonym symbolem 27-KPJ; 
od północy w odległości 6m od linii roz-
graniczajņcej z drogņ publicznņ klasy do-
jazdowej oznaczonej symbolem 10-KDD, 

d) dla budynków w zabudowie bliŝniaczej do-
puszcza siň lokalizowanie tychşe budynków 
bezpośrednio przy granicy sņsiedniej działki 
budowlanej, 

e) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 40% powierzchni działki budowlanej, 

f) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.8 powierzchni działki budowlanej, 

g) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 40% powierzchni działki, 

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego, usługowe-
go - 2 kondygnacje nadziemne w tym jedna 
w poddaszu uşytkowym, 

i) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego, usługowego - 9m, 

j) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych, garaşowych – 5m, 

k) dachy dla budynków mieszkalnych, usłu-
gowych – dwuspadowe lub wielospadowe o 
kņcie nachylenia głównych połaci od 300 do 
450, przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek; dla budynków 
usługowych dobudowanych do budynków 
mieszkalnych dopuszcza siň dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

l) dachy dla budynków garaşowych, gospo-
darczych – płaskie lub dwuspadowe o kņcie 
nachylenia głównych połaci od 300 do 450, 
przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, dla budynków ga-
raşowych, gospodarczych dobudowanych 
do budynku mieszkalnego lub lokalizowa-



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29390 – Poz. 3396 
 

nych bezpośrednio przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ dopuszcza siň dachy jednospa-
dowe, 

m) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

n) w przypadku realizacji zabudowy bliŝniaczej 
ustala siň, şe oba segmenty budynku w za-
budowie bliŝniaczej muszņ byń identyczne w 
zakresie bryły, wysokości, kształtu i pokrycia 
dachu, kolorystyki elewacji zewnňtrznych, 

o) dla nowych budynków w zabudowie bliŝ-
niaczej w przypadku nierównoległej ich re-
alizacji ustala siň, şe po zrealizowaniu jed-
nego segmentu budynku bliŝniaczego, na 
działce sņsiedniej w granicy której został 
zrealizowany segment budynku bliŝniaczego 
moşna zrealizowań budynek mieszkalny, 
usługowy lub mieszkalno-usługowy wyłņcz-
nie w zabudowie bliŝniaczej (jako dobudo-
wany do istniejņcego segmentu), 

p) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu, 

q) w granicach jednej działki budowlanej do-
puszcza siň realizacjň jednego budynku go-
spodarczego i jednego budynku garaşowe-
go lub jednego budynku gospodarczo-
garaşowego, 

r) wolnostojņcņ zabudowň garaşowņ i gospo-
darczņ naleşy lokalizowań wyłņcznie na za-
pleczu działki budowlanej; 

 

 

 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 500m2, 

b) minimalny front nowowydzielanej działki 
budowlanej – 14m; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych: 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
14-MN/U z dróg publicznych klasy dojaz-
dowej oznaczonych symbolem: 10-KDD, 
zachowuje siň istniejņce zjazdy z dróg 
publicznych klasy zbiorczej oznaczonych 
symbolem 02-KDZ, 03-KDZ, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
15-MN/U z drogi publicznej klasy dojaz-
dowej oznaczonej symbolem 10-KDD, z 
ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 27-KPJ, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
16-MN/U z drogi publicznej klasy lokalnej 
oznaczonej symbolem 05-KDL, z drogi 
publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem 10-KDD, z ciņgu pieszo-
jezdnego oznaczonego symbolem  
22-KPJ, 

- dla terenu oznaczonego symbolem 
17-MN/U z drogi publicznej klasy dojaz-
dowej oznaczonej symbolem 10-KDD, z 
drogi publicznej klasy lokalnej oznaczo-
nej symbolem 06-KDL, z ciņgu pieszo-
jezdnego oznaczonego symbolem  
27-KPJ; zachowuje siň istniejņce zjazdy z 
drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczo-
nej symbolem 02-KDZ; 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
02-KDZ, 03-KDZ, 05-KDL, 06-KDL, 10-KDD, 
21-KPJ, 22-KPJ, 27-KPJ, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 
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- dla nieruchomości, gdzie poziom wód 
gruntowych jest powyşej 0,5m dopuszcza 
siň odprowadzanie wód opadowych do 
istniejņcej i projektowanej kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej w liniach roz-
graniczajņcych dróg: 02-KDZ, 03-KDZ, 
05-KDL, 06-KDL, 10-KDD, 21-KPJ, 22-KPJ, 
27-KPJ, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej miejskiej sieci wodociņgowej zloka-
lizowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
02-KDZ, 03-KDZ, 05-KDL, 06-KDL, 10-KDD, 
21-KPJ, 22-KPJ, 27-KPJ, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (oraz wzdłuş linii rozgraniczajņ-
cych dróg): 02-KDZ, 03-KDZ, 05-KDL,  
06-KDL, 10-KDD, 21-KPJ, 22-KPJ, 27-KPJ, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 02-KDZ, 03-KDZ, 05-KDL,  
06-KDL, 10-KDD, 21-KPJ, 22-KPJ, 27-KPJ, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 02-KDZ, 03-KDZ, 05-KDL, 06-KDL,  
10-KDD, 21-KPJ, 22-KPJ, 27-KPJ; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) dla istniejņcych budynków (nie bňdņcych 
zabudowņ zagrodowņ) niespełniajņcych 
ustaleń niniejszego planu dopuszcza siň wy-
łņcznie remonty z zastosowaniem ustaleń 
odnoszņcych siň do elewacji zewnňtrznych i 
pokryń dachów spadzistych, 

c) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 18-MN/U ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usługi nieuciņşliwe, 

c) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-
dowy zagrodowej z moşliwościņ budowy, 
nadbudowy, przebudowy i remontów bu-
dynków mieszkalnych, garaşowych i gospo-
darczych w zabudowie zagrodowej, oraz z 
zakazem budowy nowych i rozbudowy ist-
niejņcych budynków inwentarskich; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna 
wolnostojņca, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynków usłu-
gowych wolnostojņcych, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publiczna klasy dojazdowej 
oznaczonņ symbolem 10-KDD, 

- w odległości 8m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nņ symbolem 06-KDL, 

d) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 40% powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.8 powierzchni działki budowlanej, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 40% powierzchni działki, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego, usługowe-
go - 2 kondygnacje nadziemne w tym jedna 
w poddaszu uşytkowym, 

h) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego, usługowego – 9m, 

i) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych i garaşowych – 5m, 

j) dachy dla budynków mieszkalnych, usłu-
gowych – dwuspadowe lub wielospadowe o 
kņcie nachylenia głównych połaci od 300 do 
450, przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek; dla budynków 
usługowych dobudowanych do budynków 
mieszkalnych dopuszcza siň dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

k) dachy dla budynków garaşowych, gospo-
darczych – płaskie lub dwuspadowe o kņcie 
nachylenia głównych połaci od 300 do 450, 
przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, dla budynków ga-
raşowych, gospodarczych dobudowanych 
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do budynku mieszkalnego lub lokalizowa-
nych bezpośrednio przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ dopuszcza siň dachy jednospa-
dowe, 

l) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

m) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu, 

n) w granicach jednej działki budowlanej do-
puszcza siň realizacjň jednego budynku go-
spodarczego i jednego budynku garaşowe-
go lub jednego budynku gospodarczo-
garaşowego, 

o) wolnostojņcņ zabudowň garaşowņ i gospo-
darczņ naleşy lokalizowań wyłņcznie na za-
pleczu działki budowlanej; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 500m2, 

b) minimalny front nowowydzielanej działki 
budowlanej – 21m, 

c) ustalenia pkt a) i b) nie dotyczņ podziałów 
na cele powiňkszenia sņsiedniej działki bu-
dowlanej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych z drogi 
publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbo-
lem 06- KDL, drogi publicznej klasy dojaz-
dowej oznaczonej symbolem 10-KDD, 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
06-KDL, 10-KDD, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- dla nieruchomości, gdzie poziom wód 
gruntowych jest powyşej 0,5m dopuszcza 
siň odprowadzanie wód opadowych do 
projektowanej kanalizacji deszczowej zlo-
kalizowanej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 06-KDL, 10-KDD, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg: 06-KDL, 
10-KDD, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (oraz wzdłuş linii rozgraniczajņ-
cych dróg): 06-KDL, 10-KDD, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 06-KDL, 10-KDD, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 06-KDL, 10-KDD; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) dla istniejņcych budynków niespełniajņcych 
ustaleń planu dopuszcza siň wyłņcznie re-
monty, 

c) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 
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7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 20% 
za wyjņtkiem działek ewidencyjnych nr 3832, 
3834, 3836. 

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 19-MN/U; 20-MN/U ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usługi nieuciņşliwe, 

c) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-
dowy zagrodowej z moşliwościņ budowy, 
nadbudowy, przebudowy i remontów bu-
dynków mieszkalnych, garaşowych i gospo-
darczych w zabudowie zagrodowej, oraz z 
zakazem budowy nowych i rozbudowy ist-
niejņcych budynków inwentarskich; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna 
wolnostojņca, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynków usłu-
gowych wolnostojņcych, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
19-MN/U w odległości 8m od linii roz-
graniczajņcej z drogņ publicznņ klasy lo-
kalnej oznaczonej symbolem 06-KDL; w 
odległości 4m od linii rozgraniczajņcej z 
drogņ publicznņ klasy dojazdowej ozna-
czonej symbolem 11-KDD, drogi publicz-
nej klasy lokalnej oznaczonej symbolem 
05-KDL; w odległości 4m od linii rozgra-
niczajņcej z ciņgiem pieszo-jezdnym 
oznaczonym symbolem KPJ-30, 

- dla terenu oznaczonego symbolem 
20-MN/U w odległości 8m od linii roz-
graniczajņcej z drogņ publicznņ klasy do-
jazdowej oznaczonej symbolem 06-KDL; 
w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z drogami publicznymi klasy dojazdowej 
oznaczonymi symbolem: 11-KDD,  
12-KDD, drogi publicznej klasy lokalnej 
oznaczonej symbolem 05-KDL, 

d) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 40% powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.8 powierzchni działki budowlanej, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 40% powierzchni działki, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego, usługowe-
go - 2 kondygnacje nadziemne w tym jedna 
w poddaszu uşytkowym, 

h) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego, usługowego - 9m, 

i) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych, garaşowych – 5m, 

j) dachy dla budynków mieszkalnych, usłu-
gowych – dwuspadowe lub wielospadowe o 
kņcie nachylenia głównych połaci od 300 do 
450, przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek; dla budynków 
usługowych dobudowanych do budynków 
mieszkalnych dopuszcza siň dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

k) dachy dla budynków garaşowych, gospo-
darczych – płaskie lub dwuspadowe o kņcie 
nachylenia głównych połaci od 300 do 450, 
przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, dla budynków ga-
raşowych, gospodarczych dobudowanych 
do budynku mieszkalnego lub lokalizowa-
nych bezpośrednio przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ dopuszcza siň dachy jednospa-
dowe, 

l) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

m) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu, 
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n) w granicach jednej działki budowlanej do-
puszcza siň realizacjň jednego budynku go-
spodarczego i jednego budynku garaşowe-
go lub jednego budynku gospodarczo-
garaşowego, 

o) wolnostojņcņ zabudowň garaşowņ i gospo-
darczņ naleşy lokalizowań wyłņcznie na za-
pleczu działki budowlanej; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 1000m2, 

b) minimalny front nowowydzielanej działki 
budowlanej – 21m, 

c) w miejscach w których wskazano obowiņzu-
jņce podziały na działki budowlane obowiņ-
zujņ podziały zgodne z rysunkiem planu, 

d) ustalenia pkt a) i b) nie dotyczņ podziałów 
na cele powiňkszenia sņsiedniej działki bu-
dowlanej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych: 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
19-MN/U z dróg publicznych klasy lokal-
nej oznaczonych symbolem 05-KDL,  
06-KDL, z drogi publicznej klasy dojaz-
dowej oznaczonej symbolem 11-KDD, z 
ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 28-KPJ, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
20-MN/U z dróg publicznych klasy lokal-
nej oznaczonych symbolem 05-KDL,  
06-KDL, z dróg publicznych klasy dojaz-
dowej oznaczonych symbolem 11-KDD,    
12-KDD, 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
05-KDL, 06-KDL, 11-KDD, 28-KPJ, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- dla nieruchomości, gdzie poziom wód 
gruntowych jest powyşej 0,5m dopuszcza 

siň odprowadzanie wód opadowych do 
projektowanej kanalizacji deszczowej zlo-
kalizowanej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 05-KDL, 06-KDL, 11-KDD, 28-KPJ, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej miejskiej sieci wodociņgowej zloka-
lizowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
05-KDL, 06-KDL, 11-KDD, 28-KPJ, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (oraz wzdłuş linii rozgraniczajņ-
cych dróg): 05-KDL, 06-KDL, 11-KDD,  
28-KPJ, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 05-KDL, 06-KDL, 11-KDD,  
28-KPJ, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 05-KDL, 06-KDL, 11-KDD, 28-KPJ; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 

7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 20% 
za wyjņtkiem zabudowanej czňści działki ewi-
dencyjnej nr 6025. 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 21-MN/U ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usługi nieuciņşliwe; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna 
wolnostojņca, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynków usłu-
gowych wolnostojņcych, 
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c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu, tj.: 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy dojazdowej 
oznaczonņ symbolem 09-KDD, 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z terenem zieleni izolacyjnej oznaczonym 
symbolem 44-ZI, 

d) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 25% powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 1.0 powierzchni działki budowlanej, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 50% powierzchni działki, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego, usługowe-
go - 2 kondygnacje nadziemne w tym jedna 
w poddaszu uşytkowym, 

h) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego, usługowego - 9m, 

i) zabrania siň lokalizowania wolnostojņcej 
zabudowy garaşowej i gospodarczej, 

j) dachy dla budynków mieszkalnych i usłu-
gowych – dwuspadowe lub wielospadowe o 
kņcie nachylenia głównych połaci od 300 do 
450, przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, 

k) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

l) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 

w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu, 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 350m2, 

b) minimalny front nowowydzielanej działki 
budowlanej – 21m, 

c) ustalenia pkt a) i b) nie dotyczņ podziałów 
na cele powiňkszenia sņsiedniej działki bu-
dowlanej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych z drogi 
publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem 09-KDD; 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
02-KDZ, 09-KDD, 

b) odprowadzanie wód opadowych - do gruntu 
w granicach własnej nieruchomości lub do 
istniejņcej i projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgra-
niczajņcych dróg publicznych oznaczonych 
symbolami: 02-KDZ, 09-KDD, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg: 02-KDZ, 
09-KDD, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 02-KDZ, 09-KDD, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej i projekto-
wanej sieci gazowej zlokalizowanej w li-
niach rozgraniczajņcych dróg: 02-KDZ,  
09-KDD, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 02-KDZ, 09-KDD; 
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6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 

uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 22-MN/U ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usługi nieuciņşliwe, 

c) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-
dowy zagrodowej z moşliwościņ budowy, 
nadbudowy, przebudowy i remontów bu-
dynków mieszkalnych, garaşowych i gospo-
darczych w zabudowie zagrodowej, oraz z 
zakazem budowy nowych i rozbudowy ist-
niejņcych budynków inwentarskich; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna 
wolnostojņca, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynków usłu-
gowych wolnostojņcych, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu, tj.: 

- w odległości 8m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nņ symbolem  06-KDL, 

- w odległości 6m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nņ symbolem  07-KDL, 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z terenem garaşy samochodowych ozna-
czonym symbolem 2-KGS, 

d) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 40% powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.8 powierzchni działki budowlanej, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 40% powierzchni działki budowlanej, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego, usługowe-
go - 2 kondygnacje nadziemne w tym jedna 
w poddaszu uşytkowym, 

h) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego, usługowego - 9m, 

i) maksymalna wysokośń budynków garaşo-
wych i gospodarczych – 5m, 

j) dachy dla budynków mieszkalnych, usłu-
gowych – dwuspadowe lub wielospadowe o 
kņcie nachylenia głównych połaci od 300 do 
450, przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek; dla budynków 
usługowych dobudowanych do budynków 
mieszkalnych dopuszcza siň dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

k) dachy dla budynków garaşowych, gospo-
darczych – płaskie lub dwuspadowe o kņcie 
nachylenia głównych połaci od 300 do 450, 
przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, dla budynków ga-
raşowych, gospodarczych dobudowanych 
do budynku mieszkalnego lub lokalizowa-
nych bezpośrednio przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ dopuszcza siň dachy jednospa-
dowe, 

l) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

m) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu, 

- dopuszcza siň ściany zewnňtrzne drew-
niane (z bala), 
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n) w granicach jednej działki budowlanej do-
puszcza siň realizacjň jednego budynku go-
spodarczego i jednego budynku garaşowe-
go lub jednego budynku gospodarczo-
garaşowego, 

o) wolnostojņcņ zabudowň garaşowņ i gospo-
darczņ naleşy lokalizowań wyłņcznie na za-
pleczu działki budowlanej; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości - 
ustala siň zachowanie istniejņcych podziałów 
na działki budowlane z dopuszczeniem podzia-
łów wzdłuş linii rozgraniczajņcych terenu oraz 
podziałów na powiňkszenie działki sņsiedniej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna - ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych z dróg 
publicznych klasy lokalnej oznaczonych 
symbolem: 06-KDL, 07-KDL, 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
06-KDL, 07-KDL, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- dla nieruchomości, gdzie poziom wód 
gruntowych jest powyşej 0,5m dopuszcza 
siň odprowadzanie wód opadowych do 
projektowanej kanalizacji deszczowej zlo-
kalizowanej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 06-KDL, 07-KDL, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg: 06-KDL, 
07-KDL, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (oraz wzdłuş linii rozgraniczajņ-
cych dróg): 06-KDL, 07-KDL, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 06-KDL, 07-KDL, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 06-KDL, 07-KDL; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) dla istniejņcych budynków (nie bňdņcych 
zabudowņ zagrodowņ) niespełniajņcych 
ustaleń niniejszego planu dopuszcza siň wy-
łņcznie remonty z zastosowaniem ustaleń 
odnoszņcych siň do elewacji zewnňtrznych i 
pokryń dachów spadzistych, 

c) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 23-MN/U; 24-MN/U ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usługi nieuciņşliwe; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna 
wolnostojņca, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynków usłu-
gowych wolnostojņcych, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu, tj.: 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
23-MN/U w odległości 8m od linii roz-
graniczajņcej z drogņ publicznņ klasy lo-
kalnej oznaczonej symbolem 06-KDL, 6m 
od linii rozgraniczajņcej z drogņ pu-
blicznņ klasy lokalnej oznaczonej symbo-
lem 04-KDL, z drogņ publicznņ klasy do-
jazdowej oznaczonej symbolem KDD-16, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
24-MN/U w odległości 6m od linii roz-
graniczajņcej z drogami publicznymi kla-
sy lokalnej oznaczonymi symbolem  
04-KDL, 07-KDL, 4 m z drogņ publicznņ 
klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 
15-KDD, 

d) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 40% powierzchni działki budowlanej, 
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e) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.8 powierzchni działki budowlanej, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 40% powierzchni działki, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego, usługowe-
go - 2 kondygnacje nadziemne w tym jedna 
w poddaszu uşytkowym, 

h) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego, usługowego - 9m, 

i) maksymalna wysokośń budynku gospo-
darczego i garaşowego – 5m, 

j) dachy dla budynków mieszkalnych, usłu-
gowych – dwuspadowe lub wielospadowe o 
kņcie nachylenia głównych połaci od 300 do 
450, przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek; dla budynków 
usługowych dobudowanych do budynków 
mieszkalnych dopuszcza siň dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

k) dachy dla budynków garaşowych, gospo-
darczych – płaskie lub dwuspadowe o kņcie 
nachylenia głównych połaci od 300 do 450, 
przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek; dla budynków ga-
raşowych, gospodarczych dobudowanych 
do budynku mieszkalnego lub lokalizowa-
nych bezpośrednio przy granicy z działkņ 
sņsiedniņ dopuszcza siň dachy jednospa-
dowe, 

l) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

m) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 

w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu, 

n) w granicach jednej działki budowlanej do-
puszcza siň realizacjň jednego budynku go-
spodarczego i jednego budynku garaşowe-
go lub jednego budynku gospodarczo-
garaşowego, 

o) wolnostojņcņ zabudowň garaşowņ i gospo-
darczņ naleşy lokalizowań wyłņcznie na za-
pleczu działki budowlanej; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 1000m2, 

b) minimalny front nowowydzielanej działki 
budowlanej – 21m, 

c) ustalenia pkt a) i b) nie dotyczņ podziałów 
na cele powiňkszenia sņsiedniej działki bu-
dowlanej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych z drogi 
publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbo-
lem 04-KDL, 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
04-KDL, 06-KDL, 07-KDL, 15-KDD, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nierucho-
mości lub retencjonowanie wód w grani-
cach własnej nieruchomości, 

- dla nieruchomości, gdzie poziom wód grun-
towych jest powyşej 0,5m dopuszcza siň 
odprowadzanie wód opadowych do projek-
towanej kanalizacji deszczowej zlokalizowa-
nej w liniach rozgraniczajņcych dróg:  
04-KDL, 06-KDL, 07-KDL, 15-KDD, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg: 04-KDL, 
06-KDL, 07-KDL, 15-KDD, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (oraz wzdłuş linii rozgraniczajņ-
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cych dróg): 04-KDL, 06-KDL, 07-KDL,  
15-KDD, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 04-KDL, 06-KDL, 07-KDL, 
15-KDD, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 04-KDL, 06-KDL, 07-KDL, 15-KDD; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 

7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 20%. 

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 25-MN/U; 26-MN/U; 27-MN/U;  
28-MN/U; 29-MN/U; 30-MN/U ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usługi nieuciņşliwe; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna 
wolnostojņca, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynków usłu-
gowych wolnostojņcych, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu, tj.: 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
25-MN/U zgodnie z rysunkiem planu, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
26-MN/U zgodnie z rysunkiem planu, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
27-MN/U zgodnie z rysunkiem planu, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
28-MN/U w odległości 10m od linii roz-
graniczajņcej z ul. Wierzbowņ (zlokalizo-
wanņ poza obszarem objňtym niniejszym 

planem miejscowym), w odległości 4m 
od linii rozgraniczajņcej z ciņgiem pie-
szym oznaczonym symbolem CP-37; w 
odległości 4 m od linii rozgraniczajņcej z 
drogņ wewnňtrzna oznaczonņ symbolem  
29-KDW, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
29-MN/U w odległości 10m od linii roz-
graniczajņcej z ul. Wierzbowņ (zlokalizo-
wanņ poza obszarem objňtym niniejszym 
planem miejscowym); w odległości 4 m 
od linii rozgraniczajņcej z drogņ we-
wnňtrzna oznaczonņ symbolem 29-KDW, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
30-MN/U w odległości 10m od linii roz-
graniczajņcej z ul. Wierzbowņ (zlokalizo-
wanņ poza obszarem objňtym niniejszym 
planem miejscowym), w odległości 6m 
od linii rozgraniczajņcej z drogami pu-
blicznymi klasy lokalnej oznaczonymi 
symbolami 04-KDL, 07-KDL, 

d) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 40% powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.8 powierzchni działki budowlanej, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 40% powierzchni działki budowlanej, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego, usługowe-
go - 2 kondygnacje nadziemne w tym jedna 
w poddaszu uşytkowym, 

h) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego, usługowego - 9m, 

i) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych i garaşowych – 5m, 

j) dachy dla budynków mieszkalnych, usłu-
gowych – dwuspadowe lub wielospadowe o 
kņcie nachylenia głównych połaci od 300 do 
450, przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek; dla budynków 
usługowych dobudowanych do budynków 
mieszkalnych dopuszcza siň dachy płaskie 
lub jednospadowe, 

k) dachy dla budynków garaşowych, gospo-
darczych – płaskie lub dwuspadowe o kņcie 
nachylenia głównych połaci od 300 do 450, 
przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, dla budynków ga-
raşowych, gospodarczych dobudowanych 
do budynku mieszkalnego lub lokalizowa-
nych bezpośrednio przy granicy z działkņ 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29400 – Poz. 3396 
 

sņsiedniņ dopuszcza siň dachy jednospa-
dowe, 

l) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

m) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu, 

n) w granicach jednej działki budowlanej do-
puszcza siň realizacjň jednego budynku go-
spodarczego i jednego budynku garaşowe-
go lub jednego budynku gospodarczo-
garaşowego, 

o) wolnostojņcņ zabudowň garaşowņ i gospo-
darczņ naleşy lokalizowań wyłņcznie na za-
pleczu działki budowlanej; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 1000m2, 

b) minimalny front nowowydzielanej działki 
budowlanej – 25m, 

c) ustalenia pkt a) i b) nie dotyczņ podziałów 
na cele powiňkszenia sņsiedniej działki bu-
dowlanej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna - ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
25-MN/U z dróg publicznych klasy dojaz-
dowej oznaczonych symbolem 16-KDD, 
17-KDD; zachowuje siň istniejņce zjazdy z 
drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczo-
nej symbolem KDZ-01, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
26-MN/U z dróg publicznych klasy dojaz-
dowej oznaczonych symbolem 17-KDD, 
18-KDD; zachowuje siň istniejņce zjazdy z 
drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczo-
nej symbolem KDZ-01, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
27-MN/U z dróg publicznych klasy dojaz-
dowej oznaczonych symbolem 18-KDD, 
19-KDD zachowuje siň istniejņce zjazdy z 
drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczo-
nej symbolem KDZ-01, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
28-MN/U z drogi publicznej ul. Wierzbo-
wej zlokalizowanej poza obszarem objň-
tym niniejszym planem miejscowym, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
29-MN/U z drogi publicznej ul. Wierzbo-
wej zlokalizowanej poza obszarem objň-
tym niniejszym planem miejscowym, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
30-MN/U z dróg publicznych klasy lokal-
nej oznaczonych symbolem 07-KDL,  
04-KDL lub drogi publicznej ul. Wierzbo-
wej zlokalizowanej poza obszarem objň-
tym niniejszym planem miejscowym; 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
01-KDZ, 07-KDL, 04-KDL, 16-KDD, 17-KDD, 
18-KDD, 19-KDD i w ul. Wierzbowej zlokali-
zowanej poza obszarem objňtym niniejszym 
planem miejscowym, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- dla nieruchomości, gdzie poziom wód 
gruntowych jest powyşej 0,5m dopuszcza 
siň odprowadzanie wód opadowych do 
istniejņcej i projektowanej kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej w liniach roz-
graniczajņcych dróg: 01-KDZ, 07-KDL,  
04-KDL, 16-KDD, 17-KDD, 18-KDD,  
19-KDD i w ul. Wierzbowej zlokalizowa-
nej poza obszarem objňtym niniejszym 
planem miejscowym, 
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c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg: 01-KDZ, 
07-KDL, 04-KDL, 16-KDD, 17-KDD, 18-KDD, 
19-KDD w ul. Wierzbowej zlokalizowanej 
poza obszarem objňtym niniejszym planem 
miejscowym, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (oraz wzdłuş linii rozgraniczajņ-
cych dróg): 01-KDZ, 07-KDL, 04-KDL,  
16-KDD, 17-KDD, 18-KDD, 19-KDD w ul. 
Wierzbowej zlokalizowanej poza obszarem 
objňtym niniejszym planem miejscowym, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej i projekto-
wanej sieci gazowej zlokalizowanej w li-
niach rozgraniczajņcych dróg: 01-KDZ,  
07-KDL, 04-KDL, 16-KDD, 17-KDD, 18-KDD, 
19-KDD, w ul. Wierzbowej zlokalizowanej 
poza obszarem objňtym niniejszym planem 
miejscowym, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 01-KDZ, 07-KDL, 04-KDL, 16-KDD,  
17-KDD, 18-KDD, 19-KDD, w ul. Wierzbowej 
zlokalizowanej poza obszarem objňtym ni-
niejszym planem miejscowym; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) dla istniejņcych budynków niespełniajņcych 
ustaleń niniejszego planu dopuszcza siň wy-
łņcznie remonty z zastosowaniem ustaleń 
odnoszņcych siň do elewacji zewnňtrznych i 
pokryń dachów spadzistych, 

c) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 

7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości: – 20% 
za wyjņtkiem działek ewidencyjnych nr: 4071/1, 
4072, 4074/2; 59/74/11; 5974/12; 5974/6; 5974/7; 
5974/8; 5975/6; 5975/7; 5975/8; 2059/2; 2059/8; 
2060/2; 2062/3; 2063/7; 2063/4; 2064/2; 2064/6; 
2065/3; 2070/4. 

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 31-MW ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) uzupełniajņce - usługi nieuciņşliwe; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

- w odległości 10m od linii rozgraniczajņ-
cej z ciņgiem pieszym oznaczonym sym-
bolem 31-CP, 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z terenem elementarnym oznaczonym 
symbolem 3-KP, 

b) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach działki budowlanej - 50% powierzch-
ni działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.6 powierzchni działki budowlanej, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach działki budowlanej – 20% po-
wierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego - 3 kondy-
gnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu 
uşytkowym, 

f) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego - 12m, 

g) zabrania siň lokalizowania wolnostojņcej 
zabudowy garaşowej i gospodarczej, 

h) dachy dla budynku mieszkalnego – dwu-
spadowe o kņcie nachylenia głównych poła-
ci od 300 do 450, przy czym obie połacie da-
chu muszņ mień jednakowy spadek, 

i) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze czarnym lub sza-
rym lub naturalnym kolorze dachówki ce-
ramicznej, 

j) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 
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- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewnia-
ne; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości - 
ustala siň zachowanie istniejņcych podziałów 
na działki budowlane z dopuszczeniem podzia-
łów na powiňkszenie działki sņsiedniej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działki budowlanej z ciņgu 
pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 
23-KPJ; 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej 
sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczajņcych ciņgu pieszo-jezdnego  
23-KPJ, 

b) odprowadzanie wód opadowych - do gruntu 
w granicach własnej nieruchomości lub do 
istniejņcej i projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgra-
niczajņcych dróg: 03-KDZ, 23-KPJ, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej sieci wo-
dociņgowej zlokalizowanej w liniach rozgra-
niczajņcych ciņgu pieszo-jezdnego 23-KPJ, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej sieci elektroenergetycznej zlokalizowa-
nej w liniach rozgraniczajņcych ciņgu pie-
szo-jezdnego 23-KPJ, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych ciņgu pieszo-jezdnego 23-KPJ, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródło 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych sieci kablowych zlokalizowanych w li-
niach rozgraniczajņcych ciņgu pieszo-
jezdnego 23-KPJ; 

 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) dla istniejņcych budynków niespełniajņcych 
ustaleń niniejszego planu dopuszcza siň wy-
łņcznie remonty z zastosowaniem ustaleń 
odnoszņcych siň do elewacji zewnňtrznych i 
pokryń dachów spadzistych, 

c) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 32-MW; 33-MW; 34-MW; 35-MW: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) uzupełniajņce - usługi nieuciņşliwe; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) obowiņzujņce linie zabudowy- zgodnie z ry-
sunkiem planu tj.: 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
32-MW w odległości 4m od linii rozgrani-
czajņcej drogņ publicznņ klasy dojazdo-
wej oznaczonej symbolem 13-KDD, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
33-MW w odległości 6m od linii rozgrani-
czajņcej z drogņ publicznņ klasy dojaz-
dowej oznaczonej symbolem 13-KDD, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
34-MW w odległości 6m (w czňści 
wschodniej i zachodniej) i 15m (w czňści 
środkowej) od linii rozgraniczajņcej z 
drogņ publicznņ klasy dojazdowej ozna-
czonej symbolem 13-KDD, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
35-MW w odległości 6m od linii rozgrani-
czajņcej z drogņ publicznņ klasy dojaz-
dowej oznaczonej symbolem 13-KDD; w 
odległości 6m od linii rozgraniczajņcej z 
drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nej symbolem 07-KDL, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
32-MW od zachodu zgodnie z rysunkiem 
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planu; od wschodu w odległości 6m od 
linii rozgraniczajņcej z drogņ publicznņ 
klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 
16-KDD, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
32-MW zgodnie z rysunkiem planu, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
34-MW w odległości 6m od linii rozgrani-
czajņcej z drogami publicznymi kasy do-
jazdowej oznaczonymi symbolem  
16-KDD, 17-KDD, 

- dla terenu oznaczonego symbolem  
35-MW w odległości 6m od linii rozgrani-
czajņcej z drogņ publicznņ klasy dojaz-
dowej oznaczonej symbolem 17-KDD, 

c) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
- 25% powierzchni działki budowlanej, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 1.5 powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach działki budowlanej – 40% po-
wierzchni działki budowlanej, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego - 3 kondy-
gnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu 
uşytkowym, 

g) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego - 12m, 

h) nie dopuszcza siň lokalizowania wolnostojņ-
cej zabudowy garaşowej i gospodarczej, 

i) dachy dla budynku mieszkalnego – dwu-
spadowe lub wielospadowe o kņcie nachy-
lenia głównych połaci od 30o do 45o, przy 
czym obie połacie dachu muszņ mień jedna-
kowy spadek, 

j) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze czarnym lub da-
chówka gontopodobna czarna, 

k) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
oliwkowej zieleni lub szarości, o niskim 
nasyceniu barw tj.: bardzo jasnej kolory-
styce z dopuszczeniem jednolitego dla 
całego budynku akcentowania fragmen-
tów elewacji w barwach o wyşszym lub 
nişszym walorze i nasyceniu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 

blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewnia-
ne, 

l) ustala siň wykonanie szpalerów drzew i 
krzewów w miejscach wskazanych na ry-
sunku planu; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki budowlanej 
wzdłuş linii rozgraniczajņcych poszczególnych 
terenów; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ: 

- terenu oznaczonego symbolem 32-MW z 
drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczo-
nej symbolem 13-KDD, 

- terenu oznaczonego symbolem 33-MW z 
dróg publicznych klasy dojazdowej ozna-
czonych symbolem 13-KDD, 16-KDD, 

- terenu oznaczonego symbolem 34-MW z 
dróg publicznych klasy dojazdowej ozna-
czonych symbolem 13-KDD, 16-KDD,  
17-KDD, 

- terenu oznaczonego symbolem 35-MW z 
dróg publicznych klasy dojazdowej ozna-
czonych symbolem 13-KDD, 17-KDD, z drogi 
publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbo-
lem 07-KDL; 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do projektowa-
nej miejskiej sieci kanalizacyjnej zlokalizo-
wanej w liniach rozgraniczajņcych dróg:  
13-KDD, 16-KDD, 17-KDD, 07-KDL, 

b) odprowadzanie wód opadowych - do gruntu 
w granicach własnej nieruchomości lub do 
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 13-KDD, 16-KDD, 17-KDD, 07-KDL, 

c) zaopatrzenie w wodň z projektowanej sieci 
wodociņgowej zlokalizowanej w liniach roz-
graniczajņcych dróg: 13-KDD, 16-KDD,  
17-KDD, 07-KDL, 
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d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z projek-
towanej sieci elektroenergetycznej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg 
(oraz wzdłuş linii rozgraniczajņcej dróg)  
13-KDD, 16-KDD, 17-KDD, 07-KDL, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej i projekto-
wanej sieci gazowej zlokalizowanej w li-
niach rozgraniczajņcych dróg: 13-KDD,  
16-KDD, 17-KDD, 07-KDL, 

f) zaopatrzenie w ciepło – z kotłowni zlokali-
zowanej na terenie oznaczonym symbolem 
1-C lub indywidualnych ŝródeł ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do projekto-
wanych sieci kablowych zlokalizowanych w 
liniach rozgraniczajņcych dróg: 13-KDD,  
16-KDD, 17-KDD, 07-KDL; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 

7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 20%. 

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 36-P ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- zabudowa składów, magazynów, 

- zabudowa hurtowni, 

- produkcja, 

b) uzupełniajņce: 

- usługi nieuciņşliwe, 

- istniejņca zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) pomieszczenia biurowo-administracyjne, 
socjalne, gospodarcze, garaşowe naleşy lo-
kalizowań w ramach budynków przeznacze-
nia podstawowego lub uzupełniajņcego, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

- w odległości 10m od linii rozgraniczajņ-
cej z drogņ publicznņ klasy zbiorczej 
oznaczonej symbolem 03-KDZ, 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nej symbolem 05-KDL, 

c) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
– 5% powierzchni działki budowlanej, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.5 powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 45% powierzchni działki, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych budynków magazynów, hurtowni, 
usług i produkcji – 1 kondygnacja nadziem-
na, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych budynku mieszkalnego – 2 kondygna-
cje nadziemne w tym jedna w poddaszu 
uşytkowym, 

h) maksymalna wysokośń budynków magazy-
nów, hurtowni, usług i produkcji – 9m, 

i) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego – 9m, 

j) nie dopuszcza siň lokalizowania wolnostojņ-
cej zabudowy garaşowej i gospodarczej, 

k) dachy dla budynku mieszkalnego – dwu-
spadowe lub wielospadowe o kņcie nachy-
lenia głównych połaci od 30o do 45o, przy 
czym obie połacie dachu muszņ mień jedna-
kowy spadek, 

l) dachy dla budynków magazynów, hurtowni, 
usług i produkcji – płaskie lub dwuspadowe 
o kņcie nachylenia głównych połaci od 15o 
do 45o, przy czym obie połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, 

m) pokrycie dachu dla budynku mieszkalnego – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze czarnym lub sza-
rym lub dachówka gontopodobna szara lub 
czarna, 

n) pokrycie dachów spadzistych dla budynków 
magazynów, hurtowni, usług i produkcji – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze czarnym lub sza-
rym lub dachówka gontopodobna szara lub 
czarna, blacha płaska w naturalnym kolorze 
metalu lub pokrycia bitumiczne szare lub 
czarne, 
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o) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach 
szarości o niskim nasyceniu barw tj.: 
bardzo jasnej kolorystyce z dopuszcze-
niem jednolitego dla całego budynku ak-
centowania fragmentów elewacji w bar-
wach o wyşszym lub nişszym walorze i 
nasyceniu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewnia-
ne; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości - 
ustala siň zachowanie istniejņcych podziałów 
na działki budowlane z dopuszczeniem podzia-
łów na powiňkszenie działki sņsiedniej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych z drogi 
publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbo-
lem 05-KDL lub ciņgu pieszo-jezdnego ozna-
czonego symbolem 23-KPJ, 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej 
sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczajņcych dróg: 03-KDZ, 23-KPJ, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- dopuszcza siň odprowadzanie wód opa-
dowych do istniejņcej i projektowanej 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w 
liniach rozgraniczajņcych dróg: 03-KDZ, 
23-KPJ, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej sieci wo-
dociņgowej zlokalizowanej w liniach rozgra-
niczajņcych dróg: 03-KDZ, 23-KPJ, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej sieci elektroenergetycznej zlokalizowa-
nej w liniach rozgraniczajņcych dróg (oraz 

wzdłuş linii rozgraniczajņcych dróg):  
03-KDZ, 23-KPJ, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 03-KDZ, 23-KPJ, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 03-KDZ, 23-KPJ; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) dla istniejņcych budynków niespełniajņcych 
ustaleń niniejszego planu dopuszcza siň wy-
łņcznie remonty z zastosowaniem ustaleń 
odnoszņcych siň do elewacji zewnňtrznych i 
pokryń dachów spadzistych, 

c) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 37-P ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- zabudowa składów, magazynów, 

- zabudowa hurtowni, 

b) uzupełniajņce - usługi nieuciņşliwe, 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu: 

a) pomieszczenia biurowo-administracyjne, 
socjalne, gospodarcze, garaşowe naleşy lo-
kalizowań w ramach budynków przeznacze-
nia podstawowego lub uzupełniajņcego, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu tj.: 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z terenem parkingu samochodowego 
oznaczonym symbolem 3-KP, 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nej symbolem 05-KDL, 
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- w odległości 6m od linii rozgraniczajņcej 
z ciņgiem pieszym oznaczonym symbo-
lem 33-CP, 

c) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
– 5% powierzchni działki budowlanej, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.5 powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 45% powierzchni działki, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych budynków magazynów, hurtowni, 
usług i produkcji - 1 kondygnacja nadziem-
na, 

g) maksymalna wysokośń budynków magazy-
nów, hurtowni, usług i produkcji – 9m, 

h) nie dopuszcza siň lokalizowania wolnostojņ-
cej zabudowy garaşowej i gospodarczej, 

i) dachy dla budynków magazynów, hurtowni, 
usług i produkcji – płaskie lub dwuspadowe 
o kņcie nachylenia głównych połaci od 15o 
do 45o, przy czym obie połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, 

j) pokrycie dachów spadzistych dla budynków 
magazynów, hurtowni, usług i produkcji – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze czarnym lub sza-
rym lub dachówka gontopodobna szara lub 
czarna, blacha płaska w naturalnym kolorze 
metalu, pokrycia bitumiczne szare lub czar-
ne, 

k) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach 
szarości o niskim nasyceniu barw tj.: 
bardzo jasnej kolorystyce z dopuszcze-
niem jednolitego dla całego budynku ak-
centowania fragmentów elewacji w bar-
wach o wyşszym lub nişszym walorze i 
nasyceniu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewnia-
ne, 

l) ustala siň wykonanie szpalerów drzew i 
krzewów w miejscach wskazanych na ry-
sunku planu; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości - 
ustala siň zachowanie istniejņcych podziałów 
na działki budowlane z dopuszczeniem podzia-
łów na powiňkszenie działki sņsiedniej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych z drogi 
publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbo-
lem 05-KDL lub ciņgu pieszo-jezdnego ozna-
czonego symbolem 23-KPJ; 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
05-KDL, 23-KPJ, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- dopuszcza siň odprowadzanie wód opa-
dowych do istniejņcej i projektowanej 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w 
liniach rozgraniczajņcych dróg: 05-KDL, 
23-KPJ, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg: 05-KDL, 
23-KPJ, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (oraz wzdłuş linii rozgraniczajņ-
cych dróg): 05-KDL, 23-KPJ, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 05-KDL, 23-KPJ, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja - podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 05-KDL, 23-KPJ; 
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6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 

uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) dla istniejņcych budynków niespełniajņcych 
ustaleń niniejszego planu dopuszcza siň wy-
łņcznie remonty z zastosowaniem ustaleń 
odnoszņcych siň do elewacji zewnňtrznych i 
pokryń dachów spadzistych, 

c) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 

7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości - dla 
działek ewidencyjnych nr 5960/17, 5960/14, 
5960/12, 5960/11 - 20%. 

§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 38-U ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: 

a) usługi nieuciņşliwe, 

b) usługi publiczne, 

c) usługi sportu; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu, tj.: 

- w odległości 8m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nej symbolem 06-KDL, 

- w odległości 6m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy lokalnej oznaczo-
nej symbolem 05-KDL, 

- w odległości 6m od linii rozgraniczajņcej 
z ciņgiem pieszo-jezdnym oznaczonym 
symbolem 28-KPJ, 

b) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach terenu – 40% powierzchni terenu, 

c) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 1.0 powierzchni terenu, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% 
powierzchni terenu, 

e) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych budynku usługowego - 3 kondygnacje 
nadziemne, 

f) maksymalna wysokośń budynku usługowe-
go - 14m, 

g) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych i garaşowych –7m, 

h) dachy dla budynków usługowych, garaşo-
wych i gospodarczych – płaskie lub dwu-
spadowe lub wielospadowe o kņcie nachy-
lenia połaci od 30o do 45o, przy czym głów-
ne połacie dachu muszņ mień jednakowy 
spadek, 

i) pokrycie dachów dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze czarnym lub sza-
rym lub dachówka gontopodobna szara lub 
czarna, 

j) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
szarości lub oliwkowej zieleni o niskim 
nasyceniu barw tj.: bardzo jasnej kolory-
styce z dopuszczeniem jednolitego dla 
całego budynku akcentowania fragmen-
tów elewacji w barwach o wyşszym lub 
nişszym walorze i nasyceniu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewnia-
ne, 

k) dopuszcza siň realizacjň boiska sportowego 
wraz z urzņdzeniami sportowymi, 

l) dopuszcza siň realizacjň obiektów i urzņdzeń 
do ńwiczeń dla straşy poşarnej w tym zbior-
ników przeciwpoşarowych i retencyjnych, 

m) dopuszcza siň lokalizacjň masztu antenowe-
go o maksymalnej wysokości 40m w obsza-
rze wskazanym na rysunku planu, 

n) ustala siň wykonanie szpalerów drzew i 
krzewów w miejscach wskazanych na ry-
sunku planu; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki wzdłuş linii roz-
graniczajņcych terenu; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ terenu z dróg publicznych 
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klasy lokalnej oznaczonych symbolem 05-
KDL, 06-KDL, 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
05-KDL, 06-KDL, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- dopuszcza siň odprowadzanie wód opa-
dowych do projektowanej kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej w liniach roz-
graniczajņcych dróg: 05-KDL, 06-KDL, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg: 05-KDL, 
06-KDL, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (oraz wzdłuş linii rozgraniczajņ-
cych dróg): 05-KDL, 06-KDL, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 05-KDL, 06-KDL, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła lub zaopatrzenie z istniejņcej kotłowni 
osiedlowej oznaczonej symbolem 1-C, 

g) telekomunikacja: 

- podłņczenie do istniejņcych i projekto-
wanych sieci kablowych zlokalizowanych 
w liniach rozgraniczajņcych dróg:  
05-KDL, 06-KDL, 

- dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeń radio-
lokacyjnych i radionadawczych, 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-

czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 

7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 20%. 

§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 39-U ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: 

a) usługi nieuciņşliwe, 

b) usługi publiczne, 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabudowa usługowa musi byń realizowana 
kompleksowo jako jedna inwestycja o spój-
nej formie architektonicznej, w szczególno-
ści w zakresie dachu, elewacji zewnňtrz-
nych, stolarki okiennej i drzwiowej, 

b) pomieszczenia biurowo-administracyjne, 
socjalne, gospodarcze, garaşowe naleşy lo-
kalizowań w ramach budynków usług nie-
uciņşliwych i usług publicznych, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu, 

d) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach terenu – 30% powierzchni terenu, 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.6 powierzchni działki budowlanej, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach terenu – 40% powierzchni terenu, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych budynku usługowego - 2 kondygnacje 
nadziemne, 

h) maksymalna wysokośń zabudowy - 9m, 

i) nie dopuszcza siň lokalizowania wolnostojņ-
cej zabudowy garaşowej i gospodarczej, 

j) dachy – wielospadowe lub dwuspadowe o 
kņcie nachylenia głównych połaci od 30o do 
45o, przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek lub dachy płaskie, 

k) pokrycie dachów dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze czarnym lub sza-
rym lub dachówka gontopodobna szara lub 
czarna, 

l) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub oliwkowej zie-
leni lub szarości, o niskim nasyceniu 
barw tj.: bardzo jasnej kolorystyce z do-
puszczeniem jednolitego dla całego bu-
dynku akcentowania fragmentów elewa-
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cji w barwach o wyşszym lub nişszym 
walorze i nasyceniu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewnia-
ne; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki budowlanej 
wzdłuş linii rozgraniczajņcych terenu; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działki budowlanej z drogi 
publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbo-
lem 08-KDL lub z drogi publicznej klasy do-
jazdowej oznaczonej symbolem 09-KDD; 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej 
sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczajņcych dróg: 02-KDZ, 08-KDL,  
09-KDD, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub istniejņcej i projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowa-
nej w liniach rozgraniczajņcych dróg, 

- dopuszcza siň odprowadzanie wód opa-
dowych do istniejņcej i projektowanej 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w 
liniach rozgraniczajņcych dróg: 02-KDZ, 
08-KDL, 09-KDD, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej sieci wo-
dociņgowej zlokalizowanej w liniach rozgra-
niczajņcych dróg: 02-KDZ, 08-KDL, 09-KDD, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej sieci elektroenergetycznej zlokalizowa-
nej w liniach rozgraniczajņcych dróg (oraz 
wzdłuş linii rozgraniczajņcych dróg):  
02-KDZ, 08-KDL, 09-KDD, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej i projekto-
wanej sieci gazowej zlokalizowanej w li-

niach rozgraniczajņcych dróg: 02-KDZ,  
08-KDL, 09-KDD, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 02-KDZ, 08-KDL, 09-KDD; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) dla istniejņcych budynków niespełniajņcych 
ustaleń niniejszego planu dopuszcza siň wy-
łņcznie remonty z zastosowaniem ustaleń 
odnoszņcych siň do elewacji zewnňtrznych i 
pokryń dachów spadzistych, 

c) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 40-U/MN ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- usługi publiczne, 

- usługi nieuciņşliwe, 

b) uzupełniajņce - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) dopuszcza siň zabudowň mieszkaniowņ 
wolnostojņcņ, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu, tj.: 

- w odległości 6m od linii rozgraniczajņcej 
z drogami publicznymi klasy lokalnej 
oznaczonymi symbolem 04-KDL, 05-KDL, 
06-KDL, 

- w odległości 4m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ publicznņ klasy dojazdowej 
oznaczonej symbolem 12-KDD, 

c) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych działek budowlanych 
– 40% powierzchni działki budowlanej, 
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d) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 0.8 powierzchni działki budowlanej, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach poszczególnych działek budowla-
nych – 40% powierzchni działki budowlanej, 

f) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych budynku usługowego, mieszkalnego - 
2 kondygnacje nadziemne, w tym jedna w 
poddaszu uşytkowym, 

g) maksymalna wysokośń budynku usługowe-
go, mieszkalnego - 9m, 

h) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych i garaşowych – 7m, 

i) dachy dla budynków mieszkalnych i usłu-
gowych – wielospadowe lub dwuspadowe o 
kņcie nachylenia głównych połaci od 30o do 
45o, przy czym główne połacie dachu muszņ 
mień jednakowy spadek, 

j) dachy dla budynków garaşowych i gospo-
darczych – płaskie lub dwuspadowe lub 
wielospadowe o kņcie nachylenia głównych 
połaci od 30o do 45o, przy czym główne po-
łacie dachu muszņ mień jednakowy spadek; 
dla budynków garaşowych, gospodarczych 
dobudowanych do budynku mieszkalnego, 
usługowego lub lokalizowanych bezpośred-
nio przy granicy z działkņ sņsiedniņ dopusz-
cza siň dachy jednospadowe, 

k) pokrycie dachów dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze naturalnej da-
chówki ceramicznej, 

l) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach: 
beşu, kremowego, morelowego lub sza-
rości, o niskim nasyceniu barw tj.: bardzo 
jasnej kolorystyce z dopuszczeniem jed-
nolitego dla całego budynku akcentowa-
nia fragmentów elewacji w barwach o 
wyşszym lub nişszym walorze i nasyce-
niu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewniane 
w odcieniach brņzu; 

m) zasady i warunki podziału nieruchomości; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: 

a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki budowlanej – 1000m2, 

b) minimalny front nowowydzielanej działki 
budowlanej – 25m, 

c) ustalenia pkt a) i b) nie dotyczņ podziałów 
na cele powiňkszenia sņsiedniej działki bu-
dowlanej; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ działek budowlanych z dróg 
publicznych klasy lokalnej oznaczonych 
symbolem 04-KDL, 05-KDL, 06-KDL, z drogi 
publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem 12-KDD, 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
04-KDL, 05-KDL, 06-KDL, 12-KDD, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- nakazuje siň odprowadzanie wód opa-
dowych do projektowanej kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej w liniach roz-
graniczajņcych dróg: 04-KDL, 05-KDL,  
06-KDL, 12-KDD, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej miejskiej sieci wodociņgowej zloka-
lizowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
04-KDL, 05-KDL, 06-KDL, 12-KDD, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (oraz wzdłuş linii rozgraniczajņ-
cych dróg): 04-KDL, 05-KDL, 06-KDL,  
12-KDD, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 04-KDL, 05-KDL, 06-KDL,  
12-KDD, 

f) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne ŝródła 
ciepła, 
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g) telekomunikacja – podłņczenie do istniejņ-
cych i projektowanych sieci kablowych zlo-
kalizowanych w liniach rozgraniczajņcych 
dróg: 04-KDL, 05-KDL, 06-KDL, 12-KDD; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej; 

7) stawka procentowa słuşņca naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 20%. 

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 41-U/MW ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) uzupełniajņce - usługi nieuciņşliwe; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) ustala siň lokalizacjň lokali usługowych do-
stňpnych bezpośrednio z ulicy w porterach 
budynków, 

b) obowiņzujņce linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z 
rysunkiem planu, 

d) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach działki budowlanej - 40% powierzch-
ni działki budowlanej, 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy – 1.2 powierzchni działki budowlanej, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w 
granicach działki budowlanej – 35% po-
wierzchni działki, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych dla budynku mieszkalnego - 3 kondy-
gnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu 
uşytkowym, 

h) maksymalna wysokośń budynku mieszkal-
nego - 12m, 

i) nie dopuszcza siň lokalizowania wolnostojņ-
cej zabudowy garaşowej i gospodarczej, 

j) dachy dla budynku mieszkalnego – dwu-
spadowe lub wielospadowe o kņcie nachy-
lenia głównych połaci od 30o do 45o, przy 
czym obie połacie dachu muszņ mień jedna-
kowy spadek, 

k) pokrycie dachu dla dachów spadzistych – 
dachówka ceramiczna lub cementowa lub 
blachodachówka w kolorze czarnym lub da-
chówka gontopodobna czarna, 

l) elewacje zewnňtrzne: 

- tynki w kolorze białym lub w odcieniach 
oliwkowej zieleni lub szarości, o niskim 
nasyceniu barw tj.: bardzo jasnej kolory-
styce z dopuszczeniem jednolitego dla 
całego budynku akcentowania fragmen-
tów elewacji w barwach o wyşszym lub 
nişszym walorze i nasyceniu, 

- dopuszcza siň wykończenia elewacji 
okładzinami trwałymi w całościowo pro-
jektowanych elewacjach za wyjņtkiem 
blach trapezowych i blach innych niş w 
naturalnym kolorze metalu oraz paneli z 
tworzyw PCV, w szczególności dopuszcza 
siň okładziny trwałe ceramiczne, kamien-
ne i imitujņce kamień naturalny, metalo-
we w naturalnym kolorze metalu, szklane 
w kolorach naturalnego szkła i drewnia-
ne, 

m) ustala siň realizacjň przejśń bramowych 
ogólnodostňpnych zgodnie z rysunkiem 
planu, 

n) ustala siň wykonanie szpalerów drzew i 
krzewów w miejscach wskazanych na ry-
sunku planu, 

o) ustala siň realizacjň placu zabaw dla dzieci 
na terenie zieleńców urzņdzonych, 

p) przestrzenie na zewnņtrz zabudowy (tj.: od 
strony dróg publicznych) naleşy zagospoda-
rowań jako place publiczne utwardzone i 
wyposaşone w obiekty małej architektury, 

q) przestrzeń na dziedzińcu zabudowy naleşy 
zagospodarowań jako przestrzeń rekreacyj-
nņ dla mieszkańców budynków wieloro-
dzinnych niniejszego terenu; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki budowlanej 
wzdłuş linii rozgraniczajņcych terenu; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ terenów z dróg publicznych 
klasy lokalnej oznaczonych symbolem  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29412 – Poz. 3396 
 

KDL-06, KDL-07 oraz z drogi publicznej klasy 
dojazdowej oznaczonej symbolem 14-KDD; 

b) warunki parkingowe - ilośń miejsc postojo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem ustalonym w 
§ 10 ust. 2; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków sanitarnych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokali-
zowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
06-KDL, 07-KDL, 14-KDD, 

b) odprowadzanie wód opadowych: 

- do gruntu w granicach własnej nieru-
chomości lub retencjonowanie wód w 
granicach własnej nieruchomości, 

- dopuszcza siň odprowadzanie wód opa-
dowych do projektowanej kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej w liniach roz-
graniczajņcych dróg: 06-KDL, 07-KDL,  
14-KDD, 

c) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg: 06-KDL, 
07-KDL, 14-KDD, 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg (oraz wzdłuş linii rozgraniczajņ-
cej dróg) dróg: 06-KDL, 07-KDL, 14-KDD, 

e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-
zowej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 06-KDL, 07-KDL, 14-KDD, 

f) zaopatrzenie w ciepło – z kotłowni zlokali-
zowanej na terenie elementarnym oznaczo-
nym symbolem 1-C lub indywidualne ŝródła 
ciepła, 

g) telekomunikacja – podłņczenie do projekto-
wanych sieci kablowych zlokalizowanych w 
liniach rozgraniczajņcych dróg: 06-KDL,  
07-KDL, 14-KDD; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania rolniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowa-
niem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 42-ZC ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - cmentarz, 
w tym wszelkie zagospodarowanie terenu 
zgodne z obowiņzujņcymi w tym zakresie prze-
pisami odrňbnymi; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) zabrania siň prowadzenia wszelkich robót 
budowlanych w obrňbie budynku kaplicy 
zmieniajņcych gabaryty budynku, kształt da-
chu, wystrój architektoniczny, 

b) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach terenu - 20% powierzchni terenu, 

c) teren musi byń ogrodzony ogrodzeniem 
pełnym murowanym, 

d) wzdłuş granicy terenu oraz wzdłuş głów-
nych alei, a takşe w miejscach wskazanych 
na rysunku planu naleşy wprowadziń szpa-
lery drzew liściastych, 

e) aleje powinny posiadań nawierzchnie 
utwardzone; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki wzdłuş linii roz-
graniczajņcych terenu; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna – ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ terenu cmentarza z ciņgów 
pieszo-jezdnych oznaczonych symbolem  
25-KPJ, 26-KPJ oraz z drogi publicznej klasy 
lokalnej oznaczonej symbolem KDL-05, 

b) warunki parkingowe - ustala siň obsługň 
parkingowņ na parkingach ogólnodostňp-
nych zlokalizowanych w liniach rozgranicza-
jņcych terenów oznaczonych symbolem:  
3-KP, 4-KP, 5-KP; 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odprowadzanie wód opadowych – do grun-
tu w granicach cmentarza, 

b) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej miejskiej sieci wodociņgowej zloka-
lizowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
03-KDZ, 04-KDL, 05-KDL oraz ciņgach pie-
szo-jezdnych 25-KPJ, 26-KPJ, 

c) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 03-KDZ, 04-KDL, 05-KDL oraz 
ciņgach pieszo-jezdnych 25-KPJ, 26-KPJ; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29413 – Poz. 3396 
 
6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 

uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania zgodnego z do-
tychczasowym uşytkowaniem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 37. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 43-ZI; 44-ZI; 45-ZI ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – zieleń 
izolacyjna; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) ustala siň, şe cały obszar w granicach po-
szczególnych terenów naleşy zachowań jako 
teren biologicznie czynny, 

b) zmniejszenie terenu biologicznie czynnego 
moşe nastņpiń wyłņcznie w przypadku po-
trzeby lokalizacji na tych terenach obiektów 
infrastruktury technicznej, 

c) powierzchnie biologicznie czynnņ naleşy za-
gospodarowań zieleniņ urzņdzonņ o charak-
terze swobodnym, półnaturalnym, np. na-
sadzenia drzew i krzewów, 

d) ustala siň wykonanie szpalerów drzew w 
miejscach wskazanych na rysunku planu, 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki wzdłuş linii roz-
graniczajņcych poszczególnych terenów ; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem 43-ZI z 
ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego symbo-
lem 24-KPJ, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 44-ZI z 
drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczo-
nej symbolem 09-KDD, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 45-ZI z 
drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczo-
nej symbolem 13-KDD, 

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania zgodnego z do-
tychczasowym uşytkowaniem, 

 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 38. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 46-ZL; 47-ZL ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – lasy; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) ustala siň, şe cały obszar w granicach po-
szczególnych terenów naleşy zachowań jako 
teren biologicznie czynny, 

b) naleşy zachowań istniejņcy drzewostan, 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki wzdłuş linii roz-
graniczajņcych poszczególnych terenów; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem 46-ZL z 
ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego symbo-
lem 24-KPJ, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 47-ZL z 
drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej 
symbolem 04-KDL, z ciņgu pieszo-jezdnego 
oznaczonego symbolem 26-KPJ, 

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania zgodnego z do-
tychczasowym uşytkowaniem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 48-ZP; 49-ZP ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – zieleń 
parkowa; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

a) minimalny teren biologicznie czynny w gra-
nicach poszczególnych terenów – 80% po-
wierzchni terenu, 

b) dopuszcza siň realizacjň ciņgów pieszych o 
nawierzchni şwirowej, 

c) dopuszcza siň realizacjň placów zabaw dla 
dzieci, 

d) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej ar-
chitektury, 
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e) ustala siň realizacjň szpalerów drzew i krze-
wów zgodnie z rysunkiem planu; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki wzdłuş linii roz-
graniczajņcych poszczególnych terenów; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem 48-ZP z 
dróg publicznych klasy lokalnej oznaczo-
nych symbolem 05-KDL, 06-KDL, z drogi 
publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 
symbolem 10-KDD, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 48-ZP z 
drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej 
symbolem 07-KDL, z drogi publicznej klasy 
dojazdowej oznaczonej symbolem 13-KDD, 

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odprowadzanie wód opadowych – do grun-
tu w granicach parku, 

b) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej miejskiej sieci wodociņgowej zloka-
lizowanej w liniach rozgraniczajņcych dróg: 
05-KDL, 06-KDL, 07-KDL, 10-KDD, 13-KDD, 

c) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej w liniach rozgranicza-
jņcych dróg: 05-KDL, 06-KDL, 07-KDL,  
10-KDD, 13-KDD; 

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu: 

a) ustala siň zakaz tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów, 
za wyjņtkiem wykorzystania zgodnego z do-
tychczasowym uşytkowaniem, 

b) ustala siň zakaz lokalizowania tymczasowej 
zabudowy usługowo-handlowej oraz tym-
czasowej zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej. 

§ 40. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 01-KDZ; 02-KDZ; 03-KDZ ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - droga pu-
bliczna klasy zbiorczej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych: 

- dla drogi oznaczonej symbolem 01-KDZ – 
15m, 

- dla dróg oznaczonych symbolem 02-KDZ, 
03-KDZ – zgodnie z rysunkiem planu, 

 

b) minimalna szerokośń pasa jezdni - 7m, 

c) po obu stronach pasa drogowego naleşy 
wykonań chodnik o minimalnej szerokości 
1,5 m, 

d) wzdłuş pasa drogowego naleşy wykonań 
ścieşkň rowerowņ o minimalnej szerokości 
1,5 m, 

e) ustala siň skrzyşowanie dróg 01-KDZ z 
02-KDZ w formie ronda, 

f) ustala siň zakaz realizacji miejsc parkingo-
wych w liniach rozgraniczajņcych dróg, 

g) o ile parametry techniczne i sieci infrastruk-
tury technicznej na to pozwalajņ ustala siň 
realizacjň szpalerów drzew w liniach rozgra-
niczajņcych dróg; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki drogowej wzdłuş 
linii rozgraniczajņcych poszczególnych tere-
nów; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków deszczowych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, a 
do czasu jej realizacji do rowów usytuowa-
nych wzdłuş pasa drogowego, 

b) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych zlokalizowanych w liniach rozgra-
niczajņcych dróg lub wzdłuş linii rozgrani-
czajņcych dróg; 

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu - ustala siň zakaz tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzania i uşyt-
kowania terenów, za wyjņtkiem wykorzystania 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowaniem. 

§ 41. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 04-KDL; 05-KDL; 06-KDL; 07-KDL; 
08-KDL ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - droga pu-
bliczna klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych: 

- dla drogi oznaczonej symbolem 04-KDL – 
14m, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 05-KDL – 
12m, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 06-KDL – 
13m, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 142 – 29415 – Poz. 3396 
 

- dla drogi oznaczonej symbolem 07-KDL – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 08-KDL – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) minimalna szerokośń pasa jezdni - 6m, 

c) po obu stronach pasa drogowego naleşy 
wykonań chodnik o minimalnej szerokości 
1.5 m, 

d) dopuszcza siň realizacjň miejsc postojowych 
w liniach rozgraniczajņcych dróg z miejsca-
mi postojowymi usytuowanymi równolegle 
do osi jezdni w ilości nie wiňkszej niş 5m 
postojowych w jednym kompleksie, 

e) o ile parametry techniczne i sieci infrastruk-
tury technicznej na to pozwalajņ ustala siň 
realizacjň szpalerów drzew w liniach rozgra-
niczajņcych dróg w szczególności w miej-
scach wskazanych na rysunku planu; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki drogowej wzdłuş 
linii rozgraniczajņcej poszczególnych terenów; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków deszczowych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, a 
do czasu jej realizacji do rowów usytuowa-
nych wzdłuş pasa drogowego lub do gruntu 
w przypadku braku rowów, 

b) ustala siň skanalizowanie istniejņcych od-
cinków rowów melioracyjnych zlokalizowa-
nych w liniach rozgraniczajņcych dróg, 

c) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych zlokalizowanych w liniach rozgra-
niczajņcych dróg lub wzdłuş linii rozgrani-
czajņcych dróg; 

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu - ustala siň zakaz tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzania i uşyt-
kowania terenów, za wyjņtkiem wykorzystania 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowaniem. 

§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 09-KDD; 10-KDD; 11-KDD; 12-KDD; 
13-KDD; 14-KDD; 15-KDD; 16-KDD; 17-KDD;  
18-KDD; 19-KDD; 20-KDD ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - droga pu-
bliczna klasy dojazdowej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych: 

- dla drogi oznaczonej symbolem 09-KDD 
– zgodnie z rysunkiem planu, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 10-KDD 
– 10m, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 11-KDD 
– 10m, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 12-KDD 
– 10m, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 13-KDD 
– 10m, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 14-KDD 
– 10m, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 15-KDD 
– 10m, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 16-KDD 
– 10m, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 17-KDD 
– 10m, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 18-KDD 
– 10m, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 19-KDD 
– 11m, 

- dla drogi oznaczonej symbolem 20-KDD 
– 10m, 

b) minimalna szerokośń pasa jezdni - 5m, 

c) dla dróg oznaczonych symbolem 13-KDD, 
19-KDD naleşy wykonań place manewrowe 
zgodnie z rysunkiem planu, 

d) przynajmniej z jednej strony pasa drogowe-
go naleşy wykonań chodnik o minimalnej 
szerokości 1,5m, 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki drogowej wzdłuş 
linii rozgraniczajņcej poszczególnych terenów; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków deszczowych do istniejņcej i 
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, a 
do czasu jej realizacji do rowów usytuowa-
nych wzdłuş pasa drogowego lub do gruntu 
w przypadku braku rowów, 

b) ustala siň skanalizowanie istniejņcych od-
cinków rowów melioracyjnych zlokalizowa-
nych w liniach rozgraniczajņcych dróg, 

c) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych zlokalizowanych w liniach rozgra-
niczajņcych dróg lub wzdłuş linii rozgrani-
czajņcych dróg; 
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5) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 

uşytkowanie terenu - ustala siň zakaz tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzania i uşyt-
kowania terenów, za wyjņtkiem wykorzystania 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowaniem. 

§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 21-KPJ; 22-KPJ; 23-KPJ; 24-KPJ; 
25-KPJ; 26-KPJ; 27-KPJ; 28-KPJ ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – ciņg pie-
szo-jezdny; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych: 

- dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 21-KPJ – zgodnie z rysunkiem 
planu, 

- dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 22-KPJ – 8m, 

- dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 23-KPJ – 7m, 

- dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 24-KPJ – 7m, 

- dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 25-KPJ – 6m, 

- dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 26-KPJ – 5m, 

- dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 27-KPJ – 8m, 

- dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 28-KPJ – 8m, 

b) dla ciņgów pieszo-jezdnych oznaczonych 
symbolem 21-KPJ, 22-KPJ, 25-KPJ – naleşy 
wykonań place manewrowe zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

c) ciņgi pieszo-jezdne winny mień nawierzch-
nie utwardzone, 

d) czňśń piesza i jezdna moşe posiadań rozróş-
nienie wyłņcznie w nawierzchni; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki drogowej wzdłuş 
linii rozgraniczajņcej poszczególnych terenów; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków deszczowych do projekto-
wanej sieci kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu w granicach działki drogowej, 

b) ustala siň skanalizowanie istniejņcych od-
cinków rowów melioracyjnych zlokalizowa-
nych w liniach rozgraniczajņcych dróg, 

c) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych zlokalizowanych w liniach rozgra-
niczajņcych dróg lub wzdłuş linii rozgrani-
czajņcych dróg; 

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu - ustala siň zakaz tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzania i uşyt-
kowania terenów, za wyjņtkiem wykorzystania 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowaniem. 

§ 44. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem: 29-KDW; 30-KDW ustala siň: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – droga 
wewnňtrzna; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych: 

- dla drogi wewnňtrznej oznaczonej sym-
bolem 29-KDW – 8m, 

- dla drogi wewnňtrznej oznaczonej sym-
bolem 30-KDW – 8m a w miejscu rozsze-
rzenia 12m, 

b) dla drogi wewnňtrznej oznaczonej symbo-
lem 29-KDW naleşy wykonań plac manew-
rowy zgodnie z rysunkiem planu, 

c) drogi wewnňtrzne winny mień nawierzchnie 
utwardzone, 

d) czňśń piesza i jezdna moşe posiadań rozróş-
nienie wyłņcznie w nawierzchni; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki drogowej wzdłuş 
linii rozgraniczajņcej poszczególnych terenów; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków deszczowych do projekto-
wanej sieci kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu w granicach działki drogowej, 

b) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych zlokalizowanych w liniach rozgra-
niczajņcych dróg lub wzdłuş linii rozgrani-
czajņcych dróg; 

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu - ustala siň zakaz tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzania i uşyt-
kowania terenów, za wyjņtkiem wykorzystania 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowaniem. 

§ 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 31-CP; 32-CP; 33-CP; 34-CP; 35-CP 
ustala siň: 
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1) podstawowe przeznaczenie terenu – ciņg pie-

szy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokośń w liniach rozgraniczajņcych: 

- dla ciņgów pieszych oznaczonych sym-
bolem 31-CP, 32-CP, 33-CP – 6m, 

- dla ciņgów pieszych oznaczonych sym-
bolem 34-CP, 35-CP – 5m, 

b) ciņgi piesze winny mień nawierzchnie 
utwardzone; 

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – 
ustala siň wydzielenie działki wzdłuş linii roz-
graniczajņcej poszczególnych terenów; 

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 

a) odbiór ścieków deszczowych do gruntu w 
granicach działki, 

b) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych zlokalizowanych w liniach rozgra-
niczajņcych ciņgów pieszych; 

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzņdzanie i 
uşytkowanie terenu - ustala siň zakaz tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzania i uşyt-
kowania terenów, za wyjņtkiem wykorzystania 
zgodnego z dotychczasowym uşytkowaniem. 

Rozdział 3 
Postanowienia końcowe 

§ 46.1. W granicach obszaru objňtego niniej-
szym planem miejscowym dokonuje siň zmiany 
przeznaczenia na cele nierolne gruntów rolnych  
III klasy bonitacyjnej o łņcznej powierzchni 
1,1536ha za zgodņ Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi nr GZ.tr.057-602-328/08 z dnia 26 czerwca 
2008r. 

2. W granicach obszaru objňtego niniejszym 
planem miejscowym dokonuje siň zmiany prze-
znaczenia na cele nierolne gruntów rolnych  
IV klasy bonitacyjnej o łņcznej powierzchni 
1,3322ha za zgodņ Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego nr RW.RM.II/KN/6011-83/08 z dnia 21 
lipca 2008r. (nr decyzji 120/08). 

3. W granicach obszaru objňtego niniejszym 
planem miejscowym dokonuje siň zmiany prze-
znaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych o 
łņcznej powierzchni 0,0330ha za zgodņ Marszałka 
Województwa Mazowieckiego nr RW.RM.II/PC/ 
6111-45/08 z dnia 30 czerwca 2008r. (nr decyzji 
106/08). 

§ 47.1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Miasta Wňgrowa. 

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz jest publikowana na 
stronie internetowej Urzňdu Miasta Wňgrowa. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej Wňgrowa: 

Tadeusz Ryczkowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLVIII/298/2010 

Rady Miejskiej Wňgrowa 
z dnia 1 kwietnia 2010r. 

 
w sprawie rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşņ do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.), po zapoznaniu siň z projektem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Wňgrowa – Osiedla „Glinki”, Rada Miejska Wňgrowa postanawia: 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, słuşņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólno-
ty (mieszkańców) stanowiņce – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zadania własne gminy, zapisane w niniejszym planie 
obejmujņ: 

1) publiczne drogi gminne, ulice, mosty, place, organizacjň ruchu drogowego, w tym w szczególności: 

a) drogi publiczne klasy lokalnej oznaczone symbole: KDL-04, KDL-05, KDL-06, KDL-07, KDL-08, 

b) drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolem: KDD-09, KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-13, 
KDD-14, KDD-15, KDD-16, KDD-17, KDD-18, KDD-19, KDD-20, 

c) ciņgi piesze oznaczone symbolem: CP-31, CP-32, CP-33, CP-34, CP-35; 

2) sieci wodociņgowe i kanalizacyjne realizowane w liniach rozgraniczajņcych gminnych dróg publicznych; 

3) finansowanie oświetlenia dróg publicznych; 

4) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa gazowe. 

2. Realizacja ww. inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym m.in. ustawņ 
z dnia 7 lipca 1997r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawņ z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), ustawņ z dnia 20 grudnia 
1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), ustawņ z dnia 27 kwietnia 2001r. Pra-
wo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), ustawņ z dnia 7 czerwca 2001r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), 
ustawņ z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

3. Sposób realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleşņcych do zadań własnych 
gminy określajņ uchwalane przez Radň Miejskņ strategie, plany i programy w tym m.in. wieloletnie plany 
rozwoju i modernizacji urzņdzeń wodociņgowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwestycyjne i 
inne. 

§ 2.1. Zadania w zakresie ww. inwestycji bňdņ finansowane w całości lub w czňści z budşetu gminy oraz 
ze ŝródeł zewnňtrznych (takich jak m.in. środki własne przedsiňbiorstw wodociņgowo - kanalizacyjnych, 
środki strukturalne, fundusze unijne i poza unijne, kredyty i poşyczki i inne), w oparciu o obowiņzujņce prze-
pisy i zawarte umowy. 

2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşņ do zadań własnych 
gminy ujňtych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-
blicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝ. zm.). 

3. Wydatki majņtkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu gminy oraz inwestycje, któ-
rych okres realizacji przekracza jeden rok budşetowy bňdņ uchwalane w uchwale budşetowej Rady Miejskiej 
Wňgrowa. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLVIII/298/2010 

Rady Miejskiej Wňgrowa 
z dnia 1 kwietnia 2010r. 

 
 

w sprawie stwierdzenia zgodności planu zagospodarowania przestrzennego  
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wňgrowa 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45, poz. 319 Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, Dz.U. z 2007r. Nr 127, poz. 
880, Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Dz.U z 2008r. Nr 201, poz. 1237, Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1413) Rada 
Miejska Wňgrowa stwierdza, co nastňpuje: 

§ 1. Rada Miejska Wňgrowa stwierdza zgodnośń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wňgrowa –Osiedle „Glinki” z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wňgrowa uchwalonego uchwałņ nr XV/77/99 z dnia 28 grudnia 1999r. 

 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XLVIII/298/2010 

Rady Miejskiej Wňgrowa 
z dnia 1 kwietnia 2010r. 

 
w sprawie rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia uwag  

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 
2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 
2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 
2006r. Nr 45, poz. 319 Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 
1635, Dz.U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz.U. z 
2008r. Nr 199, poz. 1227, Dz.U z 2008r. Nr 201, 
poz. 1237, Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1413) Rada 
Miejska Wňgrowa rozstrzyga, co nastňpuje: 

§ 1.1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Burmistrz Miasta 
Wňgrowa ogłosił w prasie miejscowej oraz po-
przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń o wyło-
şeniu do publicznego wglņdu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozņ oddziaływania na środowisko. 
Termin wyłoşenia projektu planu do publicznego 
wglņdu został określony w dniach od 14 sierpnia 
2008r. do 17 września 2008r., dnia 3 września 
2008r. została zorganizowana dyskusja publiczna 
nad przyjňtymi w projekcie planu rozwiņzaniami. 

2. W ogłoszeniu wyznaczono nieprzekraczalny 
termin na dzień 9 paŝdziernika 2008r. w którym 
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organiza-
cyjne nie posiadajņce osobowości prawnej mogły 
wnosiń uwagi dotyczņce projektu planu. 

§ 2. Rada Miejska Wňgrowa stwierdza, iş do 
wyłoşonego projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Wňgrowa – 
Osiedle „Glinki”, złoşono dwadzieścia jeden 
uwag. 

§ 3. Rada Miejska Wňgrowa podtrzymuje roz-
strzygniňcia Burmistrza Miasta Wňgrowa o 
uwzglňdnieniu w całości dziesiňciu uwag. 

§ 4.1. W dniu 4 września 2008r. złoşono uwagň 
w odniesieniu do działki nr 3818 dotyczņcņ braku 
zgody na przeprowadzenie drogi przez przedmio-
towņ działkň lub ewentualne wyraşenie zgody na 
przeprowadzenie drogi po zamianie gruntów na 
inne z moşliwościņ wykorzystania na gospodar-
stwo rolne. 

2. Uwaga została nieuwzglňdniona. Działka po-
łoşona w kwartale ulic: Traugutta, Ogrodowej i 
Zwyciňstwa. Na działce ewidencyjnej nr 3818 ist-
nieje obecnie budynek mieszkalny jednorodzinny, 
a na zapleczu działki, budynki gospodarcze. We-
wnņtrz kwartału ulic, oraz wzdłuş ulicy Traugutta 
istniejņ znaczne obszary niezabudowane, które 
mogņ byń podzielone na działki budowlane i za-
budowane po zapewnieniu im dostňpu do drogi 
publicznej. W celu zapewnienia dostňpu do drogi 
publicznej nowowydzielanym działkom budowla-
nym, ustalono w projekcie planu miejscowego 
ciņg pieszo-jezdny o szerokości w liniach rozgra-
niczajņcych 8m. Zgodnie z załoşeniami projektu 
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planu, droga ta ma byń połņczona z ulicņ Ogro-
dowņ, bňdņcņ drogņ publiczna klasy dojazdowej i 
ma zapewniań dostňp do niej ośmiu nowowydzie-
lanym działkom budowlanym, w tym, działkom 
połoşonym wzdłuş ulicy Traugutta bňdņcej drogņ 
zbiorczņ, z której zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5) rozpo-
rzņdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadań drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 
ze zm.) naleşy dņşyń do ograniczenia liczby zjaz-
dów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod 
nowņ zabudowň. Zgodnie z art. 2 pkt 14) ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) pod pojňciem dostňpu do drogi publicznej 
naleşy rozumień bezpośredni dostňp do drogi 
publicznej albo dostňp do niej przez drogň we-
wnňtrznņ lub przez ustanowienie odpowiedniej 
słuşebności drogowej. Ciņg pieszo-jezdny bňdzie 
w tym wypadku pełnił rolň drogi wewnňtrznej. 
Przedmiotowy ciņg pieszo-jezdny został zaprojek-
towany w obrňbie działki ewidencyjnej nr 3818 w 
taki sposób, aby nie naruszań istniejņcej zabudo-
wy, ani funkcjonalności zagospodarowanej nieru-
chomości, tzn.: na drogň zajňto ośmiometrowy 
pas terenu bezpośrednio przylegajņcy do północ-
nej granicy działki z działkņ sņsiedniņ stanowiņcņ 
odrňbnņ własnośń. Reasumujņc, projektowany 
ciņg pieszo-jezdny jest niezbňdny do obsługi dzia-
łek ewidencyjnych, które obecnie nie posiadajņ 
właściwego dostňpu do drogi publicznej, a jego 
przebieg nie wpływa w znaczņcy sposób na do-
tychczasowe korzystanie z nieruchomości, której 
uwaga dotyczy. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ww. usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, jeşeli, w zwiņzku z uchwaleniem planu miej-
scowego, albo jego zmianņ, korzystanie z nieru-
chomości lub jej czňści w dotychczasowy sposób 
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem 
stało siň niemoşliwe bņdŝ istotnie ograniczone, 
właściciel, albo uşytkownik wieczysty nierucho-
mości moşe şņdań od gminy: odszkodowania za 
poniesionņ rzeczywistņ szkodň albo wykupienia 
nieruchomości lub jej czňści lub realizacja rosz-
czeń moşe nastņpiń równieş w drodze zaoferowa-
nia przez gminň właścicielowi lub uşytkownikowi 
wieczystemu nieruchomości zamiennej. Zgodnie z 
przepisami, wszelkie roszczenia mogņ byń reali-
zowane dopiero po uchwaleniu planu. W tej czňści 
uwaga nie dotyczy planu miejscowego. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 5.1. W dniu 5 września 2008r. złoşono uwagň 
w odniesieniu do działek nr 2020, 2021 dotyczņcņ 
przesuniňcia drogi projektowanej wzdłuş przed-
miotowych działek za rów melioracyjny na teren 

działki stanowiņcej własnośń komunalnņ Gminy 
Wňgrów. 

2. Uwaga została czňściowo uwzglňdniona. 
Wzdłuş wschodniej granicy działek ewidencyjnych 
nr 2020, 2021, obecnie niezabudowanych, prze-
biega otwarty rów melioracyjny odwadniajņcy 
teren Osiedla Glinki. Wiňkszośń podziałów geode-
zyjnych w tym rejonie podporzņdkowanych jest 
przebiegowi przedmiotowego rowu. Uwzglňdnia-
jņc istniejņce podziały na działki ewidencyjne, 
ustalono w projekcie planu przebiegi dróg do ob-
sługi nowych terenów budowlanych osiedla. Jako 
jednņ z podstawowych dróg publicznych do ob-
sługi nowoprojektowanego osiedla ustalono dro-
gň lokalnņ z wykorzystaniem przebiegu rowu me-
lioracyjnego, zakładajņc, şe rów ten bňdzie mógł 
byń skanalizowany. Ustalenia planu zostały 
uzgodnione i zaopiniowane z właściwymi orga-
nami odpowiedzialnymi za urzņdzenia melioracji 
wodnych. Dla przedmiotowej drogi lokalnej przy-
jňto szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 18m. 
Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporzņdzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadań drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.), minimalna 
szerokośń nowoprojektowanej ulicy w klasie drogi 
lokalnej wynosi 12m. Burmistrz Miasta Wňgrowa 
po przeanalizowaniu uwagi zdecydował o zawň-
şeniu przedmiotowej drogi na odcinku w sņsiedz-
twie działek ewidencyjnych 2020, 2021 do szero-
kości od 14,5 do 16m. Przedmiotowa droga w 
całości połoşona jest poza ww. działkami ewiden-
cyjnymi, a jej zawňşenie spowodowało niemalşe 
całkowite odsuniňcie nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy poza teren przedmiotowych nieruchomości. 
W ten sposób ustalony przebieg drogi nie ograni-
cza moşliwości zagospodarowania czňści działki 
ewidencyjnej nr 2021 zgodnie z jej przeznacze-
niem tj.: na cele zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usług nieuciņşliwych. Nie ma wiňc fak-
tycznego i rzeczywistego uzasadnienia zmiany 
przebiegu projektowanej drogi, które musiałoby 
siň wiņzań z istotnymi zmianami w obrňbie skrzy-
şowania z ul. Zwyciňstwa i jej kontynuacji na pół-
noc. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 6.1. W dniu 30 września 2008r. złoşono uwa-
gň w odniesieniu do działki nr 5974/10 dotyczņcņ 
braku zgody na przeprowadzenie projektowanej 
drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 18-KDD, 
a w szczególności jej końcowego odcinka (bňdņ-
cego placem manewrowym). 
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2. Uwaga została czňściowo uwzglňdniona. 
Działka ewidencyjna nr 5974/10 stanowi nieru-
chomośń o powierzchni około 1,7ha, przy czym na 
cele róşnej zabudowy przeznaczono około 1,5 ha. 
Poniewaş plan dopuszcza podziały na działki bu-
dowlane o powierzchni około 1000m2, zaprojek-
towano drogi publiczne majņce zapewniń dostňp 
dla nowowydzielanych działek budowlanych. 
Zgodne z art. 2 pkt 12) ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
działka budowlana jest to nieruchomośń gruntowa 
lub działka gruntu, której wielkośń, cechy geome-
tryczne, dostňp do drogi publicznej oraz wyposa-
şenie w urzņdzenia infrastruktury technicznej 
spełniajņ wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikajņcych z odrňbnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego. Natomiast art. 15 ust. 2  
pkt 10) ww. ustawy mówi o tym, iş w planie miej-
scowym obowiņzkowo określa siň zasady moder-
nizacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji i infrastruktury technicznej. Droga dojazdowa 
oznaczona symbolem 18-KDD została zaprojekto-
wana, jako droga „ślepa”, która zgodnie z przepi-
sami przeciwpoşarowymi musi posiadań plac ma-
newrowy o wymiarach 20x20m, umoşliwiajņcy 
zawrócenie pojazdom specjalnym. Poniewaş skła-
dajņcy uwagň, przede wszystkim kwestionowali 
ustalenie placu manewrowego, przychylajņc siň 
czňściowo do złoşonej uwagi, zaproponowano 
przebicie „ślepej” drogi w kierunku zachodnim do 
drogi dojazdowej, co pozwoliło na likwidacjň pla-
cu manewrowego. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 7.1. W dniu 6 paŝdziernika 2008r. złoşono 
uwagň w odniesieniu do działki nr 2070/4, 2070/6 
dotyczņcņ: 

1) nieodrolnienia gruntów, na których nie zgło-
szono zakończenia budowy budynku mieszkal-
nego; 

2) nie ścinania rogów działek w rejonie skrzyşo-
wań dróg w sytuacji gdy istnieje w rzeczywi-
stości w tym miejscu ogrodzenie działki; 

3) braku moşliwości realizacji basenu kņpielowe-
go; 

4) zachowania moşliwości stosowania kaşdego 
typu opału do ogrzewania budynków; 

5) zachowania przeznaczenia działek budowla-
nych, tak aby moşna było na nich prowadziń 
nieuciņşliwņ działalnośń gospodarczņ. 

 

 

2. Uwaga została czňściowo uwzglňdniona. 

1) Do dnia 1 stycznia 2009r., zgodnie ustawņ z 
dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 ze zm.) 
zgody na zmianň przeznaczenia gruntów rol-
nych na cele nierolnicze wymagały grunty I-III 
klasy bonitacyjnej o powierzchni kompleksu 
glebowego równej lub wiňkszej niş 0,5ha oraz 
grunty IV klasy bonitacyjnej o powierzchni 
kompleksu glebowego równej lub wiňkszej niş 
1ha, a takşe gleby organiczne. W myśl przywo-
łanych przepisów, przed wyłoşeniem projektu 
planu do publicznego wglņdu wszystkie grunty 
wymagajņce uzyskania właściwych zgód, zgo-
dy te uzyskały. W dniu 1 stycznia 2009r. weszła 
w şycie zmiana ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, która wprowadziła likwidacjň 
obowiņzku uzyskania właściwych zgód na 
zmianň przeznaczenia wszystkich gruntów rol-
nych na cele nierolnicze w granicach admini-
stracyjnych miast. Dodatkowo, na mocy Art. 1 
pkt 1) ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmia-
nie ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (Dz.U. z 2008r. Nr 237, poz. 1657) wobec 
uşytków rolnych połoşonych w granicach ad-
ministracyjnych miast nie stosuje siň przepi-
sów nakazujņcych złoşenie odpowiedniego 
wniosku i uzyskania zgody na ich wyłņczenie z 
produkcji rolniczej. W zaistniałej sytuacji uwa-
ga staje siň bezzasadna. 

2) Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporzņdzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-
ca 1999r., w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadań drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) 
na skrzyşowaniach dróg lokalnych i dojazdo-
wych powinny byń stosowane naroşne ściňcia, 
nie mniejsze niş 5mx5m. Drogi w projekcie 
planu dla osiedla Glinki zostały zaprojektowane 
zgodnie z warunkami technicznymi projekto-
wania dróg. Przepisy w tym zakresie nie czyniņ 
wyjņtków równieş dla dróg istniejņcych. Ściň-
cia naroşne, sņ to tak zwane „trójkņty widocz-
ności” pozwalajņce prawidłowo zaprojektowań 
łuki skrňtów na skrzyşowaniach dróg oraz 
umoşliwiajņce bezpieczne wjazdy na skrzyşo-
wanie. Zachowywanie istniejņcych ogrodzeń w 
rejonie projektowanych skrzyşowań bňdzie siň 
wiņzało z ograniczeniem widoczności dla po-
jazdów wjeşdşajņcych na skrzyşowanie i moşe 
byń przyczynņ kolizji lub wypadków drogo-
wych. Dlatego teş pozostawia siň ściňcia w re-
jonie skrzyşowań. 
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3) Zgodnie z ustaleniami planu, działki przezna-

czone sņ na cele zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usług nieuciņşliwych. W niezbňd-
nym zagospodarowaniu działki na cele zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oprócz 
budynku mieszkalnego, budynków garaşowych 
i gospodarczych w niezbňdnym zagospodaro-
waniu działki mieszczņ siň równieş niezbňdne 
dojścia i dojazdy, miejsca parkowania pojaz-
dów, miejsce gromadzenia odpadów, obiekty i 
sieci infrastruktury technicznej, a takşe obiekty 
rekreacji indywidualnej i zieleń przydomowa. 
W tekście uchwały nie wymienia siň wszystkich 
dopuszczonych prawem obiektów wchodzņ-
cych w skład zagospodarowania działki budow-
lanej na cele zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, nie mniej ich realizacja bňdzie moş-
liwa o ile zostanņ zachowane pozostałe ustale-
nia planu w zakresie terenu biologicznie czyn-
nego i maksymalnej powierzchni zabudowy. 
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. 89, poz. 
414 ze zm.) budowa przydomowych basenów i 
oczek wodnych o powierzchni do 30 m2 nie 
wymaga pozwolenia na budowň, lecz podlega 
jedynie zgłoszeniu właściwemu organowi w 
trybie art. 30 prawa budowlanego. Basen o 
powierzchni 50m2 wymaga uzyskania pozwo-
lenia na budowň. Poniewaş nie ma potrzeby 
wyliczania w projekcie planu wszystkich ele-
mentów zagospodarowania terenu identyfiko-
wanych z zabudowņ mieszkaniowņ jednoro-
dzinnņ, pozostawia siň zapisy w tym zakresie 
bez zmian. 

4) Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) w planie miejscowym określa siň obo-
wiņzkowo zasady ochrony środowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego. W projekcie planu 
dla Osiedla Glinki w Wňgrowie, miňdzy innymi 
określono zakaz stosowania do celów grzew-
czych miału, koksu oraz olei ciňşkich i przepra-
cowanych, które stanowiņ powaşne ŝródło za-
nieczyszczeń atmosferycznych. W planie do-
puszczono w szczególności stosowanie do ce-
lów grzewczych takich paliw jak: gaz, energia 
elektryczna, paliwa stałe lub inne odnawialne 
ŝródła energii. Ograniczenia te pozwalajņ za-
bezpieczyń środowisko i mieszkańców osiedla 
przed emisjņ zanieczyszczeń do atmosfery w 
wyniku spalania substancji emitujņcych pyły i 
gazy, w tym uciņşliwe odory. 

5) Uwaga w zakresie zachowania dla przedmio-
towych działek przeznaczenia umoşliwiajņcego 
prowadzenie nieuciņşliwej działalności gospo-
darczej została uwzglňdniona. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 8.1. W dniu 7 paŝdziernika 2008r. złoşono 
uwagň w odniesieniu do działki nr 2065/4 oraz 
całego obszaru objňtego planem miejscowym, 
dotyczņcņ: 

1) dopisania do § 9 pkt 2 dotyczņcego lokalizowa-
nia wolnostojņcych obiektów garaşowych i go-
spodarczych nastňpujņcych słów- „za zgodņ 
stron” (sņsiadów), 

2) określenia nieprzekraczalnej linii zabudowy dla 
budynków gospodarczych mniejszej niş 50% 
długości działki sņsiedniej, 

3) wprowadzenia do planu zakazu stawiania bu-
dynków tymczasowych, 

4) nieumieszczania w planie w obrňbie ulicy 
Wierzbowej wszelkiego rodzaju usług. 

2. Uwaga została czňściowo uwzglňdniona. 

1) Uwaga w zakresie uzupełnienia paragrafu 9 
ust. 2 o słowa: „za zgodņ stron” została 
uwzglňdniona. 

2) W projekcie planu miejscowego ustalono nie-
przekraczalne linie zabudowy, które dotyczņ 
wszystkich obiektów budowlanych lokalizowa-
nych na danej działce budowlanej. Dla granic 
działek budowlanych, gdzie nie ustalono linii 
zabudowy obowiņzujņ przepisy § 12 rozporzņ-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadań budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Dodat-
kowo w ustaleniach planu zawarto zapis o 
moşliwości zblişania zabudowy garaşowej i go-
spodarczej do granicy działki sņsiedniej za zgo-
dņ stron o co wnioskowano. Ograniczenia w 
lokalizowaniu zabudowy wynikajņ z ustalonych 
minimalnych powierzchni terenów biologicznie 
czynnych oraz maksymalnych powierzchni za-
budowy dla poszczególnych działek budowla-
nych. W zwiņzku z powyşszym nie wprowadza 
siň zmian w tym zakresie w projekcie planu. 

3) W projekcie planu wprowadzono zakaz realiza-
cji tymczasowej zabudowy usługowo-
handlowej za wyjņtkiem kiosków handlowych 
oraz całkowity zakaz tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych. Nie wprowadzono na-
tomiast całkowitego zakazu realizacji zabudowy 
tymczasowej. Bowiem Art. 3 pkt 5 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. 89, 
poz. 414 ze zm.) mówi, şe tymczasowy obiekt 
budowlany to obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego uşytkowania w okresie krótszym 
od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
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takşe obiekt budowlany niepołņczony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilo-
ny sprzedaşy ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urzņdze-
nia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontene-
rowe. Tak wiňc wprowadzajņc całkowity zakaz 
zabudowy tymczasowej zakazano by lokalizo-
wania obiektów tymczasowych koniecznych na 
czas budowy. Zakazujņc natomiast jedynie 
tymczasowej zabudowy handlowo-usługowej, 
garaşowej czy gospodarczej w wystarczajņcy 
sposób chroni siň ład przestrzenny osiedla. 

4) W zakresie niedopuszczenia w obrňbie ulicy 
Wierzbowej wszelkiego rodzaju usług, postulat 
wypełniono wycofujņc siň z wskazywania tere-
nów na cele zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usług nieuciņşliwych, dla tych dzia-
łek, których właściciele o to wnioskowali. Na 
pozostałych działkach dotychczasowe przezna-
czenie terenu zachowano. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 9.1. W dniu 8 paŝdziernika 2008r. złoşono 
uwagň w odniesieniu do działki nr 4050 dotyczņcņ 
braku zgody na przeznaczenie działki na cele uşyt-
ków zielonych. 

2. Uwaga została nieuwzglňdniona. Przedmio-
towa nieruchomośń w czňści południowej została 
przeznaczona na cele zieleni parkowej. Przezna-
czenie to jest skutkiem konieczności uzyskania 
zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Wň-
growa przyjňtego uchwałņ nr XV/77/99 Rady Miej-
skiej Wňgrowa z dnia 28 grudnia 1999r. W stu-
dium przedmiotowa działka stanowi teren zieleni 
wyłņczony spod zabudowy. Zgodnie z art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) plan miejscowy uchwala rada 
gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustale-
niami studium […]. Zmiana przeznaczenia terenu 
na cele budowlane wymaga zmiany studium. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 10.1. W dniu 8 paŝdziernika 2008r. złoşono 
uwagň w odniesieniu do działki nr 3837 dotyczņcņ: 

1) braku zgody na przeznaczenie działki na cele 
uşytków zielonych, działka powinna byń prze-
znaczona na cele budowlane, 

2) braku zgody na graniczņcņ z działkņ drogň, 

3) braku zgody na sņsiedztwo straşy poşarnej. 

2. Uwaga została nieuwzglňdniona. 

1) Przedmiotowa nieruchomośń w całości została 
przeznaczona na cele zieleni parkowej. Prze-
znaczenie to jest wynikiem zgodności ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Wňgrowa przyjň-
tego uchwałņ nr XV/77/99 Rady Miejskiej Wň-
growa z dnia 28 grudnia 1999r. W studium 
przedmiotowa działka stanowi teren zieleni wy-
łņczony spod zabudowy. Zgodnie z art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 ze zm.) plan miejscowy uchwala 
rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z 
ustaleniami studium […]. Zmiana przeznacze-
nia terenu na cele budowlane wymaga zmiany 
studium. 

2) Wzdłuş wschodniej granicy działki ewidencyj-
nej nr 3837 na odcinku około 20m ustalono 
drogň publicznņ klasy lokalnej o szerokości w 
liniach rozgraniczajņcych 12m. Przedmiotowa 
droga nie została ustalona kosztem działki bu-
dowlanej nr 3837, a jej przebieg nie ogranicza 
dotychczasowego sposobu wykorzystania 
przedmiotowej nieruchomości. Przebieg drogi 
lokalnej ustalono w oparciu o istniejņcy rów 
melioracyjny oraz dostosowano do istniejņcych 
podziałów na działki budowlane. Zgodnie z art. 
15 ust. 2 pkt 10) ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w planie 
miejscowym obowiņzkowo określa siň zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej. Po-
niewaş Osiedle Glinki niemalşe w całości sta-
nowi nowe tereny budowlane, koniecznym by-
ło ustalenie siatki dróg publicznych do obsługi 
projektowanych działek budowlanych. 

3) W przedmiotowym planie miejscowym nie 
ustalono terenu z jednoznacznym przeznacze-
niem na cele straşy poşarnej. Teren 42-U 
(obecnie 38-U) został przeznaczony na cele za-
budowy usług nieuciņşliwych, usług publicz-
nych, usług sportu. Kaşde z wymienionych 
powyşej przeznaczeń moşe zaistnień łņcznie lub 
oddzielnie. W planie miejscom nie zapisano, 
jaki rodzaj usług moşe tu byń zlokalizowany. 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 
ze zm.) wskazuje szereg obiektów, które naleşy 
uznań za cel publiczny, miňdzy innymi obiekty 
słuşņce do zapewnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego, do których zaliczyń naleşy straş po-
şarnņ. Zgodnie z art. 17 pkt 1) i 3) ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym burmistrz ogłasza o przystņpieniu do spo-
rzņdzenia planu, określajņc formň, miejsce i 
termin składania wniosków do planu, a na-
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stňpnie rozpatruje wnioski do planu. Na tym 
etapie Państwowa Powiatowa Komenda Straşy 
Poşarnej wniosła o przekazanie działki nr 3846 
na cele straşy poşarnej. Działka stanowiņca 
własnośń komunalnņ gminy Wňgrów została 
przekazana i przeznaczona w projekcie planu 
zgodnie ze złoşonym wnioskiem. Bowiem 
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) zaspokojenie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty naleşy do zadań własnych 
gminy. W szczególności zadania własne obej-
mujņ sprawy pkt 14) porzņdku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony prze-
ciwpoşarowej i przeciwpowodziowej, w tym 
wyposaşenia i utrzymania gminnego magazy-
nu przeciwpowodziowego. Wypełniajņc zada-
nia własne, gmina wskazała teren z moşliwości 
lokalizacji usług publicznych, równieş straşy 
poşarnej. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 11.1. W dniu 8 paŝdziernika 2008r. złoşono 
uwagň w odniesieniu do działki nr 4073 dotyczņcņ 
braku zgody na przebieg drogi dojazdowej przez 
teren przedmiotowej działki. 

2. Uwaga została czňściowo uwzglňdniona. 
Wzdłuş wschodniej granicy działki nr 4073 została 
ustalona droga publiczna klasy dojazdowej ozna-
czona symbolem KDD-17, o szerokośń w liniach 
rozgraniczajņcych 10m, co wynika bezpośrednio z 
§ 7 ust. 1 rozporzņdzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadań drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.). Zaprojektowana 
droga miała słuşyń obsłudze działek budowlanych 
nr 4074/4, 4074/3 oraz ewentualnie 4 działek bu-
dowlanych, które zgodnie z ustaleniami planu 
mogłyby powstań w wyniku wtórnego podziału 
działki nr 4073. Ponadto droga ta ma słuşyń 
udroşnieniu siňgacza dojazdowego oznaczonego 
symbolem KDD-14 (obecnie KDD-13), wzdłuş któ-
rego planuje siň realizacjň osiedla wielorodzinne-
go. Zgodne z art. 2 pkt 12) ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) działka 
budowlana jest to nieruchomośń gruntowa lub 
działka gruntu, której wielkośń, cechy geome-
tryczne, dostňp do drogi publicznej oraz wyposa-
şenie w urzņdzenia infrastruktury technicznej 
spełniajņ wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikajņcych z odrňbnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego. Natomiast art. 15 ust. 2 pkt 
10) ww. ustawy mówi o tym, iş w planie miejsco-
wym obowiņzkowo określa siň zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej. Działajņc w myśl prze-
pisów prawa zachowuje siň przedmiotowņ drogň 
w celu zapewnienia prawidłowej obsługi dla no-
wych terenów inwestycyjnych, przesuwajņc jņ 
jedynie czňściowo na teren działek 4074/4, 4074/3 
stanowiņcych odrňbnņ własnośń. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 12.1. W dniu 9 paŝdziernika 2008r. złoşono 
uwagň w odniesieniu do działki nr 5974/11 doty-
czņcņ braku zgody na przeprowadzenie projekto-
wanej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem  
18-KDD. 

2. Uwaga została czňściowo uwzglňdniona. 
Działka ewidencyjna nr 5974/11 jest działkņ zabu-
dowanņ zabudowņ mieszkaniowņ jednorodzinnņ, 
posiadajņcņ dostňp do drogi publicznej ulicy Aleja 
Siedlecka, która jest drogņ klasy zbiorczej. Działa-
jņc w myśl § 9 ust. 1 pkt 5) rozporzņdzenia Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999r., w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadań drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) 
mówiņcym, iş naleşy dņşyń do ograniczenia liczby 
zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych 
pod nowņ zabudowň, ustalono w planie drogň 
dojazdowņ na zapleczu działki ewidencyjnej nr 
5974/11. Droga ta w całości przebiega przez teren 
działki oznaczonej numerem 5974/10 i ma słuşyń 
zapewnieniu dostňpu do drogi publicznej dział-
kom budowlanym wydzielonym z działki 5974/10 
oraz istniejņcym działkom budowlanym posiada-
jņcym dostňp wyłņcznie do drogi zbiorczej. Wobec 
sprzeciwu właściciela działki nr 5974/10 w stosun-
ku do zaprojektowanego placu manewrowego, 
którym była zakończona droga dojazdowa na wy-
sokości działki 5974/11, zaprojektowano przedmio-
towņ drogň, jako drogň posiadajņcņ przebicie do 
drogi dojazdowej połoşonej na zachód od drogi 
KDD-18. Zgodne z art. 2 pkt 12) ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
działka budowlana jest to nieruchomośń gruntowa 
lub działka gruntu, której wielkośń, cechy geome-
tryczne, dostňp do drogi publicznej oraz wyposa-
şenie w urzņdzenia infrastruktury technicznej 
spełniajņ wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikajņcych z odrňbnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego. Natomiast art. 15 ust. 2 pkt 
10) ww. ustawy mówi o tym, iş w planie miejsco-
wym obowiņzkowo określa siň zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej. Działajņc w myśl prze-
pisów prawa zachowuje siň przedmiotowņ drogň, 
w celu zapewnienia prawidłowej obsługi dla no-
wych terenów inwestycyjnych, przekształcajņc jņ 
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jedynie w ciņg pieszo-jezdny zawňşony do 8m 
szerokości w liniach rozgraniczajņcych. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 13.1. W dniu 9 paŝdziernika 2008r. złoşono 
uwagň w odniesieniu do działki nr 6025/1 dotyczņ-
cņ: 

1) braku zgody na projektowanņ od strony 
wschodniej drogň publicznņ klasy dojazdowej, 

2) braku zgody na projektowanņ od strony pół-
nocnej drogň publicznņ klasy lokalnej. 

2. Uwaga została nieuwzglňdniona. 

1) Wzdłuş wschodniej granicy działki ewidencyj-
nej nr 6025/1 na odcinku około 160m ustalono 
drogň publicznņ klasy dojazdowej o szerokości 
w liniach rozgraniczajņcych 10m. Droga została 
ustalona kosztem niniejszej działki ewidencyj-
nej. Przedmiotowa nieruchomośń w projekcie 
planu niemalşe w całości została przeznaczona 
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usług nieuciņşliwych. Zgodnie z ustale-
niami planu działka moşe byń podzielona, na 
co najmniej 4 działki budowlane. Zgodne z art. 
2 pkt 12) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) działka budowla-
na jest to nieruchomośń gruntowa lub działka 
gruntu, której wielkośń, cechy geometryczne, 
dostňp do drogi publicznej oraz wyposaşenie w 
urzņdzenia infrastruktury technicznej spełniajņ 
wymogi realizacji obiektów budowlanych wy-
nikajņcych z odrňbnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego. Natomiast art. 15 ust. 2 
pkt 10) ww. ustawy mówi o tym, iş w planie 
miejscowym obowiņzkowo określa siň zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej. Działa-
jņc w myśl przepisów prawa zachowuje siň 
przedmiotowņ drogň w celu zapewnienia pra-
widłowej obsługi dla nowych terenów inwesty-
cyjnych, przesuwajņc jņ jedynie czňściowo na 
teren działki 1953 stanowiņcej odrňbnņ wła-
snośń. 

2) Wzdłuş północnej granicy działki ewidencyjnej 
nr 6025/1 na odcinku około 55m ustalono dro-
gň publicznņ klasy lokalnej o szerokości w li-
niach rozgraniczajņcych 12m. Przebieg drogi 
lokalnej ustalono w oparciu o istniejņcy na 
Osiedlu Glinki rów melioracyjny oraz dostoso-
wano do istniejņcych podziałów na działki bu-
dowlane. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10) ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) w planie miejscowym obo-
wiņzkowo określa siň zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej. Poniewaş Osiedle 
Glinki niemalşe w całości stanowi nowe tereny 
budowlane, koniecznym było ustalenie siatki 
dróg publicznych do obsługi projektowanych 
działek budowlanych. Przedmiotowa droga lo-
kalna stanowi jeden z podstawowych elemen-
tów planowanego układu komunikacyjnego na 
Osiedlu Glinki, a istniejņce zagospodarowanie 
terenu w sņsiedztwie ogranicza moşliwośń ko-
rekty jej przebiegu na tym odcinku, w szcze-
gólności przesuniňcie poza teren nieruchomo-
ści. Ponadto droga stanowi istotny element za-
gospodarowania terenu rozdzielajņcy tereny 
cmentarza od terenów zabudowy mieszkanio-
wej. Z uwagi na powyşsze zachowuje siň prze-
bieg przedmiotowej drogi. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 14.1. W dniu 9 paŝdziernika 2008r. złoşono 
uwagň w odniesieniu do działki nr 2035 oraz całe-
go obszaru objňtego planem dotyczņcņ: 

1) negatywnej oceny rozwiņzań planu szczególnie 
w zakresie podziałów nieruchomości, 

2) braku podania do publicznej wiadomości 
wcześniejszych projektów planu, zawierajņcych 
inne rozwiņzania sieci dróg na osiedlu Glinki, 

3) braku podania do publicznej wiadomości ar-
gumentów za kaşdym z proponowanych roz-
wiņzań sformułowanych przez profesjonalnych 
urbanistów i zainteresowanych mieszkańców, 

4) zmiany nastňpujņcych zapisów zawartych w 
czňści tekstowej projektu planu: 

a) w rozdziale II w odpowiednich paragrafach, 
zawierajņcych przepisy szczegółowe dla po-
szczególnych obszarów - zmieniń zapisy do-
tyczņce kolorów pokrycia dachu i elewacji 
zewnňtrznej przez dopuszczenie innych niş 
wymienione kolorów dla domów budowa-
nych w sņsiedztwie z juş istniejņcymi bu-
dynkami - komponujņcych siň kolorystycz-
nie z tymi sņsiednimi budynkami, 

b) w paragrafie 11 p. l d) dotyczņcym ujňń 
wodnych - dopuściń moşliwośń wykonywa-
nia ujňń wód dla pomp ciepła, 

c) w paragrafie 11 p. 4 dotyczņcym zaopatrze-
nia w ciepło - dopuściń moşliwośń stosowa-
nia do celów grzewczych odnawialnych pa-
liw stałych. 

2. Uwaga została czňściowo uwzglňdniona. 

1) Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
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zm.) w planie miejscowym określa siň obo-
wiņzkowo szczegółowe zasady i warunki scala-
nia i podziału nieruchomości objňtych planem. 
Zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wy-
maganego zakresu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 
Nr 164, poz. 1587) szczegółowe ustalenie doty-
czņce zasad scalania i podziału działek dotyczņ: 
minimalnej lub maksymalnej powierzchni 
działki budowlanej, minimalnych lub maksy-
malnych szerokości frontów działek oraz kņta 
połoşenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego. W planie miejscowym ustalono 
układ drogowy oraz tereny budowlane nawiņ-
zujņc do istniejņcych podziałów na działki bu-
dowlane i maksymalnie nawiņzujņc do prze-
biegu granic nieruchomości. Wypełniajņc po-
stanowienia ww. przepisów ustalono zasady 
podziału na działki budowlane, a na rysunku 
planu wskazano jedynie proponowane podziały 
na działki budowlane nie bňdņce ustaleniami 
planu. W tym zakresie właściciele nieruchomo-
ści bňdņ mogli dowolnie dokonań podziału 
gruntu pod warunkiem zachowania ustaleń 
planu w zakresie parametrów nieruchomości. Z 
uwagi na powyşsze zachowuje siň przyjňte za-
sady podziału nieruchomości. 

2) Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) burmistrz po 
podjňciu przez radň gminy uchwały o przystņ-
pieniu do sporzņdzenia planu miejscowego ko-
lejno przeprowadza procedurň sporzņdzenia 
planu. W jednym z etapów końcowych tejşe 
procedury ustawa gwarantuje właścicielom 
nieruchomości wglņd do projektu planu oraz 
moşliwośń złoşenia do niego uwagi. Projekt 
planu przeszedł wcześniejsze etapy zmierzajņce 
do wersji umoşliwiajņcej jego upublicznienie, a 
wiňc został zaopiniowany i uzgodniony, uzyskał 
właściwe zgody na zmianň przeznaczenia grun-
tów rolnych i leśnych na cele nieleśne. Na eta-
pie wyłoşenia do publicznego wglņdu funkcjo-
nuje juş jedyna przyjňta wersja projektu planu 
zaakceptowana przez właściwe organy i insty-
tucje. Wcześniejsze ewentualne wersje robocze 
nie podlegajņ dalszej procedurze. Dlatego 
ustawa mówi o konieczności zachowania ko-
lejności procedury formalno-prawnej. Nie za-
chodzi, wiňc prawna moşliwośń upubliczniania 
innej wersji projektu planu, niş ta która przeszła 
wszystkie wcześniejsze etapy procedury plani-
stycznej. 

3) Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) bur-

mistrz po podjňciu przez radň gminy uchwały o 
przystņpieniu do sporzņdzenia planu miejsco-
wego kolejno przeprowadza procedurň sporzņ-
dzenia planu. Jednym z elementów tejşe pro-
cedury jest uzyskanie opinii gminnej lub innej 
właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbani-
styczno-architektonicznej. Komisja ta, zgodnie z 
art. 8 ust. 6 Komisja składa siň z osób o wy-
kształceniu i przygotowaniu fachowym zwiņza-
nych bezpośrednio z teoriņ i praktykņ plano-
wania przestrzennego, w tym co najmniej w 
połowie z osób rekomendowanych przez bran-
şowe stowarzyszenia i samorzņdy zawodowe. 
Równieş przedmiotowy projekt planu został 
poddany opiniowaniu przez komisje urbani-
styczno-architektonicznņ, która zaopiniowała 
projekt pozytywnie. Wypełniajņc postulaty 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, projekt planu został poddany 
wyłoşeniu do publicznego wglņdu, a kaşdy za-
interesowany mógł złoşyń do niego uwagň. 
Przepisy prawa nie nakładajņ obowiņzku upu-
bliczniania argumentacji przemawiajņcej za 
przyjňtymi rozwiņzaniami. Dajņ natomiast moş-
liwośń dyskusji publicznej nad przyjňtymi roz-
wiņzaniami, z udziałem zainteresowanych 
stron. 

4) W projekcie planu, w celu kształtowania ładu 
przestrzennego, ustalono szczegółowe zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Miňdzy 
innymi ustalono zasady kształtowania dachów, 
pokryń dachowych i elewacji zewnňtrznych, co 
w istotny sposób wpływa na wizerunek osie-
dla. Plan miejscowy jest dokumentem umoşli-
wiajņcym osiņgniňcie ładu przestrzennego po-
przez wypełnianie jego postulatów. Zgodnie z 
art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) plan miej-
scowy jest aktem prawa miejscowego, a wiňc 
wszelkie ustalenia zawarte w planie muszņ byń 
jednoznaczne i nie dawań moşliwości nadinter-
pretacji. Wprowadzenie proponowanego w 
uwadze zapisu o dopuszczeniu innych niş wy-
mienione kolorów dla domów budowanych w 
sņsiedztwie z juş istniejņcymi budynkami - 
komponujņcych siň kolorystycznie z tymi sņ-
siednimi budynkami, spowoduje şe zapisy 
przestanņ byń jednoznaczne i trudno bňdzie 
określiń rozmiar sņsiedztwa branego pod uwa-
gň oraz zgodnośń kolorystyki. Z uwagi na po-
wyşsze projekt planu w tym zakresie pozostaje 
bez zmian. W zakresie moşliwości wykonywa-
nia ujňń wód dla pomp cieplnych, w tekście 
uchwały dopuszczono realizacje ujňń wód do 
celów gospodarczych. W zakresie dopuszczenia 
do moşliwośń stosowania do celów grzew-
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czych odnawialnych paliw stałych, w tekście 
uchwały dopuszczono ten rodzaj paliw. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 15.1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Burmistrz 
Miasta Wňgrowa ogłosił w prasie miejscowej oraz 
poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, a tak-
şe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 
paŝdziernika 2008r. o udostňpnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, 
poz. 1227) na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzňdu Miejskiego w Wňgrowie o po-
nownym wyłoşeniu do publicznego wglņdu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wraz z prognozņ oddziaływania na 
środowisko. Termin wyłoşenia projektu planu do 
publicznego wglņdu został określony w dniach od 
29 grudnia 2008r. do 30 stycznia 2009r., dnia 22 
stycznia 2009r. została zorganizowana dyskusja 
publiczna nad przyjňtymi w projekcie planu roz-
wiņzaniami. 

2. W ogłoszeniu wyznaczono nieprzekraczalny 
termin na dzień 20 lutego 2009r., w którym osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadajņce osobowości prawnej mogły wnosiń 
uwagi dotyczņce projektu planu. 

§ 16. Rada Miejska Wňgrowa stwierdza, iş do 
wyłoşonego projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Wňgrowa – 
Osiedle „Glinki”, złoşono dwadzieścia dwie uwa-
gi. 

§ 17. Rada Miejska Wňgrowa podtrzymuje roz-
strzygniňcia Burmistrza Miasta Wňgrowa o 
uwzglňdnieniu w całości czternastu uwag. 

§ 18.1. W dniu 2 lutego 2009r. złoşono uwagň 
w odniesieniu do działek nr 2020, 2021 dotyczņcņ 
przesuniňcia drogi projektowanej wzdłuş przed-
miotowych działek za rów melioracyjny na teren 
działki stanowiņcej własnośń komunalnņ Gminy 
Wňgrów i przekazanie działki sņsiedniej p. Matu-
siakowej. 

2. Uwaga została nieuwzglňdniona. Wzdłuş 
wschodniej granicy działek ewidencyjnych nr 
2020, 2021, obecnie niezabudowanych, przebiega 
otwarty rów melioracyjny odwadniajņcy teren 
Osiedla Glinki. Wiňkszośń podziałów geodezyj-
nych w tym rejonie podporzņdkowanych jest 
przebiegowi przedmiotowego rowu. Uwzglňdnia-
jņc istniejņce podziały na działki ewidencyjne, 
ustalono w projekcie planu przebiegi dróg do ob-
sługi nowych terenów budowlanych osiedla. Jako 

jednņ z podstawowych dróg publicznych do ob-
sługi nowoprojektowanego osiedla ustalono dro-
gň lokalnņ z wykorzystaniem przebiegu rowu me-
lioracyjnego, zakładajņc, şe rów ten bňdzie mógł 
byń skanalizowany. Ustalenia planu zostały 
uzgodnione i zaopiniowane z właściwymi orga-
nami odpowiedzialnymi za urzņdzenia melioracji 
wodnych. Dla przedmiotowej drogi lokalnej przy-
jňto szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 18m. 
Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporzņdzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadań drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.), minimalna 
szerokośń nowoprojektowanej ulicy w klasie drogi 
lokalnej wynosi 12m. Burmistrz Miasta Wňgrowa 
po przeanalizowaniu uwagi złoşonej w trakcie 
pierwszego wyłoşenia projektu planu do publicz-
nego wglņdu, zdecydował o zawňşeniu przedmio-
towej drogi na odcinku w sņsiedztwie działek ewi-
dencyjnych 2020, 2021 do szerokości od 14,5 do 
16m. Przedmiotowa droga w całości połoşona jest 
poza ww. działkami ewidencyjnymi, a jej zawňşe-
nie spowodowało niemalşe całkowite odsuniňcie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy poza teren 
przedmiotowych nieruchomości. W ten sposób 
ustalony przebieg drogi nie ogranicza moşliwości 
zagospodarowania czňści działki ewidencyjnej nr 
2021 zgodnie z jej przeznaczeniem tj.: na cele za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
nieuciņşliwych. Nie ma wiňc faktycznego i rzeczy-
wistego uzasadnienia zmiany przebiegu projekto-
wanej drogi, które musiałoby siň wiņzań z istot-
nymi zmianami w obrňbie skrzyşowania z ul. Zwy-
ciňstwa i jej kontynuacji na północ. Działka sņ-
siednia, o przekazanie, której wnioskuje składajņcy 
uwagň stanowi własnośń prywatnņ. Gmina nie 
moşe wiňc dysponowań przedmiotowņ nierucho-
mościņ i decydowań o jej przekazaniu komukol-
wiek. Nieruchomośń moşe byń nabyta przez wnio-
skodawcň w drodze umowy cywilno-prawnej, co 
nie jest przedmiotem procedury sporzņdzania 
planu. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 19.1. W dniu 11 lutego 2009r. złoşono uwagň 
w odniesieniu do działki nr 2040/1 dotyczņcņ bra-
ku zgody na poszerzenie drogi lokalnej kosztem 
przedmiotowej działki. 

2. Uwaga została nieuwzglňdniona. Wzdłuş 
wschodniej granicy terenu objňtego opracowa-
niem istnieje droga polna o szerokości 7m. Zgod-
nie z art. 15 ust. 2 pkt 10) ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w planie 
miejscowym obowiņzkowo określa siň zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
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komunikacji i infrastruktury technicznej. Poniewaş 
Osiedle Glinki niemalşe w całości stanowi nowe 
tereny budowlane, koniecznym było ustalenie 
siatki dróg publicznych do obsługi projektowa-
nych działek budowlanych. Przedmiotowa droga 
lokalna stanowi jeden z podstawowych elemen-
tów planowanego układu komunikacyjnego na 
Osiedlu Glinki. Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporzņdze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadań drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 ze 
zm.) minimalna szerokośń nowoprojektowanej 
drogi publicznej klasy lokalnej wynosi 12 m. W 
stosunku do przedmiotowej drogi z uwagi na jej 
strategiczny dla osiedla charakter przeznaczono 
14m pas terenu. Umoşliwi to zlokalizowanie w 
liniach rozgraniczajņcych drogi jezdni, chodników 
oraz ścieşki rowerowej, a takşe sieci infrastruktury 
technicznej. Jest to szczególnie istotne w przy-
padku terenów granicznych pomiňdzy terenami 
zabudowanymi a otwartymi, zwłaszcza w sytuacji 
planowania dalszego rozwoju miasta. Z uwagi na 
powyşsze linie rozgraniczajņce przedmiotowej 
drogi pozostajņ bez zmian. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 20.1. W dniu 17 lutego 2009r. złoşono uwagň 
w odniesieniu do działki nr 3818 dotyczņcņ braku 
zgody na przeprowadzenie drogi przez przedmio-
towņ działkň. 

2. Uwaga została nieuwzglňdniona. Działka po-
łoşona w kwartale ulic: Traugutta, Ogrodowej i 
Zwyciňstwa. Na działce ewidencyjnej nr 3818 ist-
nieje obecnie budynek mieszkalny jednorodzinny, 
a na zapleczu działki, budynki gospodarcze. We-
wnņtrz kwartału ulic, oraz wzdłuş ulicy Traugutta 
istniejņ znaczne obszary niezabudowane, które 
mogņ byń podzielone na działki budowlane i za-
budowane po zapewnieniu im dostňpu do drogi 
publicznej. W celu zapewnienia dostňpu do drogi 
publicznej nowowydzielanym działkom budowla-
nym, ustalono w projekcie planu miejscowego 
ciņg pieszo-jezdny o szerokości w liniach rozgra-
niczajņcych 8m. Zgodnie z załoşeniami projektu 
planu, droga ta ma byń połņczona z ulicņ Ogro-
dowņ, bňdņcņ drogņ publiczna klasy dojazdowej i 
ma zapewniań dostňp do niej ośmiu nowowydzie-
lanym działkom budowlanym, w tym, działkom 
połoşonym wzdłuş ulicy Traugutta bňdņcej drogņ 
zbiorczņ, z której zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5) rozpo-
rzņdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadań drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 
ze zm.) naleşy dņşyń do ograniczenia liczby zjaz-
dów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod 

nowņ zabudowň. Zgodnie z art. 2 pkt 14) ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) pod pojňciem dostňpu do drogi publicznej 
naleşy rozumień bezpośredni dostňp do drogi 
publicznej albo dostňp do niej przez drogň we-
wnňtrznņ lub przez ustanowienie odpowiedniej 
słuşebności drogowej. Ciņg pieszo-jezdny bňdzie 
w tym wypadku pełnił rolň drogi wewnňtrznej. 
Przedmiotowy ciņg pieszo-jezdny został zaprojek-
towany w obrňbie działki ewidencyjnej nr 3818 w 
taki sposób, aby nie naruszań istniejņcej zabudo-
wy, ani funkcjonalności zagospodarowanej nieru-
chomości, tzn.: na drogň zajňto ośmiometrowy 
pas terenu bezpośrednio przylegajņcy do północ-
nej granicy działki z działkņ sņsiedniņ stanowiņcņ 
odrňbnņ własnośń. Reasumujņc, projektowany 
ciņg pieszo-jezdny jest niezbňdny do obsługi dzia-
łek ewidencyjnych, które obecnie nie posiadajņ 
właściwego dostňpu do drogi publicznej, a jego 
przebieg nie wpływa w znaczņcy sposób na do-
tychczasowe korzystanie z nieruchomości, której 
uwaga dotyczy. W zwiņzku z powyşszym pod-
trzymuje siň rozstrzygniecie niniejszej uwagi. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 21. Brak treści 

1. W dniu 17 lutego 2009r. złoşono uwagň w od-
niesieniu do działki nr 2065/4 oraz całego ob-
szaru objňtego planem, dotyczņcņ: 

1) dopisania do § 9 pkt 2 dotyczņcego lokali-
zowania wolnostojņcych obiektów garaşo-
wych i gospodarczych nastňpujņcych słów - 
„za zgodņ stron” (sņsiadów), 

2) określenia nieprzekraczalnej linii zabudowy 
dla budynków gospodarczych mniejszej niş 
50% długości działki sņsiedniej, 

3) wprowadzenia do planu zakazu stawiania 
budynków tymczasowych. 

2. Uwaga została czňściowo uwzglňdniona. 

1) Uwaga w zakresie uzupełnienia paragrafu 9 
ust. 2 o słowa: „za zgodņ stron” została 
uwzglňdniona. 

2) W projekcie planu miejscowego ustalono 
nieprzekraczalne linie zabudowy, które do-
tyczņ wszystkich obiektów budowlanych lo-
kalizowanych na danej działce budowlanej. 
Dla granic działek budowlanych, gdzie nie 
ustalono linii zabudowy obowiņzujņ przepi-
sy § 12 rozporzņdzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny od-
powiadań budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75, poz. 690 ze zm.). Dodatkowo w usta-
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leniach planu zawarto zapis o moşliwości 
zblişania zabudowy garaşowej i gospodar-
czej do granicy działki sņsiedniej za zgodņ 
stron, o co wnioskowano. Ograniczenia w 
lokalizowaniu zabudowy wynikajņ z ustalo-
nych minimalnych powierzchni terenów 
biologicznie czynnych oraz maksymalnych 
powierzchni zabudowy dla poszczególnych 
działek budowlanych. W zwiņzku z powyş-
szym nie wprowadza siň zmian w tym za-
kresie w projekcie planu. 

3) W projekcie planu wprowadzono zakaz re-
alizacji tymczasowej zabudowy usługowo-
handlowej za wyjņtkiem kiosków handlo-
wych oraz całkowity zakaz tymczasowych 
obiektów usługowo - handlowych. Nie 
wprowadzono natomiast całkowitego zaka-
zu realizacji zabudowy tymczasowej. Bo-
wiem Art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. prawo budowlane (Dz.U. 89, poz. 414 
ze zm.) mówi, şe tymczasowy obiekt budow-
lany to obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uşytkowania w okresie krótszym 
od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiór-
ki, a takşe obiekt budowlany niepołņczony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaşy ulicznej i wy-
stawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urzņdzenia rozrywkowe, ba-
rakowozy, obiekty kontenerowe. Tak, wiňc 
wprowadzajņc całkowity zakaz zabudowy 
tymczasowej zakazano by lokalizowania 
obiektów tymczasowych koniecznych na 
czas budowy. Zakazujņc natomiast jedynie 
tymczasowej zabudowy handlowo - usłu-
gowej, garaşowej czy gospodarczej w wy-
starczajņcy sposób chroni siň ład prze-
strzenny osiedla. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wymaga 
ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 22.1. W dniu 18 lutego 2009r. złoşono uwagň 
w odniesieniu do działki nr 6025/1 dotyczņcņ: 

1) braku zgody na projektowanņ od strony pół-
nocnej drogň publiczna klasy lokalnej i prośba 
o jej przesuniňcie poza teren działki. 

2) braku zgody na wyznaczenie strefy 50 m od 
cmentarza i prośba o wyznaczenie pomiňdzy 
terenem działki a cmentarzem parkingu. 

2. Uwaga została czňściowo uwzglňdniona. 

1) Wzdłuş północnej granicy działki ewidencyjnej 
nr 6025/1 na odcinku około 55m ustalono dro-
gň publicznņ klasy lokalnej o szerokości w li-
niach rozgraniczajņcych 12m. Przebieg drogi 
lokalnej ustalono w oparciu o istniejņcy na 

Osiedlu Glinki rów melioracyjny oraz dostoso-
wano do istniejņcych podziałów na działki bu-
dowlane. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10) ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) w planie miejscowym obo-
wiņzkowo określa siň zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej. Poniewaş Osiedle 
Glinki niemalşe w całości stanowi nowe tereny 
budowlane, koniecznym było ustalenie siatki 
dróg publicznych do obsługi projektowanych 
działek budowlanych. Przedmiotowa droga lo-
kalna stanowi jeden z podstawowych elemen-
tów planowanego układu komunikacyjnego na 
Osiedlu Glinki, a istniejņce zagospodarowanie 
terenu w sņsiedztwie ogranicza moşliwośń ko-
rekty jej przebiegu na tym odcinku, w szcze-
gólności przesuniňcie poza teren nieruchomo-
ści. Ponad to droga stanowi istotny element 
zagospodarowania terenu rozdzielajņcy tereny 
cmentarza od terenów zabudowy mieszkanio-
wej. Z uwagi na powyşsze zachowuje siň prze-
bieg przedmiotowej drogi. 

2) W zakresie oddzielenia terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciņş-
liwych od cmentarza dodatkowym pasem par-
kingów, co umoşliwiłoby ograniczenie zasiňgu 
strefy 50m od cmentarza na terenie przedmio-
towej nieruchomości, uwaga została uwzglňd-
niona. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 23.1. W dniu 20 lutego 2009r. złoşono uwagň 
w odniesieniu do działki nr 4041 dotyczņcņ braku 
zgody na przeznaczenie czňści przedmiotowej 
działki na cele zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej. 

2. Uwaga została nieuwzglňdniona. Na etapie 
przystņpienia do sporzņdzenia projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyłoniła siň potrzeba zagwarantowania w niniej-
szym planie miejscowym terenów na cele rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Aby 
zachowań ład przestrzenny oraz nie tworzyń sytu-
acji z natury konfliktogennych, jakie powstajņ w 
wyniku mieszania zabudowy jednorodzinnej i wie-
lorodzinnej, w planie wskazano strefň zabudowy 
wielorodzinnej w sņsiedztwie istniejņcych osiedli 
tego typu, istniejņcych po zachodniej stronie ul. 
Traugutta. Lokalizacja ta była korzystna równieş ze 
wzglňdu na fakt, iş czňśń terenów w tym rejonie 
stanowiły grunty bňdņce własnościņ komunalna 
Gminy Wňgrów, a takşe ustalone w studium za-
chowanie czňści terenów bez prawa zabudowy. 
Daje to moşliwośń zapewnienia osiedlom miesz-
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kaniowym wielorodzinnym zaplecza rekreacyjne-
go. Wypełniajņc postanowienia art. 7 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty naleşy do zadań 
własnych gminy. W szczególności zadania własne 
obejmujņ sprawy 1) ładu przestrzennego, gospo-
darki nieruchomościami, ochrony środowiska i 
przyrody oraz gospodarki wodnej; 7) gminnego 
budownictwa mieszkaniowego, w planie miej-
scowym wskazano przedmiotowe tereny jako naj-
korzystniejsze na ten cel. W zwiņzku z powyşszym 
zachowuje siň przedmiotowe przeznaczenie tere-
nu. W celu zminimalizowania oddziaływania za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej na sņsia-
dujņcņ zabudowň jednorodzinnņ, wprowadza siň 
szpalery drzew i krzewów wzdłuş linii rozgranicza-
jņcych tych terenów. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 24.1. W dniu 20 lutego 2009r. złoşono uwagň 
w odniesieniu do działki nr 2066/4 jak i całego 
obszaru objňtego planem dotyczņcņ: 

1) przywrócenia przebiegu dróg z pierwszej wersji 
projektu planu, tak aby podziały na działki mo-
gły odbywań siň bez konieczności podziału 
działek sņsiadów; 

2) przywrócenia proponowanych podziałów na 
działki budowlane; 

3) moşliwości budowy budynków dwukondygna-
cyjnych bez wyróşniania, şe jedna kondygnacja 
musi byń zlokalizowana w poddaszu uşytko-
wym, w pasie terenu wzdłuş ulicy Wierzbowej; 

4) odstņpienia od rozróşniania klas dróg w obsza-
rze planu. 

2. Uwaga została czňściowo uwzglňdniona. 

1) Uwaga w zakresie zmiany przebiegu dróg zo-
stała uwzglňdniona. 

2) Uwaga w zakresie zmiany obowiņzujņcych 
podziałów na działki budowlane na propono-
wane podziały na działki budowlane została 
uwzglňdniona. 

3) Uwaga dotyczņca zasad kształtowania zabu-
dowy wzdłuş ulicy Wierzbowej, pozostaje bez 
zmian. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. 
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty naleşy do zadań 
własnych gminy. W szczególności zadania wła-
sne obejmujņ sprawy: pkt 1) ładu przestrzen-
nego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. 
Wypełniajņc ten postulat, a takşe postulat wy-

nikajņcy z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w któ-
rym mowa o obowiņzku określania w planie 
miejscowym parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy określono w planie zasady 
kształtowania zabudowy, w tym wysokośń bu-
dynków, liczbň kondygnacji oraz rodzaj da-
chów. Ustalenia te odnoszņ siň do noworeali-
zowanej zabudowy i nie wpływajņ na istniejņcņ 
zabudowň, do momentu ewentualnej jej prze-
budowy lub rozbudowy. 

4) Określenie klas dróg wiņşe siň ściśle z określe-
niem ich parametrów technicznych, co wynika 
bezpośrednio z Rozporzņdzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-
ca 1999r., w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadań drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.). 
Z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach pu-
blicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 ze zm.) określa, 
şe kategoria dróg musi byń powiņzana z klasņ 
dróg. W granicach opracowania wystňpujņ 
drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i 
gminne. Klasy dróg zostały określone przez 
właściwych zarzņdców dróg, a nastňpnie przez 
nich uzgodnione. Klasy dróg pozostajņ bez 
zmian. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 25.1. W dniu 20 lutego 2009r. złoşono po-
nownie uwagň w odniesieniu do działki nr 4050 
dotyczņcņ braku zgody na przeznaczenie działki na 
cele uşytków zielonych. 

2. Uwaga została nieuwzglňdniona. Przedmio-
towa nieruchomośń w czňści południowej została 
przeznaczona na cele zieleni parkowej. Przezna-
czenie to jest skutkiem konieczności uzyskania 
zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wň-
growa przyjňtego uchwałņ nr XV/77/99 Rady Miej-
skiej Wňgrowa z dnia 28 grudnia 1999r. W stu-
dium przedmiotowa działka stanowi teren zieleni 
wyłņczony spod zabudowy. Zgodnie z art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) plan miejscowy uchwala rada 
gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustale-
niami studium […]. Zmiana przeznaczenia terenu 
na cele budowlane wymaga zmiany studium. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 26.1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Burmistrz 
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Miasta Wňgrowa ogłosił w prasie miejscowej oraz 
poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, a tak-
şe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 
paŝdziernika 2008r. o udostňpnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, 
poz. 1227) na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzňdu Miejskiego w Wňgrowie o po-
nownym wyłoşeniu do publicznego wglņdu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wraz z prognozņ oddziaływania na 
środowisko. Termin wyłoşenia projektu planu do 
publicznego wglņdu został określony w dniach od 
16 listopada 2009r. do 16 grudnia 2009r., dnia 3 
grudnia 2009r. została zorganizowana dyskusja 
publiczna nad przyjňtymi w projekcie planu roz-
wiņzaniami. 

2. W ogłoszeniu wyznaczono nieprzekraczalny 
termin na dzień 8 stycznia 2010r., w którym osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadajņce osobowości prawnej mogły wnosiń 
uwagi dotyczņce projektu planu. 

§ 27. Rada Miejska Wňgrowa stwierdza, iş do 
wyłoşonego projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Wňgrowa – 
Osiedle „Glinki”, złoşono dziewiňń uwag w tym 
dwie po terminie. 

§ 28. Rada Miejska Wňgrowa podtrzymuje roz-
strzygniňcia Burmistrza Miasta Wňgrowa o 
uwzglňdnieniu w całości trzech uwag. 

§ 29.1. W dniu 4 grudnia 2009r. złoşono uwagň 
w odniesieniu do działek nr 2020, 2021 dotyczņcņ 
zamiany czňści działek przeznaczonych na cele 
dróg publicznych i zieleni parkowej na sņsiedniņ 
działkň. 

2. Uwaga została nieuwzglňdniona. Działka sņ-
siednia, o przekazanie, której wnioskuje składajņcy 
uwagň stanowi własnośń prywatnņ. Gmina nie 
moşe, wiňc dysponowań przedmiotowņ nieru-
chomościņ i decydowań o jej przekazaniu komu-
kolwiek. Nieruchomośń moşe byń nabyta przez 
wnioskodawcň w drodze umowy cywilno-
prawnej, co nie jest przedmiotem procedury spo-
rzņdzania planu. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 30.1. W dniu 21 grudnia 2009r. złoşono po-
nownie uwagň w odniesieniu do działki nr 3837 
dotyczņcņ braku zgody na przeznaczenie działki na 
cele uşytków zielonych. 

2. Uwaga została nieuwzglňdniona. Przedmio-
towa nieruchomośń w całości została przeznaczo-

na na cele zieleni parkowej. Przeznaczenie to jest 
skutkiem konieczności uzyskania zgodności ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Wňgrowa przyjň-
tego uchwałņ nr XV/77/99 Rady Miejskiej Wňgro-
wa z dnia 28 grudnia 1999r. W studium przedmio-
towa działka stanowi teren zieleni wyłņczony spod 
zabudowy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwier-
dzeniu jego zgodności z ustaleniami studium […]. 
Zmiana przeznaczenia terenu na cele budowlane 
wymaga zmiany studium. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 31.1. W dniu 4 stycznia 2010r. złoşono uwagň 
w odniesieniu do działki nr 3840 dotyczņcņ braku 
zgody na przeznaczenie działki na cele uşytków 
zielonych. 

2. Uwaga została nieuwzglňdniona. Przedmio-
towa nieruchomośń w całości została przeznaczo-
na na cele zieleni parkowej. Przeznaczenie to jest 
skutkiem konieczności uzyskania zgodności ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Wňgrowa przyjň-
tego uchwałņ nr XV/77/99 Rady Miejskiej Wňgro-
wa z dnia 28 grudnia 1999r. W studium przedmio-
towa działka stanowi teren zieleni wyłņczony spod 
zabudowy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwier-
dzeniu jego zgodności z ustaleniami studium […]. 
Zmiana przeznaczenia terenu na cele budowlane 
wymaga zmiany studium. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 

§ 32.1. W dniu 7 stycznia 2010r. złoşono uwagň 
w odniesieniu do obszaru objňtego planem doty-
czņcņ: 

1) braku określenia terminu wykupu terenu pod 
drogi i chodniki; 

2) braku zgody na przebieg w sņsiedztwie działki 
ewidencyjnej nr 2065/4 drogi wewnňtrznej i 
wniosku o jej przekwalifikowanie na miejskņ; 

3) wniosku o dopisanie w planie dla terenów 
oznaczonych symbolem MN/U dopuszczenia 
prowadzenia działalności gospodarczej pod 
warunkiem umiejscowienia na danej działce 
budowlanej równieş budynku mieszkalnego; 

4) wyjaśnienia kwestii prowadzenia mediów w 
drogach niepublicznych. 
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2. Uwaga została nieuwzglňdniona. 

1) Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) w planie miejscowym obowiņzkowo okre-
śla siň sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uşytkowania tere-
nu, co w niniejszym projekcie planu zostało 
poczynione. Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 1 
ww. ustawy plan miejscowy uchwala rada 
gmin, po stwierdzeniu jego zgodności z ustale-
niami studium, rozstrzygajņc jednocześnie o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
oraz sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşņ do zadań własnych gminy oraz o 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. Niniejsze roz-
strzygniňcie stanowi załņcznik nr 3 do przed-
miotowej uchwały. 

2) Droga wewnňtrzna w całości przebiega po 
działce ewidencyjnej nr 2065 i słuşy wyłņcznie 
do obsługi przedmiotowej nieruchomości lub 
ewentualnie nieruchomości powstałych w wy-
niku podziału przedmiotowej działki. Właściciel 
nieruchomości, po terenie, której przebiega 
droga wewnňtrzna wniósł w trakcie poprzed-
nich wyłoşeń projektu planu do publicznego 
wglņdu o wydzielenie na jego terenie drogi 
wewnňtrznej zamiast publicznej. Uwaga została 
przyjňta. Zgodnie z art. 2 pkt 14) ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) pod pojňciem dostňpu do drogi publicznej 

naleşy rozumień bezpośredni dostňp do drogi 
publicznej albo dostňp do niej przez drogň we-
wnňtrznņ lub przez ustanowienie odpowiedniej 
słuşebności drogowej. Tak wiňc ewentualnie 
wydzielane działki budowlane bňdņ posiadały 
dostňp do drogi publicznej poprzez drogň we-
wnňtrznņ, co jest zgodne z prawem. Wobec 
braku przesłanek do przyjňcia uwagi, uwaga 
zostaje rozpatrzona negatywnie. 

3) W projekcie planu zróşnicowano przeznaczenie 
terenów budowlanych wskazujņc terenu zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługa-
mi dopuszczonymi wyłņcznie w budynkach 
mieszkalnych oraz tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usług nieuciņşliwych z 
moşliwościņ odrňbnego stosowania funkcji 
obu funkcji. Zabieg zastosowano w celu stwo-
rzenia moşliwości rozwojowych miasta. Wła-
ściciele nieruchomości, które zostały przezna-
czone na cele MN/U nie wnieśli uwag do pro-
jektowanego sposobu zagospodarowania ich 
działek. Poniewaş w niniejszym planie miej-
scowym dopuszczono wyłņcznie usługi nie-
uciņşliwe towarzyszņce zabudowie mieszka-
niowej, nie ma podstaw do zmiany sposobu 
zagospodarowania tych nieruchomości. 

4) W projekcie planu dopuszczono prowadzenie 
sieci infrastruktury technicznej w liniach roz-
graniczajņcych dróg wewnňtrznych. Sposób 
realizacji oraz określenie inwestora nie jest 
przedmiotem planu. 

3. Rozstrzygniňcie powyşszej uwagi nie wyma-
ga ponowienia czynności proceduralnych. 
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UCHWAŁA Nr XLVIII/241/2010 

RADY GMINY DĘBE WIELKIE 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębe Wielkie nr XLVIII/183/2006 z 25 lipca 2006r. 
w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 
1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 
2003r. Nr 159, poz. 1547 z póŝn. zm.), w zwiņzku z 
art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póŝn. zm.) - Rada Gminy Dňbe Wielkie 
uchwala, co nastňpuje: 

§ 1.1. Dokonuje siň zmian podziału gminy na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i 
numerów poprzez: 

- wykreślenie z obwodu nr 5 okrňgu wyborczego 
nr 9, 

- utworzenie obwodu nr 6 dla okrňgu wyborcze-
go nr 9. 

 


