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UCHWAŁA Nr V/15/11 

RADY GMINY RUSINÓW 

 z dnia 7 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka w gminie Rusinów. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z póŝn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, art. 18 
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z póŝn. zm.), w zwiņzku z uchwałņ nr XXV/111/08 
z dnia 4 grudnia 2008r. Rady Gminy w Rusino-
wie w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Rusinów i czňści sołec-
twa Wola Gałecka - Rada Gminy w Rusinowie 
uchwala, co nastňpuje: 

§ 1.1. Stwierdza siň zgodnośń uchwalanej 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Rusinów i czňści sołec-
twa Wola Gałecka - uchwalonego uchwałņ nr 
V/19/2007 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 lutego 
2007r. z ustaleniami Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rusinów, zatwierdzonego uchwałņ nr 
XV/114 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 30 maja 
2000r. oraz zmianņ Studium uchwalonņ dnia  
29 paŝdziernika 2010r. (uchwała nr 
XLV/197/2010 Rady Gminy w Rusinowie). 

2. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Rusinów i czňści sołectwa Wola Gałecka, za-
twierdzonego uchwałņ nr V/19/2007 Rady Gminy 
Rusinów z dnia 26 lutego 2007r., zwanņ dalej 
planem, obejmujņcņ obszar oznaczony na za-
łņczniku graficznym do uchwały symbolami A-1; 
A-2; A-3. 

§ 2. Załņcznikami do uchwały sņ: 

1. Rysunek planu wykonany w skali 1:2000 - 
stanowiņcy załņcznik nr A-1; A-2; A-3. 

2. Rozstrzygniňcie o trybie rozpatrzenia uwag 
dotyczņcych projektu planu – stanowiņce za-
łņcznik nr 2. 

3. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej naleşņcych do zadań 
własnych gminy – stanowiņce załņcznik nr 3. 

 

§ 3.1. Planem obejmuje siň obszar o po-
wierzchni ok. 25ha, którego granice określa za-
łņcznik graficzny do uchwały o przystņpieniu do 
sporzņdzania zmiany planu. Tereny objňte pla-
nem oznaczono symbolami: A-1, A-2, A-3. 

1) W obszarze A-1 wyznacza siň tereny zabu-
dowy mieszkaniowej zagrodowej i jednoro-
dzinnej - oznaczone symbolami 8A RM/MN  
i 10A RM/MN. 

2) W obszarze A-2 wyznacza siň tereny zabu-
dowy mieszkaniowej zagrodowej i jednoro-
dzinnej - oznaczone symbolem 16A RM/MN. 

3) W obszarze A-3 wyznacza siň tereny zabu-
dowy mieszkaniowej zagrodowej i jednoro-
dzinnej - oznaczone symbolem 15A RM/MN 
oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej - oznaczone symbolem 5MN. 

2. Celem planu jest: 

1) wyznaczenie nowych terenów budowlanych, 

2) uzupełnienie układu komunikacji, 

3) zmiana niektórych zapisów w ustaleniach 
obowiņzujņcego planu sołectwa Rusinów i 
czňści sołectwa Wola Gałecka, w zwiņzku z 
trudnościami realizacyjnymi odnośnie inwe-
stycji, wynikajņcymi z tych zapisów. 

3. Zadaniem planu jest stworzenie podstaw 
do prowadzenia działalności realizacyjnej na 
obszarze objňtym planem zgodnie z funkcjņ 
określonņ w planie przy zachowaniu zasady 
zrównowaşonego rozwoju. 

§ 4.1. Dla obszaru objňtego granicami planu 
określa siň: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej 
- oznaczone na rysunku planu symbolem RM, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN, 

3) tereny rolne - oznaczone na rysunku planu 
symbolem R, 

4) tereny urzņdzeń i tras komunikacyjnych - 
oznaczone na rysunku planu symbolami KDL, 
KDD. 
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2. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia podstawowego, uzupełniajņ-
cego i dopuszczalnego terenów, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony środowiska przyrodniczego i 
ochrony dziedzictwa kulturowego, 

4) parametrów i wskaŝników kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenu, 

5) zasad obsługi komunikacyjnej w zakresie 
infrastruktury technicznej, 

6) zasad zagospodarowania tymczasowego 
terenu objňtego planem, 

7) oraz stawki procentowej, na podstawie której 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

3. Na obszarze objňtym planem, ze wzglňdu 
na brak przesłanek do ustalenia, nie określa siň: 

1) szczegółowych warunków scalania i podziału 
nieruchomości 

2) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie na 
podstawie przepisów szczególnych, w tym 
naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
osuwania siň mas ziemnych i terenów górni-
czych. 

§ 5.1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu: 

1) granice obszaru objňtego planem 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub o róşnych zasadach zagospo-
darowania 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy 

4) przeznaczenia terenu określone symbolem 
literowym i cyfrowym. 

2. Oznaczenia graficzne niewymienione w 
ust. 2 majņ charakter informacyjny. 

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

1. planie - naleşy przez to rozumień ustalenia 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru, o którym mowa w § 1, 

2. rysunku planu - naleşy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:2000, sta-
nowiņcy załņcznik do niniejszej uchwały, 

3. przepisach szczególnych i odrňbnych - na-
leşy przez to rozumień przepisy ustaw i ak-
tów wykonawczych, 

4. przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 
to rozumień przeznaczenie, które powinno 
przewaşań w strefie funkcjonalnej, 

5. przeznaczeniu dopuszczalnym - naleşy 
przez to rozumień przeznaczenia inne niş 
podstawowe, które uzupełniajņ lub wzbo-
gacajņ przeznaczenie podstawowe, a które 
mogņ byń realizowane z zachowaniem wa-
runków podanych w ustaleniach szczegó-
łowych, 

6. strefie funkcjonalnej - naleşy przez to rozu-
mień wszystkie tereny w granicach opraco-
wania planu o tym samym przeznaczeniu 
podstawowym i dopuszczalnym, 

7. terenie - naleşy przez to rozumień obszar 
stanowiņcy czňśń strefy funkcjonalnej, wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczajņcymi, 

8. przestrzeniach publicznych – naleşy przez to 
rozumień drogi publiczne, ogólnodostňpne 
ciņgi piesze lub pieszojezdne, place oraz te-
reny zieleni lub rekreacji ogólnodostňpnej, 

9. nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leşy przez to rozumień wyznaczonņ w planie 
liniň zabudowy z zakazem przekraczania jej 
obiektami kubaturowymi, 

10. liniach proponowanych podziałów geode-
zyjnych – naleşy przez to rozumień nieobo-
wiņzujņce, ale zalecane w planie, linie po-
działów działek budowlanych, 

11. wartościowych drzewach – naleşy przez to 
rozumień pojedyncze drzewa oraz grupy 
drzew lub krzewów spełniajņce jednņ z po-
wyşszych cech: 

1) drzewa lub krzewy o charakterze natural-
nym, wystňpujņce na odpowiednich dla 
siebie siedliskach: łňg jesiono-olszynowy 
(Circaeo-Alnetum), 

2) drzewa lub krzewy gatunków pospolitych 
cenne ze wzglňdu na wiek i znaczny ob-
wód pnia (topola, wierzba, olcha, klon je-
sionolistny, czeremcha, robinia akacjowa 
– powyşej 200 cm; klon, kasztanowiec, 
morwa, jesion, świerk pospolity, sosna, 
daglezja, choina, modrzew, brzoza bro-
dawkowa i omszona – powyşej 130 cm; 
dņb grab, buk, lipa, głóg, jarzņb, wiņz, 
iglicznia, leszczyna turecka, platan klono-
listny, jodła magnolia – powyşej 51cm), 

3) drzewa lub krzewnie chronione wg przepi-
sów szczególnych i odrňbnych, 

4) drzewa lub krzewy introdukowane, szcze-
gólnie rzadkie; 
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12. przedsiňwziňciach (funkcjach, usługach, 

produkcji itp.) nieuciņşliwych - naleşy przez 
to rozumień działalnośń o ewentualnej 
uciņşliwości mieszczņcej siň w granicach 
własnej działki podmiotu realizujņcego 
przedsiňwziňcie, nie zaliczanņ, na podsta-
wie przepisów szczególnych i odrňbnych, 
do kategorii przedsiňwziňń mogņcych po-
tencjalnie lub zawsze znaczņco oddziaływań 
na środowisko 

13. przedsiňwziňciach (funkcjach, usługach, 
produkcji itp.) uciņşliwych - naleşy przez to 
rozumień działalnośń zaliczanņ, na podsta-
wie przepisów szczególnych i odrňbnych, 
do przedsiňwziňń mogņcych zawsze znaczņ-
co oddziaływań na środowisko lub działal-
nośń zaliczonņ, na podstawie ww. przepi-
sów do kategorii przedsiňwziňń mogņcych 
potencjalnie znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko 

14. przedsiňwziňciach (funkcjach, usługach, 
produkcji itp.) o ciņşliwości „trudno mie-
rzalnej” – naleşy przez to rozumień działal-
nośń nie zaliczanņ, na podstawie przepisów 
szczególnych i odrňbnych, do kategorii 
przedsiňwziňń mogņcych potencjalnie lub 
zawsze znaczņco oddziaływań na środowi-
sko, zwiņzanņ z wystňpowaniem uciņşliwo-
ści nie mieszczņcej siň w granicach działki 
budowlanej zajňtej pod tņ działalnośń, wy-
wołujņcņ poza tņ działkņ negatywne odczu-
cia na skutek zjawisk (woń, hałas, światło, 
wibracje) wystňpujņcych powtarzalnie i 
uporczywie, w tym np.: produkcja lub prze-
twórstwo spoşywcze, montaş autoalarmów, 
sklepy całodobowe, reklamy świetlne, par-
kingi samochodów ciňşarowych itp. 

15. powierzchni biologicznie czynnej – naleşy 
przez to rozumień grunt rodzimy oraz wodň 
powierzchniowņ na terenie działki budow-
lanej lub działki uşytkowanej rolniczo, a tak-
şe 50% sumy powierzchni tarasów lub stro-
podachów o powierzchni nie mniejszej niş 
10m2 urzņdzonych jako trwałe trawniki lub 
kwietniki na podłoşu zapewniajņcym im na-
turalnņ wegetacjň 

§ 7. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce wymogi w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego przyrody i krajobrazu kul-
turowego: 

1. Na terenach, objňtych zmianņ planu obo-
wiņzuje zakaz lokalizacji przedsiňwziňń 
uciņşliwych, zaliczonych, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi i odrňbnymi, do katego-
rii mogņcych potencjalnie lub zawsze zna-
czņco oddziaływań na środowisko oraz ta-
kiej działalności usługowej, która narusza 

charakter wiodņcej funkcji mieszkaniowej 
tych terenów, z uwagi na oddziaływanie 
przekraczajņce granice działki (hałas, zapa-
chy itp.) z zastrzeşeniem zapisów ust. 3. 

2. Na terenach objňtych zmianņ planu obo-
wiņzuje zakaz adaptacji istniejņcych obiek-
tów dla przedsiňwziňń naleşņcych, zgodnie 
z przepisami szczególnymi i odrňbnymi, do 
kategorii mogņcych potencjalnie lub zawsze 
znaczņco oddziaływań na środowisko. 

3. Na terenach, objňtych zmianņ planu do-
puszcza siň działalnośń gospodarczņ o cha-
rakterze usługowo-rzemieślniczym, o takich 
rozwiņzaniach technicznych i technologicz-
nych, które gwarantujņ eliminowanie po-
nadnormatywnego oddziaływania na śro-
dowisko poza terenem, do którego podmiot 
ma tytuł prawny, 

4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie 
dotyczņ przedsiňwziňń polegajņcych na bu-
dowie, przebudowie, rozbudowie elemen-
tów infrastruktury technicznej, niezbňdnych 
do właściwego funkcjonowania zagospoda-
rowania na obszarze objňtym planem i te-
renów poza tym obszarem oraz zapewnie-
nia właściwych warunków sanitarno – hi-
gienicznych i zdrowotnych. Dotyczy to w 
szczególności: realizacji dróg publicznych, 
rurociņgów do przesyłania wody i sieci ka-
nalizacyjnych, instalacji radiokomunikacyj-
nych emitujņcych pola elektromagnetyczne, 
do których zalicza siň m.in. obiekty i urzņ-
dzenia telefonii cyfrowej, inwestycji słuşņ-
cych obsłudze ruchu komunikacyjnego lub 
turystyce, a takşe przedsiňwziňń bezpośred-
nio zwiņzanych z rolnictwem i przemysłem 
spoşywczym. 

5. Określa siň nastňpujņce zasady ochrony 
powietrza, wód, gleby i ziemi przed zanie-
czyszczeniami: 

1) ochrona powietrza, wód, gleby i ziemi 
przed zanieczyszczeniami winna byń re-
alizowana zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi i odrňbnymi, 

2) obowiņzuje nakaz utrzymania poziomów 
substancji w powietrzu ponişej dopusz-
czalnych dla nich poziomów lub co naj-
mniej na tych poziomach oraz nakaz ob-
nişenia poziomów substancji w powie-
trzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy 
nie sņ one dotrzymane, 

3) obowiņzuje nakaz utrzymania jakości 
wód powyşej albo co najmniej na po-
ziomie wymaganym w przepisach od-
rňbnych, oraz nakaz doprowadzania ja-
kości wód co najmniej do wymaganego 
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przepisami poziomu, gdy nie jest on 
osiņgniňty, 

4) obowiņzuje nakaz ochrony powierzchni 
ziemi polegajņcej na zapewnieniu jak 
najlepszej jej jakości w szczególności 
poprzez utrzymanie jakości gleby i ziemi 
powyşej lub co najmniej na poziomie 
wymaganych standardów oraz dopro-
wadzenie jakości gleby i ziemi co naj-
mniej do wymaganych standardów, gdy 
nie sņ one dotrzymane. 

6. Plan ustala, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami z zakresu ochrony środowiska, 
nastňpujņce rodzaje terenów podlegajņcych 
ochronie akustycznej, dla których obowiņ-
zujņ dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie 
z przepisami odrňbnymi: 

1) Tereny MN,ML – jako tereny przezna-
czone pod zabudowň mieszkaniowņ, 

2) Tereny RM – jako tereny przeznaczone 
pod zabudowň zagrodowņ, 

3) Tereny U/MN – jako tereny przeznaczone 
na cele mieszkaniowo – usługowe, 

4) Tereny US, ZP – jako tereny przeznaczo-
ne pod budynki zwiņzane ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci 

7. Zasady gospodarowania odpadami, obo-
wiņzki posiadaczy odpadów, gromadzenie 
odpadów, winny byń zgodne z obowiņzujņ-
cymi przepisami szczególnymi i odrňbnymi 
oraz podporzņdkowane aktualnie obowiņzu-
jņcemu gminnemu planowi gospodarki od-
padami. 

8. Ochronie podlegajņ istniejņce, wartościowe 
drzewa; wycinanie drzew dopuszcza siň wy-
łņcznie za zgodņ właściwych organów. 

9. Obowiņzuje wprowadzanie zieleni urzņdzo-
nej, towarzyszņcej obiektom kubaturowym, 
przy czym minimalna powierzchnia biolo-
gicznie czynna winna wynosiń min. 30% 
powierzchni wydzielonego terenu, 

10. Ochronie podlega przyrodnicza struktura 
zieleni wysokiej, średniej i niskiej dolin cie-
ków wodnych, mogņcych stanowiń system 
korytarzy i ciņgów ekologicznych oraz ostoi 
dla zwierzņt i roślin, z wyjņtkiem roślin ro-
snņcych w korytach cieków i na bezpośred-
nio przyległym pasie do koryta min. po 3m 
z kaşdej strony. 

11. Nakazuje siň grodzenie działek indywidual-
nych w sposób umoşliwiajņcy migracjň 
drobnej fauny. 

 

12. Tereny objňte strefņ ochrony ujňń wody 
podlegajņ ochronie w zakresie: 

1) w strefie ochrony bezpośredniej obowiņ-
zujņ nastňpujņce zakazy i nakazy: 

a) zakaz uşytkowania gruntów do celów 
nie zwiņzanych z eksploatacjņ ujňcia 
wody, 

b) zakaz odprowadzenia wód opado-
wych w sposób uniemoşliwiajņcy im 
przedostanie siň do urzņdzeń słuşņ-
cych do poboru wody, 

c) nakaz zagospodarowania terenu zie-
leniņ, 

d) nakaz szczelnego odprowadzania 
ścieków z urzņdzeń sanitarnych, prze-
znaczonych do uşytku osób zatrud-
nionych przy eksploatacji ujňcia, poza 
granicň strefy ochronnej 

e) nakaz ograniczenia przebywania osób 
nie zatrudnionych na stałe do mini-
malnego zakresu realizacji niezbňd-
nych potrzeb; 

2) w strefach zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej oraz na terenach rolnych w 
odległości do 355m od ujňcia wody pit-
nej obowiņzujņ nastňpujņce zakazy i na-
kazy: 

a) zakaz wprowadzania ścieków do zie-
mi i wód powierzchniowych, 

b) zakaz rolniczego wykorzystania ście-
ków, w tym stosowania gnojowicy, 

c) zakaz przechowywania i składowania 
odpadów promieniotwórczych, 

d) zakaz stosowania nawozów sztucz-
nych w dawkach przekraczajņcych 
150kg/ha czystego składnika nawo-
zów azotowych, fosforowych i pota-
sowych, w tym 20kg/ha nawozów 
azotowych (tj. 40kg/N/ha na rok) oraz 
chemicznych środków ochrony roślin 
zawierajņcych w swoim składzie lin-
dan i inne z grupy chlorowanych wň-
glowodorów, 

e) zakaz budowy dróg publicznych –  
z wyłņczeniem dróg ujňtych w planie 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu oraz odwodnienia wszystkich 
istniejņcych i projektowanych dróg 
do kanalizacji deszczowej, 

f) zakaz lokalizowania wysypisk i wyle-
wisk odpadów komunalnych i prze-
mysłowych, 
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g) zakaz wydobywania kopalin (şwiru i 
piasku), 

h) zakaz wykonywania odwodnień bu-
dowlanych i górniczych, 

i) zakaz lokalizowania magazynów pro-
duktów ropopochodnych i innych 
substancji chemicznych oraz rurociņ-
gów do ich transportu, 

j) zakaz lokalizowania nowych ujňń wo-
dy, 

k) zakaz lokalizowania zakładów prze-
mysłowych i ferm hodowlanych, 

l) zakaz lokalizowania cmentarzy i grze-
bania zwierzņt. 

13. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 

1) teren objňty planem nie posiada pełnego 
rozpoznania archeologicznego, 

2) w przypadku natrafienia w toku prowa-
dzenia prac ziemnych i budowlanych na 
przedmiot, który posiada cechy zabytku, 
naleşy go zabezpieczyń, zgłosiń znalezi-
sko do organu właściwego w zakresie 
ochrony zabytków oraz ustaliń dalszy tok 
postňpowania zgodnie z przepisami 
szczególnymi i odrňbnymi, 

3) w granicach obszaru objňtego niniejszņ 
uchwałņ nie wystňpujņ zabytki wpisane 
do rejestru zabytków województwa ma-
zowieckiego oraz gminnej ewidencji za-
bytków. 

§ 8. Na obszarze planu obowiņzujņ nastňpu-
jņce wymogi wynikajņce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 

1. Na terenach komunikacji publicznej, w li-
niach rozgraniczenia dróg oraz na terenach 
zieleni urzņdzonej dopuszcza siň lokalizacjň 
obiektów tymczasowych, np. kiosków kolpor-
taşowych, handlowych lub gastronomicz-
nych, oraz małej architektury i reklam, z wy-
jņtkiem reklam wolnostojņcych. 

2. Lokalizacja obiektów wymienionych w pkt 1 
nie moşe utrudniań ruchu kołowego i piesze-
go oraz wymaga uzgodnienia z zarzņdcņ dro-
gi. 

3. Obowiņzuje zagospodarowanie terenów 
ogólnodostňpnych w sposób umoşliwiajņcy 
bezkolizyjne korzystanie z nich przez osoby 
niepełnosprawne. 

4. Plan ustala obowiņzek umieszczania infor-
macji dotyczņcych nazw ulic i numerów bu-
dynków oraz innych informacji dotyczņcych 
lokalnej organizacji ruchu w ujednoliconej 

formie określonej przez właściwņ gminnņ 
jednostkň organizacyjnņ. 

5. Ustala siň nastňpujņce zasady umieszczania 
reklam i znaków informacyjno-plastycznych: 

1) obowiņzuje zakaz umieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

a) w sposób utrudniajņcy ruch pieszy i ko-
łowy, 

b) w sposób utrudniajņcy odczytanie zna-
ków drogowych, nazw ulic i numerów 
budynków, 

c) na formach małej architektury placów i 
ulic, 

d) na balkonach, 

e) na pomnikach przyrody i drzewach, 

f) na budowlach i urzņdzeniach infra-
struktury technicznej, 

2) tymczasowe ogrodzenia placów budowy 
mogņ byń wykorzystane dla celów rekla-
mowych na czas nie dłuşszy niş czas 
trwania budowy. 

3) obowiņzuje zakaz lokalizowania reklam 
wolno stojņcych w pasie drogowym ulic 
oraz na ciņgach pieszo-jezdnych. 

§ 9.1. Ustala siň nastňpujņce zasady uzbroje-
nia w infrastrukturň technicznņ obszaru objňte-
go planem: 

1) budowa i przebudowa funkcjonujņcych 
urzņdzeń infrastruktury technicznej wynika-
jņce z realizacji niniejszego planu nie mogņ 
utrudniań funkcjonowania i czynności eks-
ploatacyjnych urzņdzeń naziemnych i pod-
ziemnych funkcjonujņcej infrastruktury 
technicznej, 

2) rozbudowa i przebudowa urzņdzeń infra-
struktury technicznej, wynikajņce z realizacji 
niniejszego planu, powinny byń prowadzo-
ne za zgodņ i według warunków technicz-
nych jednostek zasilajņcych i eksploatujņ-
cych omawiane urzņdzenia w porozumieniu 
z zarzņdcņ tras komunikacyjnych (terenów), 
w rozgraniczeniu których urzņdzenia te ma-
jņ byń lokalizowane, 

3) nie dopuszcza siň fundamentowania şad-
nych obiektów i budowli na funkcjonujņ-
cych urzņdzeniach podziemnych, 

4) wszelkie nowoprojektowane przewody 
uzbrojenia technicznego, zwłaszcza o cha-
rakterze ogólnolokalnym lub tranzytowym, 
naleşy lokalizowań na terenie ogólnodo-
stňpnym, głównie w granicach ciņgów ko-
munikacyjnych. Dopuszcza siň, w przypad-
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kach szczególnych, lokalizacjň przewodów i 
urzņdzeń w/w uzbrojenia poza liniami roz-
graniczajņcymi dróg za zgodņ właścicieli te-
renów, pod warunkiem zapewnienia do-
stňpności celem prowadzenia czynności 
eksploatacyjnych. Ostateczny przebieg tras 
projektowanych sieci uzbrojenia i lokaliza-
cjň obiektów na sieciach naleşy ustaliń na 
etapie przygotowywania ich realizacji w za-
leşności od wystňpujņcych potrzeb, postň-
pujņcej zabudowy, przy spełnieniu ekono-
micznych i technicznych kryteriów pracy 
uzbrojenia z uwzglňdnieniem moşliwości 
wykorzystania, bňdņcych w ciņgłym rozwo-
ju, nowych technologii i moşliwości inwe-
stycyjnych, 

5) przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów 
naleşy zachowań aktualnie obowiņzujņce 
odległości bezpieczne, zwłaszcza od sieci 
elektroenergetycznych i gazociņgów, 

6) zaopatrzenie w wodň do celów bytowo - 
gospodarczych naleşy prowadziń w oparciu 
o funkcjonujņce gminne ujňcia wody oraz 
istniejņce sieci poprzez ich modernizacjň i 
rozbudowň celem dostosowania ich do 
uzyskania ciņgłej całodobowej dostawy w 
ilości niezbňdnej do zaspokojenia wystňpu-
jņcych potrzeb bytowo - gospodarczych, 
hodowli, zabezpieczenia p.poş. i utrzymania 
właściwego stanu sanitarnego. W przypad-
kach szczególnych dopuszcza siň uşytko-
wanie przyzagrodowych ujňń wody z zasto-
sowaniem przydomowych systemów 
uzdatniania, 

7) odprowadzenie ścieków bytowo - gospo-
darczych, z czňściowym wykorzystaniem 
naturalnych spadków terenu, winno nastņ-
piń do projektowanego, komunalnego sys-
temu kanalizacji sanitarnej poprzez moder-
nizacjň i rozbudowň funkcjonujņcej kanali-
zacji sanitarnej i budowň oczyszczalni ście-
ków lub przepompowni wg potrzeb istnie-
jņcej i projektowanej zabudowy i oraz wa-
runków technicznych eksploatatora sieci 
kanalizacji sanitarnej. Nie dopuszcza siň: 

a) zrzutu ścieków nieoczyszczonych do 
ziemi i systemów odprowadzenia wód 
opadowych, 

b) budowy i uşytkowania bezodpływowych 
zbiorników ścieków w strefie ochronnej 
ujňcia wody, na obszarach obsługiwa-
nych przez system komunalnej kanaliza-
cji sanitarnej, 

c) lokalizacji docelowej zbiorników bezod-
pływowych na terenach posiadajņcych 
uzbrojenie w kanalizacjň sanitarnņ, 

8) odprowadzenie wód opadowych powinno 
byń prowadzone z zachowaniem obowiņzu-
jņcych warunków, jakim powinny odpowia-
dań ścieki wprowadzane do wód po-
wierzchniowych i do ziemi oraz do funkcjo-
nujņcej kanalizacji deszczowej, istniejņcego 
systemu melioracyjnego lub do ziemi. Zale-
ca siň stosowanie lokalnych (głównie przy-
obiektowych) systemów kanalizacji desz-
czowej, z wykorzystaniem kierunków natu-
ralnego spadku terenu, w zakresie wynika-
jņcym z istniejņcych potrzeb i moşliwości i z 
zachowaniem obowiņzujņcych wymogów 
ochrony środowiska. Nie dopuszcza siň: 

a) zrzutu wód opadowych do systemu od-
prowadzenia ścieków sanitarnych i na 
wszelkiego rodzaju nawierzchnie komu-
nikacyjne, 

b) zanieczyszczania wód opadowych zwiņz-
kami mineralnymi, organicznymi i ropo-
pochodnymi, 

9) zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy 
winno nastņpiń według zapotrzebowania 
istniejņcej i planowanej zabudowy, z prze-
widywanego do realizacji systemu gazow-
niczego wysokoprňşnego zgodnie z warun-
kami technicznymi określonymi przez dys-
trybutora gazu i eksploatatora funkcjonujņ-
cej sieci, wspólnym staraniem dystrybutora 
gazu i odbiorców przy spełnionych kryte-
riach ekonomicznej opłacalności dostaw 
gazu. Przebieg tras sieci gazowniczej naleşy 
uściślań na etapie przygotowania realizacji 
budowy uwzglňdniajņc kryteria ekonomicz-
ne i techniczne dostawy gazu, 

10) zaopatrzenie w energiň cieplnņ winno na-
stņpiń wg zapotrzebowania istniejņcej i pla-
nowanej zabudowy z indywidualnych eko-
logicznych ŝródeł ciepła np.: na bazie ener-
gii elektrycznej, gazu, oleju, z zachowaniem 
wszelkich wymogów ochrony środowiska, 

11) wywóz odpadów bytowo – gospodarczych 
poza obszar gminy przez podmioty prowa-
dzņce działalnośń gospodarczņ w zakresie 
gospodarki odpadami winno nastņpiń we-
dług obowiņzujņcych wymogów określo-
nych odrňbnymi przepisami. Czasowe skła-
dowanie wszelkiego rodzaju odpadów by-
towo – gospodarczych powinno siň odby-
wań do szczelnych, systematycznie opróş-
nianych lub wymienianych opakowań bņdŝ 
pojemników w pełni zabezpieczajņcych od-
pady przed spłukiwaniem wodami opado-
wymi i zgodnie z systemem przyjňtym w 
gospodarce komunalnej gminy, 
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12) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ, winno 

nastņpiń według potrzeb wynikajņcych z 
planowanego zagospodarowania terenu, z 
funkcjonujņcego systemu elektroenerge-
tycznego po jego przebudowie i rozbudo-
wie według warunków technicznych dys-
trybutora energii i eksploatatora funkcjonu-
jņcych sieci elektroenergetycznych, 

13) dopuszcza siň likwidacjň istniejņcych i bu-
dowň nowych stacji transformatorowych. 
Stacje transformatorowe naleşy lokalizowań 
poza liniami rozgraniczenia ulic i ciņgów 
komunikacyjnych. 

§ 10. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. W strefach zabudowy mieszkaniowej plan 
ustala: 

1) zachowuje siň istniejņce podziały wła-
snościowe i dopuszcza ich zainwesto-
wanie z zachowaniem przepisów szcze-
gólnych i ustaleń szczegółowych zawar-
tych w § 12 i § 13 niniejszej uchwały, 

2) na terenach, dla których przeznaczeniem 
podstawowym jest zabudowa mieszka-
niowa, dopuszcza siň moşliwośń adapta-
cji, porzņdkowania lub wymiany zabu-
dowy, a takşe uzupełnienia zabudowy w 
sposób nie kolidujņcy z ustaleniami 
szczegółowymi dla danego terenu oraz z 
uwzglňdnieniem tradycji regionalnych, 

3) na terenach, dla których przeznaczeniem 
podstawowym jest zabudowa mieszka-
niowa zagrodowa i jednorodzinna do-
puszcza siň moşliwośń lokalizacji usług, 
zwiņzanych z działalnościņ gospodarczņ 
mieszkańców, 

4) plan dopuszcza moşliwośń lokalizacji 
budynków w granicy z działkņ sņsiedniņ 
oraz w odległości mniejszej niş 4,0m 
zgodnie z zasadami określonymi w prze-
pisach szczególnych i odrňbnych, 

5) plan ustala obowiņzek zagospodarowa-
nia terenów usługowych w sposób 
umoşliwiajņcy korzystanie z przestrzeni i 
obiektów ogólnodostňpnych przez osoby 
niepełnosprawne, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, 

6) obowiņzuje stosowanie ogrodzeń aşu-
rowych lokalizowanych bezpośrednio w 
liniach rozgraniczenia dróg, 

7) obowiņzuje zakaz stosowania ogrodzeń 
szczelnych oraz z prefabrykatów beto-
nowych od frontu działek, których prze-
znaczeniem podstawowym jest zabudo-

wa mieszkaniowa zagrodowa i jednoro-
dzinna. 

8) na terenach zabudowy jednorodzinnej i 
zagrodowej obowiņzuje zakaz lokalizacji 
śmietników lub miejsc do gromadzenia 
pojemników na śmieci w linii ogrodzeń 
od strony frontu działki. 

9) dla nowych budynków mieszkalnych 
plan ustala liniň zabudowy według za-
łņcznika graficznego nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

10) w zakresie ochrony przed polem elek-
tromagnetycznym zwiņzanym z obiek-
tami elektroenergetycznymi i telekomu-
nikacyjnymi obowiņzujņ zasady dotyczņ-
ce budowy i lokalizacji urzņdzeń i sieci 
infrastruktury określone w przepisach 
szczególnych i odrňbnych. 

2. W strefie, oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem R, plan ustala: 

1) ochronň istniejņcych zadrzewień i drzew 
śródpolnych, 

2) moşliwośń realizacji sieci napowietrznych 
i podziemnych infrastruktury technicznej 

3) moşliwośń lokalizowania elementów sieci 
łņczności publicznej. 

3. Na terenach dróg, oznaczonych symbolami 
KDL i KDD, plan ustala: 

1) w obrňbie linii rozgraniczajņcych dopusz-
cza siň, po uzyskaniu zgody zarzņdcy dróg, 
lokalizacjň zieleni oraz urzņdzeń zwiņza-
nych z obsługņ ruchu, w tym: pasów po-
stojowych, stacji paliw, przystanków ko-
munikacji zbiorowej, parkingów, 

2) w liniach rozgraniczenia dróg na terenach 
zainwestowania dopuszcza siň, po uzgod-
nieniu z zarzņdcņ drogi, lokalizacjň tym-
czasowych obiektów np. kiosków kolpor-
taşowych, handlowych lub gastronomicz-
nych oraz obiektów małej architektury. 

§ 11.1. Na obszarze planu obowiņzujņ nastň-
pujņce podstawowe parametry i wskaŝniki doty-
czņce zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne i obowiņzujņce linie zabu-
dowy na terenach przeznaczonych pod zain-
westowanie naleşy przyjņń jak na rysunku 
planu. 

2) na terenach zwartej zabudowy plan dopusz-
cza dostosowanie linii zabudowy do istniejņ-
cej linii trwałej zabudowy o wysokości co 
najmniej 1,8 m. 
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3) ogrodzenia w liniach rozgraniczenia dróg – 

do wysokości 1,8m z dopuszczeniem podmu-
rówki do 0,6m. 

4) maksymalna wysokośń budynków mieszkal-
nych – do 11,0m, 

5) preferowany kņt nachylenia połaci dacho-
wych - 30 stopni do 45 stopni. 

6) głňbokośń traktu zabudowy zagrodowej przy 
drogach publicznych – 80m-100m 

7) miejsca parkingowe dla obsługi obiektów 
usługowych powinny byń zapewnione w 
granicach własnych działek 

8) proponowane wskaŝniki miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych w strefie zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagro-
dowej – 1,25 – 2m.p./domek, 

2. Plan ustala słuşebnośń w zakresie wszyst-
kich naziemnych i podziemnych urzņdzeń uzbro-
jenia w granicach działek prywatnych w celu 
umoşliwienia konserwacji, napraw i remontów. 

3. Lokalizacja wszelkich inwestycji na grun-
tach zmeliorowanych za pomocņ drenowania 
wymaga uzgodnienia na etapie planowania i 
projektowania z właściwym Zarzņdem Melioracji 
i Urzņdzeń Wodnych. 

Tytuł I 
Ustalenia szczegółowe 

§ 12.1. Ustala siň tereny strefy zabudowy rol-
niczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
RM/MN. 

2. W strefie RM/MN jako przeznaczenie pod-
stawowe ustala siň zabudowň zagrodowņ z nie-
zbňdnymi obiektami towarzyszņcymi zwiņzany-
mi z gospodarkņ rolnņ. 

3. Jako przeznaczenie uzupełniajņce ustala 
siň: 

1) zabudowň jednorodzinnņ, 

2) garaşe wolnostojņce lub wbudowane w bryłň 
budynku, 

3) obiekty usługowo-produkcyjne w tym zakła-
dy rzemieślnicze o takich rozwiņzaniach 
technicznych i technologicznych, które unie-
moşliwiajņ jakiekolwiek ponadnormatywne 
oddziaływanie na środowisko poza teren 
działki, do którego jednostka posiada tytuł 
prawny, 

4) urzņdzenia infrastruktury technicznej i komu-
nikacji, 

5) zieleń urzņdzonņ. 

4. Na obszarze strefy RM/MN obowiņzujņ na-
stňpujņce warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 

1) Istniejņca zabudowa moşe podlegań wy-
mianie, rozbudowie, przebudowie z zacho-
waniem przeznaczenia podstawowego i 
uzupełniajņcego, 

2) Dopuszcza siň realizacjň zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej pomiňdzy siedli-
skami rolniczymi przy drogach publicznych 
w strefie mieszkaniowej, 

3) Lokalizacjň zbiorników na gnojowicň (do 
25m3) i płyt obornikowych dopuszcza siň 
wyłņcznie w strefie gospodarczo – inwen-
tarskiej, 

4) Obowiņzujņ nastňpujņce zasady kształto-
wania zabudowy: 

a) typ zabudowy mieszkaniowej zagrodo-
wej – wolnostojņca 

b) typ zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – wolnostojņca i bliŝniacza, 

c) wysokośń zabudowy mieszkaniowej – 
max. 11,0m nad poziom terenu do naj-
wyşej połoşonego punktu dachu, 

d) wysokośń zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej – 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
şej połoşonego punktu dachu, 

e) preferowany kņt nachylenia połaci da-
chowych - 30 stopni - 45 stopni 

5) dopuszcza siň realizacjň drugiego domu 
mieszkalnego na działce w obrňbie zabu-
dowy zagrodowej, 

6) dopuszcza siň, za obopólnņ zgodņ właści-
cieli działek, lokalizacjň budynków jednoro-
dzinnych w granicy działki oraz w odległo-
ści mniejszej niş 4,0m 

7) obowiņzujņ nastňpujņce parametry dla no-
woprojektowanych działek zabudowy 
mieszkaniowej zagrodowej: 

a) powierzchnia minimalna działki zagro-
dowej – 1200m2, 

b) szerokośń minimalna frontu działki za-
grodowej dla nowych podziałów nieru-
chomości – 20m, 

c) minimalna powierzchnia działki dla za-
budowy jednorodzinnej: 

- dla budynków wolnostojņcych – 
750m2, 

- dla budynków bliŝniaczych – 500m2, 
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d) odpowiednio szerokośń minimalna fron-
tów działek wymienionych w lit. c) – 16m 
i 13m, 

e) dla istniejņcych podziałów nieruchomo-
ści szerokośń min. działki zabudowywa-
nej powinna byń zgodna z przepisami 
szczególnymi i odrňbnymi, 

f) wielkośń działek usługowych i produk-
cyjno-gospodarczych nieuciņşliwych w 
obrňbie terenów RM/MN powinna zale-
şeń od programu inwestycyjnego, 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu działki: 

a) działki zagrodowej – 40%, 

b) działki mieszkaniowej jednorodzinnej – 
30%, 

c) działki mieszkaniowej z usługami – 50%, 

9) powierzchnie biologiczne czynne w grani-
cach terenu budowlanego działki: 

a) 25% - dla działki zagrodowej, 

b) 50% - dla działki mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 

c) 20% - dla działki mieszkaniowej z usłu-
gami, 

10) nieprzekraczalne linie zabudowy naleşy 
przyjņń zgodnie z załņcznikami A–1, A-2 
i A- 3 do niniejszej uchwały, 

11) na obszarze terenu zainwestowanego obo-
wiņzuje zapewnienie 100% miejsc parkin-
gowych w granicach działki. 

12) tereny oznaczone symbolami 8A RM/MN, 
10A RM/MN /załņcznik A-1/ stanowiņ funk-
cjonalnie kontynuacjň terenów, oznaczo-
nych na rysunku obowiņzujņcego planu 
odpowiednio symbolami 8 RM/MN i  
10 RM/MN, 

13) teren oznaczony symbolem 16A RM/MN 
/załņcznik A-2/ stanowi funkcjonalnie konty-
nuacjň terenu, oznaczonego na rysunku 
obowiņzujņcego planu symbolem  
16 RM/MN. 

14) teren oznaczony symbolem 15A RM/MN 
/załņcznik A-3/ stanowi funkcjonalnie konty-
nuacjň terenu, oznaczonego na rysunku 
obowiņzujņcego planu symbolem  
15 RM/MN. 

15) obsługň komunikacyjnņ terenów RM/MN 
zapewniajņ istniejņce i projektowane drogi 
zbiorcze lokalne i dojazdowe: 

- 8A RM/MN – o pow. ok. 3,45 ha - dojazd 
od 1.2KDD, 

- 10A RM/MN – o pow. ok. 1,84 ha – do-
jazd od 1.2 KDD 

- 15A RM/MN – o pow. ok. 0,41 ha – do-
jazd od 3.1 KDL 

- 16A RM/MN – o pow. ok. 2,98 ha – do-
jazd od 1.6 KDL 

16) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 16A RM/MN obowiņzuje zacho-
wanie odległości od rowu melioracyjnego 
min. 3 m w stosunku do zabudowy. 

§ 13.1. Ustala siň tereny strefy zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej inten-
sywności zabudowy oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem 5 MN. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala 
siň jako przeznaczenie podstawowe terenu 
mieszkalnictwo jednorodzinne w zabudowie 
wolnostojņcej i bliŝniaczej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na ob-
szarach, o których mowa w ust. 1 ustala siň: 

1) liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej i komu-
nikacji, 

2) zabudowň gospodarczņ i garaşowa, 

3) zieleń rekreacyjnņ ogólnodostňpnņ, 

4) obiekty usługowe. 

4. Obiekty i urzņdzenia o funkcji dopuszczal-
nej w strefie ustalone w ust. 3 moşna realizowań 
jeşeli sņ niezbňdne do funkcjonowania obiektów 
o funkcjach podstawowych lub stanowiņ uzu-
pełnienie funkcji podstawowej. 

5. Na obszarze strefy zabudowy mieszkanio-
wej MN obowiņzujņ nastňpujņce zasady zago-
spodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) maksimum 30% powierzchni terenu bu-
dowlanego działki moşna przeznaczyń pod 
zabudowň, maksimum 20% na realizacjň 
chodników, tarasów, dojazdów, placyków 
utwardzonych itp., pozostały teren działki 
naleşy zagospodarowań jako powierzchniň 
biologicznie czynnņ urzņdzonņ według po-
trzeb uşytkownika. 

2) maksymalna wysokośń budynków miesz-
kalnych - do 11,0m, 

3) wysokośń budynków gospodarczych, gara-
şowych i usługowych – I kondygnacja. 

4) maksymalna wysokośń kalenicy budynków 
mieszkalnych – 11,0m ponad poziom tere-
nu, 
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5) maksymalna wysokośń kalenicy budynków 

gospodarczych, garaşowych i usługowych – 
8,0m, 

6) preferowany kņt nachylenia połaci dacho-
wych budynków mieszkalnych i innych – 
30º do 45º, 

7) dopuszcza siň wysokośń podpiwniczenia 
budynków mieszkalnych do 1,0m ponad 
poziom terenu, 

8) na terenie strefy obowiņzujņ nastňpujņce 
ograniczenia powierzchni i szerokości fron-
tu projektowanych działek: 

a) minimalna powierzchnia działki: 

- dla zabudowy wolnostojņcej i bliŝnia-
czej - 500,0m2, 

b) minimalna szerokośń frontu działki: 

- 16,00m przy zabudowie wolnostojņ-
cej, 

- 13,00m przy zabudowie bliŝniaczej, 

c) dla istniejņcych podziałów nieruchomo-
ści szerokośń minimalna działki zabudo-
wywanej powinna byń zgodna z przepi-
sami szczególnymi i odrňbnymi, 

9) dopuszcza siň, za obopólnņ zgodņ właści-
cieli działek, lokalizacjň budynków jednoro-
dzinnych w granicy działki. 

10) nieprzekraczalne linie zabudowy przyjņń 
naleşy według rysunku planu, 

11) dopuszcza siň lokalizacjň na wydzielonych 
działkach garaşy wolnostojņcych i budyn-
ków gospodarczych wyłņcznie jako obiek-
tów towarzyszņcych budynkom mieszkal-
nym usytuowanym na tych działkach. Na 
jednej działce moşna lokalizowań: jeden 
budynek garaşowy maksymalnie o trzech 
stanowiskach i jeden budynek gospodarczy 
lub jeden budynek garaşowo-gospodarczy. 

12) dopuszcza siň, za obopólnņ zgodņ właści-
cieli działek, lokalizacjň budynków garaşo-
wych, gospodarczych i garaşowo - gospo-
darczych w granicy działki. 

13) dopuszcza siň zagospodarowanie działki 
budynkami o funkcji wyłņcznie usługowej 
lub budynkami o funkcjach mieszkalnej i 
usługowej, z moşliwościņ łņczenia tych 
funkcji w jednym budynku, 

14) dopuszcza siň, za obopólnņ zgodņ ich wła-
ścicieli, usytuowanie budynków usługo-
wych w granicy działek, 

15) obowiņzuje zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych; dopuszcza siň stosowanie ogro-
dzeń aşurowych do maksymalnej wysokośń 

1,8 m, dla których dopuszczalne jest stoso-
wanie podmurówki do wysokości 0,6m, 

16) ogrodzenia od strony dróg powinny byń 
sytuowane w liniach rozgraniczenia z moş-
liwościņ wycofania ich w głņb działki w 
miejscach usytuowania bram wjazdowych, 

17) obowiņzuje lokalizacja ogrodzeń fronto-
wych działek w liniach rozgraniczenia dróg, 

18) obowiņzuje zachowanie jednolitej kolory-
styki pokrycia dachów dla wszystkich obiek-
tów kubaturowych w ramach wydzielonej 
działki, 

19) obowiņzuje zachowanie istniejņcej na da-
nym obszarze strefy zabudowy mieszka-
niowej, gospodarczej i usługowej według 
potrzeb właściciela. Dopuszcza siň rozbu-
dowň, przebudowň, nadbudowň i zmianň 
sposobu uşytkowania lub wymianň istnie-
jņcej zabudowy z zachowaniem obowiņzu-
jņcych przepisów i ustaleń niniejszego pla-
nu. 

6. Dojazd do terenu oznaczonego symbolem 
5MN wydzielonego w ramach obszaru A-3 o 
powierzchni 10,23ha zapewnia ulica zbiorcza 
1.5-1.6 KDZ i ulica lokalna 3.1 KDL. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 5MN 
zaproponowano podział na działki budowlane i 
drogi dojazdowe. Linie proponowanych podzia-
łów geodezyjnych oznaczono na rysunku planu 
/załņcznik A-3/ liniņ przerywanņ. Teren 5MN jest 
przeznaczony do wykorzystania pod budownic-
two jednorodzinne. Do momentu zainwestowa-
nia obowiņzuje zagospodarowanie dotychcza-
sowe. 

§ 14.1. Ustala siň strefň terenów rolnych 
oznaczonņ na załņczniku A-1, symbolem 4R – o 
powierzchni ok. 5,97ha. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala siň 
jako przeznaczenie podstawowe terenu uprawy 
rolne: uşytki orne i zielone, uprawy ogrodnicze i 
sadownicze. 

3. W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala siň 
jako przeznaczenie dopuszczalne terenu: 

1) liniowe i punktowe obiekty i urzņdzenia in-
frastruktury technicznej, ogólno-gminne i dla 
potrzeb terenu objňtego planem, 

2) szklarnie i inne urzņdzenia zwiņzane z upra-
wami. 

4. Na terenie strefy upraw rolnych oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem R obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady uşytkowania i zagospoda-
rowania terenów: 
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1) ochronie podlegajņ rolnicze przestrzenie 

produkcyjne i przyrodnicze oraz kulturowe i 
krajobrazowe wartości terenów, 

2) dopuszcza siň budowň nowych oraz przebu-
dowň i modernizacjň istniejņcych elementów 
infrastruktury technicznej, w tym urzņdzeń i 
elementów sieciowych uzbrojenia komunika-
cji publicznej, z zachowaniem obowiņzujņ-
cych przepisów szczególnych i odrňbnych. 

§ 15.1. Parametry techniczne dróg publicz-
nych powinny spełniań wymogi jakie zawierajņ 
przepisy szczególne. 

2. Plan dopuszcza na terenach zabudowa-
nych mniejsze, od wymaganych przepisami 
szczególnymi, szerokości ulic, jeşeli uzasadnia to 
stan istniejņcy zagospodarowania lub trudne 
warunki terenowe. 

3. Plan ustala dla nowej zabudowy linie za-
budowy jak zaznaczono na rysunku planu. 

4. Plan ustala minimalnņ szerokośń ścieşki 
rowerowej 

a) jednokierunkowej – 1,5m, 

b) dwukierunkowej – 2,0m. 

5. Dla dróg, nie wyznaczonych w planie, w 
tym dla wewnňtrznej obsługi nowych terenów 
mieszkaniowych, szerokośń pasa drogowego nie 
powinna byń mniejsza niş 10,0m. 

6. Plan ustala utrzymanie istniejņcych linii i 
tras komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie 
ich do moşliwości układu drogowego w miarň 
jego rozwoju. 

§ 16. W uchwale nr V/19/2007 Rady Gminy 
Rusinów z dnia 26 lutego 2007r., zatwierdzajņcej 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego sołectwa Rusinów i czňści sołectwa Wola 
Gałecka wprowadza siň nastňpujņce zmiany w 
czňści tekstowej (ustaleniach planu): 

1) W § 15 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„Siedliska rolnicze naleşy traktowań jako ciņ-

gi jednotraktowe wzdłuş dróg publicznych z 
uwzglňdnieniem strefy mieszkaniowej i go-
spodarczo inwentarskiej z zachowaniem od-
powiednich odległości w usytuowaniu bu-
dynków, wynikajņcych z przepisów szczegól-
nych.” 

2) W § 15 ust. 4 pkt 10 lit. a otrzymuje brzmie-
nie: „powierzchnia minimalna projektowanej 
działki zagrodowej – 1200 m” lit. b – „szero-
kośń minimalna projektowanej działki zagro-
dowej - 20m. 

3) W § 15 ust. 4 pkt 10 dodaje siň lit. f w 
brzmieniu „Dla istniejņcych podziałów nieru-
chomości szerokośń min. działki zabudowy-
wanej powinna byń zgodna z przepisami 
szczególnymi i odrňbnymi”. 

4) Likwiduje siň strefň lokalizacji projektowanej 
oczyszczalni ścieków lub przepompowni, 
oznaczonņ na rysunku planu symbolem K,  
o powierzchni 0,12ha, ze wzglňdu na zmianň 
lokalizacji gminnej oczyszczalni ścieków. 

Tytuł II 
Ustalenia końcowe 

§ 17. Zgodnie z art. 15 ust. 12 i art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym - ustala siň 
wysokośń stawki procentowej, słuşņcej nalicze-
niu opłaty zwiņzanej ze wzrostem wartości nie-
ruchomości na 0%. 

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Rusinów. 

§ 19. Traci moc obowiņzujņcņ uchwała nr 
V/19/2007 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 lutego 
2007r. w zakresie niniejszej zmiany planu. 

§ 20. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, obejmujņcy obszar określony w 
§ 1, wchodzi w şycie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Rusinów: 

mgr Jadwiga Kietlińska 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr V/15/11 
Rady Gminy Rusinów 
z dnia 7 marca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIA DOTYCZŅCE UWAG ZGŁOSZONYCH W CZASIE 

 
W okresie wyłoşenia projektu zmiany planu do publicznego wglņdu w dniach 27 grudnia 2010r. do 

14 stycznia 2011r., jak równieş w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłoşenia tj. do dnia 
28 stycznia 2011r. nie zgłoszono uwag do niniejszego projektu planu.  

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Rusinów: 

mgr Jadwiga Kietlińska 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr V/15/11 
Rady Gminy Rusinów 
z dnia 7 marca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE 

o sposobie realizacji inwestycji w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
sołectwa Rusinów i czňści sołectwa Wola Gałecka w gminie Rusinów z zakresu infrastruktury  

technicznej, które naleşņ do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Na zasadach określonych w § 9 na okres kierunkowy, w ramach realizacji zmiany niniejszego planu, 

przewiduje siň wykonanie inwestycji dotyczņcych uzbrojenia komunalnego (naleşņcego do zadań wła-
snych Gminy) w dziedzinach: 

1. zaopatrzenia w wodň: 

1) budowa sieci wodociņgowej Ø 110 - ok. 1775m. 

2. odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych: 

1) budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,20m - ok. 1840m. 

Wyşej podane planowane elementy uzbrojenia finansowane bňdņ: 

- ze środków własnych gminy, 

- z dotacji, 

- z kredytów i poşyczek komercyjnych, 

- z kredytów i poşyczek preferencyjnych. 

Wyşej wymienione planowane inwestycje mogņ byń równieş finansowane z innych, niewymienionych 
powyşej ŝródeł oraz ze środków prywatnych. 

Tytuł I 
Zestawienie przewidywanych, podstawowych elementów uzbrojenia komunalnego  

w odniesieniu do funkcjonujących i projektowanych ciągów komunikacyjnych  
w granicach obszaru objętego zmianą planu 

Dla obszaru A-1 

1. Zaopatrzenie w wodň 

1) Sień wodociņgowa 
 

Symbol planu Długośń [m] Średnica Ø[mm] 
1.2 KDD 495 110 
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2. Kanalizacja sanitarna 

1) Przewody grawitacyjne 
 

Symbol planu Długośń [m] Średnica Ø[m] 
1.2 KDD 580 0,20 

 
Dla obszaru A - 3 

1. Zaopatrzenie w wodň 

1) Sień wodociņgowa 
 
Symbol planu Długośń [m] Średnica 

Ø[mm] 
3.1 KDL 420 110 

Nieoznaczony symbolem proponowany ciņg komunikacyjny północny  
o przebiegu równoleşnikowym 

280 

Nieoznaczony symbolem proponowany ciņg komunikacyjny środkowy  
o przebiegu równoleşnikowym 

285 

Nieoznaczony symbolem proponowany ciņg komunikacyjny południowy  
o przebiegu równoleşnikowym 

320 

 ∑ 885  

 
2. Kanalizacja sanitarna 

1) Przewody grawitacyjne 
 

Symbol planu Długośń [m] Średnica 
Ø[mm] 

3.1 KDL 420 200 

Nieoznaczony symbolem proponowany ciņg komunikacyjny północny o 
przebiegu równoleşnikowym 

290 

Nieoznaczony symbolem proponowany ciņg komunikacyjny środkowy o 
przebiegu równoleşnikowym 

295 

Nieoznaczony symbolem proponowany ciņg komunikacyjny południowy 
o przebiegu równoleşnikowym 

335 

 ∑ 885 200 

 Przewodniczņcy Rady Gminy Rusinów: 
mgr Jadwiga Kietlińska 
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UCHWAŁA Nr IV/11/2011 

RADY GMINY MICHAŁOWICE 

 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r.  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok na terenie gminy Michałowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. 

Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.) i art. 5 ustawy z dnia 
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 
z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Michałowi-
ce uchwala, co nastňpuje:  


