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UCHWAŁA Nr 286/LIV/10 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru miasta Gostynina, przez który przebiega ul. Kolonia, położonego pomiędzy  
ul. 18-go Stycznia, obwodnicą, lasem i torami kolejowymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142) oraz na pod-
stawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. 
Nr 24, poz. 124) w zwiņzku z uchwałņ Rady Miej-
skiej w Gostyninie nr 76/XII/07 z dnia 28 wrzeŌnia 
2007r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru miasta Gostynina, przez który prze-
biega ul. Kolonia, połoŐonego pomiňdzy ul. 18-go 
Stycznia, projektowanņ obwodnicņ, lasem i torami 
kolejowymi Rada Miejska w Gostyninie uchwala, 
co nastňpuje: 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gostynina uchwa-
lonego uchwałņ Rady Miejskiej w Gostyninie nr 
241/XLVI/2006 z 28 wrzeŌnia 2006r.” uchwala siň 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Miasta Gostynina, przez który przebiega 
ul. Kolonia, połoŐonego pomiňdzy ul. 18-go Stycz-
nia, obwodnicņ, lasem i torami kolejowymi, zwany 
dalej planem. 

§ 2. Granice obszaru objňtego planem wyzna-
czajņ: od północy ul. 18-tego Stycznia, od wschodu 
linia rozgraniczajņca obwodnicy, od południa – 
granica terenów leŌnych NadleŌnictwa Gostynin, 
od południowego-zachodu - linia rozgraniczajņca 
ul. Kutnowskiej oraz granica terenów kolei, zgod-
nie z naniesieniem na rysunku planu w skali 
1:1000, stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 

§ 3. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ: 

1. rysunek planu – załņcznik nr 1 - stanowiņcy 
integralnņ czňŌń uchwały; 

2. wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygniňciem 
sposobu ich rozpatrzenia, stanowiņcy załņcznik 
nr 2 do uchwały; 

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

§ 4.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) obowiņzujņce i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy; 

4) symbole literowe okreŌlajņce przeznaczenie 
terenów; 

5) strefa dopuszczalnej lokalizacji stacji bazowej 
telefonii komórkowej; 

6) pas zieleni izolacyjnej. 

2. Wskazuje siň oznaczone na rysunku planu 
symbolami graficznymi urzņdzenia i strefy wyma-
gajņce szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w uŐytkowaniu: 

1) granice stref ochronnych, w których wystňpujņ 
ograniczone moŐliwoŌci zabudowy i zagospo-
darowania terenu, od linii elektroenergetycz-
nych 110kV (istniejņcych i projektowanych) i 
SN; 

2) strefy ochrony konserwatorskiej – stanowiska 
archeologiczne 

3. Pozostałe oznaczenie graficzne majņ charak-
ter informacyjny. 

§ 5. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Miejskiej w Gostyninie w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; 

2) przepisach szczególnych i odrňbnych – naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi; 
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3) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 

planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z 
treŌci nie wynika inaczej; 

4) zabudowie usługowej – naleŐy przez to rozu-
mień zabudowň przeznaczonņ do prowadzenia 
działalnoŌci usługowej; 

5) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
ekstensywnej – naleŐy przez to rozumień za-
budowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ na 
działkach o zwiňkszonym normatywie mini-
malnej powierzchni działek budowlanych oraz 
obniŐonym wskaŎniku intensywnoŌci zabu-
dowy; 

6) liniach rozgraniczajņcych – naleŐy przez to 
rozumień linie rozgraniczajņce tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania; 

7) liniach proponowanych podziałów geodezyj-
nych – naleŐy przez to rozumień zalecane w 
planie linie podziału na działki budowlane te-
renu wyznaczonego liniami rozgraniczajņcy-
mi; 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień linie wyznaczone w planie, 
okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczalnņ odle-
głoŌń zewnňtrznego lica Ōciany budynku, w 
tym takŐe podziemnych obiektów kubaturo-
wych, mogņcych stanowiń czňŌń budynku, ta-
kich jak piwnice, garaŐe itp., w stosunku do li-
nii rozgraniczajņcych, od których te linie wy-
znaczono, z dopuszczeniem wysuniňcia poza 
ten obrys o nie wiňcej niŐ 2m: schodów, oka-
pów, wykuszy, otwartych ganków, zadaszeŊ 
oraz balkonów; 

9) obowiņzujņcych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień linie wyznaczone w planie, 
okreŌlajņce połoŐenie Ōciany budynku od 
strony przestrzeni publicznych lub dróg we-
wnňtrznych, z dopuszczeniem wysuniňcia po-
za ten obrys o nie wiňcej niŐ 2m: schodów, 
okapów, wykuszy, otwartych ganków, zada-
szeŊ oraz balkonów; 

10) kalenicowym układzie zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień usytuowanie głównej bryły 
budynku na działce tak, Őe kalenica jest rów-
noległa do frontu posesji z dopuszczeniem 
odchylenia do 15° w sytuacjach, gdy front 
działki nie jest prostopadły do boków posesji 
lub usytuowanie głównej bryły budynku na 
działce w taki sposób aby kalenica była pro-
stopadła do boków posesji nieprzylegajņcych 
do ulicy; 

11) działce budowlanej - naleŐy przez to rozumień 
działkň gruntu, której cechy geometryczne, 
dostňp do drogi publicznej oraz wyposaŐenie 
w urzņdzenia infrastruktury technicznej umoŐ-
liwiajņ prawidłowe i racjonalne zabudowanie; 

12) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy - nale-
Őy przez to rozumień stosunek sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 

nadziemnych na danej działce do jej po-
wierzchni. 

13) maksymalnej powierzchni zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień stosunek sumy powierzchni 
zabudowy wszystkich budynków na danej 
działce mierzonej w obrysie zewnňtrznym 
kondygnacji parteru do powierzchni działki, 
okreŌlony w %; 

14) urzņdzeniach terenowych – naleŐy przez to 
rozumień obiekty słuŐņce rekreacji lub funk-
cjom rolniczym, np. wyposaŐenie parkowe, 
urzņdzenia ŌcieŐki zdrowia, tory przeszkód do 
jazdy konnej, boiska, itp.; 

15) miejskim systemie informacji – naleŐy przez to 
rozumień tablice i inne znaki informacyjne z 
oznaczeniami nazw ulic oraz słuŐņce orientacji 
w mieŌcie. 

Rozdział 2. 
Ustalenia dotyczące całego obszaru  

objętego planem 

§ 6.1. Ustala siň podstawowe przeznaczenie te-
renów wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi i 
oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z 
rysunkiem planu: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; 

2) MNE - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej ekstensywnej; 

3) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami; 

4) PSU - tereny zabudowy produkcyjno-
magazynowej i usługowej; 

5) RN - tereny łņk, pastwisk i zieleni niskiej; 

6) ZN – tereny zieleni nieurzņdzonej; 

7) ZL - tereny lasów; 

8) WS - tereny wód powierzchniowych i rowów 
melioracyjnych; 

9) E - tereny infrastruktury elektrotechnicznej; 

10) W - tereny infrastruktury komunalnej – ujňcie 
wody. 

2. Ustala siň podstawowe przeznaczenie tere-
nów komunikacji, wyznaczonych liniami rozgrani-
czajņcymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia 
zgodnie z rysunkiem planu: 

1) KDZ - tereny ulic publicznych klasy zbiorczej; 

2) KDL - tereny ulic publicznych klasy lokalnej; 

3) KDD - tereny ulic publicznych klasy dojazdowej; 

4) KDW - tereny ulic i dojazdów wewnňtrznych; 

5) KS – tereny parkingów. 

§ 7.1. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na 
których wyznaczono obowiņzujņce i nieprzekra-
czalne linie zabudowy musi byń sytuowana zgod-
nie z tymi liniami. 

2. Dopuszcza siň remonty i przebudowň istnie-
jņcej zabudowy usytuowanej w pasie pomiňdzy 
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liniami rozgraniczajņcymi układu komunikacyjnego 
a nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy. 

3. Do czasu realizacji zagospodarowania zgod-
nego z ustaleniami dla poszczególnych terenów 
dopuszcza siň utrzymanie dotychczasowego uŐyt-
kowania rolniczego. 

4. Dopuszcza siň zachowanie, przebudowň, roz-
budowň, nadbudowň oraz wymianň istniejņcej 
zabudowy z zastrzeŐeniem ustaleŊ ust. 1. 

§ 8. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji 
ogrodzeŊ: 

1) ogrodzenia od strony ulic naleŐy sytuowań w 
linii rozgraniczajņcej, dopuszcza siň ich miej-
scowe wycofanie w głņb działki w przypadku 
koniecznoŌci ominiňcia przeszkód (np. drzew, 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej itp.) oraz w 
miejscach sytuowania bram wjazdowych; 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach 
przy ulicach wewnňtrznych o szerokoŌci mniej-
szej niŐ 10,0m muszņ zostań cofniňte o mini-
mum 2,0m w stosunku do linii rozgraniczajņcej 
ulicy ustalonej w planie; 

3) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia - 2,0 metra 
od poziomu terenu; 

4) maksymalna wysokoŌń podmurówki - 0,6 metra 
od poziomu terenu, podmurówka musi posia-
dań przeŌwity umoŐliwiajņce swobodny spływ 
wód powierzchniowych i przechodzenie drob-
nych zwierzņt; 

5) zakaz stosowania ogrodzeŊ z prefabrykowanych 
przňseł betonowych. 

§ 9.1. Na całym obszarze planu zakazuje siň sy-
tuowania wolnostojņcych znaków informacyjno-
plastycznych i reklam. 

2. Na całym obszarze planu dopuszcza siň loka-
lizowanie reklam i znaków informacyjno - plastycz-
nych na ogrodzeniach i budynkach pod warun-
kiem, Őe powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie 
przekroczy 3m2. 

3. Zakazuje siň umieszczania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach; 

2) na obiektach małej architektury; 

3) na budowlach i urzņdzeniach miejskiej infra-
struktury technicznej (latarniach, słupach linii 
elektroenergetycznych, transformatorach, itp.); 

4) zakazuje siň wspornikowego wywieszania zna-
ków informacyjno – plastycznych i reklam poza 
linie rozgraniczajņce dróg publicznych oraz te-
reny działek sņsiednich. 

4. Ustalenia ust. 1 -3 nie dotyczņ miejskiego 
systemu informacji oraz znaków drogowych. 

§ 10.1. Ustala siň nastňpujņce zasady podziału 
działek budowlanych: 

1) dopuszcza siň łņczenie i podział działek zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi dla poszczegól-
nych terenów zawartymi w Rozdziale 3; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowania 
sņ obowiņzujņcymi granicami podziałów geo-
dezyjnych; 

3) kaŐda nowa działka budowlana winna posiadań 
zapewniony dostňp do ulicy publicznej lub we-
wnňtrznej; 

4) nowe granice działek budowlanych winny byń 
prostopadłe do linii rozgraniczajņcych ulic pu-
blicznych oraz wewnňtrznych, w tym nowo wy-
dzielanych, z tolerancjņ do 10°; 

2. Ustala siň wydzielenie ulic publicznych i we-
wnňtrznych do obsługi działek zgodnie z rysunkiem 
planu. 

3. Dopuszcza siň wydzielenie działek o po-
wierzchni i szerokoŌci frontu mniejszej niŐ okreŌlo-
na w przepisach szczegółowych wyłņcznie: 

1) w celu powiňkszenia sņsiedniej nieruchomoŌci 
pod warunkiem, Őe działka, z której wydzielony 
zostanie teren zachowa powierzchniň i szero-
koŌń frontu nie mniejszņ, niŐ okreŌlona w prze-
pisach szczegółowych; 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej. 

4. Dopuszcza siň moŐliwoŌń wydzielania tere-
nów dla wewnňtrznego układu komunikacyjnego, 
innego niŐ wskazany na rysunku planu, przy 
uwzglňdnieniu nastňpujņcych zasad: 

1) nowy układ granic zapewni bezpoŌredni dostňp 
do ulicy publicznej lub wewnňtrznej; 

2) dopuszcza siň realizowanie obsługi i dostňpu, o 
których mowa w pkt. 1, poprzez ulice we-
wnňtrzne, pod warunkiem zachowania mini-
malnej szerokoŌci 6,0m. 

5. Nie wskazuje siň terenów wymagajņcych ob-
ligatoryjnie przeprowadzenia procedury scalenia i 
podziału nieruchomoŌci w rozumieniu przepisów 
odrňbnych. 

§ 11. Ustala siň strefy ochrony konserwator-
skiej, oznaczone na rysunku planu symbolami 53-
51/19, 53-51/20 i 53-51/21, dla ochrony zabytków 
archeologicznych (stanowiska archeologiczne nr 
ew. AZP 53-51/19; 20; 21), w granicach, których 
obowiņzujņ zasady ochrony stanowisk archeolo-
gicznych okreŌlone w przepisach odrňbnych. 

§ 12.1. Ustala siň zakaz lokalizacji w obszarze 
planu przedsiňwziňń mogņcych zawsze znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko lub mogņcych poten-
cjalnie znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko w 
rozumieniu przepisów odrňbnych, za wyjņtkiem 
dróg i infrastruktury technicznej oraz z wyłņcze-
niem terenu 1.PSU zgodnie z ustaleniami § 22. 

2. Wskazuje siň, zaznaczony na rysunku planu, 
zasiňg leja depresyjnego zwiņzany z eksploatacjņ 
ujňcia wody. 

3. W granicach leja depresyjnego, o którym 
mowa w ust. 2 zakazuje siň lokalizacji indywidual-
nych ujňń wody i bezodpływowych zbiorników 
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nieczystoŌci oraz nakazuje siň przyłņczenie wszyst-
kich obiektów do miejskich sieci kanalizacyjnej i 
wodociņgowej. 

4. Dla celów ochrony przed hałasem ustala siň 
dopuszczalne poziomy hałasu w Ōrodowisku zgod-
nie z przepisami odrňbnymi: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, 
oznaczone odpowiednio symbolami MN i MNE 
– winny spełniań wymogi okreŌlone dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
oznaczone symbolem MNU oraz tereny zabu-
dowy produkcyjno-magazynowej i usługowej 
oznaczone symbolem PSU winny spełniań wy-
mogi okreŌlone dla terenów przeznaczonych na 
cele mieszkaniowo-usługowe. 

§ 13.1. Wprowadza siň szczególne warunki za-
budowy i zagospodarowania na terenach połoŐo-
nych w zasiňgu stref ochronnych napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 110kV i SN – istniejņ-
cych i planowanych oraz ustala siň zasiňgi stref 
ochronnych napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych: 

1) 110kV wynoszņce po 20m w kaŐdņ stronň od osi 
linii; 

2) SN wynoszņce po 7,5m w kaŐdņ stronň od osi 
linii; 

2. Na terenach połoŐonych w zasiňgu stref, o 
których mowa w ust. 1 i oznaczonych na rysunku 
planu, ustala siň zakaz realizacji obiektów kubatu-
rowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (po-
wyŐej 4 godzin na dobň), tj: 

1) zakazuje siň lokalizowania miejsc stałego prze-
bywania ludzi w zwiņzku z prowadzonņ działal-
noŌciņ gospodarczņ, turystycznņ, rekreacyjnņ; 

2) zakazuje siň lokalizowania budynków mieszkal-
nych i wymagajņcych szczególnej ochrony, jak 
szpitale, internaty, Őłobki, przedszkola i podob-
ne. 

3. Strefy ochronne linii elektroenergetycznych 
okreŌlone w ust. 1 i 2 – wynikajņce ze szkodliwego 
oddziaływania pola elektromagnetycznego – mogņ 
zostań przesuniňte lub zniesione odpowiednio: 

1) w przypadku zmiany przebiegu linii; 

2) w wypadku przebudowy linii 110kV i SN na linie 
kablowe. 

4. Wprowadza siň szczególne warunki zabudo-
wy i zagospodarowania na terenach bezpoŌrednio 
przylegajņcych do obwodnicy Gostynina – drogi 
klasy GP ograniczajņcej obszar planu od wschodu, 
ulicy Kutnowskiej - drogi krajowej nr 60, sņsiadujņ-
cej z obszarem planu w czňŌci północno-zachodniej 
- oraz dróg klasy zbiorczej – ulicy Kolonia i ulicy 18-
tego Stycznia, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.KDZ i 2.KDZ. 

5. W celu ochrony zdrowia ludzi przed nega-
tywnym oddziaływaniem komunikacji ustala siň 

nakaz stosowania przy rozbudowie i modernizacji 
jezdni dróg wymienionych w ust. 4 dostňpnych 
rozwiņzaŊ techniczno-budowlanych ograniczajņ-
cych uciņŐliwoŌci wynikajņce z hałasu i zanieczysz-
czenia powietrza. 

6. Wprowadza siň szczególne uwarunkowania 
dla zabudowy i zagospodarowania na terenach 
połoŐonych w zasiňgu uciņŐliwoŌci kolei, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

7. Dla ograniczenia uciņŐliwoŌci linii kolejowej 
zwiņzanych z hałasem i wibracjami nakazuje siň 
nasadzenia zieleni izolacyjnej w pasie zieleni izola-
cyjnej oznaczonym na rysunku planu. 

8. Na terenach połoŐonych w sņsiedztwie dróg 
wymienionych w ust. 4 oraz w zasiňgu uciņŐliwoŌci 
akustycznej kolei ustala siň: 

1) stosowanie w zabudowie przeznaczonej na 
stały pobyt ludzi rozwiņzaŊ ograniczajņcych 
uciņŐliwoŌci; 

2) wprowadzenie parawanów akustycznych z zie-
leni lub innych technicznych zabezpieczeŊ aku-
stycznych w przypadku stwierdzenia przekro-
czenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 

9. Wskazuje siň, oznaczone na rysunku planu, 
zasiňgi stref technologicznych liniowych elemen-
tów infrastruktury technicznej, zlokalizowanych 
poza liniami rozgraniczajņcymi dróg: 

1) gazociņgu Ōredniego ciŌnienia g225 – 1,5m od 
osi przewodu; 

2) wodociņgu do 300mm – 3m od osi przewodu; 

3) kanalizacji – 5m od osi przewodu. 

10. Strefy wymienione w ust. 9 mogņ byń prze-
suniňte lub zniesione odpowiednio: 

1) w sytuacji przełoŐenia uzbrojenia podziemnego 
w linie rozgraniczajņce ulic, 

2) dla stref wymienionych w ust. 5 pkt 2 i pkt 3 - 
na warunkach okreŌlonych przez dysponentów 
sieci. 

11. Wskazuje siň, oznaczony na rysunku planu, 
przebieg przewodów kablowych SN. W sņsiedztwie 
przewodów obowiņzujņ ograniczenia lokalizacji 
zabudowy wynikajņce z przepisów odrňbnych. 

§ 14.1. Ustala siň wyposaŐenie wszystkich tere-
nów wyznaczonych w planie do zabudowy w sieci 
zbiorowych, miejskich systemów uzbrojenia na 
nastňpujņcych zasadach: 

1) obowiņzuje wyprzedzajņca lub równoczesna 
realizacja elementów infrastruktury technicznej 
w stosunku do realizacji obiektów i urzņdzeŊ 
zagospodarowania terenu; 

2) zakaz budowy, odbudowy i rozbudowy: 

a) indywidualnych ujňń wody; 

b) indywidualnych urzņdzeŊ do gromadzenia i 
oczyszczania Ōcieków sanitarnych. 

3) ustala siň lokalizacjň przewodów zbiorczych 
sieci infrastruktury technicznej w terenach ulic 
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publicznych i wewnňtrznych oraz parkingu oraz 
dopuszcza siň rozmieszczenie sieci i urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej w pasie terenu zawar-
tym pomiňdzy okreŌlonymi planem liniami roz-
graniczajņcymi ulic, a liniņ zabudowy; 

4) w technicznie uzasadnionych przypadkach do-
puszcza siň lokalizowanie przewodów głównych 
sieci infrastruktury technicznej poza terenem 
komunikacji w oparciu o przepisy odrňbne, pod 
warunkiem, Őe nie spowoduje to istotnych 
ograniczeŊ w zagospodarowaniu i uŐytkowaniu 
terenów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, pompownie wodne, podziemne przepom-
pownie Ōcieków czy urzņdzenia telekomunikacyjne 
w tym stacje bazowe telefonii komórkowej, na 
całym obszarze objňtym planem bez koniecznoŌci 
jego zmiany. Dla wymienionych obiektów budow-
lanych nie obowiņzujņ ograniczenia wysokoŌci 
ustalone w przepisach zawartych w Rozdziale 3. 

3. Ustala siň nastňpujņce zasady obsługi w za-
kresie zaopatrzenia w wodň: 

1) zaopatrzenie obszaru objňtego planem w wodň 
(dla celów komunalnych i ochrony przeciwpo-
Őarowej) z miejskiej sieci wodociņgowej, w 
oparciu o istniejņce ujňcie wody „Kolonia”; 

2) niezaleŐnie od zasilania z sieci wodociņgowej 
naleŐy przewidzień zaopatrzenie ludnoŌci w 
wodň z awaryjnych studni publicznych zgodnie 
z przepisami odrňbnymi. 

4. Ustala siň nastňpujņce zasady obsługi w za-
kresie odprowadzenia Ōcieków: 

1) odprowadzenie Ōcieków sanitarnych do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej, działajņcej w oparciu o 
system grawitacyjno-pompowy z pompownia-
mi strefowymi, odprowadzajņcym Ōcieki do 
oczyszczalni miejskiej; 

2) odprowadzanie wód deszczowych: 

a) z terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami i zabudowy jednoro-
dzinnej ekstensywnej (MN, MNU, MNE) po-
wierzchniowo na teren własnej działki; 

b) z dróg publicznych i wewnňtrznych sieciņ 
kanalizacji deszczowej do zbiorników reten-
cyjnych lub studni chłonnych po podczysz-
czeniu; 

c) z terenów zabudowy produkcyjno - magazy-
nowej i usługowej (PSU), po uprzednim 
podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, do sieci kanalizacji deszczowej; 

d) dopuszcza siň retencjň wód deszczowych w 
oparciu o urzņdzenia połoŐone poza granicņ 
planu, w tym w oparciu o naturalne odbior-
niki wód deszczowych. 

5. Ustala siň nastňpujņce zasady obsługi w za-
kresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ: 

1) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ wszystkich 
terenów zainwestowania z sieci niskiego napiň-
cia – istniejņcych oraz projektowanych, napo-
wietrznych lub kablowych, w oparciu o istniejņ-
ce i projektowane stacje elektroenergetyczne 
SN/nn; 

2) dopuszcza siň na całym terenie objňtym planem 
lokalizacjň nowych stacji transformatorowych 
wnňtrzowych, wbudowanych w obiekty kubatu-
rowe zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

3) lokalizacja stacji transformatorowo - rozdziel-
czych wymaga zapewnienia dostňpu do drogi 
publicznej lub wewnňtrznej; 

4) zakazuje siň nasadzeŊ pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów 
gatunków, których naturalna wysokoŌń moŐe 
przekraczań 3,0m oraz ustala siň nakaz przyci-
nania drzew i krzewów rosnņcych pod napo-
wietrznymi liniami elektroenergetycznymi; 

6. Ustala siň zaopatrzenie w gaz ziemny w opar-
ciu o istniejņcņ miejskņ sień gazowņ rozdzielczņ 
Ōredniego i niskiego ciŌnienia. 

7. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło z indywidu-
alnych bņdŎ grupowych Ŏródeł ciepła w oparciu o 
czynniki grzewcze: gaz przewodowy, olej niskosiar-
kowy, energia elektryczna lub inne paliwa, których 
stosowanie jest zgodne z przepisami odrňbnymi. 

8. Ustala siň nastňpujņce zasady wyposaŐenia w 
infrastrukturň telekomunikacyjnņ: 

1) obsługa w zakresie telekomunikacji w oparciu o 
istniejņcņ i projektowanņ sień telekomunikacyj-
nņ w systemie kablowym podziemnym. 

2) dopuszcza siň budowň sieci telekomunikacyjnej 
opartej na systemach radiowych. 

9. Ustala siň nastňpujņce zasady gromadzenia i 
usuwania odpadów: 

1) usuwanie odpadów komunalnych w zorgani-
zowanym systemie z wywozem na miejskie wy-
sypisko Ōmieci; 

2) selektywnņ zbiórkň odpadów w miejscu ich 
powstawania w pojemnikach przystosowanych 
do ich gromadzenia; 

3) gospodarka odpadami powstajņcymi w wyniku 
prowadzonej działalnoŌci usługowej - zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

§ 15.1. Ustala siň wskaŎniki okreŌlajņce mini-
malnņ liczbň miejsc parkingowych, w tym w gara-
Őach: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w 
tym ekstensywnej - 2 m.p. na 1 budynek miesz-
kalny; 

2) dla obiektów usługowych i obiektów produk-
cyjno-magazynowych - 3 m.p. / kaŐde 100m2 
pow. uŐytkowej, dla obiektów o mniejszej po-
wierzchni uŐytkowej nie mniej niŐ 2 m.p; 

3) dla obiektów usługowych i obiektów produk-
cyjno-magazynowych, w zakresie miejsc dla 
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samochodów ciňŐarowych – zaleŐnie od wyma-
gaŊ obiektu. 

2. W przypadku lokalizowania na działce zabudowy 
mieszkaniowej oraz usługowej, w tym w przypadku 
lokalizacji usług w lokalu mieszkalnym, naleŐy 
zapewniń liczbň miejsc parkingowych stanowiņcņ 
sumň wymaganych iloŌci miejsc dla kaŐdej z funk-
cji. 

Rozdział 3. 
Ustalenia dotyczące wyodrębnionych terenów 

§ 16.1. Ustala siň przeznaczenie terenów 1.MN, 
2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 
9.MN, 10.MN i 11.MN - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

2. Ustala siň lokalizacjň zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostojņcej lub bliŎniaczej - z 
zastrzeŐeniem, Őe na jednej działce budowlanej 
moŐe byń zrealizowany jeden budynek mieszkalny. 

3. Dopuszcza siň sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaŐowych bezpoŌrednio przy granicy 
działki sņsiedniej. 

4. Ustala siň nastňpujņce parametry zabudowy i 
zagospodarowania działek budowlanych: 

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy - do 12m, 

2) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych z 
wyłņczeniem poddasza uŐytkowego - 2 oraz  
1 kondygnacja poddasza uŐytkowego, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0,6, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% 
powierzchni działki budowlanej, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna– 
50% powierzchni działki budowlanej; 

5. Ustala siň lokalizacjň nieprzekraczalnych i 
obowiņzujņcych linii zabudowy zgodnie z rysun-
kiem planu odpowiednio w odległoŌciach: 

1) 32m od granicy terenu kolei sņsiadujņcego z 
obszarem objňtym planem miejscowym od za-
chodu, 

2) 20m od linii rozgraniczajņcej ulicy 1.KDL na 
odcinku przylegajņcym do terenów kolei; 

3) 10m od linii rozgraniczajņcej ulicy 2.KDZ –  
18-tego Stycznia; 

4) od linii rozgraniczajņcej ulicy Kolonia, oznaczo-
nej 1.KDZ, odpowiednio: 

a) w granicach terenu 6.MN– 6m, 

b) w granicach terenu 7.MN – 7m; 

5) 5m od linii rozgraniczajņcych pozostałych ulic. 

6. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
zabudowy: 

1) stosowanie dachów dwuspadowych o równym 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 30° do 
40°; przy czym dopuszcza siň przekrycie nie 
wiňcej niŐ 20% powierzchni budynku w obrysie 
zewnňtrznym - dachem płaskim, w tym z urzņ-
dzonņ zieleniņ, zwieŊczone attykami lub gzym-
sami; 

2) usytuowanie głównej bryły budynków miesz-
kalnych na działce w układzie kalenicowym w 
stosunku do frontu posesji; 

3) w przypadku stosowania lukarn ustala siň lu-
karny ze Ōciankņ kolankowņ, o szerokoŌci nie 
mniejszej niŐ podwójna szerokoŌń okna oraz kņ-
tach spadku połaci dachowych 30° do 45°; 

4) ustala siň stosowanie okapów o wysuniňciu nie 
wiňkszym niŐ 30cm; 

5) dla dachów stromych ustala siň stosowanie 
dachówki lub materiałów dachówko - podob-
nych lub gontu, w tym gontu bitumicznego; 

6) zastosowanie na elewacjach budynków tynków 
szlachetnych, cegły klinkierowej, drewna i ka-
mienia, z wykluczeniem uŐycia sidingu; 

7) obowiņzujņca kolorystyka budynków: 

a) kolorystyka dachów stromych w odcieniach od 
ciemnej czerwieni do czerwonawego brņzu i w 
odcieniach szaroŌci, 

b) elewacje budynków w kolorach białym, kremo-
wym, ecru lub w jasnych odcieniach beŐu, brņ-
zu, niejaskrawej Őółci, a takŐe w kolorach cegły, 
drewna i kamienia – bez tynkowania lub malo-
wania. 

7. Dla terenów 1.MN - 5.MN oraz 10.MN i 
11.MN ustala siň zakaz budowy kondygnacji pod-
ziemnych. 

8. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania par-
terowych budynków gospodarczych i garaŐy, któ-
rych maksymalna wysokoŌń nie moŐe przekraczań 
6,0m, z zastrzeŐeniem, Őe na jednej działce budow-
lanej moŐe byń zlokalizowany jeden budynek gara-
Őowy i jeden budynek gospodarczy oraz ustala siň 
zakaz lokalizacji budynków gospodarczych od stro-
ny ulic i przestrzeni komunikacji wewnňtrznej. 

9. Parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów naleŐy lokalizowań na terenie 
posesji, na której obiekt bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŎnika ustalonego w § 15. 

10. Ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň i mate-
riały wykoŊczeniowe ogrodzeŊ od strony prze-
strzeni publicznych ulic oraz przestrzeni komunika-
cji wewnňtrznej: 

1) kolorystyka konstrukcji ogrodzeŊ oraz podmu-
rówki w odcieniach naturalnych cegły lub cegły 
klinkierowej lub w kolorach nawiņzujņcych do 
elewacji budynku; 

2) materiały czňŌci aŐurowej prňty metalowe w 
kolorze czarnym, matowym; 

3) wzdłuŐ pozostałych granic posesji dopuszcza 
siň stosowanie siatki jako materiału ogrodzenia. 

11. Ustala siň minimalnņ wielkoŌń dla działki 
budowlanej, z uwzglňdnieniem ustaleŊ ust. 13: 

1) 800m2 dla zabudowy wolnostojņcej; 

2) 600m2 dla zabudowy bliŎniaczej. 
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12. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu dział-
ki budowlanej, z uwzglňdnieniem ustaleŊ ust. 13 - 
15m dla zabudowy wolnostojņcej i bliŎniaczej. 

13. Dopuszcza siň zabudowň na działkach 
mniejszych niŐ okreŌlone w ustaleniach ust. 11 i 12, 
pod warunkiem, Őe podział został dokonany przed 
uprawomocnieniem siň planu i pod warunkiem 
zachowania innych ustaleŊ planu. 

14. Dla terenów 1.MN – 5.MN oraz 10.MN i 
11.MN ustala siň nasadzenia zieleni izolacyjnej - 
drzew i krzewów gatunków rodzimych - od strony 
linii kolejowej dla ograniczenia uciņŐliwoŌci ruchu 
kolejowego, o szerokoŌci od 20 do 35m - zgodnie z 
rysunkiem planu. 

15. Ustala siň odległoŌń nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od linii rozgraniczajņcej zbiorników 
wodnych na 10m oraz od linii rozgraniczajņcej 
rowów melioracyjnych na 5m, zgodnie z rysun-
kiem planu. 

16. Ustala siň, Őe ogrodzenia powinny byń od-
suniňte co najmniej 1,5m od linii brzegowej rowów 
melioracyjnych i zbiorników wodnych. 

§ 17.1. Ustala siň przeznaczenie terenów 12.MN, 
13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN i 17.MN - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Ustala siň lokalizacjň zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostojņcej - z zastrzeŐe-
niem, Őe na jednej działce budowlanej moŐe byń 
zrealizowany jeden budynek mieszkalny. 

3. Dopuszcza siň sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaŐowych bezpoŌrednio przy granicy 
działki sņsiedniej. 

4. Ustala siň nastňpujņce parametry zabudowy i 
zagospodarowania działek budowlanych: 

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy - do 10m, 

2) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych z 
wyłņczeniem poddasza uŐytkowego - 2 oraz  
1 kondygnacja poddasza uŐytkowego, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0,5, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% 
powierzchni działki budowlanej, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna– 
60% powierzchni działki budowlanej; 

5. Ustala siň lokalizacjň nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu odpowied-
nio w odległoŌciach: 

1) od linii rozgraniczajņcych ulicy Kolonia, ozna-
czonej 1.KDZ, odpowiednio: 

a) w granicach terenu 12.MN – 6m, 

b) w granicach terenów 13.MN, 14.MN, 15.MN i 
16.MN – 7m; 

2) 10m od linii rozgraniczajņcej ulicy 4.KDD; 

3) 5m od linii rozgraniczajņcych pozostałych ulic. 

 

 

6. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
zabudowy: 

1) stosowanie dachów dwuspadowych o równym 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 30° do 
40°; przy czym dopuszcza siň przekrycie nie 
wiňcej niŐ 20% powierzchni budynku w obrysie 
zewnňtrznym - dachem płaskim, w tym z urzņ-
dzonņ zieleniņ, zwieŊczone attykami lub gzym-
sami; 

2) ustawienie głównej bryły budynków mieszkal-
nych na działce w układzie kalenicowym w sto-
sunku do frontu posesji; 

3) w przypadku stosowania lukarn ustala siň lu-
karny ze Ōciankņ kolankowņ, o szerokoŌci nie 
mniejszej niŐ podwójna szerokoŌń okna oraz kņ-
tach spadku połaci dachowych zbliŐonych do 
spadku głównej bryły dachu; 

4) ustala siň stosowanie okapów o wysuniňciu nie 
wiňkszym niŐ 30cm; 

5) dla dachów stromych ustala siň stosowanie 
dachówki lub materiałów dachówko-podobnych 
lub gontu, w tym gontu bitumicznego; 

6) zastosowanie na elewacjach budynków tynków 
szlachetnych, cegły klinkierowej, drewna i ka-
mienia, z wykluczeniem uŐycia sidingu; 

7) obowiņzujņca kolorystyka budynków: 

a) kolorystyka dachów stromych w odcieniach 
od ciemnej czerwieni do czerwonawego brņ-
zu i w odcieniach szaroŌci, 

b) elewacje budynków w kolorach białym, 
kremowym, ecru lub w jasnych odcieniach 
beŐu, brņzu, niejaskrawej Őółci, a takŐe w ko-
lorach cegły, drewna i kamienia – bez tyn-
kowania lub malowania. 

7. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania par-
terowych budynków gospodarczych i garaŐy, któ-
rych maksymalna wysokoŌń nie moŐe przekraczań 
6,0m, z zastrzeŐeniem, Őe na jednej działce budow-
lanej moŐe byń zrealizowany jeden budynek gara-
Őowy i jeden budynek gospodarczy oraz ustala siň 
zakaz lokalizacji budynków gospodarczych od stro-
ny ulic i przestrzeni komunikacji wewnňtrznej. 

8. Parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów naleŐy lokalizowań na terenie 
posesji, na której obiekt bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŎnika ustalonego w § 15. 

9. Ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň i mate-
riały wykoŊczeniowe ogrodzeŊ od strony prze-
strzeni publicznych ulic oraz przestrzeni komunika-
cji wewnňtrznej: 

1) kolorystyka konstrukcji ogrodzeŊ oraz podmu-
rówki w odcieniach naturalnych cegły lub cegły 
klinkierowej lub w kolorach nawiņzujņcych do 
elewacji budynku; 

2) materiały czňŌci aŐurowej prňty metalowe w 
kolorze czarnym, matowym; 

3) wzdłuŐ pozostałych granic posesji dopuszcza 
siň stosowanie siatki jako materiału ogrodzenia. 
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10. Ustala siň minimalnņ wielkoŌń dla działki 
budowlanej na 750m2 z uwzglňdnieniem ustaleŊ 
ust. 12. 

11. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu dział-
ki budowlanej na 16m z uwzglňdnieniem ustaleŊ 
ust. 12. 

12. Dopuszcza siň zabudowň na działkach 
mniejszych niŐ okreŌlone w ustaleniach ust. 10 i 11, 
pod warunkiem, Őe podział został dokonany przed 
uprawomocnieniem siň planu i pod warunkiem 
zachowania innych ustaleŊ planu. 

13. Dla terenu 17.MN ustala siň nasadzenia zie-
leni izolacyjnej - drzew i krzewów gatunków rodzi-
mych - od strony linii kolejowej dla ograniczenia 
uciņŐliwoŌci ruchu kolejowego, o szerokoŌci 20m - 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 18.1. Ustala siň przeznaczenie terenów 18.MN, 
19.MN, 20.MN, 21.MN, 22.MN, 23.MN i 24.MN - 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Ustala siň lokalizacjň zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostojņcej - z zastrzeŐe-
niem, Őe na jednej działce budowlanej moŐe byń 
zrealizowany jeden budynek mieszkalny. 

3. Ustala siň nastňpujņce parametry zabudowy i 
zagospodarowania działek budowlanych: 

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy - do 10m, 

2) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych z 
wyłņczeniem poddasza uŐytkowego - 2 oraz 1 
kondygnacja poddasza uŐytkowego, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0,4, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% 
powierzchni działki budowlanej, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna– 
60% powierzchni działki budowlanej. 

4. Ustala siň lokalizacjň nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu odpowied-
nio w odległoŌciach: 

1) od ulicy Kolonia, oznaczonej 1.KDZ, odpowied-
nio: 

a) w granicach terenu 21.MN – 7m, 

b) w granicach terenu 24.MN – 9m; 

2) 20m od linii rozgraniczajņcej ulicy 1.KDL; 

3) 10m od linii rozgraniczajņcej ulicy 4.KDD; 

4) 5m od linii rozgraniczajņcych pozostałych ulic; 

5) dla terenu 22.MN - 20m od granicy terenu kolei 
sņsiadujņcego z obszarem objňtym planem 
miejscowym od zachodu; 

6) dla terenu 23.MN – 15-19m od linii rozgranicza-
jņcej ulicy Kutnowskiej sņsiadujņcej z obszarem 
objňtym planem od południowego-zachodu, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dla terenu 24.MN – 30m od granicy kompleksu 
leŌnego sņsiadujņcego z planem od południa. 

5. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
zabudowy: 

1) stosowanie dachów dwuspadowych o równym 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 30° do 

40°; przy czym dopuszcza siň przekrycie nie 
wiňcej niŐ 20% powierzchni budynku w obrysie 
zewnňtrznym - dachem płaskim, w tym z urzņ-
dzonņ zieleniņ, zwieŊczone attykami lub gzym-
sami; 

2) ustawienie głównej bryły budynków mieszkal-
nych na działce w układzie kalenicowym w sto-
sunku do frontu posesji przy czym dla działek 
naroŐnych usytuowanych w terenach 21.MN i 
24.MN, przy ulicy Kolonia kalenica winna byń 
równoległa do ulicy Kolonia. 

3) w przypadku stosowania lukarn ustala siň lu-
karny ze Ōciankņ kolankowņ, o szerokoŌci nie 
mniejszej niŐ podwójna szerokoŌń okna oraz kņ-
tach spadku połaci dachowych zbliŐonych do 
spadku głównej bryły dachu; 

4) ustala siň stosowanie okapów o wysuniňciu nie 
wiňkszym niŐ 30cm; 

5) dla dachów stromych ustala siň stosowanie 
dachówki lub materiałów dachówko-podobnych 
lub gontu, w tym gontu bitumicznego; 

6) zastosowanie na elewacjach budynków tynków 
szlachetnych, cegły klinkierowej, drewna i ka-
mienia, z wykluczeniem uŐycia sidingu; 

7) obowiņzujņca kolorystyka budynków: 

a) kolorystyka dachów stromych w odcieniach 
czerwonawego brņzu lub naturalnej cegły 
palonej, 

b) elewacje budynków w kolorach białym, 
kremowym, ecru lub w jasnych odcieniach 
beŐu, brņzu, niejaskrawej Őółci, a takŐe w ko-
lorach cegły, drewna i kamienia – bez tyn-
kowania lub malowania. 

6. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania par-
terowych budynków gospodarczych i garaŐy, któ-
rych maksymalna wysokoŌń nie moŐe przekraczań 
6,0m, z zastrzeŐeniem, Őe na jednej działce budow-
lanej moŐe byń zrealizowany jeden budynek gara-
Őowy i jeden budynek gospodarczy oraz ustala siň 
zakaz lokalizacji budynków gospodarczych od stro-
ny ulic i przestrzeni komunikacji wewnňtrznej. 

7. Parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów naleŐy lokalizowań na terenie 
posesji, na której obiekt bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŎnika ustalonego w § 15. 

8. Ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň i mate-
riały wykoŊczeniowe ogrodzeŊ od strony prze-
strzeni publicznych ulic oraz przestrzeni komunika-
cji wewnňtrznej: 

1) kolorystyka konstrukcji ogrodzeŊ oraz podmu-
rówki w odcieniach naturalnych cegły lub cegły 
klinkierowej lub w kolorach nawiņzujņcych do 
elewacji budynku; 

2) materiały czňŌci aŐurowej prňty metalowe w 
kolorze czarnym, matowym; 

3) wzdłuŐ pozostałych granic posesji dopuszcza 
siň stosowanie siatki jako materiału ogrodzenia. 
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9. Ustala siň minimalnņ wielkoŌń dla działki bu-
dowlanej na 800m2, z uwzglňdnieniem ustaleŊ  
ust. 11. 

10. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu dział-
ki budowlanej na 18m, z uwzglňdnieniem ustaleŊ 
ust. 11. 

11. Dopuszcza siň zabudowň na działkach 
mniejszych niŐ okreŌlone w ustaleniach ust. 9 i 10, 
pod warunkiem, Őe podział został dokonany przed 
uprawomocnieniem siň planu i pod warunkiem 
zachowania innych ustaleŊ planu. 

12. Dla terenów 18.MN, 19.MN, 22.MN i 23.MN 
ustala siň nasadzenia zieleni izolacyjnej - drzew i 
krzewów gatunków rodzimych - od strony linii 
kolejowej dla ograniczenia uciņŐliwoŌci ruchu kole-
jowego, o szerokoŌci 20m - zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 19.1. Ustala siň przeznaczenie terenów 1.MNE, 
2.MNE, 3.MNE i 4.MNE - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna ekstensywna. 

2. Ustala siň lokalizacjň zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostojņcej - z zastrzeŐe-
niem, Őe na jednej działce budowlanej moŐe byń 
zrealizowany jeden budynek mieszkalny. 

3. Ustala siň nastňpujņce parametry zabudowy i 
zagospodarowania działek budowlanych: 

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy - do 10 m, 

2) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych z 
wyłņczeniem poddasza uŐytkowego - 2 oraz 1 
kondygnacja poddasza uŐytkowego, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0,3, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% 
powierzchni działki budowlanej, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna– 
70% powierzchni działki budowlanej; 

4. Ustala siň lokalizacjň nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu odpowied-
nio w odległoŌciach: 

1) od ulicy Kolonia, oznaczonej 1.KDZ, odpowied-
nio: 

a) w granicach terenu 2.MNE – 7m, 

b) w granicach terenu 3.MNE – 8-9m zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) w granicach terenu 4.MNE – 9m; 

2) 10m od linii rozgraniczajņcej ulic 15.KDD i 
9.KDW; 

3) 5m od linii rozgraniczajņcych pozostałych ulic; 

4) dla terenu 3.MNE - 5m od linii rozgraniczajņcej 
terenu 2.RN; 

5) dla terenu 1.MNE – 8m od linii rozgraniczajņcej 
terenu 1.RN w sņsiedztwie terenu GPZ – ozna-
czonego 1.E; 

6) dla terenu 4.MNE – 30m od granicy lasu ozna-
czonego 1.ZL. 

5. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
zabudowy: 

1) stosowanie dachów dwuspadowych o równym 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 30° do 
40°; przy czym dopuszcza siň przekrycie nie 
wiňcej niŐ 20% powierzchni budynku w obrysie 
zewnňtrznym - dachem płaskim, w tym z urzņ-
dzonņ zieleniņ, zwieŊczone attykami lub gzym-
sami; 

2) ustawienie głównej bryły budynków mieszkal-
nych na działce w układzie kalenicowym w sto-
sunku do frontu posesji przy czym dla działek 
naroŐnych usytuowanych w terenach 2.MNE, 
3.MNE i 4.MNE, przy ulicy Kolonia kalenica 
winna byń równoległa do ulicy Kolonia. 

3) w przypadku stosowania lukarn ustala siň lu-
karny ze Ōciankņ kolankowņ, o szerokoŌci nie 
mniejszej niŐ podwójna szerokoŌń okna oraz kņ-
tach spadku połaci dachowych zbliŐonych do 
spadku głównej bryły dachu; 

4) ustala siň stosowanie okapów o wysuniňciu nie 
wiňkszym niŐ 30cm; 

5) dla dachów stromych ustala siň stosowanie 
dachówki lub materiałów dachówko-podobnych 
lub gontu, w tym gontu bitumicznego; 

6) zastosowanie na elewacjach budynków tynków 
szlachetnych, cegły klinkierowej, drewna i ka-
mienia, z wykluczeniem uŐycia sidingu; 

7) obowiņzujņca kolorystyka budynków: 

a) kolorystyka dachów stromych w odcieniach 
czerwonawego brņzu lub naturalnej cegły 
palonej, 

b) elewacje budynków w kolorach białym, 
kremowym, ecru lub w jasnych odcieniach 
beŐu, brņzu, niejaskrawej Őółci, a takŐe w ko-
lorach cegły, drewna i kamienia – bez tyn-
kowania lub malowania. 

6. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania par-
terowych budynków gospodarczych i garaŐy, któ-
rych maksymalna wysokoŌń nie moŐe przekraczań 
6,0m, z zastrzeŐeniem, Őe na jednej działce budow-
lanej moŐe byń zrealizowany jeden budynek gara-
Őowy i jeden budynek gospodarczy oraz ustala siň 
zakaz lokalizacji budynków gospodarczych od stro-
ny ulic i przestrzeni komunikacji wewnňtrznej. 

7. Parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów naleŐy lokalizowań na terenie 
posesji, na której obiekt bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŎnika ustalonego w § 15. 

8. Ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň i mate-
riały wykoŊczeniowe ogrodzeŊ od strony prze-
strzeni publicznych ulic oraz przestrzeni komunika-
cji wewnňtrznej: 

1) kolorystyka konstrukcji ogrodzeŊ oraz podmu-
rówki w odcieniach naturalnych cegły lub cegły 
klinkierowej lub w kolorach nawiņzujņcych do 
elewacji budynku; 

2) materiały czňŌci aŐurowej prňty metalowe w 
kolorze czarnym, matowym; 

3) wzdłuŐ pozostałych granic posesji dopuszcza 
siň stosowanie siatki jako materiału ogrodzenia. 
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9. Ustala siň minimalnņ wielkoŌń dla działki bu-
dowlanej na 1500m2, z uwzglňdnieniem ustaleŊ 
ust. 11. 

10. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu dział-
ki budowlanej na 20m, z uwzglňdnieniem ustaleŊ 
ust. 11. 

11. Dopuszcza siň zabudowň na działkach 
mniejszych niŐ okreŌlone w ustaleniach ust. 9 i 10, 
pod warunkiem, Őe podział został dokonany przed 
uprawomocnieniem siň planu i pod warunkiem 
zachowania innych ustaleŊ planu. 

12. Ustala siň minimalnņ odległoŌń nieprzekra-
czalnej linii zabudowy od linii rozgraniczajņcej 
zbiorników wodnych na 10m oraz od linii rozgrani-
czajņcej rowów melioracyjnych na 5m, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

13. Ustala siň, Őe ogrodzenia powinny byń od-
suniňte co najmniej 1,5m od linii brzegowej rowów 
melioracyjnych i zbiorników wodnych. 

14. Dla terenu 4.MNE ustala siň minimalnņ od-
ległoŌń zabudowy od granicy lasu na 30m. 

§ 20.1. Ustala siň przeznaczenie terenów 
1.MNU, 2.MNU, 3.MNU, 4.MNU - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z usługami. 

2. Ustala siň lokalizacjň zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami wbudowanymi: 
wolnostojņcej, bliŎniaczej lub szeregowej, z za-
strzeŐeniem, Őe na jednej działce budowlanej moŐe 
byń zrealizowany jeden budynek mieszkalny. 

3. Dopuszcza siň przeznaczenie czňŌci budyn-
ków jednorodzinnych na cele usług oraz dopuszcza 
siň lokalizacjň zabudowy usługowej wolnostojņcej. 

4. Dopuszcza siň sytuowanie zabudowy bezpo-
Ōrednio przy granicy działki sņsiedniej. 

5. Ustala siň nastňpujņce parametry zabudowy i 
zagospodarowania działek budowlanych: 

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy - do 12 m, 

2) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych z 
wyłņczeniem poddasza uŐytkowego - 2 oraz 1 
kondygnacja poddasza uŐytkowego, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0,8, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% 
powierzchni działki budowlanej, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna– 
30% powierzchni działki budowlanej. 

6. Ustala siň lokalizacjň obowiņzujņcych i nie-
przekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysun-
kiem planu odpowiednio w odległoŌciach: 

1) 10m od linii rozgraniczajņcej ulicy 2.KDZ; 

2) 20m od linii rozgraniczajņcej ulicň 1.KDL; 

3) 5m od linii rozgraniczajņcych pozostałych ulic 
oraz od linii rozgraniczajņcych parkingu pu-
blicznego oznaczonego 1.KS. 

7. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
zabudowy: 

1) stosowanie dachów dwuspadowych o równym 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 30° do 

40°; przy czym dopuszcza siň przekrycie nie 
wiňcej niŐ 20% powierzchni budynku w obrysie 
zewnňtrznym - dachem płaskim, w tym z urzņ-
dzonņ zieleniņ, zwieŊczone attykami lub gzym-
sami; 

2) ustawienie głównej bryły budynków mieszkal-
nych na działce w układzie kalenicowym w sto-
sunku do frontu posesji; 

3) w przypadku stosowania lukarn ustala siň lu-
karny ze Ōciankņ kolankowņ, o szerokoŌci nie 
mniejszej niŐ podwójna szerokoŌń okna oraz kņ-
tach spadku połaci dachowych zbliŐonych do 
spadku głównej bryły dachu; 

4) ustala siň stosowanie okapów o wysuniňciu nie 
wiňkszym niŐ 30cm; 

5) dla dachów stromych ustala siň stosowanie 
dachówki lub materiałów dachówko-podobnych 
lub gontu, w tym gontu bitumicznego; 

6) zastosowanie na elewacjach budynków tynków 
szlachetnych, cegły klinkierowej, drewna i ka-
mienia, z wykluczeniem uŐycia sidingu; 

7) obowiņzujņca kolorystyka budynków: 

a) kolorystyka dachów stromych w odcieniach 
od ciemnej czerwieni do czerwonawego brņ-
zu i w odcieniach szaroŌci, 

b) elewacje budynków w kolorach białym, 
kremowym, ecru lub w jasnych odcieniach 
beŐu, brņzu, niejaskrawej Őółci, a takŐe w ko-
lorach cegły, drewna i kamienia – bez tyn-
kowania lub malowania. 

8. Dla terenu 1.MNU ustala siň zakaz budowy 
kondygnacji podziemnych. 

9. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania par-
terowych budynków gospodarczych i garaŐy, któ-
rych maksymalna wysokoŌń nie moŐe przekraczań 
6,0m oraz ustala siň zakaz lokalizacji budynków 
gospodarczych od strony ulic, parkingu i prze-
strzeni komunikacji wewnňtrznej. 

10. Parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów naleŐy lokalizowań na tere-
nie posesji, na której obiekt bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŎnika ustalonego w § 15. 

11. Ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň i mate-
riały wykoŊczeniowe ogrodzeŊ od strony prze-
strzeni publicznych ulic oraz przestrzeni komunika-
cji wewnňtrznej: 

1) kolorystyka konstrukcji ogrodzeŊ oraz podmu-
rówki w odcieniach naturalnych cegły lub cegły 
klinkierowej lub w kolorach nawiņzujņcych do 
elewacji budynku; 

2) materiały czňŌci aŐurowej prňty metalowe w 
kolorze czarnym, matowym; 

3) wzdłuŐ pozostałych granic posesji dopuszcza 
siň stosowanie siatki jako materiału ogrodzenia. 

12. Ustala siň minimalnņ wielkoŌń dla działki 
budowlanej, z uwzglňdnieniem ustaleŊ ust. 14: 

a) 500m2 dla zabudowy wolnostojņcej; 

b) 450m2 dla zabudowy bliŎniaczej; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 203 – 46792 – Poz. 6057 
 
c) 400m2 dla zabudowy szeregowej. 

13. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu dział-
ki budowlanej, z uwzglňdnieniem ustaleŊ ust. 14: 

a) 16m dla zabudowy wolnostojņcej; 

b) 14m dla zabudowy bliŎniaczej; 

c) 12m dla zabudowy szeregowej. 

14. Dopuszcza siň zabudowň na działkach 
mniejszych niŐ okreŌlone w ustaleniach ust. 12 i 13, 
pod warunkiem, Őe podział został dokonany przed 
uprawomocnieniem siň planu i pod warunkiem 
zachowania innych ustaleŊ planu. 

15. Dla terenu 1.MNU ustala siň nasadzenia zie-
leni izolacyjnej - drzew i krzewów gatunków rodzi-
mych - od strony linii kolejowej dla ograniczenia 
uciņŐliwoŌci ruchu kolejowego, o szerokoŌci 20m - 
zgodnie z rysunkiem planu. 

16. Ustala siň minimalnņ odległoŌń nieprzekra-
czalnej linii zabudowy od linii rozgraniczajņcej 
zbiorników wodnych na 10m oraz od linii rozgrani-
czajņcej rowów melioracyjnych na 5m, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

17. Ustala siň, Őe ogrodzenia powinny byń od-
suniňte co najmniej 1,5m od linii brzegowej rowów 
melioracyjnych i zbiorników wodnych. 

18. UciņŐliwoŌń akustyczna wynikajņca z dzia-
łalnoŌci obiektów usługowych winna zamykań siň 
w granicach terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

§ 21.1. Ustala siň przeznaczenie terenów 5.MNU 
i 6.MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
z usługami. 

2. Ustala siň lokalizacjň zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami wbudowanymi, 
wolnostojņcej, z zastrzeŐeniem, Őe na jednej działce 
budowlanej moŐe byń zrealizowany jeden budynek 
mieszkalny. 

3. Dopuszcza siň przeznaczenie czňŌci budyn-
ków jednorodzinnych na cele usług oraz dopuszcza 
siň lokalizacjň zabudowy usługowej wolnostojņcej. 

4. Ustala siň nastňpujņce parametry zabudowy i 
zagospodarowania działek budowlanych: 

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy - do 10m, 

2) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych z 
wyłņczeniem poddasza uŐytkowego - 2 oraz  
1 kondygnacja poddasza uŐytkowego, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0,4, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% 
powierzchni działki budowlanej, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna– 
50% powierzchni działki budowlanej; 

5. Ustala siň lokalizacjň nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu odpowied-
nio w odległoŌciach: 

1) od ulicy Kolonia, oznaczonej 1.KDZ odpowied-
nio 7m na odcinku biegnņcym w kierunku pół-
noc południe i 10m na odcinku wschód - za-
chód; 

1) od ulicy oznaczonej 12.KDD odpowiednio: 10m, 
5m i 8m zgodnie z rysunkiem zaleŐnie od lokali-
zacji infrastruktury technicznej; 

2) 5m od linii rozgraniczajņcych pozostałych ulic. 

6. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
zabudowy: 

1) stosowanie dachów dwuspadowych o równym 
kņcie nachylenia połaci dachowych od 30° do 
40°; przy czym dopuszcza siň przekrycie nie 
wiňcej niŐ 20% powierzchni budynku w obrysie 
zewnňtrznym - dachem płaskim, w tym z urzņ-
dzonņ zieleniņ, zwieŊczone attykami lub gzym-
sami; 

2) ustawienie głównej bryły budynków mieszkal-
nych na działce w układzie kalenicowym w sto-
sunku do frontu posesji; 

3) w przypadku stosowania lukarn ustala siň lu-
karny ze Ōciankņ kolankowņ, o szerokoŌci nie 
mniejszej niŐ podwójna szerokoŌń okna oraz kņ-
tach spadku połaci dachowych zbliŐonych do 
spadku głównej bryły dachu; 

4) ustala siň stosowanie okapów o wysuniňciu nie 
wiňkszym niŐ 30cm; 

5) dla dachów stromych ustala siň stosowanie 
dachówki lub materiałów dachówko-podobnych 
lub gontu, w tym gontu bitumicznego; 

6) zastosowanie na elewacjach budynków tynków 
szlachetnych, cegły klinkierowej, drewna i ka-
mienia, z wykluczeniem uŐycia sidingu; 

7) obowiņzujņca kolorystyka budynków: 

a) kolorystyka dachów stromych w odcieniach 
czerwonawego brņzu lub naturalnej cegły 
palonej, 

b) elewacje budynków w kolorach białym, 
kremowym, ecru lub w jasnych odcieniach 
beŐu, brņzu, niejaskrawej Őółci, a takŐe w ko-
lorach cegły, drewna i kamienia – bez tyn-
kowania lub malowania. 

7. Dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania par-
terowych budynków gospodarczych i garaŐy, któ-
rych maksymalna wysokoŌń nie moŐe przekraczań 
6,0m oraz ustala siň zakaz lokalizacji budynków 
gospodarczych od strony ulic, parkingu i prze-
strzeni komunikacji wewnňtrznej. 

8. Parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów naleŐy lokalizowań na terenie 
posesji, na której obiekt bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŎnika ustalonego w § 15. 

9. Ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň i mate-
riały wykoŊczeniowe ogrodzeŊ od strony prze-
strzeni publicznych ulic oraz przestrzeni komunika-
cji wewnňtrznej: 

1) kolorystyka konstrukcji ogrodzeŊ oraz podmu-
rówki w odcieniach naturalnych cegły lub cegły 
klinkierowej lub w kolorach nawiņzujņcych do 
elewacji budynku; 

2) materiały czňŌci aŐurowej prňty metalowe w 
kolorze czarnym, matowym; 
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3) wzdłuŐ pozostałych granic posesji dopuszcza 

siň stosowanie siatki jako materiału ogrodzenia. 

10. Ustala siň minimalnņ wielkoŌń dla działki 
budowlanej na 1000m2. 

11. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu dział-
ki budowlanej na 20m. 

12. Ustala siň minimalnņ odległoŌń nieprzekra-
czalnej linii zabudowy od linii rozgraniczajņcej 
zbiorników wodnych na 10m oraz od linii rozgrani-
czajņcej rowów melioracyjnych na 5m, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

13. Ustala siň, Őe ogrodzenia powinny byń od-
suniňte co najmniej 1,5m od linii brzegowej rowów 
melioracyjnych i zbiorników wodnych. 

14. UciņŐliwoŌń akustyczna wynikajņca z dzia-
łalnoŌci obiektów usługowych winna zamykań siň 
w granicach terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

§ 22.1. Ustala siň przeznaczenie terenów 1.PSU i 
2.PSU - tereny zabudowy produkcyjno - magazy-
nowej i usługowej. 

2. Ustala siň lokalizacjň zabudowy produkcyjno-
magazynowej i usługowej zgodnie z wyznaczony-
mi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy. 

3. Dopuszcza siň sytuowanie zabudowy bezpo-
Ōrednio przy granicy działki sņsiedniej. 

4. Ustala siň nastňpujņce parametry zabudowy i 
zagospodarowania działek budowlanych: 

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy - do 12m, 

2) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych z 
wyłņczeniem poddasza uŐytkowego - 2 oraz 
1 kondygnacja poddasza uŐytkowego, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy – 0,6, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% 
powierzchni działki budowlanej, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
30% powierzchni działki budowlanej. 

5. Ustala siň lokalizacjň nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu odpowied-
nio w odległoŌciach: 

1) 14m od linii rozgraniczajņcej ulicy 18-Stycznia, 
oznaczonej 2.KDZ; 

2) 5m od linii rozgraniczajņcych pozostałych ulic; 

3) 14m od linii rozgraniczajņcej terenu 1.RN w 
rejonie terenu stacji GPZ oznaczonej symbo-
lem 1.E. 

6. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
zabudowy: 

1) zabudowa dostosowana do wymogów techno-
logicznych prowadzonej działalnoŌci; 

2) dopuszcza siň stosowanie dachów płaskich; 

3) dla dachów stromych ustala siň: 

a) stosowanie dachów dwuspadowych o rów-
nym kņcie nachylenia połaci dachowych od 
30° do 40°, 

b) stosowanie dachówki lub materiałów da-
chówko-podobnych lub gontu, w tym gontu 
bitumicznego; 

4) zastosowanie na elewacjach budynków tynków 
szlachetnych, cegły klinkierowej, drewna i ka-
mienia, z wykluczeniem uŐycia sidingu; 

5) obowiņzujņca kolorystyka budynków: 

a) kolorystyka dachów stromych w odcieniach 
szaroŌci, 

b) elewacje budynków w kolorach białym, kremo-
wym, ecru lub w jasnych odcieniach beŐu, a 
takŐe w kolorach cegły, drewna i kamienia – bez 
tynkowania lub malowania. 

7. Parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów naleŐy lokalizowań na terenie 
posesji, na której obiekt bňdzie wznoszony - wg 
minimalnego wskaŎnika ustalonego w § 15. 

8. Ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň i mate-
riały wykoŊczeniowe ogrodzeŊ od strony prze-
strzeni publicznych ulic oraz przestrzeni komunika-
cji wewnňtrznej: 

1) kolorystyka konstrukcji ogrodzeŊ oraz podmu-
rówki w odcieniach naturalnych cegły lub cegły 
klinkierowej lub w kolorach nawiņzujņcych do 
elewacji budynku; 

2) materiały czňŌci aŐurowej prňty metalowe w 
kolorze czarnym, matowym; 

3) wzdłuŐ pozostałych granic posesji dopuszcza 
siň stosowanie siatki jako materiału ogrodzenia. 

9. Ustala siň minimalnņ wielkoŌń działki budow-
lanej na 2000m2. 

10. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu dział-
ki budowlanej na 30m. 

11. Ustala siň obsługň komunikacyjnņ: 

1) terenu 1.PSU z ulicy 2.KDZ, 

2) terenu 2.PSU z ulicy 4.KDL i 4.KDW. 

12. Dla terenu 1.PSU dopuszcza siň lokalizacjň 
przedsiňwziňń mogņcych potencjalnie znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych. 

13. UciņŐliwoŌń akustyczna wynikajņca z dzia-
łalnoŌci obiektów usługowych winna zamykań siň 
w granicach terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

§ 23.1. Ustala siň przeznaczenie terenów 1.ZN, 
2.ZN – tereny zieleni nieurzņdzonej. 

2. Ustala siň zakaz zabudowy, w tym zabudowy 
tymczasowej. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej ar-
chitektury, urzņdzeŊ terenowych i ciņgów pieszych 
dla potrzeb rekreacji oraz obiektów budowlanych 
słuŐņcych zaspokojeniu celów publicznych zgodnie 
z ustaleniami § 14 ust. 2. 

4.Dopuszcza siň lokalizacjň zbiorników retencyj-
nych bez koniecznoŌci zmiany planu. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 203 – 46794 – Poz. 6057 
 

5. Ustala siň, Őe ogrodzenia powinny byń odsu-
niňte co najmniej 1,5m od linii brzegowej rowów 
melioracyjnych i zbiorników wodnych. 

6. Dopuszcza siň nasadzenia drzew i krzewów. 

§ 24.1. Ustala siň przeznaczenie terenów 1.RN i 
2.RN – tereny łņk, pastwisk i zieleni niskiej. 

2. Ustala siň zakaz zabudowy, w tym zabudowy 
tymczasowej. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej ar-
chitektury, urzņdzeŊ terenowych, ciņgów pieszych i 
dojazdów dla obsługi rolniczej oraz obiektów bu-
dowlanych słuŐņcych zaspokojeniu celów publicz-
nych zgodnie z ustaleniami § 14 ust. 2. 

4. Dopuszcza siň lokalizacjň zbiorników reten-
cyjnych bez koniecznoŌci zmiany planu. 

5. Ustala siň, Őe ogrodzenia powinny byń odsu-
niňte co najmniej 1,5m od linii brzegowej rowów 
melioracyjnych i zbiorników wodnych. 

6. Dopuszcza siň nasadzenia drzew i krzewów. 

§ 25.1. Ustala siň przeznaczenie terenów 1.ZL, 
2.ZL i 3.ZL – tereny lasów. 

2. Ustala siň zakaz zabudowy, w tym zabudowy 
tymczasowej z uwzglňdnieniem wymogów przepi-
sów odrňbnych. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej ar-
chitektury, urzņdzeŊ terenowych, ciņgów pieszych i 
dojazdów gospodarczych oraz obiektów budowla-
nych słuŐņcych zaspokojeniu celów publicznych 
zgodnie z ustaleniami § 14 ust. 2. 

§ 26.1. Ustala siň przeznaczenie terenów 1.WS – 
27.WS – wody powierzchniowe i rowy melioracyj-
ne. 

2.  siň zakaz zabudowy i zagospodarowania nie-
zwiņzanego z przeznaczeniem terenów. 

3. Wszelkie zagospodarowanie terenów moŐe 
polegań wyłņcznie na powszechnym, zwykłym lub 
szczególnym korzystaniu z wód. 

4. Ustala siň zakaz zasypywania i kanalizowania 
rowów melioracyjnych, z wyjņtkiem koniecznych 
zmian ze wzglňdu na potrzeby wzrostu retencji 
wodnej, ochrony przeciwpoŐarowej lub przeciw-
powodziowej oraz budowy układu drogowego. 

5. Ustala siň zakaz odprowadzania nieoczysz-
czonych Ōcieków do rowów melioracyjnych i 
zbiorników wodnych. 

§ 27.1. Ustala siň przeznaczenie terenu 1.E – 
obiekty obsługi systemu elektroenergetycznego. 

2. Ustala siň lokalizacjň obiektów obsługi sys-
temu elektroenergetycznego. 

3. Zakazuje siň wprowadzania wszelkich urzņ-
dzeŊ, budowli, a takŐe innej zabudowy i zagospo-
darowania niezwiņzanego z przeznaczeniem terenu 
z wyjņtkiem ustaleŊ ust. 5. oraz ustaleŊ § 14 ust. 2. 

4. Dopuszcza siň lokalizacjň innych przewodów, 
urzņdzeŊ i obiektów infrastruktury niezbňdnych do 
funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych sys-
temów infrastruktury technicznej. 

5. Dopuszcza siň zachowanie i przebudowň ist-
niejņcego masztu telekomunikacyjnego. 

6. Zakazuje siň tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzņdzania i uŐytkowania terenów. 

7. Zagospodarowanie i zabudowa musi posia-
dań dostňp do drogi publicznej oraz umoŐliwiań 
przyłņczenie do sieci infrastruktury technicznej. 

§ 28.1. Ustala siň przeznaczenie terenu 1.W – 
obiekty obsługi systemu wodociņgowego. 

2. Ustala siň lokalizacjň obiektów obsługi sys-
temu wodociņgowego – ujňcie wody. 

3. Zakazuje siň wprowadzania wszelkich urzņ-
dzeŊ, budowli a takŐe innej zabudowy i zagospoda-
rowania niezwiņzanego z przeznaczeniem terenu z 
wyjņtkiem ustaleŊ ust. 5 oraz ustaleŊ § 14 ust. 2. 

4. Dopuszcza siň lokalizacjň innych przewodów, 
urzņdzeŊ i obiektów infrastruktury niezbňdnych do 
funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych sys-
temów infrastruktury technicznej. 

5. Dopuszcza siň zachowanie i przebudowň ist-
niejņcego masztu telekomunikacyjnego pod wa-
runkiem zachowania ograniczenia uciņŐliwoŌci do 
granic lokalizacji. 

6. Zakazuje siň tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzņdzania i uŐytkowania terenów. 

7. Zagospodarowanie i zabudowa musi posia-
dań dostňp do drogi publicznej oraz umoŐliwiań 
przyłņczenie do sieci infrastruktury technicznej. 

§ 29.1. Ustala siň przeznaczenie terenu 1.KS – 
teren parkingu. 

2. Ustala siň lokalizacjň miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w poziomie terenu w 
iloŌci do 25 stanowisk. 

3. Zakazuje siň wprowadzania wszelkich urzņ-
dzeŊ, budowli, a takŐe innej zabudowy i zagospo-
darowania niezwiņzanego z przeznaczeniem tere-
nu. 

4. siň wykonanie indywidualnego projektu po-
sadzki placu oraz oŌwietlenia wraz z drobnymi 
formami architektonicznymi i towarzyszņcņ ziele-
niņ. 

5. Dopuszcza siň lokalizacjň ogródków gastro-
nomicznych oraz stoisk handlowych w powiņzaniu 
z usługami w parterach budynków terenów 1.MNU 
i 2.MNU od strony terenu 1.KS, 

6. Dla realizacji wymienionych w pkt. 5 obiek-
tów ustala siň nastňpujņce warunki: 

1) minimalna szerokoŌń pasa chodnika – 4m; 

2) maksymalna powierzchnia zadaszenia dla 
obiektów wymienionych w pkt 4 - 3m2, zada-
szenie jako markizy lub parasole. 

7. Obsługa komunikacyjna terenu z ulic 1.KDZ i 
2.KDD, przy czym organizacja parkingu winna 
uniemoŐliwiań bezpoŌrednie powiņzanie komuni-
kacyjne ulic 1.KDZ i 2.KDD. 

8. Ustala siň zapewnienie obsługi komunikacyj-
nej terenów 2.MNU i 3.MNU z dojazdów zlokalizo-
wanych w terenie parkingu 1.KS. 
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§ 30.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 
układu komunikacyjnego oraz infrastruktury tech-
nicznej, dla poszczególnych dróg ustala siň pasy 

terenu okreŌlone liniami rozgraniczajņcymi na 
rysunku planu. 

2. Ustala siň nastňpujņce parametry ulic i ulic 
wewnňtrznych: 

 
L.p. Nazwa ulicy Symbol  

przeznaczenia 
Klasa Minimalna szerokoŌń  

w liniach rozgraniczajņcych (m) 
Inwestycja o znaczeniu 

lokalnym (pl) bņdŎ ponad-
lokalnym (pp) 

1. istniejņca/projektowana  
ul. Kolonia 

1.KDZ zbiorcza 17m z lokalnymi zwňŐeniami do 
16m 

Pp 

2. istniejņca/ projektowana 
ul.18- tego Stycznia 

2.KDZ zbiorcza plan wyznacza południowņ 
liniň rozgraniczajņcņ ulicy, w 

granicach planu pas  
o szerokoŌci ok. 1m 

Pp 

3. projektowana 1.KDL lokalna 12 Pl 
4. projektowane 2.KDL, 3.KDL lokalne 15 Pl 
5. istniejņca/ projektowana 4.KDL lokalna 12 – 13,5m Pl 
6. istniejņca/ projektowana 5.KDL lokalna 12 Pl 
7. projektowane 1.KDD, 2.KDD, 

3.KDD 
dojazdowe 10 Pl 

8. istniejņca ul. PCK 4.KDD dojazdowa 10 Pl 
9. istniejņce/ projektowane 5.KDD, 6.KDD dojazdowe 10 Pl 

10. projektowana 7.KDD dojazdowa 10 Pl 
11. istniejņca/ projektowana 8.KDD dojazdowa 10 Pl 
12. projektowane 9.KDD, 10.KDD, 

11.KDD, 12.KDD, 
dojazdowe 10 Pl 

13. istniejņca 13.KDD dojazdowa plan wyznacza północnņ liniň 
rozgraniczajņcņ ulicy, w grani-

cach planu pas 
o szerokoŌci 6m 

Pl 

14. projektowana 14.KDD dojazdowa 10 Pl 
15. projektowana 15.KDD dojazdowa 10 - 11 Pl 
16. projektowana 1.KDW wewnňtrzna 8 z placem do zawracania  
17. projektowane 2.KDW, 3.KDW wewnňtrzne 8 Pl 
18. istniejņca 4.KDW wewnňtrzna 6 z placem do zawracania Pl 
19. istniejņca/ projektowana 5.KDW wewnňtrzna 10 z placem do zawracania Pl 
20. projektowane 6.KDW, 7.KDW wewnňtrzne 8 Pl 
21. projektowana 8.KDW wewnňtrzna 6 z placem do zawracania Pl 
22. projektowana 9.KDW wewnňtrzna 8 z placem do zawracania Pl 

 
3. Ustala siň lokalizacjň ŌcieŐek rowerowych w 

liniach rozgraniczajņcych ulic: 1.KDZ – ul. Kolonia i 
2.KDZ – ul. 18-tego Stycznia oraz dopuszcza siň 
lokalizacjň ŌcieŐek rowerowych w pozostałych uli-
cach. 

4. Ustala siň lokalizacjň placów do zawracania 
na zakoŊczeniach: istniejņcej ulicy wewnňtrznej 
5.KDW, na zakoŊczeniu projektowanych dróg we-
wnňtrznych 8.KDW, i 9.KDW zgodnie z rysunkiem 
planu. 

5. Na terenach układu komunikacyjnego, wy-
znaczonego na rysunku planu, do czasu jego reali-
zacji dopuszcza siň dotychczasowy sposób uŐyt-
kowania. 

6. Docelowo ustala siň koniecznoŌń odprowa-
dzania Ōcieków deszczowych z ulic układu podsta-
wowego systemem kanalizacji deszczowej. 

7. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 
wody opadowe z ulic układu podstawowego winny 
byń odprowadzane poprzez system studni chłon-
nych do gruntu bņdŎ teŐ do rowów melioracyjnych, 
zbiorników retencyjnych lub studni chłonnych po 
uprzednim podczyszczeniu. 

Rozdział 4. 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 31. Dla terenu objňtego planem do spraw 
wszczňtych przed dniem wejŌcia w Őycie planu, a 
niezakoŊczonych decyzjņ ostatecznņ, stosuje siň 
ustalenia planu. 

§ 32. Ustala siň jednorazowņ opłatň od wzrostu 
wartoŌci nieruchomoŌci w wysokoŌci: 
1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami MN, 

MNE, MNU i PSU 
2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami KDZ, 

KDL, KDD, KDW, E, W, ZL, RN oraz WS. 
§ 33. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-

strzowi Miasta Gostynina. 
§ 34. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 

Urzňdowym Województwa Mazowieckiego oraz 
zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 
Urzňdu Miasta. 

§ 35. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Jolanta Syska - Szymczak 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 286/LIV/10 

Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 9 listopada 2010r. 

 
WYKAZ NIEUWZGLŇDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŏONEGO DO PUBLICZNEGO  

WGLŅDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

Wykaz dotyczy projektu 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Gostynina, przez który przebiega 
ulica Kolonia, połoŐonego pomiňdzy ul. 18-go Stycznia, projektowanņ obwodnicņ, lasem i torami kole-
jowymi 

 
Lp. Data wpływu 

uwagi 
Nazwisko i imiň, nazwa 

jednostki organizacyjnej i adres 
zgłaszajņcego uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia  
projektu planu dla 

nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta*)  

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Miasta załņcznik 
do uchwały nr .....  

z dnia ....... 

Uwagi 

uwaga  
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

uwaga  
uwzglňdniona 

uwaga  
nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 2010.05.31 Halina Kamerdyn 
ul. Wspólna 6/59  
09-500 Gostynin 

1. Wniosek o zmianň lokalizacji 
placu do zawracania na 
zakoŊczeniu drogi wewnňtrznej 
oraz zmiany przebiegu drogi 
wewnňtrznej 
2. Zmiana normatywu powierzchni 
minimalnej działek budowlanych 

dz. ewid. 6316/2, 
6315 

21.MN, 9.KDW tak w czňŌci pkt 2 nie w czňŌci pkt 
1 

  Ad.1 Rysunek dróg wewnňtrznych 
jest konsekwencjņ decyzji 
wydawanych uprzednio przez UM 
Gostynin. Zmiana przebiegu dróg 
naruszałaby interes osób trzecich. 
Ad.2 Zmniejszenie normatywu 
minimalnej powierzchni nieruchomo-
Ōci dla terenu 21.MN do 800m2 

2. 2010.06.14 Kazimierz CieŌlak 
Julia CieŌlak 
Hanna CieŌlak 
Łucja CieŌlak 
Frankowski 
Patrycja PrņdzyŊska 
Wiesława PrņdzyŊska 

Likwidacja ulicy 15.KDD w 
granicach wymienionych posesji 

dz. ewid. 6518/4, 
6518/5, 6518/6, 

6519/2, 

6519/1, 6520 
oraz sņsiadujņcy 

teren rolny 

15.KDD  nie   Ulica jest niezbňdna dla obsługi 
komunikacyjnej terenu. Likwidacja 
fragmentu ulicy skutkuje 
koniecznoŌciņ wydzielenia placów do 
zawracania na zakoŊczeniach dwóch 
dróg wewnňtrznych, umoŐliwiajņcych 
obsługň sņsiednich posesji. 

3. 2010.06.15 Ryszard WoŎniak 
ul. Kolonia 53, 
09-500 Gostynin 

Likwidacja rowu melioracyjnego 
oznaczonego na rysunku planu 

dz. ewid. 6517/1 20.WS  nie   Zgodnie z opracowaniem 
ekofizjograficznym dla tego terenu 
poziom wód gruntowych jest płytki. 
Wizja lokalna i relacje mieszkaŊców 
wykazały, Őe na polach czňsto tworzņ 
siň zbiorniki wód opadowych dlatego 
likwidacja rowów melioracyjnych jest 
wysoce niewskazana. 

4. 2010.06.16 Krzysztof Sobaszek 
ul. JagielloŊczyka 40 
09-500 Gostynin 

Wniosek o włņczenie do terenu 
drogi fragmentu terenu 
przylegajņcego. 

dz. ewid.5824 1.MN  nie   OkreŌlenie ostatecznego sposobu 
nabycia nieruchomoŌci pod drogi 
wyznaczone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z ustawņ o planowaniu i 
zagospodarowaniu terenu nie mieŌci 
siň w zakresie ustaleŊ planu. 
Fragment terenu moŐe zostań 
przyłņczony do działki sņsiedniej. 

5. 2010.06.22 Michalina i Bogdan 
Frankowscy 
ul. Wspólna 31/44 

Usuniňcie z rysunku planu 
nieistniejņcego od dawna rowu 
melioracyjnego. 

dz. ewid.6518/7 1.RN  nie   Zgodnie z opracowaniem 
ekofizjograficznym dla tego terenu 
poziom wód gruntowych jest płytki. 
Wizja lokalna i relacje mieszkaŊców 
wykazały, Őe na polach czňsto tworzņ 
siň zbiorniki wód opadowych dlatego 
likwidacja rowów melioracyjnych jest 
wysoce niewskazana. 

6. 2010.06.29 Beata i Karol Balcerzak 
ul. Polna 85 
09-500 Gostynin 

Zmiana szerokoŌci ulicy 1.KDL z 
15m na 10m 

ul. Polna 85 1.KDL tak w czňŌci    SzerokoŌń ulicy zmniejszona do 12m. 
Jest to minimalna szerokoŌń dla tej 
klasy ulicy, zgodnie z rozporzņdze-
niem w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadań drogi publiczne i ich 
usytuowanie, art. 7. 

7. 2010.06.29 ElŐbieta Szubska – BieroŊ 
ul. 18 Stycznia 22D 
09-500 Gostynin 

1. podział na trzy działki o równej 
powierzchni 
2. nie przedłuŐanie wydzielonej 
drogi dojazdowej - działka ewid. 
6322/3 

dz. ewid. 6322/1 10.KDD, 

21.MN 

tak w czňŌci 
 

nie w czňŌci   Ad. 1 Przyjňty w planie podział działek 
powtarza rozwiņzanie wczeŌniejszej 
decyzji zatwierdzajņcej podział 
nieruchomoŌci. Podział działek został 
okreŌlony za pomocņ ustalenia 
minimalnej powierzchni nieruchomo-
Ōci, rysunek podziału nie jest 
ustaleniem planu a jedynie 
propozycjņ. Minimalna powierzchnia 
działki budowlanej została ustalona 
na 800m2 

Ad.2 Ulica 10.KDD jest niezbňdna dla 
prawidłowej obsługi komunikacyjnej 
terenu. 

8. 2010.06.30 GraŐyna i Bogdan Brzozowscy 
ul. Kolonia 4 
Ewa i Tadeusz Tomanik 
ul. Kolonia 2A 
Jacek i Iwona Filipczak 
ul. Kolonia 6 
09-500 Gostynin 

Brak zgody na poprowadzenie ulicy 
2.KDD 

dz. ewid. 6003, 
6001, 6002, 6004 

2.KDD  nie   Przyjňta w planie minimalna wielkoŌń 
posesji wymaga zapewnienia 
odpowiedniej obsługi komunikacyjnej 
poprzez ulice o niezbňdnej gňstoŌci. 
Rezygnacja z ulicy 2.KDD musiałaby 
skutkowań zwiňkszeniem normatywu 
minimalnych powierzchni 
nieruchomoŌci moŐliwych do 
wydzielenia. 

9. 2010.06.30 Lech Liberadzki 
ul. Kolonia 44B 
09-500 Gostynin 

Przesuniňcie ulicy 9.KDD dz. ewid. 6320 9.KDD  nie   Przebieg ulicy 9.KDD wynika z 
wczeŌniej wydanych przez UM 
Gostynin decyzji o warunkach 
zabudowy i jest kontynuacjņ 
wczeŌniejszego planu, który 
obowiņzywał dla tego terenu 

10. 2010.06.30 Łucja Gawin 
ul. Kolonia 44a 
09-500 Gostynin 

Przesuniňcie ulicy 9.KDD dz. ewid. 6321 9.KDD  nie   Przebieg ulicy 9.KDD wynika z 
wczeŌniej wydanych przez UM 
Gostynin decyzji o warunkach 
zabudowy i jest kontynuacjņ 
wczeŌniejszego planu, który 
obowiņzywał dla tego terenu 

11. 2010.07.01 Marek Malecki 
ul. Kutnowska 24 
09-500 Gostynin 

Zmiana szerokoŌci ulicy 1.KDL z 
15m na 10m 

dz. ewid. 6305 1.KDL tak w czňŌci    SzerokoŌń ulicy została zmniejszona 
do 12m. Jest to minimalna szerokoŌń 
dla tej klasy ulicy, zgodnie z 
rozporzņdzeniem w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadań drogi publiczne 
i ich usytuowanie, art. 7. 

12. 2010.07.01 Mirosław Hajn 
ul. Kolonia 14 

Zmiana przeznaczenia na 
mieszkaniowo- usługowe 

dz.ewid.6009 7.MN, 6.MN tak  
w czňŌci 

nie w czňŌci   Zmiana przeznaczenia dotyczy terenu 
7.MN 

13. 2010.07.02 Małgorzata CieŌliŊska 
ul. Kolonia 35 
09-500 Gostynin 

Brak moŐliwoŌci zabudowy dla 
czňŌci nieruchomoŌci 

dz.ewid. 6505/1 1.MNE, 1.RN, 
15.WS 

 nie   Dopuszczenie zabudowy wzdłuŐ 
obwodnicy jest niemoŐliwe w zwiņzku 
z uciņŐliwoŌciņ drogi. Ponadto takie 
rozwiņzanie pozostaje w sprzecznoŌci 
z ustaleniami studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gostynina i jako takie 
nie moŐe byń przyjňte. 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Jolanta Syska-Szyczak 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 286/LIV/10 

Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 9 listopada 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta oraz zasadach ich finansowania 
 

§ 1. 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŐņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊców stanowiņ 

- zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póŎn. zm.) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru miasta Gostynina, przez który przebiega ulica Kolonia, połoŐonego pomiňdzy ul. 18-go Stycznia, pro-
jektowanņ obwodnicņ, lasem i torami kolejowymi, obejmujņ: 
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczajņcych drogi publicznej, w tym wybudowa-

nie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zieleniņ; 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w liniach rozgraniczajņcych dróg lub poza liniami rozgra-

niczajņcymi. 
§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņce do zadaŊ własnych miasta to realizacja dróg publicznych na 
terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Gostynina, przez 
który przebiega ulica Kolonia, połoŐonego pomiňdzy ul. 18-go Stycznia, obwodnicņ, lasem i torami kolejowymi, pod 
te funkcje oraz budowa sieci wodociņgowej, kanalizacyjnej, finansowanie oŌwietlenia ulic znajdujņcych siň na tere-
nie objňtym niniejszņ uchwałņ oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa 
gazowe. 

§ 3. 
Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 
1. Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym m.in. ustawņ prawo budow-

lane, ustawņ o zamówieniach publicznych, samorzņdzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie Ōrodowi-
ska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w § 2 moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym siň postňpem tech-
niczno-technologicznym, zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej dostňpnej techniki okreŌlonej w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ōrodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150 z póŎn. 
zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleŊ planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreŌlone w § 2 
realizowane bňdņ w sposób okreŌlony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedno-
lity Dz.U. 2006 Nr 89, poz. 625 z póŎn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 2 jest 
przedmiotem umów zainteresowanych stron. 

§ 4. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta, ujňtych w 
niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 
157, poz. 1240 z póŎn. zm.). Wydatki majņtkowe miasta, wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu miasta oraz 
inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŐetowy uchwala siň w uchwale budŐetowej Rady Miej-
skiej. 

§ 5. 
1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane bňdņ w całoŌci lub w czňŌci z budŐetu miasta oraz na podstawie 

porozumieŊ z innymi podmiotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych. 
2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgowej i kanalizacji finansowane bňdņ na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2006r. 
Nr 123, poz. 858 z póŎn. zm.), ze Ōrodków własnych przedsiňbiorstwa wodociņgowo-kanalizacyjnego, w całoŌci 
lub w czňŌci z budŐetu miasta oraz na podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych, 
w oparciu o uchwalone przez Radň Miejskņ wieloletnie plany rozwoju i przebudowy urzņdzeŊ wodociņgowo-
kanalizacyjnych (art. 21 ustawy). 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane bňdņ na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŎn. zm.) 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Jolanta Syska Szymczak 
 
 


