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UCHWAŁA Nr 41/VII/2011 

RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE 

 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzymin 

obejmującego obszar obrębu Emilianów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

w zwiņzku z uchwałņ nr 513/XXXVI/2006 Rady 
Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 października 
2006r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obej-
mujņcej obszar obrňbu Emilianów, Rada Miejska 
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w Radzyminie stwierdza zgodnoŌń niniejszego 
planu ze Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ra-
dzymin i uchwala co nastňpuje:  

Dział I 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Radzymin 
obejmujņcy obszar obrňbu Emilianów. 

§ 2. Planem objňto obszar, którego granice 
przedstawia rysunek planu w skali 1:2000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały i 
bňdņcy jej integralnņ czňŌciņ. 

§ 3. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czajņcych tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

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

6) parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

7) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomoŌci objňtych pla-
nem miejscowym; 

8) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich użytkowa-
niu; 

9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 
lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej 
oraz infrastruktury technicznej; 

10) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i użytkowania te-
renów; 

11) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala siň opłatň, o której mowa w  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

 

 

 

 

§ 4. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) rysunek planu, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

2) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygniň-
ciem sposobu ich rozpatrzenia, stanowiņcy 
załņcznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należņ do zadaŊ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 5.1. Załņcznik graficzny nr 1 odnosi ustale-
nia uchwały do terenu objňtego planem. 

2. Nastňpujņce ustalenia graficzne na rysun-
ku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice planu; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnym sposobie zagospoda-
rowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole literowe okreŌlajņce przeznaczenie 
terenów. 

3. Wskazuje siň oznaczone na rysunku planu 
symbolami graficznymi obowiņzujņce granice 
obszarów ustanowionych odrňbnymi aktami 
prawnymi: 

1) granice Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu; 

2) granice stref ochrony konserwatorskiej za-
bytków archeologicznych. 

4. Wskazuje siň na rysunku planu obowiņzu-
jņce strefy wymagajņce szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w 
ich użytkowaniu, oznaczone symbolami graficz-
nymi, wyznaczone na podstawie przepisów od-
rňbnych: 

1) granice stref potencjalnego szkodliwego od-
działywania napowietrznych linii elektro-
energetycznych 15 kV; 

2) granice strefy ochronnej od gazociņgu wyso-
kiego ciŌnienia 6,3 MPa dn 250; 

3) granice strefy złożonych warunków grunto-
wo – wodnych. 

5. Pozostałe oznaczenia graficzne majņ cha-
rakter informacyjny lub postulatywny. 

§ 6. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
obowiņzujņ łņcznie odpowiednio z ustaleniami 
ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej 
uchwały. 
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Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

Oddział 1 
Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 7. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miejskiej w Radzyminie 
w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego; 

2) przepisach szczególnych i odrňbnych – na-
leży przez to rozumień przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenami wynikajņcymi z 
prawomocnych decyzji administracyjnych; 

3) planie – należy przez to rozumień ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile 
z treŌci przepisu nie wynika inaczej; 

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które po-
winno przeważań na danym terenie, tzn. 
przekraczań 70% powierzchni całkowitej 
budynków o tym przeznaczeniu, w łņcznej 
powierzchni wszystkich budynków zlokali-
zowanych na terenie; 

5) usługach – należy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszcze-
nia w budynkach o innych funkcjach niż 
usługowe i urzņdzenia służņce działalnoŌci, 
której celem jest zaspokajanie potrzeb lud-
noŌci, a nie wytwarzajņcej bezpoŌrednio, 
metodami przemysłowymi, dóbr material-
nych. Usługi dzieli siň na: 

a) nieuciņżliwe – to jest usługi, których nie 
zalicza siň, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami do przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 

b) uciņżliwe – nie spełniajņce wymogów 
wymienionych w lit. a, 

6) działalnoŌci uciņżliwej – należy przez to 
rozumień działalnoŌń gospodarczņ obejmu-
jņcņ przedsiňwziňcia mogņce znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko wymienione w 
obowiņzujņcych przepisach prawa; 

7) działkach budowlanych nowo wydzielanych 
– należy przez to rozumień działki budowla-
ne, które zostały wydzielone po uprawo-
mocnieniu siň niniejszej uchwały, w tym 
działki budowlane powstałe w wyniku roz-
wiņzaŊ przestrzennych niniejszej uchwały, 
np. wytyczenia nowego układu komunika-
cyjnego; 

8) liniach rozgraniczajņcych – należy przez to 
rozumień liniň rozgraniczajņcņ tereny o róż-

nym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leży przez to rozumień linie wyznaczone w 
planie, okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczal-
nņ odległoŌń zewnňtrznego lica Ōciany bu-
dynku w stosunku do linii rozgraniczajņ-
cych, od których te linie wyznaczono, bez 
wysuniňtych poza ten obrys schodów, oka-
pów, otwartych ganków, zadaszeŊ, pasaży 
o szerokoŌci do 2m oraz balkonów; 

10) maksymalnym wskaźniku intensywnoŌci 
zabudowy - należy przez to rozumień stosu-
nek sumy powierzchni całkowitej wszyst-
kich kondygnacji naziemnych na danej 
działce do jej ogólnej powierzchni; 

11) maksymalnej wysokoŌci zabudowy - należy 
przez to rozumień ustalonņ w planie nie-
przekraczalnņ iloŌń kondygnacji naziem-
nych budynku oraz najwiňkszņ odległoŌń 
pomiňdzy poziomem terenu przy najniżej 
położonym wejŌciu do budynku, nie bňdņ-
cym wyłņcznie wejŌciem do pomieszczeŊ 
technicznych i gospodarczych a najwyż-
szym punktem przekrycia dachowego 
(stropodachowego); 

12) minimalnym procentowym wskaźniku po-
wierzchni biologicznie czynnej - należy 
przez to rozumień najmniejszņ nieprzekra-
czalnņ wartoŌń procentowņ stosunku nieza-
budowanych powierzchniowo lub kubatu-
rowo w głņb gruntu, na nim oraz nad nim, 
nie stanowiņcych nawierzchni dojazdów i 
dojŌń pieszych, nieutwardzonych czňŌci 
działki budowlanej, a także 50% sumy po-
wierzchni nawierzchni tarasów i stropoda-
chów o powierzchni nie mniejszej niż 10m2 
urzņdzonych jako stałe trawniki lub kwietni-
ki na podłożu zapewniajņcym im naturalnņ 
wegetacjň, do całkowitej powierzchni dział-
ki budowlanej. 

Oddział 2 
Ustalenia dotyczące ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8.1. Ustala siň, że nadrzňdnym celem reali-
zacji ustaleŊ niniejszej uchwały jest: 

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego; 

2) okreŌlenie warunków dotyczņcych kształto-
wania zabudowy, których spełnienie umożli-
wi uzyskanie właŌciwych walorów prze-
strzennych i jednorodnego charakteru kształ-
towanej przestrzeni; 

3) ochrona ponadlokalnych i lokalnych intere-
sów publicznych w zakresie komunikacji, in-
żynierii i ochrony Ōrodowiska. 
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2. Ustala siň, że ochrona i kształtowania ładu 
przestrzennego realizowane bňdņ poprzez usta-
lenia niniejszej uchwały Rady Miejskiej, obejmu-
jņce wszystkie działania inwestycyjne realizo-
wane na obszarze objňtym planem, wraz z okre-
Ōleniem ich wzajemnych powiņzaŊ i korelacji, 
przy uwzglňdnieniu istniejņcego zagospodaro-
wania i wymogów przepisów szczególnych. 

Oddział 3 
Przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania 

oraz warunków i sposobów kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów  

na całym obszarze objętym planem,  
w tym przestrzeni publicznych 

§ 9. Ustala siň, że na całym obszarze planu: 

1) dopuszcza siň realizacjň funkcji zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodaro-
wania terenów okreŌlonymi w rozdziale 3 
oraz wprowadza siň realizacjň układu drogo-
wo-ulicznego według ustaleŊ rozdziału 4 i 
elementów infrastruktury technicznej według 
ustaleŊ rozdziału 5 uchwały; 

2) ustala siň, że na całym obszarze objňtym 
planem można lokalizowań zadania dla reali-
zacji celów publicznych w rozumieniu ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w ramach funkcji i zasad zago-
spodarowania dopuszczonych niniejszym 
planem; 

3) dopuszcza siň zachowanie, przebudowň i 
wymianň istniejņcych siedlisk rolniczych; 

4) dopuszcza siň realizacjň zabudowy w grani-
cach działek budowlanych; 

5) zabrania siň lokalizowania obiektów tymcza-
sowych i prowizorycznych, nie zwiņzanych z 
realizacjņ inwestycji docelowych. Lokalizo-
wanie obiektów tymczasowych możliwe jest 
jedynie w obrňbie działki budowlanej, na któ-
rej realizowana jest inwestycja docelowa w 
czasie ważnoŌci pozwolenia na budowň oraz 
nakaz likwidacji zabudowy tymczasowej po 
zakoŊczeniu inwestycji; 

6) do czasu realizacji zagospodarowania zgod-
nego z ustaleniami dla poszczególnych tere-
nów dopuszcza siň utrzymanie dotychczaso-
wego użytkowania rolniczego lub leŌnego 
bez prawa zabudowy. 

§ 10. Ustala siň linie rozgraniczajņce tereny o 
różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania okreŌlone na rysunkach pla-
nu. 

§ 11. Ustala siň podstawowe przeznaczenie 
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczajņ-
cymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia 
zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług nieuciņżliwych - oznaczone 
symbolem przeznaczenia MN/U; 

2) tereny obiektów produkcyjnych i usług - 
oznaczone symbolem przeznaczenia P/U; 

3) tereny usług - oznaczone symbolem przezna-
czenia U; 

4) tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej - oznaczone symbolem przezna-
czenia U/MN. 

§ 12.1. Ustala siň podstawowe przeznaczenie 
terenów komunikacji publicznej wyznaczonych 
liniami rozgraniczajņcymi i oznaczonych symbo-
lem przeznaczenia, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny dróg publicznych klasy drogi ekspre-
sowej – oznaczone symbolem przeznaczenia 
KDS; 

2) tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej 
– oznaczone symbolem przeznaczenia KDZ; 

3) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej 
– oznaczone symbolem przeznaczenia KDL; 

4) tereny dróg publicznych klasy drogi dojaz-
dowej – oznaczone symbolem przeznaczenia 
KDD. 

2. Jako uzupełniajņcņ sień komunikacji ustala 
siň drogi wewnňtrzne, wyznaczone liniami roz-
graniczajņcymi i oznaczone symbolem przezna-
czenia KDW, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 13.1. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie 
zabudowy okreŌlone na rysunku planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na 
których wyznaczono nieprzekraczalne linie za-
budowy musi byń sytuowana zgodnie z tymi 
liniami. 

3. Ustala siň nastňpujņce minimalne odległo-
Ōci zabudowy od linii rozgraniczajņcej dróg pu-
blicznych oznaczonych symbolem: 

1) KDS – 20,0m; 

2) 1.KDZ, 2.KDZ, 4.KDZ, 5.KDZ– 8,0m; 

3) 3.KDZ, 4.KDZ – 6,0m; 

4) KDL – 6,0m; 

5) KDD - 6,0m. 

4. Dopuszcza siň remonty i przebudowy ist-
niejņcej zabudowy usytuowanej w pasie pomiň-
dzy liniami rozgraniczajņcymi układu komunika-
cyjnego a nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy, z 
wykluczeniem powiňkszenia kubaturowego. 

5. Ustala siň minimalnņ odległoŌń zabudowy 
od linii rozgraniczajņcej dróg wewnňtrznych 
oznaczonych symbolem KDW – 5,0m. 
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6. Ustala siň zakaz zabudowy w odległoŌci 
mniejszej niż: 

1) 20,0m od linii rozgraniczajņcej tereny kolejo-
we, oznaczone symbolem KK; 

2) 5,0m od linii brzegowej rowów melioracyj-
nych, przy czym dopuszcza siň zmianň tych 
odległoŌci po przebudowie lub likwidacji ro-
wów melioracyjnych, ze wzglňdu na realiza-
cjň przeznaczenia docelowego terenów i pod 
warunkiem uzyskania pozwolenia wodno – 
prawnego. 

7. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nie-
przekraczalnych linii zabudowy nakazuje siň 
lokalizacjň budynków na działce budowlanej 
zgodnie z przepisami odrňbnymi i z uwzglňdnie-
niem wszystkich ustaleŊ planu, w tym zapisów 
rozdziału o ochronie Ōrodowiska. 

8. Na terenach objňtych planem zasady 
kształtowania zabudowy okreŌla siň nastňpujņ-
co: 

1) maksymalna wysokoŌń nowej zabudowy - 
zgodnie ze wskaźnikami okreŌlonymi dla po-
szczególnych terenów; 

2) zasada, o której mowa w pkt 1 nie dotyczy 
kominów, anten oraz innych budowli o po-
dobnym charakterze (obiektów budowlanych 
nie bňdņcych budynkami); 

3) maksymalny wskaźnik intensywnoŌci zabu-
dowy - zgodnie ze wskaźnikami okreŌlonymi 
dla poszczególnych terenów; 

4) nie ustala siň dopuszczalnej geometrii da-
chów; 

5) na terenach oznaczonych symbolami P/U i U 
dopuszcza siň lokalizowanie obiektów o cha-
rakterze dominant przestrzennych, tj. obiek-
tów budowlanych nie bňdņcych budynkami o 
maksymalnej wysokoŌci powyżej 15,0m, li-
czņc od poziomu gruntu rodzimego. 

§ 14.1. Wyznacza siň nastňpujņce obiekty i 
obszary przeznaczone na cele publiczne: 

1) drogi publiczne; 

2) obiekty obsługi technicznej służņce zaspoko-
jeniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊców. 

2. Drogi publiczne powinny byń realizowane 
jako przestrzenie reprezentacyjne, urzņdzone i 
wyposażone wysokiej klasy urzņdzeniami po-
mocniczymi, małņ architekturņ, nawierzchniami, 
zieleniņ itp. 

3. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji 
ogrodzeŊ: 

 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powinny byń 
sytuowane w linii rozgraniczajņcej, z tym że 
dopuszcza siň ich miejscowe wycofanie w 
głņb działki w przypadku koniecznoŌci omi-
niňcia istniejņcych przeszkód (np. drzew, 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej itp.) oraz 
w miejscach sytuowania bram wjazdowych; 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-
niach przy drogach o szerokoŌci mniejszej niż 
10m powinny byń cofniňte o minimum 2,0m 
w stosunku do linii rozgraniczajņcej ustalonej 
w planie; 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogņ otwie-
rań siň na zewnņtrz działki; 

4) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia nie może 
przekraczań 2,2 metra liczņc od poziomu te-
renu; 

5) dopuszcza siň realizacjň pełnych ogrodzeŊ, za 
wyjņtkiem ogrodzeŊ z przňsłami wypełnio-
nymi betonowymi prefabrykatami; 

6) ustala siň zakaz grodzenia w odległoŌci 
mniejszej niż 1,5m od linii brzegowej rzek, 
cieków wodnych i rowów melioracyjnych; 

7) w Warszawskim Obszarze Chronionego Kra-
jobrazu ustala siň nakaz realizacji ogrodzeŊ 
ażurowych bez podmurówki lub na podmu-
rówce z przepustami ułatwiajņcymi migracjň 
małych zwierzņt, w formie otworów wielkoŌci 
nie mniejszej niż 15cm x 15cm, w odstňpach 
nie wiňkszych niż 10m. 

§ 15.1. Na całym obszarze planu dopuszcza 
siň umieszczanie wolnostojņcych znaków infor-
macyjno-plastycznych i reklam. 

2. Na całym obszarze planu dopuszcza siň lo-
kalizowanie reklam i znaków informacyjno - 
plastycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury. 

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

1) na drzewach i w zasiňgu ich koron; 

2) na budowlach i urzņdzeniach infrastruktury 
technicznej (latarniach, słupach linii elektro-
energetycznych, transformatorach, itp.); 

3) zakazuje siň wspornikowego wywieszania 
znaków informacyjno – plastycznych i reklam 
poza linie rozgraniczajņce dróg publicznych 
oraz tereny działek sņsiednich. 

4. Umieszczanie reklam i znaków informacyj-
no-plastycznych na małych obiektach kubatu-
rowych i innych użytkowych elementach wypo-
sażenia przestrzeni publicznych (wiaty przystan-
kowe) nie może utrudniań korzystania z nich lub 
zakłócań ich użytkowania. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 15908 – Poz. 2733 
 

Oddział 4 
Ustalenia w zakresie scalania,  

łączenia i podziałów terenów  
na działki budowlane 

§ 16.1. Ustala siň możliwoŌń scalania, łņcze-
nia i podziałów istniejņcych działek w poszcze-
gólnych terenach na działki budowlane, na wa-
runkach okreŌlonych w ustawie o gospodarce 
nieruchomoŌciami i pod warunkiem zachowania 
nastňpujņcych zasad: 

1) nakazuje siň zachowanie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych zawartej w ustaleniach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów; 

2) nakazuje siň wydzielenie niezbňdnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsługi nowo 
wydzielanych działek budowlanych; 

3) granice nowo wydzielanych działek budow-
lanych powinny byń prostopadłe do linii roz-
graniczajņcych dróg publicznych oraz pasa 
drogowego nowo wydzielanych dróg we-
wnňtrznych, z tolerancjņ do 20°. 

2. Dopuszcza siň pod zainwestowanie nowo 
wydzielane działki budowlane o powierzchni 
mniejszej niż okreŌlona w przepisach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów wyłņcznie: 

1) w celu powiňkszenia sņsiedniej nieruchomo-
Ōci pod warunkiem, że działka, z której wy-
dzielony zostanie teren zachowa powierzch-
niň nie mniejszņ, niż okreŌlona w przepisach 
szczegółowych; 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej; 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowo wydzie-
lanych działek budowlanych. 

3. Granice nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych należy wyznaczań w oparciu o linie 
rozgraniczajņce, o których mowa w § 10. 

4. Dopuszcza siň możliwoŌń wydzielania te-
renów dla wewnňtrznego układu komunikacyj-
nego przy uwzglňdnieniu nastňpujņcych zasad: 

1) nowy układ granic zapewni bezpoŌredni do-
stňp do drogi (ulicy) publicznej lub we-
wnňtrznej, o której mowa w pkt 2; 

2) dopuszcza siň realizowanie obsługi i dostňpu, 
o których mowa w pkt. 1 poprzez drogi/ulice 
wewnňtrzne stanowiņce współwłasnoŌń 
wszystkich właŌcicieli nieruchomoŌci, dla 
których korzystanie z nich jest konieczne, pod 
warunkiem zachowania minimalnej szeroko-
Ōci 5,0m lub ustanowienia służebnoŌci na 
nieruchomoŌciach przeznaczonych do zabu-
dowy. 

5. W przypadku terenów oznaczonych sym-
bolami MN/U i U/MN dopuszcza siň 20% od-
stňpstwo od ustaleŊ w zakresie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek budowla-
nych. 

6 Dopuszcza siň zabudowň na działkach 
mniejszych niż okreŌlone w ustaleniach dla po-
szczególnych terenów, pod warunkiem, że po-
dział został dokonany przed uprawomocnieniem 
siň planu. 

Oddział 5 
Zasady ochrony dóbr kultury 

§ 17.1. Ustala siň ochronň zabytków arche-
ologicznych (stanowiska archeologiczne nr 
ewid. AZP 52-68/89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, AZP 52-69/1, 
2, 3) w formie strefy ochrony konserwatorskiej, 
okreŌlonej na rysunku planu symbolem, ozna-
czeniem i numerami 52-68/89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 52-
69/2, 3. 

2. Na terenie strefy ochrony konserwatorskiej 
ustala siň: 

1) nakaz uzyskania przez inwestora, od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków - przed 
wydaniem pozwolenia na budowň lub zgło-
szeniem właŌciwemu organowi budów 
obiektów budowlanych, wiņżņcych siň z wy-
konywaniem robót ziemnych - uzgodnienia 
zakresu i rodzaju niezbňdnych badaŊ arche-
ologicznych; 

2) nakaz uzyskania przez inwestora, od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, uzgod-
nienia zakresu i rodzaju niezbňdnych badaŊ 
archeologicznych poprzedzajņcych inne niż 
wymienione w pkt 1 roboty ziemne lub zmia-
nň charakteru dotychczasowej działalnoŌci (w 
tym poszukiwania, rozpoznawania i wydo-
bywania kopalin, zalesiania gruntów, budo-
wy urzņdzeŊ wodnych i regulacji wód); 

3) nakaz przeprowadzenia badaŊ archeologicz-
nych oraz wykonywania ich dokumentacji 
(przed rozpoczňciem badaŊ archeologicznych 
wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na ich 
prowadzenie). 

Oddział 6 
Zasady ochrony i kształtowania środowiska 

§ 18.1. Wskazuje siň granicň Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

2. Na Obszarze prawnie chronionym, o któ-
rym mowa w ust. 1 nakazuje siň zachowanie 
nakazów i zakazów okreŌlonych w ustawie o 
ochronie przyrody oraz przepisach odrňbnych 
powołujņcych ten Obszar. 
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3. Ustala siň, że na całym obszarze planu 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady ochrony i kształ-
towania Ōrodowiska: 

1) nie dopuszcza siň naruszania istniejņcych 
na terenie planu obszarów leŌnych, za wy-
jņtkiem tych, które otrzymały zgodň wła-
Ōciwych organów na zmianň przeznaczenia 
gruntów leŌnych na cele nieleŌne. Gospo-
darkň leŌnņ należy prowadziń zgodnie z 
planem urzņdzenia lasów należņcych do in-
dywidualnych właŌcicieli; 

2) ustala siň obowiņzek zachowania walorów 
Ōrodowiska przyrodniczego, a przede 
wszystkim zachowanie istniejņcej zieleni 
wysokiej, z wyjņtkiem potrzeb wynikajņcych 
z budowy inwestycji dopuszczonych pla-
nem; 

3) ustala siň zakaz naruszania naturalnego 
charakteru cieków wodnych i rowów melio-
racyjnych z wyjņtkiem koniecznych zmian 
ze wzglňdu na potrzeby wzrostu retencji 
wodnej, ochrony przeciwpożarowej lub 
przeciwpowodziowej oraz budowy układu 
drogowego, z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) dopuszcza siň likwidacjň i przebudowň ro-
wów melioracyjnych, bňdņcych wynikiem 
rozwiņzaŊ przestrzennych planu w sposób i 
na warunkach uzgodnionych z zarzņdzajņ-
cym sieciņ i pod warunkiem uzyskania po-
zwolenia wodno – prawnego. W przypadku 
ich likwidacji, przebudowy lub zmiany ich 
przebiegu, wskazana na rysunku nieprze-
kraczalna linia zabudowy także odpowied-
nio siň zmieni. 

5) nad rurociņgami drenarskimi nie należy 
wznosiń żadnych budowli ani utwardzanych 
nawierzchni; 

6) ustala siň koniecznoŌń przebudowy i rozbu-
dowy systemu drenarskiego przed zainwe-
stowaniem terenów w sposób i na warun-
kach uzgodnionych z zarzņdzajņcym sieciņ; 

7) poszerzanie i pogłňbianie istniejņcych ro-
wów melioracyjnych możliwe jest na pod-
stawie pozwolenia wodno – prawnego, po 
uzgodnieniu z zarzņdzajņcym sieciņ; 

8) należy zapewniń dostňp do rowów dla służb 
odpowiedzialnych za ich eksploatacjň oraz 
służb ratowniczych; 

9) wprowadza siň ochronň wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczysz-
czenia mogņ negatywnie wpłynņń na stan 
tych wód oraz nakaz podłņczenia wszyst-
kich obiektów do sieci miejskich po ich re-
alizacji; 

10) w celu ochrony powietrza plan ustala 
ogrzewanie pomieszczeŊ gazem ziemnym, 
olejem nisko siarkowym lub innymi pali-
wami ekologicznie czystymi, w tym stałymi, 
których stosowanie jest zgodne z ustawņ 
prawo ochrony Ōrodowiska; 

11) ustala siň, że przedsiňwziňcia mogņce zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko, w rozu-
mieniu przepisów prawo ochrony Ōrodowi-
ska, mogņ byń lokalizowane: 

a) bez ograniczeŊ na terenach oznaczonych 
symbolami P/U i U, 

b) przedsiňwziňcia dla których raport o od-
działywaniu na Ōrodowisko może byń 
wymagany, a zastosowane rozwiņzania 
techniczne, technologiczne i organiza-
cyjne gwarantujņ dotrzymanie standar-
dów jakoŌci Ōrodowiska -poza granicami 
terenu, do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny, na terenach oznaczonych 
symbolami U/MN, 

c) bez ograniczeŊ dla elementów niezbňd-
nych dla prawidłowego funkcjonowania 
gminnych i ponadlokalnych systemów 
inżynieryjnych. 

12) oddziaływanie na Ōrodowisko przekraczajņ-
ce dopuszczalne wielkoŌci poprzez emisjň 
substancji i energii, w szczególnoŌci doty-
czņce wytwarzania hałasu, wibracji, pro-
mieniowania, zanieczyszczania powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziem-
nych, winno zamykań siň na terenie działki 
budowlanej lub zespołu działek na jakiej 
jest wytwarzane; 

13) ustala siň obowiņzek zapewnienia odpo-
wiedniej iloŌci miejsca dla pojemników na 
odpady w granicach działki; 

14) okreŌla siň minimalnņ wielkoŌń działki 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 
terenów; 

15) okreŌla siň minimalny wskaźnik powierzch-
ni biologicznie czynnej zgodnie z ustale-
niami dla poszczególnych terenów; 

16) przyjmuje siň kwalifikacjň terenów w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
Ōrodowisku w rozumieniu ustawy prawo 
ochrony Ōrodowiska; 

17) dla terenów okreŌlonych w pkt 16 wprowa-
dza siň nakaz zachowania standardów Ōro-
dowiskowych zawartych w ustawie prawo 
ochrony Ōrodowiska; 

18) dla terenów zabudowy mieszkaniowej po-
łożonych w sņsiedztwie dróg oznaczonych 
symbolami KDS i KDZ, ze wzglňdu na moż-
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liwoŌń przekroczenia dopuszczalnych norm 
hałasu komunikacyjnego, nakazuje siň 
wprowadzenie parawanów akustycznych z 
zieleni lub innych technicznych zabezpie-
czeŊ akustycznych; 

19) Ustala siň bezwzglňdny nakaz utrzymania 
wskazanych na rysunku planu istniejņcych 
przejŌń dla zwierzņt. 

Oddział 7 
Ustalenia dla obszarów i obiektów 

podlegających ochronie ze względu na 
wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi 

§ 19.1. Wprowadza siň szczególne uwarun-
kowania dla inwestowania i zagospodarowania 
na terenach położonych w zasiňgu granic: 

1) stref potencjalnego szkodliwego oddziaływa-
nia napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych 15kV; 

2) strefy ochronnej od gazociņgu wysokiego 
ciŌnienia 6,3 MPa dn 250; 

3) strefy złożonych warunków gruntowo – 
wodnych. 

2. Budynki z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi powinny byń sytuowane 
poza zasiňgiem uciņżliwoŌci okreŌlonym w 
przepisach o ochronie Ōrodowiska. 

3. Dopuszcza siň lokalizowanie budynków 
zawierajņcych pomieszczenia przeznaczone na 
pobyt stały ludzi w zasiňgu uciņżliwoŌci, o któ-
rych mowa w ust. 2, pod warunkiem zastoso-
wania w nich rozwiņzaŊ odpowiednio ogranicza-
jņcych te uciņżliwoŌci. 

4. Ustala siň zasiňg granic stref potencjalne-
go szkodliwego oddziaływania napowietrznych, 
elektroenergetycznych linii 15kV wynoszņcy po 
5,0 m w każdņ stronň od osi linii 15kV. 

5. Na terenach położonych w zasiňgu stref, o 
których mowa w ust. 4, oznaczonych na rysunku 
planu, ustala siň zakaz realizacji obiektów kuba-
turowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
(powyżej 4 godzin na dobň), tj.: 

1) zakazuje siň lokalizowania miejsc stałego 
przebywania ludzi w zwiņzku z prowadzonņ 
działalnoŌciņ gospodarczņ, turystycznņ, re-
kreacyjnņ); 

2) zakazuje siň lokalizowania budynków miesz-
kalnych i wymagajņcych szczególnej ochro-
ny, jak szpitale, internaty, żłobki, przedszkola 
i podobne. 

6. Strefy, o których mowa w ust. 4 mogņ byń 
weryfikowane na zasadach okreŌlonych w ust. 3 
po uzgodnieniu z właŌcicielem linii lub skablo-
waniu napowietrznych linii 15kV. 

7. Ustala siň zasiňgi granic strefy ochronnej 
od gazociņgu wysokiego ciŌnienia 6,3 MPa  
dn 250 wynoszņce 30m. 

8. Na terenach położonych w zasiňgu strefy, 
o której mowa w ust. 7 i oznaczonej na rysunku 
planu, ustala siň: 

1) w odległoŌci 15m od osi gazociņgu zakazuje 
siň realizacji budynków gospodarczych, bu-
dynków mieszkalnych i budynków produk-
cyjnych; 

2) 15,0m dla przewodów kanalizacyjnych, kana-
lizacji kablowej, wodociņgów, kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych majņcych 
bezpoŌrednie połņczenie z pomieszczeniami 
dla ludzi i zwierzņt (od skrajni rury, kabla, ka-
nału lub studni), 

3) 5,0m dla przewodów kanalizacyjnych, kanali-
zacji kablowej, wodociņgów, kabli elektro-
energetycznych i telekomunikacyjnych, nie 
majņcych bezpoŌredniego połņczenia z po-
mieszczeniami dla ludzi i zwierzņt (od skrajni 
rury, kabla, kanału lub studni). 

9. Wskazuje siň zasiňg granic strefy złożo-
nych warunków gruntowo - wodnych oznaczo-
nych na rysunku planu, w obrňbie których inwe-
stor podejmujņcy realizacjň inwestycji budowla-
nej może natrafiń na wystňpujņce w podłożu 
warstwy gruntów słabonoŌnych lub wysoki po-
ziom wód gruntowych. 

10. W zasiňgu stref, o których mowa w ust. 9, 
ustala siň obowiņzek wykonania przez inwestora 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla każ-
dej zamierzonej inwestycji kubaturowej. 

11. Wskazuje siň zasiňg strefy bezpoŌrednie-
go zagrożenia powodziņ, oznaczonej na rysunku 
planu. 

12. Na terenach położonych w zasiňgu strefy, 
o której mowa w ust. 11 i oznaczonej na rysunku 
planu, ustala siň nakaz zachowania rygorów 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 

Oddział 8 
Ogólne zasady  

dotyczące infrastruktury technicznej 

§ 20.1. Jako obowiņzujņcy plan przyjmuje: 
docelowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia 
w wodň z gminnej sieci wodociņgowej i odpro-
wadzania Ōcieków do oczyszczalni gminnych. 

2. Dopuszcza siň stosowanie lokalnych roz-
wiņzaŊ uwzglňdniajņcych wymogi prawa bu-
dowlanego i ochrony Ōrodowiska, w tym szczel-
nych szamb przydomowych i indywidualnych 
ujňń wody - do czasu wprowadzenia zorganizo-
wanego systemu odprowadzania Ōcieków. 
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3. Ustala siň nakaz podłņczenia zabudowy 
istniejņcej i projektowanej do gminnych syste-
mów inżynieryjnych (wodociņgów i kanalizacji) 
po ich realizacji. 

4. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów in-
frastruktury technicznej takich jak stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie Ōcie-
ków, zbiorniki retencyjne czy urzņdzenia teleko-
munikacyjne na podstawie opracowaŊ technicz-
nych, na całym obszarze objňtym planem bez 
koniecznoŌci zmiany niniejszego planu, pod 
warunkiem, że ewentualna uciņżliwoŌń tychże 
nie bňdzie wykraczań poza granice lokalizacji. 

5. W liniach rozgraniczajņcych dróg należy 
rezerwowań tereny dla infrastruktury technicz-
nej. 

6. Przez tereny inne, niż przeznaczone dla 
układu komunikacyjnego i infrastruktury tech-
nicznej, w tym działki prywatne, dopuszcza siň 
prowadzenie liniowych elementów infrastruktu-
ry technicznej oraz lokalizacjň zwiņzanych z nimi 
urzņdzeŊ. 

7. Przy projektowaniu nowych inwestycji na-
leży - w miarň możliwoŌci - unikań kolizji z istnie-
jņcymi elementami infrastruktury technicznej 
poprzez konsultowanie przygotowywanych roz-
wiņzaŊ z operatorami systemów inżynieryjnych. 
W przypadku nieuniknionej kolizji projektowa-
nego zagospodarowania z tymi elementami 
należy je przenieŌń lub odpowiednio zmodyfi-
kowań, przy uwzglňdnieniu uwarunkowaŊ wyni-
kajņcych z przepisów szczególnych oraz warun-
ków okreŌlonych przez operatora(ów), w tym w 
zakresie sposobu finansowania. W szczególno-
Ōci dotyczy to przebudowy napowietrznych linii 
energetycznych Ōredniego i niskiego napiňcia na 
sieci kablowe. 

8. Szafki gazowe i energetyczne należy sytu-
owań w ogrodzeniu, zapewniajņc do nich dostňp 
od strony ulicy. 

9. Powiņzania komunikacyjne z układem ko-
munikacji gminnej i ponadlokalnym zapewniajņ 
drogi/ulice oznaczone symbolami 1.KDS, 1.KDZ, 
2.KDZ, 4.KDZ, 5.KDZ, 1.KDL, 7.KDL wyznaczone 
na rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi. 

10. W liniach rozgraniczajņcych dróg ozna-
czonych symbolami KDZ, KDL i KDD dopuszcza 
siň realizacjň Ōcieżek rowerowych. 

11. Potrzeby w zakresie parkowania inwesto-
rzy i właŌciciele posesji zapewniajņ na terenach 
swoich działek budowlanych, w liczbie wynika-
jņcej z ustalonych wskaźników. 

 

 

12. Ustala siň nastňpujņce minimalne wskaź-
niki parkingowe dla: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -  
2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie; 

2) produkcji i usług - 3 miejsca parkingowe na 
każde 100m2 pow. użytkowej, dla obiektów o 
mniejszej powierzchni użytkowej proporcjo-
nalnie, jednak nie mniej niż 2 miejsca parkin-
gowe, dla obiektów o powierzchni użytkowej 
powyżej 10 000m2 – 0,5 miejsca parkingowe-
go/ każde 100m2 pow. użytkowej. 

13. W przypadku realizacji na działce zabu-
dowy jednorodzinnej i usług miejsca parkingo-
we należy obliczyń i zapewniń oddzielnie dla 
każdej z funkcji. 

Dział II 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 3 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 21.1. Ustala siň, że dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1.MN/U; 
2.MN/U; 3.MN/U; 4.MN/U; 5.MN/U; 6.MN/U; 
7.MN/U; 8.MN/U; 9.MN/U; 10.MN/U; 11.MN/U; 
12.MN/U; 13.MN/U; 14.MN/U; 15.MN/U; 
16.MN/U; 17.MN/U; 18.MN/U; 19.MN/U; 
20.MN/U; 21.MN/U; 22.MN/U; 23.MN/U; 
24.MN/U; 25.MN/U; 26.MN/U i 27.MN/U obowiņ-
zujņ zasady zagospodarowania i zabudowy usta-
lone w ust. 2 - 6. 

2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciņż-
liwe. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň, z pra-
wem do działaŊ remontowych, przebudowy i 
rozbudowy oraz koniecznej wymiany; 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie wolnostojņcej lub 
bliźniaczej oraz wolnostojņcych usług nie-
uciņżliwych, z zastrzeżeniem - na jednej 
działce budowlanej może byń zrealizowany 
jeden budynek mieszkalny; 

3) w budynkach mieszkalnych zezwala siň na 
przeznaczenie czňŌci pomieszczeŊ na cele 
usług nieuciņżliwych – zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego; 

4) dopuszcza siň możliwoŌń lokalizowania par-
terowych garaży i budynków gospodarczych, 
których maksymalna wysokoŌń nie może 
przekraczań 6,0m; 
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5) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej – do 12,0m; 

6) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń zabu-
dowy 0,7; 

7) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wzno-
szonych budynków i obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie działki budowlanej 
lub zespołu działek do których inwestor po-
siada tytuł prawny, wg minimalnego wskaź-
nika ustalonego w § 20 ust. 12 i 13; 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w odcie-
niach od ciemnej czerwieni do czerwona-
wego brņzu lub w odcieniach szaroŌci i 
zieleni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe lub białe, szare i grafitowe. 

4. W zakresie scalania, podziału i łņczenia 
nieruchomoŌci: 

1) zgodnie z ustaleniami § 16; 

2) nowo wydzielane działki budowlane winny 
posiadań powierzchniň nie mniejszņ niż: 

a) 1000m2 w przypadku realizacji zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej wolnostojņcej, 
realizowanej na jednej działce, 

b) 800m2 w przypadku realizacji jedynie za-
budowy mieszkaniowej w formie wolno-
stojņcej lub jedynie wolnostojņcej zabu-
dowy usługowej, 

c) 500m2 w przypadku realizacji zabudowy 
mieszkaniowej w formie bliźniaczej. 

3) front nowo wydzielanej działki budowlanej 
ma byń nie mniejszy niż: 

a) 16m w przypadku realizacji zabudowy w 
formie wolnostojņcej, 

b) 12m w przypadku realizacji zabudowy w 
formie bliźniaczej. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kul-
tury i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19; 

2) ustala siň zakaz lokalizacji usług i działalnoŌci 
uciņżliwej; 

3) ustala siň, że minimalna powierzchnia biolo-
gicznie czynna działki budowlanej lub zespo-
łu działek budowlanych, do których inwestor 
posiada tytuł prawny nie może byń mniejsza 
niż 50%. 

 

 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 20; 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg, wskazanych na rysunku planu; 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i pro-
jektowanej sieci. 

7.  Dla czňŌci obszarów 1.MN/U i 2.MN/U, 
które znajdujņ siň w strefie bezpoŌredniego za-
grożenia powodziņ obowiņzujņ nastňpujņce 
ograniczenia: 

1) zakaz podpiwniczania obiektów budowla-
nych; 

2) rzňdne „0” nowoprojektowanych budynków 
powinny byń położone nie niżej niż 88,40m 
npm Kr; 

3) szczelne zbiorniki na Ōcieki bytowe powinny 
byń tak skonstruowane, aby uniemożliwiały 
przedostanie siň do nich wód powodziowych. 

§ 22.1. Ustala siň, że dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1.U/MN; 
2.U/MN; 3.U/MN i 4.U/MN obowiņzujņ zasady 
zagospodarowania i zabudowy ustalone w  
ust. 2 - 6. 

2. Przeznaczenie podstawowe: usługi i zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň, z pra-
wem do działaŊ remontowych, przebudowy i 
rozbudowy oraz koniecznej wymiany; 

2) ustala siň realizacjň obiektów usługowych i 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
formie wolnostojņcej, bliźniaczej lub lokali 
mieszkalnych wbudowanych w obiekty usłu-
gowe; 

3) w budynkach mieszkalnych zezwala siň na 
przeznaczenie czňŌci pomieszczeŊ na cele 
usług nieuciņżliwych – zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego; 

4) dopuszcza siň możliwoŌń lokalizowania par-
terowych garaży i budynków gospodarczych, 
których maksymalna wysokoŌń nie może 
przekraczań 6,0m; 

5) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej – do 12,0m; 

6) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń zabu-
dowy 0,9; 

7) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wzno-
szonych budynków i obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie działki budowlanej 
lub zespołu działek do której inwestor posia-
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da tytuł prawny, wg minimalnego wskaźnika 
ustalonego w § 20 ust. 12 i 13; 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w odcie-
niach od ciemnej czerwieni do czerwona-
wego brņzu lub w odcieniach szaroŌci i 
zieleni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe lub białe, szare i grafitowe. 

4. W zakresie scalania, podziału i łņczenia 
nieruchomoŌci: 

1) zgodnie z ustaleniami §16; 

2) nowo wydzielane działki budowlane winny 
posiadań powierzchniň nie mniejszņ niż: 

a) 800m2 w przypadku realizacji jedynie za-
budowy mieszkaniowej w formie wolno-
stojņcej, zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usługowej realizowanej na 1 
działce budowlanej lub jedynie zabudowy 
usługowej, w tym zabudowy usługowej z 
wbudowanymi lokalami mieszkalnymi, 

b) 500m2 w przypadku realizacji zabudowy 
mieszkaniowej w formie bliźniaczej. 

3) front nowo wydzielanej działki budowlanej 
ma byń nie mniejszy niż: 

a) 20m w przypadku realizacji zabudowy w 
formie wolnostojņcej, 

b) 12m w przypadku realizacji zabudowy w 
formie bliźniaczej. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kul-
tury i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň usług i działalnoŌci 
uciņżliwej, pod warunkiem zachowania usta-
leŊ § 18 ust. 3 pkt 11 lit. b; 

3) ustala siň, że minimalna powierzchnia biolo-
gicznie czynna działki budowlanej lub zespo-
łu działek budowlanych, do których inwestor 
posiada tytuł prawny nie może byń mniejsza 
niż 20%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 20; 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg, wskazanych na rysunku planu; 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i pro-
jektowanej sieci. 

§ 23.1. Ustala siň, że dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1.P/U; 2.P/U; 
3.P/U; 4.P/U; 5.P/U; 6.P/U; 7.P/U; 8.P/U; 9.P/U; 

10.P/U; 11.P/U; 12.P/U; 13.P/U; 14.P/U; 15.P/U; 
16.P/U; 17.P/U; 18.P/U; 19.P/U; 20.P/U; 21.P/U; 
22.P/U; 23.P/U; 24.P/U; 25.P/U; 26.P/U; 27.P/U; 
28.P/U i 29.P/U obowiņzujņ zasady zagospoda-
rowania i zabudowy ustalone w ust. 2 - 6. 

2. Przeznaczenie podstawowe: obiekty pro-
dukcyjne i usługi. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) Ustala siň sukcesywnņ likwidacjň istniejņcej 
na terenie oznaczonym symbolem 10.P/U za-
budowy mieszkaniowej; 

2) ustala siň realizacjň obiektów produkcyjnych 
i usługowych; 

3) dopuszcza siň możliwoŌń lokalizowania gara-
ży, których maksymalna wysokoŌń nie może 
przekraczań 12,0m; 

4) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń obiektów 
produkcyjnych i usługowych – do 16,0m; 

5) dopuszcza siň lokalizacjň budynków admini-
stracyjnych; 

6) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń zabu-
dowy 2,0; 

7) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wzno-
szonych budynków i obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie działki budowlanej 
lub zespołu działek do której inwestor posia-
da tytuł prawny, wg minimalnego wskaźnika 
ustalonego w § 20 ust. 12 i 13; 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w odcie-
niach od ciemnej czerwieni do czerwona-
wego brņzu lub w odcieniach szaroŌci i 
zieleni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe lub białe, szare i grafitowe. 

4. W zakresie scalania, podziału i łņczenia 
nieruchomoŌci: 

1) zgodnie z ustaleniami §16; 

2) nowo wydzielane działki budowlane winny 
posiadań powierzchniň nie mniejszņ niż 
2500m2; 

3) front nowo wydzielanej działki budowlanej 
ma byń nie mniejszy niż 25,0m. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kul-
tury i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň usług i działalnoŌci 
uciņżliwej, pod warunkiem zachowania usta-
leŊ § 18 ust. 3 pkt 11 lit. a; 
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3) ustala siň, że minimalna powierzchnia biolo-

gicznie czynna działki budowlanej lub zespo-
łu działek budowlanych, do których inwestor 
posiada tytuł prawny nie może byń mniejsza 
niż 20%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 20; 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg, wskazanych na rysunku planu; 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i pro-
jektowanej sieci. 

§ 24.1. Ustala siň, że dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1.U; 2.U; 3.U; 
4.U; 5.U; 6.U; 7.U; 8.U; 9.U i 10.U obowiņzujņ 
zasady zagospodarowania i zabudowy ustalone 
w ust. 2 - 6. 

2. Przeznaczenie podstawowe: usługi. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň realizacjň obiektów usługowych; 

2) dopuszcza siň możliwoŌń lokalizowania gara-
ży, których maksymalna wysokoŌń nie może 
przekraczań 12,0m; 

3) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń obiektów 
usługowych – do 16,0m; 

4) dopuszcza siň lokalizacjň budynków admini-
stracyjnych; 

5) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń zabu-
dowy 1,0; 

6) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wzno-
szonych budynków i obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie działki budowlanej 
lub zespołu działek do której inwestor posia-
da tytuł prawny, wg minimalnego wskaźnika 
ustalonego w § 20 ust.12 i 13;  

7) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w odcie-
niach od ciemnej czerwieni do czerwona-
wego brņzu lub w odcieniach szaroŌci i 
zieleni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe lub białe, szare i grafitowe. 

4. W zakresie scalania, podziału i łņczenia 
nieruchomoŌci: 

1) zgodnie z ustaleniami §16, 

2) nowo wydzielane działki budowlane winny 
posiadań powierzchniň nie mniejszņ niż 
1500m2; 

3) front nowo wydzielanej działki budowlanej 
ma byń nie mniejszy niż 20,0m. 

5. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kul-
tury i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň usług i działalnoŌci 
uciņżliwej, pod warunkiem zachowania usta-
leŊ § 18 ust. 3 pkt 11 lit. a; 

3) ustala siň, że minimalna powierzchnia biolo-
gicznie czynna działki budowlanej lub zespo-
łu działek budowlanych, do których inwestor 
posiada tytuł prawny nie może byń mniejsza 
niż 20%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 20; 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg, wskazanych na rysunku planu; 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i pro-
jektowanej sieci. 

§ 25.1. Ustala siň, że dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1.ZL; 2.ZL; 
3.ZL; 4.ZL; 5.ZL; 6.ZL; 7.ZL; 8.ZL; 9.ZL; 10.ZL; 
11.ZL; 12.ZL; 13.ZL; 14.ZL; 15.ZL; 16.ZL; 17.ZL; 
18.ZL; 19.ZL; 20.ZL i 21.ZL obowiņzujņ zasady 
zagospodarowania i zabudowy ustalone w  
ust. 2 - 3. 

2. Przeznaczenie podstawowe: lasy. 

3. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kul-
tury i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19; 

2) zakaz lokalizowania zabudowy; 

3) zakaz zmniejszania powierzchni lasów, nisz-
czenia oraz prowadzenia działaŊ osłabiajņ-
cych biologicznņ odpornoŌń drzewostanów; 

4) nakaz prowadzenia gospodarki leŌnej na 
podstawach ekologicznych zgodnie z plana-
mi urzņdzania lasów. 

§ 26.1. Ustala siň, że dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1.R,ZL; 
2.R,ZL; 3.R,ZL i 4.R,ZL obowiņzujņ zasady zago-
spodarowania i zabudowy ustalone w ust. 2 - 3. 

2. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolni-
cze do zalesieŊ. 

3. W zakresie ochrony Ōrodowiska, dóbr kul-
tury i ochrony zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami §17, §18, §19; 

2) zakaz lokalizowania zabudowy; 

3) nakaz zalesienia terenów; 

4) nakaz prowadzenia, po zalesieniu terenów, 
gospodarki leŌnej na podstawach ekologicz-
nych zgodnie z planami urzņdzania lasów. 
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§ 27.1. Ustala siň, że dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.KK obowiņzujņ 
zasady zagospodarowania i zabudowy ustalone 
w ust.2 - 3. 

2. Przeznaczenie podstawowe: tereny za-
mkniňte – komunikacja kolejowa. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 
zagospodarowanie na podstawie przepisów 
odrňbnych. 

 
 
 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 28.1. Układ drogowo-uliczny stanowiņ dro-
gi ekspresowe, zbiorcze, lokalne i dojazdowe a 
także drogi wewnňtrzne wyznaczone liniami 
rozgraniczajņcymi na rysunku planu. 

2. Drogi główne, zbiorcze, lokalne i dojazdo-
we tworzņ publiczny układ komunikacyjny. 

3. Drogi wewnňtrzne tworzņ wewnňtrzny 
(niepubliczny) układ komunikacyjny. 

4. W obszarze ustala siň nastňpujņce ciņgi 
komunikacyjne: 

 
Lp. nazwa drogi / ulicy symbol  

przeznaczenia 
klasa / kategoria minimalna szerokoŌń  

w liniach rozgraniczajņcych 
(m) 

inwestycja o znaczeniu 
lokalnym (pl)  

bņdź ponadlokalnym (pp) 
1. droga istniejņca/ 

projektowana 
1.KDS ekspresowa/ krajowa 70, na odcinkach plan 

wskazuje jedynie północnņ 
liniň rozgraniczajņcņ drogi 

pp 

2. droga istniejņca 1.KDZ zbiorcza/ powiatowa 20 pp 
3. droga istniejņca 2.KDZ zbiorcza/ wojewódzka 20 pp 
4. droga istniejņca/ 

projektowana 
3.KDZ zbiorcza/ gminna 20 pl 

5. droga projektowana 4.KDZ zbiorcza/ gminna 20 pp 
6. droga istniejņca 5.KDZ zbiorcza/ powiatowa 20 pp 
7. droga istniejņca 1.KDL lokalna/ gminna 15 pp 
8. droga istniejņca 2.KDL lokalna/ gminna 15 pl 
9. droga projektowana 3.KDL lokalna/ gminna 15 pl 

10. droga istniejņca 4.KDL lokalna/ gminna 15 pl 
11. droga istniejņca 5.KDL lokalna/ gminna 15 pl 
12. droga projektowana 6.KDL lokalna/ gminna 15 pl 
13. droga istniejņca 7.KDL lokalna/ gminna 12 – 15 na odcinkach plan 

wskazuje jedynie zachodniņ 
liniň rozgraniczajņcņ drogi 

pp 

14. droga istniejņca/ 
projektowana 

8.KDL lokalna/ gminna 15 pl 

15. droga projektowana 9.KDL lokalna/ gminna 15 pl 
16. droga istniejņca 10.KDL lokalna/ gminna 12 pl 
17. droga istniejņca 11.KDL lokalna/ gminna 12 pl 
18. droga projektowana 1.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
19. droga projektowana 2.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
20. droga projektowana 3.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
21. droga projektowana 4.KDD dojazdowa/ gminna 12 pl 
22. droga projektowana 5.KDD dojazdowa/ gminna 12 pl 
23. droga projektowana 6.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
24. droga projektowana 7.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
25. droga projektowana 8.KDD dojazdowa/ gminna 10 - 20 pl 
26. droga projektowana 9.KDD dojazdowa/ gminna 12 pl 
27. droga projektowana 10.KDD dojazdowa/ gminna 10 - 16 pl 
28. droga istniejņca/ 

projektowana 
11.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 

29. droga projektowana 12.KDD dojazdowa/ gminna 12 pl 
30. droga projektowana 13.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
31. droga istniejņca/ 

projektowana 
14.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 

32. droga projektowana 15.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
33. droga projektowana 16.KDD dojazdowa/ gminna 10 - 20 pl 
34. droga projektowana 17.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
35. droga projektowana 18.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
36. droga istniejņca/ 

projektowana 
19.KDD dojazdowa/ gminna 10 - 12 pl 

37. droga projektowana 20.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
38. droga projektowana 21.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
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39. droga projektowana 22.KDD dojazdowa/ gminna 12 pl 
40. droga projektowana 23.KDD dojazdowa/ gminna 12 pl 
41. droga projektowana 24.KDD dojazdowa/ gminna 15 - plan wskazuje jedynie 

wschodniņ liniň rozgrani-
czajņcņ drogi 

pl 

42. droga projektowana 25.KDD dojazdowa/ gminna 12 pl 
43. droga projektowana 26.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
44. droga istniejņca/ 

projektowana 
27.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 

45. droga projektowana 28.KDD dojazdowa/ gminna 12 pl 
46 droga projektowana 29.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
47. droga projektowana  30.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
48. droga projektowana 31.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
49. droga projektowana 32.KDD dojazdowa/ gminna 10 pl 
50. droga projektowana 1.KDW droga wewnňtrzna 6 pl 
51. droga projektowana 2.KDW droga wewnňtrzna 8 pl 

 
§ 29.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 

układu komunikacyjnego, dla poszczególnych 
dróg ustala siň pasy terenu okreŌlone liniami 
rozgraniczajņcymi na rysunku planu. 

2.Dopuszcza siň wydzielenie na terenach 
dróg wewnňtrznych nie oznaczonych na rysunku 
planu, dla których ustala siň minimalnņ szero-
koŌń – 8,0m. 

3. Zachowuje siň dojazdy według stanu ist-
niejņcego na terenach, których zainwestowanie 
uniemożliwia ich przebudowň, z warunkiem 
zachowania szerokoŌci w liniach rozgraniczajņ-
cych nie mniejszych niż 5,0m. 

§ 30.1. Docelowo ustala siň koniecznoŌń od-
prowadzania wód deszczowych z dróg publicz-
nych systemem kanalizacji deszczowej. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 
wody opadowe z dróg publicznych powinny byń 
odprowadzane poprzez system studni chłon-
nych do gruntu lub innych urzņdzeŊ przezna-
czonych do retencji wód, w tym zbiorników re-
tencyjnych. 

§ 31. Ustala siň zasadň zabezpieczenia po-
trzeb parkingowych przez inwestorów i właŌci-
cieli działek budowlanych na terenach własnych, 
w liczbie wynikajņcej z ustalonych wskaźników, 
zgodnie z ustaleniami § 20. 

Rozdział 5 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Oddział 8 
Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§ 32.1. Ustala siň zaopatrzenie obszaru objň-
tego planem w wodň (dla celów komunalnych i 
p. poż) z gminnej sieci wodociņgowej, w oparciu 
o istniejņce ujňcia wody położone poza obsza-
rem planu. 

2. Ustala siň dostawň wody poprzez indywi-
dualne przyłņcza na warunkach okreŌlonych 
przez zarzņdcň sieci. 

3. Ustala siň, że dla zapewnienia pewnoŌci 
dostawy wody na całym obszarze objňtym pla-
nem sień wodociņgowa projektowana bňdzie w 
układzie zamkniňtym, pierŌcieniowym. 

4. Niezależnie od zasilania z sieci wodociņ-
gowej należy przewidzień zaopatrzenie ludnoŌci 
w wodň z awaryjnych studni publicznych zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

5. Dopuszcza siň lokalizacjň awaryjnych 
studni publicznych na całym obszarze planu. 

6. Do czasu realizacji sieci wodociņgowej do-
puszcza siň stosowanie indywidualnych ujňń 
wody. 

Oddział 9 
Kanalizacja 

§ 33.1. Ustala siň sukcesywne objňcie syste-
mem gminnej sieci kanalizacyjnej istniejņcej i 
projektowanej zabudowy. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siň gromadzenie Ōcieków w szczel-
nych i atestowanych podziemnych zbiornikach 
na nieczystoŌci. 

3. Ustala siň zakaz wprowadzania nieczysz-
czonych Ōcieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwar-
tych kanałów Ōciekowych. 

4. Ustala siň odprowadzanie wód deszczo-
wych: 

1) z terenów zabudowy mieszkaniowej po-
wierzchniowo na teren własnej działki; 

2) z dróg publicznych, terenów produkcyjnych, 
usługowych i parkingów sieciņ kanalizacji 
deszczowej do rowów melioracyjnych, zbior-
ników retencyjnych lub studni chłonnych, 
przy czym na inwestorów nakłada siň obo-
wiņzek wyboru najbardziej korzystnego spo-
sobu odprowadzania tych wód przy 
uwzglňdnieniu kryterium przeciwdziałania 
powodzi i suszy; 
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3) dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ o któ-

rych mowa w pkt 2 na całym obszarze planu, 
bez koniecznoŌci zmiany niniejszego planu; 

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

5. Ustala siň obowiņzek uzgadniania wszel-
kich działaŊ na urzņdzeniach melioracyjnych. 

6. Ustala siň nakaz odprowadzania nadmiaru 
wód deszczowych, przekraczajņcych swojņ ilo-
Ōciņ chłonnoŌń gruntu, do sieci kanalizacji desz-
czowej 

7. Ustala siň nakaz kształtowania powierzchni 
działek w sposób zabezpieczajņcy sņsiednie 
tereny i ulice przed spływem wód opadowych. 

Oddział 10 

Elektroenergetyka 

§ 34.1. Zakłada siň zaopatrzenie w energiň 
elektrycznņ wszystkich istniejņcych i projekto-
wanych budynków i obiektów w oparciu o ist-
niejņce i projektowane stacje elektroenergetycz-
ne SN/nn. 

2. Ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ poprzez budowň i rozbudowň sieci elek-
troenergetycznych Ōredniego i niskiego napiňcia 
od istniejņcych systemów, w uzgodnieniu i na 
warunkach właŌciwego Zakładu Energetyczne-
go. 

3. Ustala siň zasilanie projektowanych obiek-
tów z sieci niskiego napiňcia, prowadzonych 
wzdłuż ulic, wyprowadzonych z istniejņcych i 
projektowanych stacji transformatorowych. 

4. Ustala siň rezerwy terenu dla realizacji 
przyłņczy do projektowanej zabudowy, w rozu-
mieniu ustawy „Prawo energetyczne”, na tere-
nach położonych w liniach rozgraniczajņcych 
ulic. 

5. W razie stwierdzenia przez właŌciwņ jed-
nostkņ eksploatacyjnņ koniecznoŌci realizacji 
dodatkowej stacji transformatorowej dla nowej 
inwestycji, ustala siň obowiņzek realizacji takiej 
stacji w sposób i na warunkach uzgodnionych z 
właŌciwņ jednostkņ eksploatacyjnņ. 

6. Jako rozwiņzanie preferowane ustala siň 
prowadzenie linii elektroenergetycznych o róż-
nych napiňciach po oddzielnych trasach; do-
puszcza siň jednak w technicznie lub ekono-
micznie uzasadnionych przypadkach prowadze-
nie elektroenergetycznych linii SN i nn na 
wspólnych słupach. 

7. Preferuje siň stosowanie linii elektroener-
getycznych w wykonaniu napowietrznym oraz 
stacji transformatorowych SN/nn w wykonaniu 
słupowym; dopuszcza siň jednak ze wzglňdów 

technicznie uzasadnionych stosowanie linii elek-
troenergetycznych w wykonaniu kablowym oraz 
stacji w wykonaniu wnňtrzowym. 

8. Przyłņczenie obiektów do sieci elektro-
energetycznej oraz przebudowa urzņdzeŊ elek-
troenergetycznych, powstała w wyniku wystņ-
pienia kolizji planu zagospodarowania działki (w 
tym również wynikajņcego ze zmiany przezna-
czenia terenu) z istniejņcymi urzņdzeniami elek-
troenergetycznymi bňdzie siň odbywań w 
uzgodnieniu i na warunkach okreŌlonych przez 
właŌciwego operatora systemu elektroenerge-
tycznego według zasad okreŌlonych w przepi-
sach prawa energetycznego. 

9. Szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych terenów powinny przewidywań 
rezerwacjň miejsc i terenów dla lokalizacji linii, 
stacji i przyłņczy oraz innych elementów infra-
struktury elektroenergetycznej niezbňdnych dla 
zaopatrzenia lokowanych na tych terenach bu-
dynków i budowli w energiň elektrycznņ a także 
oŌwietlenia wokół obiektów. 

10. Zakazuje siň nasadzeŊ pod napowietrz-
nymi liniami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów, tych gatunków, których naturalna 
wysokoŌń może przekraczań 3,0m. 

11. Nakazuje siň przycinanie drzew i krzewów 
rosnņcych pod napowietrznymi liniami elektro-
energetycznymi. 

Oddział 11 

Gazownictwo 

§ 35.1. Ustala siň zaopatrzenie istniejņcej i 
projektowanej zabudowy w gaz ziemny do ce-
lów gospodarczych, technologicznych i ewentu-
alnie grzewczych w oparciu o rozbudowanņ 
istniejņcņ sień Ōredniego ciŌnienia, na warun-
kach okreŌlonych przez zarzņdzajņcego sieciņ. 

2. Gazyfikacja terenu jest możliwa, o ile speł-
nione bňdņ warunki techniczno-ekonomiczne i 
zostanņ zawarte odpowiednie porozumienia 
pomiňdzy dostawcņ i odbiorcņ. 

3. Wokół gazociņgu obowiņzujņ odległoŌci 
podstawowe i strefy bezpieczeŊstwa zgodne z 
warunkami wynikajņcymi z przepisów szczegól-
nych. 

4. Linia ogrodzeŊ winna przebiegań w odle-
głoŌci nie mniejszej niż 0,5m od gazociņgu. 

5. Ustala siň zasadň prowadzenia projekto-
wanych gazociņgów w pasach ulicznych wyzna-
czonych liniami rozgraniczajņcymi, w odległoŌci 
min. 0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów 
redukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych 
zabudowanych posesji w ogrodzeniach od stro-
ny ulic lub na budynkach – zgodnie z warunkami 
okreŌlonymi przez zarzņdcň sieci. 
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6. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki 
gazowe (otwierane na zewnņtrz od strony ulicy) 
winny byń lokalizowane w linii ogrodzeŊ, w po-
zostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym 
z zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ. 

7. Gazociņgi, które w wyniku przebudowy 
ulic i dróg znalazłyby siň pod jezdniņ, należy 
przenieŌń w pas drogowy poza jezdniņ na koszt 
inwestora budowy. 

8 Ustala siň nakaz zabezpieczenia w trakcie 
przebudowy dróg istniejņcych gazociņgów 
przed uszkodzeniem przez sprzed budowlany i 
samochody. 

9. Dla gazociņgów i urzņdzeŊ gazowych usta-
la siň nakaz zachowania warunków technicznych 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 

Oddział 12 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych 

§ 36.1. Ustala siň, że odpady stałe bňdņ wy-
wożone na składowisko odpadów komunalnych 
wskazane przez Burmistrza Radzymina, zgodnie 
z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. 

2. Ustala siň w obszarze planu zorganizowa-
ny i o powszechnej dostňpnoŌci system zbiera-
nia i wywóz odpadów o charakterze komunal-
nym. 

3. Ustala siň zabezpieczenie możliwoŌci se-
gregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgod-
nie z obowiņzujņcymi przepisami szczegółowy-
mi oraz przepisami prawa miejscowego obo-
wiņzujņcego w tym zakresie. 

4. Docelowo przyjmuje siň odprowadzenie 
Ōcieków sanitarnych z nowych obiektów do sieci 
kanalizacji. 

5. Tymczasowo Ōcieki sanitarne winny byń 
wywożone do punktu zlewnego oczyszczalni 
Ōcieków. 

Oddział 13 

Ciepłownictwo 

§ 37.1. Ustala siň, że istniejņce i projektowa-
ne budynki bňdņ posiadały własne, indywidual-
ne źródła ciepła. 

2. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło na obsza-
rze planu w oparciu o czynniki grzewcze: gaz 
przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elek-
tryczna lub inne odnawialne paliwa, w tym sta-

łe, których stosowanie jest zgodne z ustawņ 
prawo ochrony Ōrodowiska. Warunki techniczne 
zasilania obszaru pozwalajņ do celów grzew-
czych stosowań bez ograniczeŊ iloŌciowych 
zarówno paliwo gazowe, płynne (olej lekki) jak i 
energiň elektrycznņ. 

Oddział 14 

Telekomunikacja 

§ 38.1. Ustala siň zaopatrzenie istniejņcej i 
projektowanej zabudowy w sień telekomunika-
cyjnņ doziemnņ, w oparciu o istniejņcņ i projek-
towanņ sień, na warunkach okreŌlonych przez 
zarzņdzajņcego sieciņ. 

2. Dopuszcza siň budowň sieci telekomunika-
cyjnej opartej na systemach radiowych. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ teleko-
munikacyjnych dla nowych inwestycji na całym 
obszarze objňtym planem. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 39. W zakresie obejmujņcym obszar planu, 
traci moc miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin 
uchwalony uchwałņ nr 430/LI/98 Rady Miejskiej 
w Radzyminie z dnia 19 czerwca 1998r. 

§ 40. Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt. 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala siň jednorazowņ opłatň od wzrostu war-
toŌci nieruchomoŌci w wysokoŌci: 

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami 
P/U; 

2) 20% dla terenów oznaczonych symbolami U; 

3) 10% dla terenów oznaczonych symbolami 
MN/U, U/MN; 

4) 0% dla terenów oznaczonych symbolami 
KDS, KDZ, KDL, KDD, KDW, KK. 

§ 41. Wykonanie uchwały powierza siň Bur-
mistrzowi Radzymina. 

§ 42. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego 
oraz zamieszczenia na oficjalnej stronie interne-
towej Urzňdu Miasta i Gminy. 

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

 
 Przewodniczņca Rady Miejskiej: 

mgr Elżbieta Darka 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 41/VII/2011 

Rady Miejskiej w Radzyminie 
z dnia 27 kwietnia 2011r. 

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

które należņ do zadaŊ własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej służņce zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaŊców stanowiņ - zgodnie z art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) - zadania własne gminy  

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej zapisane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Radzymin 
obejmujņcego obszar obrňbu Emilianów, obej-
mujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 
w liniach rozgraniczajņcych drogi publicznej, 
w tym wybudowanie drogi wraz z uzbroje-
niem podziemnym i zieleniņ; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w liniach rozgraniczajņcych dróg lub 
poza liniami rozgraniczajņcymi. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należņce do zadaŊ własnych Gminy to 
realizacja dróg publicznych na terenach prze-
znaczonych pod te funkcje oraz budowa sieci 
wodociņgowej, kanalizacyjnej, finansowanie 
oŌwietlenia ulic znajdujņcych siň na terenie ob-
jňtym niniejszņ uchwałņ oraz planowanie i orga-
nizacja zaopatrzenia w ciepło, energiň elektrycz-
nņ i paliwa gazowe. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wska-
zanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym 
m.in. ustawņ prawo budowlane, ustawņ o 
zamówieniach publicznych, o samorzņdzie 
gminnym, o gospodarce komunalnej i 
ochronie Ōrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w 
§ 2 może ulegań modyfikacji wraz z dokonu-
jņcym siň postňpem techniczno - technolo-
gicznym, zgodnie z zasadņ stosowania naj-
lepszej dostňpnej techniki okreŌlonej w art. 3 
pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Pra-
wo ochrony Ōrodowiska (tekst jednolity Dz.U. 
2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), o ile nie 
stanowi naruszenia ustaleŊ planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub cie-
pła okreŌlone w § 2 realizowane bňdņ w spo-
sób okreŌlony w art. 7 ustawy z dnia  
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst 
jednolity Dz.U. 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. 
zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakre-
sie infrastruktury technicznej niewyszczegól-
nionych w § 2 jest przedmiotem umów zain-
teresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do zadaŊ 
własnych Gminy, ujňtych w planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.). Wydatki majņtkowe gmi-
ny, wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu 
gminy oraz inwestycje, których okres realizacji 
przekracza jeden rok budżetowy uchwala siň w 
uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Radzymi-
nie. 

§ 5.1. Zadania, o których mowa w § 2 finan-
sowane bňdņ w całoŌci lub w czňŌci z budżetu 
gminy oraz na podstawie porozumieŊ z innymi 
podmiotami lub ze źródeł zewnňtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņ-
gowej i kanalizacji finansowane bňdņ na pod-
stawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-
dň i zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z dnia  
7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 
z późn. zm.) art. 15 ust. 1, ze Ōrodków własnych 
przedsiňbiorstwa wodociņgowo-kanalizacyjnego 
oraz w całoŌci lub w czňŌci z budżetu gminy oraz 
na podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami 
lub ze źródeł zewnňtrznych, w oparciu o uchwa-
lone przez Radň Miejskņ wieloletnie plany roz-
woju i przebudowy urzņdzeŊ wodociņgowo-
kanalizacyjnych (art. 21 ustawy). 

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

 

Przewodniczņca Rady Miejskiej: 
mgr Elżbieta Darka 
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