
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 116 – 23527 – Poz. 3683,3684 
 
2) dotacje; 

3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i in-
ne; 

4) kredyty, pożyczki preferencyjne; 

5) Ōrodki prywatne (porozumienia publiczno - 
prywatne). 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg 
gminnych finansowane bňdņ z budżetu gminy 
lub na podstawie porozumieŊ z innymi podmio-
tami.  

2. Zadania z zakresu budowy urzņdzeŊ i 
obiektów liniowych wodociņgów 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. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. 
Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami). 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energe-
tycznych i gazowych finansowane bňdņ na pod-
stawie art. 7 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo energe-
tyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi 
zmianami). 
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UCHWAŁA Nr VII/42/11 

RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń  
w zakresie fragmentów sołectw Chmielewo, Gawki, Gumowo, Podbiele, Rząśnik, Sulęcin Szlachecki, 

Sulęcin Włościański, Świerże, Żochowo, Żyłowo. 

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 XXXIII/167/10 Rady 
Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 25 lutego 
2010r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stary LubotyŊ w zakresie 
fragmentów sołectw Chmielewo, Gawki, Gu-
mowo, Podbiele, RzņŌnik, Sulňcin Szlachecki, 
Sulňcin WłoŌciaŊski, ŋwierże, Żochowo, Żyło-
wo, po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Stary LubotyŊ 
zatwierdzonym uchwałņ nr XXXI/156/09 Rady 
Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 17 grudnia 
2009r., Rada Gminy Stary LubotyŊ uchwala, co 
nastňpuje:  

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stary LubotyŊ w zakresie fragmentów sołectw 
Chmielewo, Gawki, Gumowo, Podbiele, RzņŌnik, 
Sulňcin Szlachecki, Sulňcin WłoŌciaŊski, ŋwier-
że, Żochowo, Żyłowo zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objňtego planem, o któ-
rym mowa w ust. 1, sņ wyznaczone na rysunku 
planu, sporzņdzonym na mapie w skali 1:1000  
i 1:5000, stanowiņcym załņcznik nr 1 (a-o) do 
niniejszej uchwały.  

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) rysunek planu - załņcznik nr 1 (a-o);  

2) rozstrzygniňcia dotyczņce uwag zgłoszonych 
w czasie wyłożenia planu – załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcia dotyczņce sposobu realizacji i 
zasad finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej – załņcznik nr 3. 

4. W planie okreŌla siň: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaźniki intensywnoŌci zabudowy; 

7) szczegółowe zasady i warunki podziału i 
scalania nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym; 

8) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu, w tym zakazy zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów; 

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň jednorazowņ pobieranņ w 
razie zbycia nieruchomoŌci. 

5. W planie nie okreŌla siň, jako niedotyczņ-
cych obszaru objňtego planem: 

1) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także te-
renów narażonych na niebezpieczeŊstwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem siň 
mas ziemi;  

2) granic obszarów wymagajņcych przeprowa-
dzenia scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci; 

3) granic obszarów rehabilitacji istniejņcej za-
budowy i infrastruktury technicznej; 

4) granic obszarów wymagajņcych przekształ-
ceŊ lub rekultywacji; 

5) granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2  
pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym; 

6) granic terenów rekreacyjno - wypoczynko-
wych oraz terenów służņcych organizacji im-
prez masowych; 

7) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a także ograniczeŊ dotyczņcych 
prowadzenia na ich terenie działalnoŌci go-
spodarczej, okreŌlone w ustawie z dnia 7 ma-
ja 1999r. o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

§ 2.1. Przeznaczenie terenu i zasady zago-
spodarowania ustalone w planie oznacza siň 
symbolem literowym oraz numerem wyróżnia-
jņcym teren spoŌród innych o tym samym prze-
znaczeniu.  

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi jego ustalenia-
mi: 

1) granice obszaru objňtego planem;  

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych sposobach zagospoda-
rowania; 

3) symbole przeznaczenia terenów; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) strefa lokalizacji budynków mieszkalnych; 

6) zwymiarowane odległoŌci; 

7) stanowiska archeologiczne bňdņcych w 
ewidencji zabytków oznaczone symbolem 
AZP; 

8) obiekty cenne kulturowo - fortyfikacje z 
okresu II wojny Ōwiatowej; 

9) linia elektroenergetyczna wysokiego napiň-
cia 110 kV wraz ze strefņ technicznņ; 

10) tereny objňte ochronņ gruntów leŌnych. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu majņ charakter informacyjny: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych sposobach zagospoda-
rowania - poza granicami planu;  

2) symbole przeznaczenia terenów - poza grani-
cami planu. 

§ 3.1. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiņce przepisy 
gminne, obejmujņce obszar okreŌlony w 
§ 1 niniejszej uchwały;  

2) uchwale - należy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie 
wynika inaczej; 

3) terenie – należy przez to rozumień teren 
funkcjonalny lub teren komunikacji, dla 
którego obowiņzujņ ustalenia planu, wy-
znaczony liniami rozgraniczajņcymi oraz 
okreŌlony symbolem terenu zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

4) symbolu terenu – należy przez to rozu-
mień oznaczenie poszczególnych terenów 
okreŌlajņce ich przeznaczenie, zgodnie z 
§ 4; 

5) wtórnym podziale działki - należy przez to 
rozumień taki geodezyjny podział działki, 
który nastņpi po wejŌciu planu w życie, 
zgodny z wymogami planu i przepisami 
odrňbnymi; 
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6) froncie działki – należy przez to rozumień 

czňŌń działki budowlanej, która przylega 
do drogi, z której odbywa siň główny 
wjazd lub wejŌcie na działkň; 

7) dostňpie do drogi publicznej - należy przez 
to rozumień bezpoŌredni dostňp do tej 
drogi albo dostňp przez drogň we-
wnňtrznņ; 

8) powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumień grunt rodzimy niezabu-
dowany i nie stanowiņcy nawierzchni do-
jazdów, dojŌń pieszych, tarasów i stropo-
dachów, pokryty roŌlinnoŌciņ, w tym m.in. 
istniejņce grunty leŌne, oznaczone na ry-
sunku planu, lub wodņ powierzchniowņ; 

9) przeznaczeniu terenu – należy przez to 
rozumień kategoriň przeznaczenia terenu, 
w tym mieszczņce siň w danym przezna-
czeniu funkcje; 

10) przeznaczeniu podstawowym – należy 
przez to rozumień przeznaczenie, które 
przeważa na danym obszarze wyznaczo-
nym liniami rozgraniczajņcymi; 

11) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy 
przez to rozumień przeznaczenie, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe, w sposób okreŌlony w usta-
leniach planu; 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň, której nie należy 
przekraczań przy budowie nowych budyn-
ków i rozbudowie istniejņcych. Dopuszcza 
siň wysuniňcie przed liniň zabudowy czň-
Ōci obiektu (np.: w postaci ganku, wykusza 
lub innej) nie wiňcej niż 2 m. Linie zabu-
dowy nie dotyczņ okapów i gzymsów oraz 
balkonów i loggi wysuniňtych przed liniň 
nie wiňcej niż 1,5m; 

13) noŌniku reklamowym – należy przez to 
rozumień urzņdzenie służņce ekspozycji 
reklamy (bilbord, banner, tablica, gablota, 
szyld reklamowy, słup ogłoszeniowo- re-
klamowy, maszt itp.). NoŌnikiem rekla-
mowym nie jest element systemu infor-
macji przestrzennej, czyli tablice informa-
cyjne ułatwiajņce orientacjň w gminie, w 
tym tablice z nazwņ ulicy lub wsi, nume-
rem posesji, tablice informujņce o obiek-
tach i terenach użytecznoŌci publicznej;  

14) maksymalnej powierzchni zabudowy – 
należy przez to rozumień najwiňkszņ, nie-
przekraczalnņ powierzchniň wyznaczonņ 
przez sumň powierzchni zabudowy 
wszystkich znajdujņcych siň na działce 
budynków oraz wiat; 

15) maksymalnej wysokoŌci budynku – należy 
przez to rozumień najwiňkszy, nieprzekra-
czalny wymiar pionowy budynku mierzo-
ny (w metrach) od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejŌciu do budynku 
lub jego czňŌci, znajdujņcym siň na pierw-
szej kondygnacji nadziemnej budynku, do 
najwyżej położonej kalenicy dachu lub w 
przypadku form płaskich dachu do krawň-
dzi gzymsu lub attyki; 

16) usługach – należy przez to rozumień 
wszelkie budynki lub budowle, które w ca-
łoŌci lub czňŌci służņ do działalnoŌci, któ-
rej celem jest zaspokajanie potrzeb ludno-
Ōci, a nie wytwarzanie bezpoŌrednio me-
todami przemysłowymi dóbr material-
nych; 

17) usługach nieuciņżliwych – należy przez to 
rozumień usługi, które nie powodujņ prze-
kroczenia dopuszczalnych standardów ja-
koŌci Ōrodowiska okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych, zwiņzane z mieszkalnic-
twem, obsługņ gospodarstw domowych 
lub turystykņ, z zakresu handlu detalicz-
nego, gastronomii, rzemiosła, przetwór-
stwa rolno-spożywczego i usług społecz-
nych, w tym usług publicznych. Nie do-
puszcza siň działalnoŌci zwiņzanej z dys-
trybucjņ gazu płynnego oraz usług po-
grzebowych; 

18) usługach publicznych – należy przez to 
rozumień tereny i obiekty usług przezna-
czone do działalnoŌci usługowej służņcej 
celom publicznym, okreŌlonym w przepi-
sach odrňbnych, w zakresie oŌwiaty, 
ochrony zdrowia, nauki, opieki społecznej, 
kultury, sportu i rekreacji, a także obiekty 
administracji publicznej, utrzymania po-
rzņdku publicznego i ochrony przeciwpo-
żarowej; 

19) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
– należy przez to rozumień budynki miesz-
kalne jednorodzinne wraz z budynkami 
garażowymi i gospodarczymi, dojazdami 
wewnňtrznymi, parkingami, dojŌciami, 
zieleniņ przydomowņ, małņ architekturņ 
oraz urzņdzeniami i obiektami liniowymi 
infrastruktury technicznej; 

20) zabudowie zagrodowej – należy przez to 
rozumień budynki mieszkalne, budynki 
gospodarcze lub inwentarskie w rodzin-
nych gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych lub ogrodniczych oraz w gospodar-
stwach leŌnych wraz z dojazdami we-
wnňtrznymi, parkingami, dojŌciami, ziele-
niņ przydomowņ, małņ architekturņ oraz 
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urzņdzeniami i obiektami liniowymi infra-
struktury technicznej; 

21) zabudowie usługowej - należy przez to 
rozumień budynki usługowe wraz z zaple-
czem: dojazdami wewnňtrznymi, parkin-
giem, dojŌciami, urzņdzeniami i obiektami 
liniowymi infrastruktury technicznej; 

22) zabudowie produkcyjnej i magazynowej 
oraz składach - należy przez to rozumień 
budynki produkcyjne i magazynowe oraz 
składy wraz z zapleczem: dojazdami we-
wnňtrznymi, parkingiem, dojŌciami, urzņ-
dzeniami i obiektami liniowymi infrastruk-
tury technicznej; 

23) terenach rolnych - należy przez to rozu-
mień grunty rolne, w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych; 

24) urzņdzeniach i obiektach liniowych infra-
struktury technicznej – należy przez to ro-
zumień urzņdzenia, w tym urzņdzenia w 
budynkach o maksymalnej wysokoŌci 6 
m, i obiekty liniowe: elektroenergetyki, 
gazownictwa, wodociņgów, kanalizacji, te-
lekomunikacji, gospodarki odpadami i 
ciepłownictwa. 

2. W odniesieniu do innych okreŌleŊ użytych 
w planie i nie ujňtych w ust. 1 należy stosowań 
definicje zgodne z obowiņzujņcymi odrňbnymi 
przepisami i aktami prawa. 

§ 4.1. Ustala siň linie rozgraniczajņce tereny o 
różnym sposobie przeznaczenia i różnych zasa-
dach zagospodarowania, wyznaczone na rysun-
ku planu.  

2. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenia tere-
nów wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi i 
kolejnym numerem: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – oznaczone symbolem MN;  

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług nieuciņżli-
wych – oznaczone symbolem MNu; 

3) tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych z dopuszczeniem usług nieuciņżli-
wych – oznaczone symbolem RMu; 

4) tereny produkcyjno-usługowe – oznaczone 
symbolem PU;  

5) tereny eksploatacji kruszywa – oznaczone 
symbolem PG; 

6) tereny rolne – oznaczone symbolem R; 

7) tereny rolne z dopuszczeniem zalesieŊ – 
oznaczone symbolem RZL; 

8) tereny lasów – oznaczone symbolem ZL; 

9) tereny dróg publicznych - ulice klasy dojaz-
dowej - oznaczone symbolem KDD; 

10) tereny dróg wewnňtrznych – oznaczone 
symbolem KDW. 

3. Ustala siň nastňpujņce tereny inwestycji 
celu publicznego: 

1) tereny komunikacji oznaczone symbolem 
KDD;  

2) tereny zabudowy z dopuszczeniem usług 
publicznych oznaczone symbolem MNu i 
RMu; 

3) tereny opieki nad nieruchomoŌciami stano-
wiņcymi zabytki – stanowiska archeologicz-
ne, bňdņce w ewidencji zabytków, oznaczone 
symbolem AZP. 

4. Dopuszcza siň na całym obszarze objňtym 
planem lokalizowanie zadaŊ dla realizacji celów 
publicznych w rozumieniu przepisów o gospo-
darce nieruchomoŌciami i przepisów odrňbnych 
z zakresu urzņdzeŊ i obiektów liniowych infra-
struktury technicznej oraz urzņdzeŊ melioracji 
wodnych w ramach funkcji i zasad zagospoda-
rowania terenu dopuszczonych planem. 

§ 5.1. Ustala siň nieprzekraczalne linie zabu-
dowy wskazane na rysunku planu, z uwzglňd-
nieniem ust. 2.  

2. Ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległoŌci 5,0 m od linii rozgraniczajņcych 
dróg oznaczonych symbolem KDD. 

3. Ustala siň strefň lokalizacji budynków 
mieszkalnych wskazanņ na rysunku planu, której 
nie należy przekraczań przy budowie nowych 
budynków mieszkalnych i rozbudowie istniejņ-
cych. W ww. strefie: 

1) ustala siň lokalizacjň budynków mieszkal-
nych;  

2) dopuszcza siň lokalizacjň budynków usługo-
wych; 

3) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
dopuszcza siň lokalizacjň budynków garażo-
wych oraz gospodarczych, o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowiņ inaczej; 

4) w zabudowie zagrodowej zakazuje siň lokali-
zacji budynków gospodarczych i budynków 
inwentarskich. W stosunku do istniejņcych 
budynków gospodarczych i inwentarskich 
zakazuje siň ich dalszej rozbudowy. 

§ 6.1. Ogrodzenie działki budowlanej od 
strony dróg należy lokalizowań wyłņcznie na 
terenie działki budowlanej uwzglňdniajņc istnie-
jņce i projektowane linie rozgraniczajņce.  
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2. Ustala siň maksymalnņ wysokoŌń ogro-
dzeŊ przyległych do drogi - 1,8m ponad poziom 
terenu. 

3. Ustala siň zakaz stosowania w ogrodze-
niach przňseł z prefabrykowanych elementów 
betonowych. 

4. Ustala siň ogrodzenia bez ciņgłego funda-
mentu lub z przepustami, umożliwiajņce migra-
cje drobnych zwierzņt. 

5. Zakazuje siň lokalizowania ogrodzeŊ we-
wnňtrznych na terenach położonych w liniach 
rozgraniczajņcych terenów leŌnych. 

6. Ogrodzenia należy realizowań jako ażuro-
we co najmniej w 50%. 

7. Maksymalna wysokoŌń cokołu 0,4m. 

§ 7.1. W stosunku do wolnostojņcych noŌni-
ków reklamowych ustala siň zasadň jeden no-
Ōnik na jednej działce budowlanej oraz ustala siň 
maksymalne wymiary noŌnika: 5,0m wysokoŌci 
i 6m2 powierzchni.  

2. W stosunku do wkomponowanych w 
ogrodzenia lub elewacje budynków noŌników 
reklamowych ustala siň, że powierzchnia ich nie 
może byń wiňksza niż 3 m2. 

3. NoŌniki reklamowe w formie stałych tablic 
i stałych urzņdzeŊ reklamowych nie mogņ byń 
umieszczane na elewacjach budynków w spo-
sób zakłócajņcy kompozycjň architektonicznņ 
elewacji oraz nie mogņ przesłaniań otworów 
okiennych. 

4. Ustala siň zakaz lokalizacji noŌników re-
klamowych na terenach RZL i ZL z wyjņtkiem 
tablic informacyjnych służņcych obsłudze ruchu 
turystycznego. 

§ 8.1. Ustala siň zasady lokalizowania przed-
siňwziňń mogņcych znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko: 

1) zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń mogņ-
cych zawsze znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko w rozumieniu przepisów odrňbnych 
na całym terenie planu;  

2) zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń mogņ-
cych potencjalnie znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko w rozumieniu przepisów odrňb-
nych, na terenach MN i MNu; 

3) oddziaływanie przedsiňwziňń realizowanych 
na poszczególnych terenach, nie może po-
wodowań przekroczenia standardów jakoŌci 
Ōrodowiska i zamieszkania poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuł prawny; 

 

4) ustalenia, o którym mowa w pkt 1, 2 i 3 nie 
dotyczņ inwestycji celu publicznego z zakresu 
łņcznoŌci publicznej, lokalizacja tych inwesty-
cji bňdzie siň odbywań na warunkach okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych; 

5) zakaz, o którym mowa w pkt 2 nie dotyczy 
również realizacji pozostałych urzņdzeŊ i 
obiektów liniowych infrastruktury technicz-
nej, w tym inwestycji celu publicznego z tego 
zakresu. 

2. Ustala siň ochronň wód podziemnych i 
powierzchniowych poprzez: 

1) zakaz odprowadzania do gruntu i wód po-
wierzchniowych Ōcieków, zawierajņcych sub-
stancje zanieczyszczajņce w iloŌciach prze-
kraczajņcych dopuszczalne wartoŌci wskaźni-
ków zanieczyszczeŊ, które sņ okreŌlone w 
przepisach odrňbnych;  

2) odprowadzanie wód opadowych zgodnie z 
ustaleniami § 13 ust. 6 niniejszej uchwały, 

3) zasady zaopatrzenia w wodň i odprowadza-
nia Ōcieków bytowych zgodnie z ustaleniami 
§ 13 ust. 5 i 6 niniejszej uchwały; 

4) nakaz zachowania ciņgłoŌci istniejņcych ro-
wów melioracyjnych; 

5) nakaz zachowania odległoŌci od rowów me-
lioracyjnych – nie mniej niż 4m przy realizacji 
nowych budynków bņdź przebudowy istnie-
jņcych oraz realizacji ogrodzeŊ; 

6) nakaz, by przed realizacjņ nowych inwestycji 
uwzglňdniń istniejņce urzņdzenia melioracyj-
ne, pod nadzorem właŌciwych kompetencyj-
nie służb gospodarki wodnej i właŌcicieli 
urzņdzeŊ wodnych. 

3. Ustala siň obowiņzek ochrony przed hała-
sem poprzez zachowanie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu okreŌlonych przepisami odrňb-
nymi, w tym Prawa ochrony Ōrodowiska, na 
terenach: 

1) MN i MNu, które zalicza siň do terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) RMu, które zalicza siň do terenów zabudowy 
zagrodowej. 

4. W zakresie ochrony przed promieniowa-
niem elektromagnetycznym w obszarze planu 
ustala siň – przepisy § 9 niniejszej uchwały sto-
suje siň odpowiednio.  

5. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniami i ograniczeniem emisji substancji 
szkodliwych w obszarze planu ustala siň nakaz 
stosowania urzņdzeŊ grzewczych zgodnie z 
ustaleniami w § 13 ust. 9 niniejszej uchwały. 
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6. W zakresie ochrony zieleni wysokiej i funk-
cjonowania przyrodniczego ustala siň: 

1) ustala siň ochronň i zakaz zabudowy istniejņ-
cych gruntów leŌnych, które znalazły siň na 
terenach planowanej zabudowy, oznaczo-
nych na rysunku planu;  

2) obowiņzek zachowania czňŌci powierzchni 
działek jako powierzchni biologicznie czyn-
nej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

3) obowiņzek zachowania wartoŌciowego drze-
wostanu, w tym terenów leŌnych wyznaczo-
nych na rysunku planu. 

§ 9. Ustala siň, że działania inwestycyjne w 
sņsiedztwie napowietrznych linii energetycznych 
wysokiego napiňcia w pasie o szerokoŌci 40,0 m 
wymagajņ uwzglňdnienia na etapie projektowa-
nia, realizacji oraz użytkowania przepisów od-
rňbnych. 

§ 10.1. W granicach oznaczonej na rysunku 
planu strefy ochrony stanowisk archeologicz-
nych, bňdņcych w ewidencji zabytków, ustala 
siň obowiņzek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian w 
użytkowaniu terenu i planowanych inwestycji - 
kubaturowych, drogowych, zwiņzanych z infra-
strukturņ technicznņ oraz innych zwiņzanych z 
robotami ziemnymi naruszajņcymi strukturň 
gruntu poniżej warstwy ornej – tj. głňbiej niż na 
0,3m poniżej poziomu terenu. Uzgodnione 
zmiany w użytkowaniu terenu oraz planowane 
inwestycje mogņ byń dopuszczone do realizacji 
po przeprowadzeniu (na koszt właŌciciela lub 
użytkownika gruntu) archeologicznych badaŊ 
wykopaliskowych (sondażowych) wyprzedzajņ-
cych planowane inwestycje. Zakres tych badaŊ i 
ich termin okreŌli Wojewódzki Konserwator 
Zabytków na etapie w/w uzgodnieŊ dla po-
szczególnych inwestycji.  

2. Ustala siň obowiņzek zapewnienia stałego 
nadzoru archeologicznego przy robotach ziem-
nych zwiņzanych z działaniami inwestycyjnymi, 
z rygorem zmiany na archeologiczne badania 
wykopaliskowe w przypadku ujawnienia, w wy-
kopach budowlanych, obiektów archeologicz-
nych. 

3. Ustala siň ochronň konserwatorskņ obiektu 
fortyfikacji z okresu II wojny Ōwiatowej, położo-
nego na terenie 36R. W stosunku do ww. obiek-
tu zakazuje siň wyburzania, zmiany historycznej 
formy Ōcian i stropu oraz umieszczania na Ōcia-
nach zewnňtrznych noŌników reklamowych. 
Dopuszcza siň zabezpieczenie obiektu przed 
procesami destrukcji i rekonstrukcjň. 

 

§ 11.1. Nie wyznacza siň obszarów scaleŊ 
oraz podziału nieruchomoŌci. Scalenia i podział 
nieruchomoŌci można dokonań zgodnie z zasa-
dami podziału na działki okreŌlonymi w niniej-
szej uchwale i w przepisach odrňbnych.  

2. Scalenia i podział terenu na działki budow-
lane uważa siň za zgodny z planem, jeżeli 
uwzglňdnione zostanņ: 

1) linie rozgraniczajņce tereny wyznaczone na 
rysunku planu;  

2) minimalne powierzchnie działek wg ustaleŊ 
szczegółowych dla poszczególnych terenów. 
Dopuszcza siň dla każdego terenu wydziele-
nie działek o powierzchni mniejszej niż okre-
Ōlona w przepisach szczegółowych wyłņcznie 
na powiňkszenie sņsiedniej nieruchomoŌci 
pod warunkiem, że działka, z której wydziela-
ny jest teren zachowa powierzchniň nie 
mniejszņ niż okreŌlona w niniejszej uchwale 
dla poszczególnych terenów zabudowy; 

3) minimalna szerokoŌń frontu działek wg usta-
leŊ szczegółowych dla poszczególnych tere-
nów; 

4) dostňp do terenów dróg publicznych lub 
wewnňtrznych wszystkich nowoprojektowa-
nych działek budowlanych; 

5) zachowane zostanņ wartoŌci użytkowe całe-
go terenu i zapewniony bňdzie bezpoŌredni 
dostňp do drogi publicznej lub przez drogň 
wewnňtrznņ o szerokoŌci co najmniej 5,0 m 
do działek rolnych i leŌnych. 

3. W planie adaptuje siň zastane wielkoŌci 
oraz szerokoŌci frontu działek zlokalizowanych 
bezpoŌrednio przy drogach publicznych, na cele 
budowlane, o ile bňdņ spełniały wymagania 
okreŌlone w przepisach odrňbnych dla lokaliza-
cji zabudowy.  

4. Działki budowlane, z których wydzielono 
działki pod drogi publiczne lub wewnňtrzne za-
chowujņ status działki budowlanej, o ile pozo-
stała czňŌń działki bňdzie spełniała wymagania 
okreŌlone w przepisach odrňbnych dla lokaliza-
cji zabudowy. 

5. Minimalny kņt położenia granic działek, w 
stosunku do pasa drogowego, uzyskanych w 
wyniku scalenia gruntów, położonych na tere-
nach oznaczonych symbolami MN, MNu, RMu i 
PU – 70o. 

§ 12.1. Obsługň komunikacyjnņ zapewniajņ: 

1) drogi poza obszarem planu;  
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2) drogi publiczne i wewnňtrzne zlokalizowane 

w obszarze planu: 

a) 01KDD i 02KDD - drogi klasy dojazdowej – 
o szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych 
10m,  

b) 03KDW i 04KDW – drogi wewnňtrzne - o 
szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych 
odpowiednio 5,0m i 6,0m. 

2. Ustala siň niezbňdne obszary widocznoŌci 
w narożnikach skrzyżowaŊ, o długoŌci boków 
minimum 5,0 m przy skrzyżowaniu dróg dojaz-
dowych (KDD). W wyznaczonych narożnikach 
skrzyżowaŊ obowiņzuje zakaz lokalizacji wszel-
kich przeszkód ograniczajņcych widocznoŌń.  

3. Ustala siň minimalnņ liczbň miejsc parkin-
gowych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – 
co najmniej jedno miejsce parkingowe na 
każdej działce budowlanej;  

2) dla funkcji usługowych, z wyjņtkiem usług 
handlu detalicznego – co najmniej 2 miejsce 
postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej; 

3) dla funkcji usługowych handlu detalicznego – 
co najmniej 3 miejsca postojowe na 100m2 
powierzchni użytkowej usług, jednak nie 
mniej niż 2 miejsca postojowe na działce bu-
dowlanej. 

§ 13.1. Ustala siň zasadň obsługi istniejņcego 
i nowego zainwestowania z systemów infra-
struktury technicznej, poprzez istniejņce i nowo-
projektowane przewody magistralne i sień roz-
dzielczņ oraz poprzez urzņdzenia i obiekty linio-
we infrastruktury technicznej wszystkich me-
diów.  

2. Ustala siň możliwoŌń przebudowy i rozbu-
dowy wszelkich istniejņcych urzņdzeŊ i obiektów 
liniowych infrastruktury technicznej oraz budo-
wy nowych na wszystkich terenach objňtych 
planem, zgodnie z przepisami odrňbnymi i na 
warunkach okreŌlonych przez zarzņdców sieci. 

3. Urzņdzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej należy projektowań z uwzglňdnie-
niem parametrów technicznych umożliwiajņ-
cych obsługň poszczególnych terenów. 

4. Ustala siň obowiņzek podłņczenia istniejņ-
cych i projektowanych obiektów do niezbňdnych 
dla ich funkcjonowania urzņdzeŊ i obiektów 
liniowych infrastruktury technicznej.  

5. W zakresie zaopatrzenia w wodň: 

1) ustala siň zaopatrzenie w wodň do celów 
bytowych, technologicznych i przeciwpoża-
rowych w oparciu o komunalne urzņdzenia 
zaopatrzenia w wodň. Do czasu realizacji 

urzņdzeŊ komunalnych - tymczasowo, do-
puszcza siň indywidualne ujňcia wody, o ile 
spełniajņ one wymogi stawiane przez przepi-
sy odrňbne;  

2) ustala siň wymóg, przy realizacji komunal-
nych i zakładowych wodociņgów, jednocze-
snego wykonania sieci zaopatrzenia w wodň 
dla celów przeciwpożarowych; 

3) ustala siň stosowanie hydrantów naziem-
nych. 

6. W zakresie odprowadzanie oraz oczyszcza-
nia Ōcieków: 

1) ustala siň docelowo odprowadzanie Ōcieków 
bytowo-gospodarczych z obszaru objňtego 
planem do gminnej lub lokalnej oczyszczalni 
Ōcieków, poprzez przewody kanalizacji sani-
tarnej, zgodnie z warunkami technicznymi 
okreŌlonymi przez zarzņdcň sieci, z zastrzeże-
niem okreŌlonym w pkt 2;  

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siň gromadzenie Ōcieków w zbior-
nikach bezodpływowych i ich transport do 
oczyszczalni Ōcieków na mocy stosownych 
umów lub oczyszczanie w oparciu o oczysz-
czalnie przydomowe, przy zachowaniu wy-
mogu, by lokalizacja i technologia przydo-
mowej oczyszczalni Ōcieków była dostoso-
wana do warunków gruntowo-wodnych; 

3) ustala siň, że Ōcieki technologiczne przed 
zrzutem do odbiornika wymagajņ oczyszcze-
nia wstňpnego z zanieczyszczeŊ przemysło-
wych w urzņdzeniach oczyszczajņcych znaj-
dujņcych siň w granicach działek, do których 
inwestor posiada tytuł prawny, niezależnie 
od dalszego sposobu oczyszczania, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

4) nakaz odprowadzania wód opadowych do 
gruntu w granicach terenów budowlanych o 
funkcji mieszkaniowej i zagrodowej oznaczo-
nych symbolem MN, MNu i RMu za wyjņt-
kiem terenów utwardzonych na terenach bu-
dowlanych, gdzie zostanņ zrealizowane 
obiekty usługowe. Z powierzchni utwardzo-
nych terenów usługowych, magazynowych i 
produkcyjnych dopuszcza siň odprowadzanie 
wód opadowych do gruntu i rowów meliora-
cyjnych pod warunkiem podczyszczenia Ōcie-
ków zgodnie z istniejņcymi przepisami od-
rňbnymi. IloŌń wód deszczowych odprowa-
dzanych do gruntu nie może przekroczyń je-
go chłonnoŌci; 

5) wymaga siň kształtowania powierzchni dzia-
łek w sposób zabezpieczajņcy przed spływem 
z nich wód opadowych i roztopowych na te-
reny działek sņsiednich. 
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7. W zakresie usuwania odpadów stałych 
ustala siň gromadzenie odpadów na poszcze-
gólnych działkach budowlanych, z zaleceniem 
selektywnej zbiórki odpadów, z wywozem doce-
lowo do zakładu unieszkodliwiania odpadów, 
zaŌ do czasu realizacji tego obiektu – na najbliż-
sze składowisko odpadów stałych w sposób 
zgodny z zasadami ochrony Ōrodowiska oraz ze 
stosownymi uchwałami Rady Gminy przyjňtymi 
w celu utrzymania czystoŌci i porzņdku w gmi-
nie oraz Planem gospodarowania odpadami.  

8. W zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ: 

1) ustala siň zasadň zaopatrzenia w energiň 
elektrycznņ poprzez istniejņce i projektowane 
linie Ōredniego i niskiego napiňcia oraz stacje 
transformatorowo-rozdzielcze wolnostojņce, 
wnňtrzowe lub słupowe;  

2) ustala siň zasilanie projektowanych obiektów 
budowlanych z sieci niskiego napiňcia wy-
prowadzonych z istniejņcych i projektowa-
nych stacji transformatorowych; 

3) ustala siň rezerwy terenu dla realizacji przy-
łņczy do projektowanej zabudowy, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Pra-
wo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 
2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmia-
nami), na terenach położonych w liniach roz-
graniczajņcych ulic; 

4) ustala siň, że przyłņczenie obiektów do sieci 
elektroenergetycznej oraz przebudowa urzņ-
dzeŊ elektroenergetycznych powstała w wy-
niku wystņpienia kolizji planu zagospodaro-
wania działki (w tym ze zmiany przeznaczenia 
terenu) z istniejņcymi urzņdzeniami elektro-
energetycznymi, bňdzie odbywań siň w 
uzgodnieniu i na warunkach okreŌlonych 
przez właŌciwego operatora systemu elek-
troenergetycznego według zasad okreŌlo-
nych w przepisach prawa energetycznego; 

5) projekty zagospodarowania poszczególnych 
terenów powinny przewidzień rezerwň miejsc 
i terenu dla lokalizacji linii, stacji i przyłņczy 
oraz innych elementów infrastruktury elek-
troenergetycznej, niezbňdnych dla zaopa-
trzenia lokowanych na terenach budynków i 
budowli w energiň elektrycznņ, a także 
oŌwietlenie terenu wokół obiektów; 

6) w razie stwierdzenia, przez właŌciwņ jednost-
kň eksploatacyjnņ koniecznoŌci realizacji do-
datkowych stacji transformatorowych dla 
nowych inwestycji, ustala siň obowiņzek re-
alizacji takiej stacji w sposób i na warunkach 
uzgodnionych z właŌciwņ jednostkņ eksplo-
atacyjnņ. 

9. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siň 
zaopatrzenie w ciepło istniejņcych i nowych 
budynków z indywidualnych źródeł ciepła doce-
lowo z zastosowaniem nieszkodliwych, ekolo-
gicznych czynników grzewczych takich jak gaz, 
olej opałowy niskosiarkowy, energia elektrycz-
na, odnawialne źródła energii - energia słonecz-
na i energia ziemi, kogeneracja. Warunkowo 
dopuszcza siň zastosowanie paliwa stałego o 
niskiej zawartoŌci siarki.  

10. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

1) ustala siň zasadň zaopatrzenia w systemy 
telekomunikacji poprzez przebudowň i bu-
dowň sieci abonenckich, z dopuszczeniem 
różnych operatorów, po uzgodnieniu i na wa-
runkach okreŌlonych przez właŌciwego ope-
ratora;  

2) ustala siň docelowe stosowanie podziem-
nych przewodów telekomunikacji; 

3) na całym terenie planu dopuszcza siň realiza-
cjň inwestycji celu publicznego z zakresu 
łņcznoŌci publicznej, jeżeli taka inwestycja 
jest zgodna z przepisami. 

§ 14. Do czasu realizacji ustaleŊ planu 
wszystkie tereny objňte niniejszym planem mo-
gņ byń użytkowane w dotychczasowy sposób. 

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania  

poszczególnych terenów, w tym: zasady  

i warunki zabudowy, lokalizacji obiektów 

tymczasowych oraz zachowania ładu  
przestrzennego 

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

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;  

2) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) budowň nowych obiektów budowlanych 
zgodnych z przeznaczeniem terenu,  

b) na jednej działce budowlanej może byń 
zrealizowany tylko jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny oraz budynki gara-
żowe i gospodarcze, 

c) parametry i wskaźniki zabudowy i zago-
spodarowania terenu: 

- powierzchnia biologicznie czynna - nie 
mniej niż 50% powierzchni działki bu-
dowlanej,  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 116 – 23535 – Poz. 3684 
 

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 
30% powierzchni działki budowlanej, 

- dopuszcza siň sytuowanie budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, gospo-
darczych i garaży Ōcianņ zewnňtrznņ 
bez otworów bezpoŌrednio przy grani-
cy działki budowlanej, pod warunkiem 
nie powodowania utrudnieŊ w prawi-
dłowym użytkowaniu i zagospodaro-
waniu działki sņsiedniej oraz pod wa-
runkiem, że Ōciana lokalizowana po 
granicy, jest nie dłuższņ niż 12,0m, 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych - 10 m, 
dwie kondygnacje nadziemne i podda-
sze użytkowe, 

- maksymalna wysokoŌń budynków go-
spodarczych i garaży - 6 m, 

- poziom posadowienia posadzki parteru 
budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go, w stosunku do poziomu terenu – 
nie wiňcej niż 1,0m, 

- formy dachów: dla budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych dachy dwu-
spadowe symetryczne lub wielospa-
dowe, o kņcie nachylenia zasadniczej 
połaci 30o-45o, dla pozostałych budyn-
ków dachy jedno, dwu i wielospadowe 
o kņcie nachylenia zasadniczej połaci 
15o-45o oraz dachy o formach płaskich 
0o-15o, 

- forma i kolorystyka elewacji: utrzyma-
nie tradycyjnych form wystroju, detalu 
i kolorystyki nawiņzujņcych do tradycji 
regionalnej zapewniajņcej tworzenie 
harmonijnych form zagospodarowania 
z zalecanym użyciem miejscowych ma-
teriałów - zwłaszcza takich jak: drewno, 
cegła, kamieŊ. Stosowanie stonowa-
nej, pastelowej kolorystyki elewacji. 
Ustala siň zakaz stosowania kolorów w 
tonacjach jaskrawych oraz kolorach: 
fioletowym, różowym i niebieskim. Za-
kazuje siň stosowania na elewacjach 
okładzin typu blacha i saiding, 

- kolorystyka dachu: przy zastosowaniu 
dachów pochyłych kolorystyka trady-
cyjna: brņzowy, pomaraŊczowy, bor-
dowy, ciemnoczerwony, 

- pokrycie dachu: przy zastosowaniu da-
chów pochyłych dachówkņ ceramicznņ, 
bitumicznņ lub materiałami dachówko-
podobnymi; 

3) zasady i warunki scalenia i podziału nieru-
chomoŌci zgodnie z § 11 oraz niniejszymi 
ustaleniami: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej powstałej w wyniku 
wtórnego podziału 1000m2,  

b) minimalna szerokoŌń frontu nowotworzo-
nej działki budowlanej - 14,0m; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy zgodnie z § 5, loka-
lizacjň ogrodzeŊ - § 6 i rozmieszczenie noŌni-
ków reklamowych - § 7;  

5) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8; 

6) zasady obsługi w infrastrukturň technicznņ 
zgodnie z § 13; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej i iloŌń miejsc 
parkingowych zgodnie z § 12 oraz dojazd 
drogami publicznymi znajdujņcymi siň poza 
obszarem planu. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 33MNu ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usłu-
gowa nieuciņżliwa; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) budowň nowych obiektów budowlanych 
zgodnie z przeznaczeniem terenu,  

b) na jednej działce budowlanej może byń 
zrealizowany tylko jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny lub mieszkalno-
usługowy, budynki usługowe oraz towa-
rzyszņce budynki garażowe i gospodarcze, 

c) funkcja usługowa może byń realizowana 
w formie obiektu wolnostojņcego lub jako 
wbudowana w budynek mieszkalny, po-
wierzchnia sprzedaży obiektu handlowego 
nie może przekraczań – 100m2, 

d) parametry i wskaźniki zabudowy i zago-
spodarowania terenu: 

- powierzchnia biologicznie czynna: nie 
mniej niż 50% powierzchni działki bu-
dowlanej, ustala siň zachowanie istnie-
jņcego użytkowania leŌnego na terenie 
działki budowlanej, jako czňŌci po-
wierzchni biologicznie czynnej, 
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- maksymalna powierzchnia zabudowy: 
30% powierzchni działki budowlanej, 

- dopuszcza siň sytuowanie budynków 
gospodarczych i garaży Ōcianņ ze-
wnňtrznņ bez otworów bezpoŌrednio 
przy granicy działki budowlanej, pod 
warunkiem nie powodowania utrud-
nieŊ w prawidłowym użytkowaniu i za-
gospodarowaniu działki sņsiedniej oraz 
pod warunkiem, że Ōciana lokalizowana 
po granicy jest nie dłuższa niż 10,0 m, 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, miesz-
kalno-usługowych i usługowych - 10m 
– dwie kondygnacje nadziemne i pod-
dasze użytkowe, 

- maksymalna wysokoŌń budynków go-
spodarczych i garaży - 6m, 

- zakaz podpiwniczania budynków, 

- poziom posadowienia posadzki parte-
ru, w stosunku do poziomu terenu, dla 
budynków: o funkcji mieszkalnej – nie 
wiňcej niż 1,0m, o funkcji usługowej – 
nie wiňcej niż 0,3m. Ustala siň obowiņ-
zek stosowania rozwiņzaŊ architekto-
nicznych umożliwiajņcych dostňpnoŌń 
osobom niepełnosprawnym, 

- formy dachów: dla budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych i mieszkalno-
usługowych dachy dwuspadowe syme-
tryczne lub wielospadowe, o kņcie na-
chylenia zasadniczej połaci 30o-45o, dla 
budynków usługowych dachy dwu lub 
wielospadowe o kņcie nachylenia za-
sadniczej połaci 30o-45o, dopuszcza siň 
dachy o formach płaskich o kņcie na-
chylenia 0o-15o, dla pozostałych bu-
dynków dachy jedno, dwu i wielospa-
dowe o kņcie nachylenia zasadniczej 
połaci 15o-45o oraz dachy o formach 
płaskich 0o-15o, w przypadku rozbudo-
wy istniejņcych budynków dopuszcza 
siň zachowanie istniejņcego kņta na-
chylania połaci dachowych, 

- forma i kolorystyka elewacji budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, miesz-
kalno-usługowych, gospodarczych i 
garażowych - utrzymanie tradycyjnych 
form wystroju, detalu i kolorystyki na-
wiņzujņcych do tradycji regionalnej za-
pewniajņcej tworzenie harmonijnych 
form zagospodarowania z zalecanym 
użyciem miejscowych materiałów - 
zwłaszcza takich jak: drewno, cegła, 
kamieŊ. Stosowanie stonowanej, pa-
stelowej kolorystyki elewacji z zakazem 

stosowania kolorów w tonacjach ja-
skrawych oraz kolorach: fioletowym, 
różowym i niebieskim. Zakazuje siň 
stosowania na elewacjach okładzin ty-
pu blacha i saiding, 

- kolorystyka dachu: przy zastosowaniu 
dachów pochyłych kolorystyka trady-
cyjna: brņzowy, pomaraŊczowy, bor-
dowy, ciemnoczerwony, 

- pokrycie dachu: przy zastosowaniu da-
chów pochyłych dachówkņ ceramicznņ, 
bitumicznņ lub materiałami dachówko-
podobnymi; 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoŌci zgodnie z § 11 oraz niniejszymi 
ustaleniami: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej powstałej w wyniku 
wtórnego podziału: 1000m2,  

b) w przypadkach uzasadnionych konfigura-
cjņ terenu, koniecznoŌciņ zachowania od-
ległoŌci zabudowy od urzņdzeŊ lub obiek-
tów liniowych infrastruktury technicznej, 
podziałem własnoŌciowym, dopuszcza siň 
zmniejszenie minimalnej wielkoŌci działki 
budowlanej o maksimum 10% w stosunku 
do ustaleŊ planu, o których mowa w lit. a, 

c) minimalna szerokoŌń frontu nowotworzo-
nej działki budowlanej powstałej w wyni-
ku wtórnego podziału 20,0m; 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy – zgodnie z § 5, lo-
kalizacjň ogrodzeŊ - § 6 i rozmieszczenie no-
Ōników reklamowych - § 7;  

6) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8; 

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków zgodnie z § 10; 

8) zasady obsługi w infrastrukturň technicznņ 
zgodnie z § 13; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej i iloŌń miejsc 
parkingowych zgodnie z § 12 oraz dojazd 
drogami publicznymi znajdujņcymi siň poza 
obszarem planu. 

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1RMu, 2RMu, 4÷6RMu, 
26÷32RMu ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa za-
grodowa w gospodarstwach rolnych, hodow-
lanych i ogrodniczych;  
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2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usłu-

gowa nieuciņżliwa; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) użytkowanie istniejņcej zabudowy z moż-
liwoŌciņ rozbudowy, nadbudowy, przebu-
dowy i zmiany sposobu użytkowania oraz 
budowy nowych obiektów budowlanych 
zgodnie z przeznaczeniem terenu,  

b) na jednej działce budowlanej mogņ byń 
zrealizowane budynki mieszkalne, usłu-
gowe, mieszkalno-usługowe, gospodarcze 
i inwentarskie, 

c) funkcja usługowa może byń realizowana 
w formie obiektu wolnostojņcego lub jako 
wbudowana w budynek mieszkalny, po-
wierzchnia sprzedaży obiektu handlowego 
nie może przekraczań – 100 m2, 

d) parametry i wskaźniki zabudowy i zago-
spodarowania terenu: 

- powierzchnia biologicznie czynna - nie 
mniej niż 40% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

- maksymalna powierzchnia zabudowy - 
40% powierzchni działki budowlanej, 

- dopuszcza siň sytuowanie budynków 
gospodarczych i inwentarskich Ōcianņ 
zewnňtrznņ bez otworów bezpoŌrednio 
przy granicy działki budowlanej, pod 
warunkiem nie powodowania utrud-
nieŊ w prawidłowym użytkowaniu i za-
gospodarowaniu działki sņsiedniej, 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych i usługowych - 10m, 
dwie kondygnacje i poddasze użytkowe 

- maksymalna wysokoŌń budynków go-
spodarczych i inwentarskich - 8m, 

- poziom posadowienia posadzki parte-
ru, w stosunku do poziomu terenu, dla 
budynków: o funkcji mieszkalnej – nie 
wiňcej niż 1,0m, o funkcji usługowej – 
nie wiňcej niż 0,3m. Ustala siň obowiņ-
zek stosowania rozwiņzaŊ architekto-
nicznych umożliwiajņcych dostňpnoŌń 
osobom niepełnosprawnym, 

- formy dachów: dla budynków miesz-
kalnych dachy dwuspadowe syme-
tryczne lub wielospadowe, o kņcie na-
chylenia zasadniczej połaci 30o-45o, dla 
budynków usługowych dachy dwu lub 
wielospadowe o kņcie nachylenia za-
sadniczej połaci 30o-45o, dopuszcza siň 
dachy o formach płaskich o kņcie na-

chylenia 0o-15o, dla pozostałych bu-
dynków dachy jedno, dwu i wielospa-
dowe o kņcie nachylenia zasadniczej 
połaci 15o-45o oraz dachy o formach 
płaskich 0o-15o, w przypadku rozbudo-
wy istniejņcych budynków dopuszcza 
siň zachowanie istniejņcego kņta na-
chylania połaci dachowych, 

- forma i kolorystyka elewacji: dla bu-
dynków mieszkalnych, gospodarczych i 
inwentarskich - utrzymanie tradycyj-
nych form wystroju, detalu i kolorysty-
ki nawiņzujņcych do tradycji regional-
nej zapewniajņcej tworzenie harmonij-
nych form zagospodarowania z zaleca-
nym użyciem miejscowych materiałów 
- zwłaszcza takich jak: drewno, cegła, 
kamieŊ. Stosowanie stonowanej, pa-
stelowej kolorystyki elewacji. Ustala siň 
zakaz stosowania kolorów w tonacjach 
jaskrawych oraz kolorach: fioletowym, 
różowym i niebieskim. Zakazuje siň 
stosowania na elewacjach okładzin ty-
pu blacha i saiding, 

- kolorystyka dachu budynków miesz-
kalnych: kolorystyka tradycyjna - brņ-
zowy, pomaraŊczowy, bordowy, ciem-
noczerwony, 

- pokrycie dachu budynków mieszkal-
nych: dachówkņ ceramicznņ, bitu-
micznņ lub materiałami dachówkopo-
dobnymi; 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoŌci zgodnie z § 11 oraz niniejszymi 
ustaleniami: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej powstałej w wyniku 
wtórnego podziału - 1500m2,  

b) w przypadkach uzasadnionych konfigura-
cjņ terenu, koniecznoŌciņ zachowania od-
ległoŌci zabudowy od urzņdzeŊ lub obiek-
tów liniowych infrastruktury technicznej, 
podziałem własnoŌciowym, dopuszcza siň 
zmniejszenie minimalnej wielkoŌci działki 
budowlanej o maksimum 10% w stosunku 
do ustaleŊ planu, o których mowa w lit. a, 

c) minimalna szerokoŌń frontu nowotworzo-
nej działki budowlanej powstałej w wyni-
ku wtórnego podziału 25,0 m; 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy – zgodnie z § 5, lo-
kalizacjň ogrodzeŊ - § 6 i rozmieszczenie no-
Ōników reklamowych - § 7;  
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6) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego zgodnie z § 8; 

7) zasady obsługi w infrastrukturň technicznņ 
zgodnie z § 13; 

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków zgodnie z § 10; 

9) zasady obsługi komunikacyjnej i iloŌń miejsc 
parkingowych zgodnie z § 12 oraz dojazd 
drogami publicznymi zgodnie z rysunkiem 
planu i drogami znajdujņcymi siň poza ob-
szarem planu. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 34PU ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa produkcyjna i magazynowa 
oraz składy wraz z zieleniņ izolacyjnņ oraz 
innymi obiektami czynnej ochrony przed 
uciņżliwoŌciami,  

b) zabudowa usługowa, za wyjņtkiem usług 
zwiņzanych z czasowym lub stałym poby-
tem dzieci i młodzieży oraz szpitali; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) budowň nowych obiektów budowlanych 
zgodnie z przeznaczeniem terenu,  

b) na jednej działce budowlanej mogņ byń 
zrealizowane budynki usługowe, produk-
cyjne i magazynowe, magazynowo-
gospodarcze, 

c) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży po-
szczególnego obiektu nieprzekraczajņcej – 
200 m2, 

d) parametry i wskaźniki zabudowy i zago-
spodarowania terenu: 

- powierzchnia biologicznie czynna: nie 
mniej niż 20% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 
40% powierzchni działki budowlanej; 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
usługowych i produkcyjnych - 12m,  
2 kondygnacje, 

- maksymalna wysokoŌń budynków ma-
gazynowych i magazynowo - gospo-
darczych - 10m, 

- poziom posadowienia podłogi parteru 
budynków usługowych nad poziomem 
terenu – nie wiňcej niż 0,3m. Ustala siň 
obowiņzek stosowania rozwiņzaŊ archi-

tektonicznych umożliwiajņcych do-
stňpnoŌń osobom niepełnosprawnym, 

- dachy dwu lub wielospadowe o kņcie 
nachylenia zasadniczej połaci 15o - 45o 
lub dachy o formach płaskich o kņcie 
nachylenia 0o -15o, 

- kolorystyka dachu - przy zastosowaniu 
dachów pochyłych, stosowanie da-
chów w kolorystyce tradycyjnej: brņ-
zowy, pomaraŊczowy, bordowy, ciem-
noczerwony, 

- pokrytych dachu: przy zastosowaniu 
dachów pochyłych dachówkņ cera-
micznņ, bitumicznņ lub materiałami 
dachówkopodobnymi; 

3) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoŌci zgodnie z § 11 oraz niniejszymi 
ustaleniami: 

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej powstałej w wyniku 
wtórnego podziału - 2000m2,  

b) w przypadkach uzasadnionych konfigura-
cjņ terenu, koniecznoŌciņ zachowania od-
ległoŌci zabudowy od urzņdzeŊ lub obiek-
tów liniowych infrastruktury technicznej, 
podziałem własnoŌciowym, dopuszcza siň 
zmniejszenie minimalnej wielkoŌci działki 
budowlanej o maksimum 10% w stosunku 
do ustaleŊ planu, o których mowa w lit. a, 

c) minimalna szerokoŌń frontu nowotworzo-
nej działki budowlanej powstałej w wyni-
ku wtórnego podziału 25,0m; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy – zgodnie z § 5, lo-
kalizacjň ogrodzeŊ - § 6 i rozmieszczenie no-
Ōników reklamowych - § 7;  

5) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8; 

6) zasady obsługi w infrastrukturň technicznņ 
zgodnie z § 13; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej i iloŌń miejsc 
parkingowych zgodnie z § 12 oraz dojazd 
drogņ wewnňtrznņ zgodnie z rysunkiem pla-
nu i drogami znajdujņcymi siň poza obsza-
rem planu. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 25PG ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren eksploata-
cji kruszywa naturalnego - kopaliny pospoli-
tej - przeznaczony na cele terenu i obszaru 
górniczego w rozumieniu przepisów prawa 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 116 – 23539 – Poz. 3684 
 

geologicznego i górniczego; ustanowienie 
użytkowania górniczego wymaga uzyskania 
koncesji, o której mowa w przepisach geolo-
gicznych i górniczych;  

2) zakaz zabudowy obiektami budowlanymi, za 
wyjņtkiem: 

a) obiektów zakładu górniczego,  

b) dojazdów wewnňtrznych, parkingów, 
dojŌń, 

c) urzņdzeŊ i obiektów liniowych infrastruk-
tury technicznej; 

3) nakaz rekultywacji terenu powyrobiskowego 
w rozumieniu przepisów odrňbnych, zgodnie 
z właŌciwņ decyzjņ Starosty;  

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym lokalizacjň 
ogrodzeŊ - zgodnie z § 6 i rozmieszczenie no-
Ōników reklamowych - § 7; 

5) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8 oraz z po-
niższymi ustaleniami: 

a) gromadzenie nadkładu w sposób usyste-
matyzowany, nie naruszajņcy interesów 
osób trzecich i nie powodujņcy zmian sto-
sunków wodnych na gruncie,  

b) usuwanie humusu i przeznaczenie na cele 
rolnicze gruntów zdegradowanych, 

c) nakazuje siň zabezpieczenie skarp przed 
osuwaniem poprzez zachowanie odpo-
wiedniego kņta nachylenia; 

6) zasady obsługi w infrastrukturň technicznņ 
zgodnie z § 13;  

7) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z 
§ 12 oraz dojazd drogņ publicznņ znajdujņcņ 
siň poza obszarem planu. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami 36R ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urzņdzenia melioracji wodnych,  

b) urzņdzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej; 

3) zakaz zabudowy budynkami mieszkalnymi 
oraz innymi wchodzņcymi w skład gospo-
darstw rolnych służņcymi produkcji rolnej 
oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;  

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-

kraczalne linie zabudowy – zgodnie z § 5, lo-
kalizacjň ogrodzeŊ - § 6 i rozmieszczenie no-
Ōników reklamowych - § 7; 

5) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8; 

6) zasady obsługi w infrastrukturň technicznņ 
zgodnie z § 13; 

7) dojazd istniejņcymi drogami dojazdowymi do 
pól i lasów. 

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 8RZL, 10RZL, 12÷13RZL, 
15RZL, 18RZL, 19RZL, 22RZL, 24RZL ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny rolne,  

b) tereny leŌne – planowane; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) drogi gospodarcze,  

b) urzņdzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej, 

c) urzņdzenia melioracji wodnych, przeciw-
powodziowe; 

3) nie dopuszcza siň innego niż wymienionego 
w pkt 2 przeznaczenia dopuszczalnego;  

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy zgodnie z § 5, loka-
lizacjň ogrodzeŊ - § 6 i rozmieszczenie noŌni-
ków reklamowych - § 7; 

5) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8; 

6) zasady obsługi w infrastrukturň technicznņ 
zgodnie z § 13;  

7) dojazd istniejņcymi drogami dojazdowymi do 
pól i lasów. 

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3ZL, 9ZL, 11ZL, 14ZL, 16ZL, 
17ZL, 20ZL, 21ZL, 23ZL, 35ZL ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) nieutwardzone dojŌcia i dojazdy we-
wnňtrzne,  

b) mała architektura, 

c) urzņdzenia melioracji wodnych, 

d) urzņdzenia i obiekty liniowe infrastruktury 
technicznej, uznawane jako grunt leŌny w 
przepisach odrňbnych; 
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3) zakazuje siň: 

a) grodzenia terenu,  

b) zmiany sposobu użytkowania z leŌnego na 
nieleŌny; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, w tym rozmiesz-
czenie noŌników reklamowych - § 7;  

5) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego zgodnie z § 8; 

6) dojazd istniejņcymi drogami dojazdowymi do 
pól i lasów. 

 

 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 23. Ustala siň stawkň procentowņ jednora-
zowej opłaty pobieranej w razie zbycia nieru-
chomoŌci, której wartoŌń wzrosła w zwiņzku z 
uchwaleniem niniejszego planu, na poziomie 
0%. 

§ 24. Na obszarze objňtym planem tracņ moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Stary LubotyŊ, za-
twierdzonego uchwałņ nr XXIX/35/05 Rady 
Gminy Stary LubotyŊ z dnia 8 grudnia 2005r. 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Stary LubotyŊ. 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jan J. Podbielski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VII/42/11 

Rady Gminy Stary LubotyŊ 
z dnia 26 maja 2011r. 

 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARY 
LUBOTYŉ W ZAKRESIE FRAGMENTÓW SOŁECTW CHMIELEWO, GAWKI, GUMOWO, PODBIELE,  
RZŅŋNIK, SULŇCIN SZLACHECKI, SULŇCIN WŁOŋCIAŉSKI, ŋWIERŻE, ŻOCHOWO, ŻYŁOWO  
NIE WNIESIONO UWAG. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jan J. Podbielski 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VII/42/11 

Rady Gminy Stary LubotyŊ 
z dnia 26 maja 2011r. 

 
SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY STARY LUBOTYŉ 
ORAZ ZASAD 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 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; 
z późn. zm.) – zadania własne gminy.  

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne, inwestycje 
w liniach rozgraniczajņcych poszczególnych 
dróg publicznych, w tym budowň i przebu-
dowň dróg wraz z uzbrojeniem podziemnym, 
zieleniņ i odpowiednimi zabezpieczeniami 
technicznymi zmniejszajņcymi uciņżliwoŌń w 
rozumieniu przepisów ochrony Ōrodowiska;  

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

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należņce do zadaŊ własnych gminy to 
realizacja dróg publicznych (dróg gminnych i 
ciņgów pieszo-jezdnych) na terenach przezna-
czonych w planie pod takņ funkcjň oraz budowa 
budowli i obiektów liniowych wodociņgów i 
kanalizacji. 

§ 3.1. Realizacja inwestycji, okreŌlonych w 
§ 2, przebiegań bňdzie zgodnie z obowiņzujņcy-
mi przepisami w tym m.in. ustawņ prawo bu-
dowlane, ustawņ o zamówieniach publicznych, 
samorzņdzie gminnym, gospodarce komunalnej 
i ochronie Ōrodowiska.  

2. Sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w 
§ 2 może ulegań modyfikacji wraz z dokonujņ-
cym siň postňpem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej dostňp-

nej techniki (okreŌlonej w art. 3 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ōrodowi-
ska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmia-
nami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleŊ pla-
nu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystry-
bucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub 
ciepła realizowane bňdņ w sposób okreŌlony w 
art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia  
10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. 
Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w za-
kresie infrastruktury technicznej nie wyszczegól-
nionych w § 2 jest przedmiotem umowy zainte-
resowanych stron. 

§ 4.1. Finansowanie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należņ do zadaŊ 
własnych gminy, ujňtych w niniejszym planie 
podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.  
Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przy 
czym: 

1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała 
Rady Gminy;  

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu 
gminy uchwala siň w uchwale budżetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budżetowy ujmowane sņ w wyka-
zie stanowiņcym załņcznik do uchwały budże-
towej. 

2. Ustala siň nastňpujņce źródła finansowania 
zadaŊ gminnych: 

1) dochody własne Gminy;  

2) dotacje; 
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3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i in-

ne; 

4) kredyty, pożyczki preferencyjne;  

5) Ōrodki prywatne (porozumienia publiczno - 
prywatne).  

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg 
gminnych finansowane bňdņ z budżetu gminy 
lub na podstawie porozumieŊ z innymi podmio-
tami.  

 

2. Zadania z zakresu budowy urzņdzeŊ i 
obiektów liniowych wodociņgów 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. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. 
Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami). 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energe-
tycznych i gazowych finansowane bňdņ na pod-
stawie art. 7 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo energe-
tyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi 
zmianami). 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jan J. Podbielski 
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UCHWAŁA Nr VII/43/11 

RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń  
w zakresie fragmentu sołectwa Rabędy. 

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 XXIV/124/09 Rady Gmi-
ny w Starym Lubotyniu z dnia 26 lutego 2009r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Stary LubotyŊ w zakresie 
fragmentu sołectwa Rabňdy, po stwierdzeniu 
zgodnoŌci z ustaleniami Studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Stary LubotyŊ zatwierdzonym uchwałņ 
nr XXXI/156/09 Rady Gminy w Starym Luboty-
niu z dnia 17 grudnia 2009r. Rada Gminy Stary 
LubotyŊ uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stary LubotyŊ w zakresie fragmentu sołectwa 
Rabňdy, zwanņ dalej planem.  

2. Granice obszaru objňtego planem, o któ-
rym mowa w ust. 1, sņ wyznaczone na rysunku 
planu, sporzņdzonym na mapie w skali 1:1000, 
stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1) rysunek planu - załņcznik nr 1;  

2) rozstrzygniňcia dotyczņce uwag zgłoszonych 
w czasie wyłożenia planu – załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcia dotyczņce sposobu realizacji i 
zasad finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej – załņcznik nr 3. 

4. W planie okreŌla siň: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakazy zabudowy; 

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów; 


