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UCHWAŁA Nr 69/XIII/11 

RADY GMINY W MOCHOWIE 

 z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo,  

dla fragmentów wsi: Ligowo, Rokicie, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo,  
Bożewo Nowe, Żółtowo, Grodnia.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U.01.142.1591 j.t., Dz.U. 
2002.23.220, Dz.U. 2002.62.558, Dz.U. 2002. 113. 
984, Dz.U. 2002.214.1806, Dz.U. 2003. 80. 717, 
Dz.U. 2003.162.1568, Dz.U.2002.153.1271, Dz.U. 
2004.102.1055, Dz.U. 2004.116.1203, Dz.U. 2002. 
214.1806, Dz.U. 2005.172.1441, Dz.U. 2006. 17. 
128, Dz.U. 2005.175.1457, Dz.U. 2006.181.1337, 
Dz.U. 2007.48.327, Dz.U. 2007.138.974, Dz.U. 
2007.173.1218, Dz.U. 2008.180.1111, Dz.U. 2008. 
223.1458, Dz.U. 2009.52.420, Dz.U. 2009.157. 
1241, Dz.U. 2010.28.142, Dz.U. 2010. 28. 146, 
Dz.U. 2010.106.675, Dz.U. 2010.40.230, Dz.U. 
2011.21.113, Dz.U. 2011.117.679, Dz.U. 2011.134. 
777, Dz.U.2011.149.887), w zwiņzku z art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
03.80.717, Dz.U. 2004.6.41, Dz.U. 2004.141.1492, 
Dz.U. 2005.113.954, Dz.U. 2005.130.1087, Dz.U. 
2006.45.319, Dz.U. 2006.225.1635, Dz.U. 2007. 
127. 880, Dz.U. 2008.199.1227, Dz.U. 2008.201. 
1237, Dz.U. 2008.220.1413, Dz.U. 2010.24.124, 
Dz.U. 2010.75.474, Dz.U. 2010.106.675, Dz.U. 
2010.119.804, Dz.U. 2010.149.996, Dz.U. 2010. 
155.1043, Dz.U. 2010.130.871, Dz.U. 2011.32.159, 
Dz.U. 2011.153.901) zgodnie z uchwałņ nr 
202/XXXII/10 Rady Gminy Mochowo z dnia  
28 stycznia 2010r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Mochowo dla 
fragmentów wsi Ligowo, Rokicie, ŏurawin, Mo-
chowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, 
BoŐewo, BoŐewo Nowe, ŏółtowo, Grodnia oraz 
po stwierdzeniu zgodnoŌci ze studium uwarun-
kowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mochowo uchwalonego 
uchwałņ nr 133/XXIII/2008 Rady Gminy Mocho-
wo z dnia 30 grudnia 2008r. Rada Gminy Mo-
chowo uchwala co nastňpuje:  

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mochowo, dla 
fragmentów wsi Ligowo, Rokicie, Mochowo, 

Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, BoŐewo, 
BoŐewo Nowe, ŏółtowo, Grodnia, zwany dalej 
„planem”.  

2. Granice obszaru objňtego planem okreŌlo-
ne zostały na rysunkach planu, o którym mowa 
w ust. 5 pkt 1 - 11.  

3. Powierzchnia obszaru objňtego planem 
wynosi 48,1 ha.  

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie te-
renów wskazanych w studium, jako: tereny wie-
lofunkcyjne zagrodowe i mieszkaniowo - usłu-
gowe, aktywnoŌci gospodarczej oraz rozwoju 
turystyki i rekreacji pod funkcjň zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej, zagrodowej, produk-
cyjnej, magazynowej, składowej, rekreacji indy-
widualnej oraz tereny komunikacji drogowej.  

5. Załņcznikami do uchwały, stanowiņcymi 
integralnņ czňŌń tekstu uchwały, sņ:  

1) rysunek planu w skali 1:1000, dla fragmentu 
wsi Ligowo, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
uchwały; 

2) rysunek planu w skali 1:1000, dla fragmentu 
wsi Rokicie, stanowiņcy załņcznik nr 2 do 
uchwały; 

3) rysunek planu w skali 1:1000, dla fragmentu 
wsi ŏółtowo, stanowiņcy załņcznik nr 3 do 
uchwały; 

4) rysunek planu w skali 1:1000, dla fragmentu 
wsi Mochowo Nowe, stanowiņcy załņcznik 
nr 4 do uchwały; 

5) rysunek planu w skali 1:1000, dla fragmentu 
wsi Mochowo Parcele, stanowiņcy załņcznik 
nr 5 do uchwały; 

6) rysunek planu w skali 1:1000, dla fragmentu 
wsi Mochowo Parcele, stanowiņcy załņcznik 
nr 6 do uchwały; 

7) rysunek planu w skali 1:1000, dla fragmentu 
wsi Mochowo, stanowiņcy załņcznik nr 7 do 
uchwały; 

8) rysunek planu w skali 1:1000, dla fragmentu 
wsi BoŐewo, stanowiņcy załņcznik nr 8 do 
uchwały; 
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9) rysunek planu w skali 1:1000, dla fragmentu 

wsi BoŐewo Nowe, stanowiņcy załņcznik nr 
9 do uchwały; 

10) rysunek planu w skali 1:1000, dla fragmentu 
wsi BoŐewo Nowe, stanowiņcy załņcznik nr 
10 do uchwały; 

11) rysunek planu w skali 1:1000, dla fragmentu 
wsi Grodnia, stanowiņcy załņcznik nr 11 do 
uchwały; 

12) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, stanowiņcy załņcznik nr 12 do 
uchwały; 

13) sposób rozpatrzenia uwag do planu, sta-
nowiņcy załņcznik nr 13 do uchwały. 

§ 2.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 
planu:  

1) granice obszaru objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) tereny okreŌlajņce funkcje terenów o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zago-
spodarowania oraz kolejno numer terenu; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiaro-
wane na rysunkach planu. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu majņ charakter informacyjny:  

1) zasiňg obszarów zmeliorowanych, 

2) oznaczenia klas dróg połoŐonych poza obsza-
rem objňtym planem, 

3) fragment wpisanego do rejestru otoczenia 
koŌcioła parafialnego p.w. Ōw. Marcina; 

4) granica obszaru chronionego krajobrazu 
„Przyrzecze Skrwy Prawej”. 

3. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczajņ-
ce granice stref, obszarów i terenów biegnņce 
na rysunku planu wzdłuŐ linii podziałów geode-
zyjnych lub linii rozgraniczajņcych naleŐy trak-
towań jako oznaczenia biegnņce po tych liniach.  

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

1) linii rozgraniczajņcej - naleŐy przez to rozu-
mień linie, które wyznaczajņ tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu oraz róŐnym sposobie 
zagospodarowania i zabudowy; 

 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na rysunku 
planu linie, w której moŐe byń umieszczona 
Ōciana budynku lub fragment Ōciany bu-
dynku bez jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczajņcej drogi (ulicy), zgodnie z ry-
sunkiem planu. Linia ta moŐe byń przekra-
czana takimi elementami architektury bu-
dynku, jak: balkon, wykusz, taras, gzyms, 
schody, pochylnie dla niepełnosprawnych, 
zadaszenia i inne detale architektoniczne, 
jednak nie wiňcej niŐ o 1m; 

3) uciņŐliwej działalnoŌci gospodarczej – nale-
Őy przez to rozumień takie przedsiňwziňcie, 
które jest przedsiňwziňciem mogņcym zaw-
sze znaczņco lub jest przedsiňwziňciem 
mogņcym potencjalnie znaczņco oddziały-
wań na Ōrodowisko, dla którego ocena od-
działywania na Ōrodowisko bňdzie wyma-
gana; 

4) nieuciņŐliwej działalnoŌci gospodarczej – 
naleŐy przez to rozumień takie przedsiň-
wziňcie, które nie jest przedsiňwziňciem 
mogņcym zawsze znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko lub nie jest przedsiňwziňciem 
mogņcym potencjalnie znaczņco oddziały-
wań na Ōrodowisko, dla którego ocena od-
działywania przedsiňwziňcia na Ōrodowisko 
jest wymagana; 

5) obiektach obsługi technicznej – naleŐy przez 
to rozumień obiekty infrastruktury technicz-
nej, słuŐņce zaspokajaniu zbiorowych po-
trzeb mieszkaŊców; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie dominujņce 
ustalone dla danego terenu, którego udział 
w zagospodarowaniu działki budowlanej 
(terenu inwestycji) wynosi minimum 60% 
powierzchni działki budowlanej; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 
przez to rozumień rodzaj przeznaczenia te-
renu, inny niŐ podstawowe, który uzupełnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

8) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
graficzny zapis planu przedstawiony na 
mapach w skali 1:1000, stanowiņcy załņcz-
niki nr 1 - 11 do niniejszej uchwały; 

9) terenie funkcjonalnym – naleŐy przez to 
rozumień teren o róŐnym przeznaczeniu 
oraz róŐnym sposobie zagospodarowania i 
zabudowy, wyznaczony liniami rozgranicza-
jņcymi, oraz okreŌlony symbolem przezna-
czenia zgodnie z rysunkiem planu; 
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10) uciņŐliwoŌci – przekroczenie dopuszczal-

nych norm hałasu, wibracji i pól elektroma-
gnetycznych oraz przekroczenie dopusz-
czalnych norm dotyczņcych wprowadzania 
zanieczyszczeŊ do powietrza, wód, gleby, 
ziemi okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 

2. Pojňcia uŐyte w niniejszej uchwale, a nie 
zdefiniowane w ust. 1 naleŐy rozumień zgodnie z 
powszechnie obowiņzujņcymi przepisami od-
rňbnymi.  

§ 4. Ustala siň nastňpujņce zasady dotyczņce 
konstrukcji planu:  

1) ustalenia ogólne i szczegółowe naleŐy sto-
sowań łņcznie; 

2) ustalenia ogólne obowiņzujņ na całym tere-
nie objňtym planem lub sņ przypisane od-
powiednio wydzielonym terenom wskaza-
nym na rysunku planu; 

3) kaŐdy teren oznaczono na rysunku planu oraz 
w tekŌcie niniejszej uchwały unikalnym sym-
bolem terenu literowo - cyfrowym. Symbol 
literowy oznacza przeznaczenie podstawowe 
terenu lub klasň drogi, nastňpujņca po nim 
liczba oznacza numer kolejnego terenu lub 
kolejny numer drogi; 

4) ustalenia szczegółowe obowiņzujņ dla kaŐde-
go z terenów o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania, zgod-
nie z oznaczeniem symbolu terenu. 

§ 5.1. Na obszarze objňtym planem nie wy-
stňpujņ:  

1) tereny górnicze, tereny zagroŐone osuwa-
niem siň mas ziemnych; 

2) tereny naraŐone na niebezpieczeŊstwo po-
wodzi; 

3) obszary przestrzeni publicznych; 

4) obszary rehabilitacji istniejņcej zabudowy i 
infrastruktury technicznej; 

5) obszary wymagajņce przekształceŊ lub rekul-
tywacji; 

6) pomniki zagłady wraz z ich strefami ochron-
nymi; 

7) tereny słuŐņce organizacji imprez masowych; 

8) dobra kultury współczesnej. 

2. Plan nie zawiera ustaleŊ dla wymienionych 
w ust. 1 obszarów, terenów, form i obiektów.  

 

 

 

Dział II 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

§ 6. Ustala siň tereny o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania wy-
znaczone liniami rozgraniczajņcymi i oznaczone 
odpowiednio symbolami, dalej zwane terenami 
funkcjonalnymi zgodnie z rysunkiem planu: 

1) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej; 

2) RM - teren zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnych; 

3) MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usług; 

4) UO – teren obiektów oŌwiaty; 

5) ML – teren zabudowy rekreacji indywidual-
nej (letniskowej); 

6) P/U – teren produkcji, składów, magazynów 
i usług; 

7) WS – tereny wód powierzchniowych Ōród-
lņdowych; 

8) ZI – teren zieleni; 

9) KS – teren parkingu, placu manewrowego; 

10) KDG – teren drogi publicznej, klasy głów-
nej; 

11) KDL – teren drogi publicznej, klasy lokalnej; 

12) KDD – teren drogi publicznej, klasy dojaz-
dowej; 

13) KDW – teren dróg wewnňtrznych. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 7.1. Ustala siň nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, wskazane i zwymiarowane na rysunkach 
planu.  

2. Ustala siň, nieprzekraczalnņ liniň zabudo-
wy w odległoŌci 5m, od linii rozgraniczajņcych 
dróg wewnňtrznych.  

3. Ustala siň zakaz budowy budynków w od-
ległoŌci 4,0m od terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem WS.  

§ 8. Dopuszcza siň lokalizowanie budynków 
w odległoŌci mniejszej niŐ 3m lecz nie mniej niŐ 
1,5m od granicy z działkņ budowlanņ lub tere-
nem inwestycyjnym na warunkach okreŌlonych 
w przepisach odrňbnych.  
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§ 9. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji 
ogrodzeŊ:  

1) ogrodzenia od strony dróg naleŐy sytuowań 
w ich liniach rozgraniczajņcych; dopuszcza 
siň wycofanie ogrodzeŊ w głņb działki w celu 
ominiňcia drzew oraz dla sytuowania bram 
wjazdowych;  

2) usytuowanie ogrodzeŊ od strony trenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
WS w odległoŌci nie mniej niŐ 3,0m od gór-
nej krawňdzi skarpy rowu;  

3) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia dla zabu-
dowy mieszkaniowej i usługowej, od strony 
dróg ulic i placów publicznych nie moŐe 
przekraczań 1,8m od poziomu terenu.  

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące wymagań  

wynikających z potrzeb kształtowania terenów  
przeznaczonych na cele publiczne 

§ 10. Wyznacza siň tereny przeznaczone na 
cele publiczne: 

1) dróg publicznych oznaczony symbolem KDG 
- droga wojewódzka lub powiatowa klasy 
głównej; 

2) dróg publicznych oznaczony symbolem KDL - 
droga gminna klasy lokalnej; 

3) dróg publicznych oznaczony symbolem KDD 
- droga gminna klasy dojazdowej; 

4) obiektów oŌwiaty oznaczony symbolem UO. 

§ 11. Niezbňdne dla funkcjonowania gminy 
obiekty obsługi technicznej, mogņ byń realizo-
wań na kaŐdym terenie funkcjonalnym, w spo-
sób nie kolidujņcy z innymi ustaleniami planu i 
przepisami odrňbnymi.  

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad  

ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 

§ 12.1. CzňŌń obszaru objňtego planem, we 
wsiach Ligowo, Rokicie, ŏółtowo, Mochowo, 
Mochowo Parcele, BoŐewo, BoŐewo Nowe, 
Grodnia, stanowi fragment Obszaru Chronione-
go Krajobrazu „Przyrzecze Skrwy Prawej”.  

2. Granic Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Przyrzecze Skrwy Prawej” nie wskazano na 
rysunkach planu, gdyŐ obejmuje on całe obsza-
ry, według załņczników nr 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11 do 
niniejszej uchwały.  

3. Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Przyrzecze Skrwy Prawej” uwidoczniona jest 
na załņcznikach nr 3, 7, 10 do niniejszej uchwały. 

4. W granicach jak w ust. 2 i 3 zagospodaro-
wanie przedmiotowych terenów musi uwzglňd-
niań uwarunkowania (zakazy, ograniczenia i 
dopuszczenia) wynikajņce z obowiņzujņcych 
przepisów odrňbnych – rozporzņdzenia nr 17 
Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Przyrzecze Skrwy 
Prawej”, w szczególnoŌci dotyczy to:  

1) realizacji uciņŐliwej działalnoŌci gospodar-
czej; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcajņcych rzeŎbň terenu; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych. 

§ 13.1. Ustala siň zakaz prowadzenia uciņŐli-
wej działalnoŌci gospodarczej na całym obsza-
rze objňtym planem, z wyjņtkiem terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolem przezna-
czenia P/U-3 i P/U-6.  

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie obej-
muje obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji słuŐņcych poprawie stanu 
Ōrodowiska, realizacji inwestycji celu publiczne-
go o charakterze ponadlokalnym i lokalnym, 
pod warunkiem zastosowania najkorzystniej-
szych rozwiņzaŊ, przyrody stosownie do przepi-
sów odrňbnych.  

§ 14.1. Ustala siň, Őe wszelkie uciņŐliwoŌci 
wynikajņce ze sposobu zagospodarowania i 
uŐytkowania terenu muszņ zamykań siň w grani-
cach działki budowlanej lub na terenie inwesty-
cji, do której podmiot posiada tytuł prawny.  

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 nie doty-
czy inwestycji celu publicznego z zakresu łņcz-
noŌci publicznej, o której mowa w § 27.2.  

§ 15. Zakazuje siň zmiany stosunków wod-
nych, a zwłaszcza kierunku odpływu wód, ze 
szkodņ dla gruntów sņsiednich.  

§ 16. W rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
ochrony Ōrodowiska, w zakresie ochrony przed 
hałasem ustala siň, Őe:  

1) tereny MN/U, RM, MW/U traktowane sņ jako 
tereny zabudowy mieszkaniowej, 

2) treny UO traktowane sņ jak przeznaczone do 
realizacji budynków zwiņzanych ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŐy, 

3) tereny ML – przeznaczone sņ na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony  

dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 17.1. Wskazuje siň fragment, wpisanego do 
rejestru zabytków otoczenia koŌcioła parafialne-
go p.w. Ōw. Marcina we wsi Mochowo Parcele, 
nr rejestru 149/598/62 W z 4 kwietnia 1962r.  
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2. KoŌciół, o którym mowa w ust 1. znajduje 
siň poza obszarem objňtym planem.  

3. Na terenie, znajdujņcym siň w strefie, o 
której mowa w ust 1. obowiņzuje:  

1) uzgodnienie wszelkich prac budowlanych z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

2) zachowanie zabytkowego załoŐenia, w któ-
rym dominowań bňdņ działania o charakterze 
konserwatorskim i rewaloryzacyjnym zmie-
rzajņce do utrwalenia historycznie ukształto-
wanych walorów miejsca. 

Rozdział 7 
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego  

i zasad obsługi komunikacyjnej 

§ 18.1. Ustala siň, Őe obsługa komunikacyjna 
terenów funkcjonalnych odbywań siň bňdzie 
poprzez drogi publiczne lub drogi wewnňtrzne, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.  

2. Ustala siň moŐliwoŌń stosowania zjazdów z 
dróg publicznych oraz dróg wewnňtrznych do 
poszczególnych działek budowlanych, przy czym 
techniczne warunki zjazdu okreŌli zarzņdca drogi 
w decyzji, stosownie do przepisów odrňbnych.  

3. Przebiegi wyznaczonych w planie dróg 
wskazuje siň na rysunkach planu miejscowego, 
ustala siň szerokoŌń dróg, zgodnie z rysunkiem 
planu i ustaleniami szczegółowymi.  

4. Ustala siň moŐliwoŌń wydzielania innych 
dróg wewnňtrznych, niŐ wskazane na rysunkach 
planu, wynikajņcych z zagospodarowania, z 
uwzglňdnieniem poniŐszych zasad:  

1) minimalna szerokoŌń dróg wewnňtrznych w 
liniach rozgraniczajņcych 8 m, 

2) drogi wewnňtrzne realizowane jako siňgacze 
dojazdowe naleŐy wyposaŐyń w plac manew-
rowy do zawracania, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi. 

§ 19. Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych 
ustala siň realizowanie stanowisk postojowych 
na terenie działki budowlanej, według nastňpu-
jņcych wskaŎników:  

1) dla zabudowy jednorodzinnej, bliŎniaczej 
minimum 1 miejsce parkingowe lub garaŐo-
we na 1 mieszkanie, 

2) dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojņcej 
minimum 2 miejsca parkingowe lub garaŐo-
we, 

3) dla zabudowy rekreacji indywidualnej mini-
mum 1 miejsce parkingowe na jednņ działkň, 

4) minimum 3 miejsca parkingowe na kaŐde 
100m2 pow. uŐytkowej biur i usług, 

5) minimum 3 miejsca postojowe na kaŐdych 10 
zatrudnionych dla funkcji produkcyjnej, skła-
dowej i magazynowej, 

6) dla terenów funkcjonalnych oznaczonych 
symbolami przeznaczenia UO liczba miejsc 
parkingowych okreŌlona bňdzie indywidual-
nie. 

Rozdział 8 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów  
infrastruktury technicznej 

§ 20.1. Ustala siň moŐliwoŌń rozbiórki, budo-
wy, przebudowy lub rozbudowy istniejņcej in-
frastruktury technicznej.  

2. Dopuszcza siň:  

1) korekty przebiegu tras istniejņcych sieci in-
frastruktury technicznej; 

2) przebudowň zmianň przebiegu istniejņcych 
sieci infrastruktury technicznej; 

3) budowň sieci infrastruktury technicznej w 
liniach rozgraniczajņcych dróg i w pobliŐu 
granic działek. 

3. W przypadku braku moŐliwoŌci prowadze-
nia sieci infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczajņcych dróg publicznych i wewnňtrz-
nych dopuszcza siň prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej przez tereny przeznaczone na 
inne cele.  

§ 21. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady 
dotyczņce zaopatrzenia w wodň:  

1) działki budowlane oraz budynki muszņ byń 
podłņczone do gminnej sieci wodociņgowej i 
posiadań przyłņcze wodociņgowe umoŐliwia-
jņce pobór wody zgodny z funkcjņ budynku i 
sposobem zagospodarowania terenu; 

2) na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia terenu P/U dopuszcza siň pobór 
wody z własnych studni wykonanych w gra-
nicach działek budowlanych, z zachowaniem 
przepisów odrňbnych (pozwolenie wodno-
prawne); 

3) wodociņgowa sień rozdzielcza powinna speł-
niań warunki ochrony przeciwpoŐarowej; 

4) dopuszcza siň do czasu realizacji sieci wodo-
ciņgowej pobór wody ze studni. 

§ 22. Ustala siň nastňpujņce zasady odpro-
wadzania Ōcieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych: 

1) odprowadzanie Ōcieków bytowo - gospodar-
czych sieciņ kanalizacyjnņ; 
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2) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej dopuszcza siň odprowadzanie 
Ōcieków do zbiorników bezodpływowych i 
wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni 
Ōcieków. Po wybudowaniu sieci kanalizacyj-
nej budynki mieszkalne i usługowe naleŐy 
podłņczyń do sieci kanalizacji sanitarnej, z 
wyłņczeniem sytuacji o których mowa w  
pkt 3; 

3) dopuszcza siň realizacjň przydomowych 
oczyszczalni Ōcieków; 

4) dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji podczysz-
czalni Ōcieków technologicznych na terenach 
oznaczonych symbolem przeznaczenia tere-
nu P/U. 

§ 23. Ustala siň odprowadzenie wód opado-
wych i roztopowych z terenów funkcjonalnych 
do gruntu, w ramach powierzchni biologicznie 
czynnej, w granicach działki budowlanej.  

§ 24. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady 
dotyczņce zaopatrzenia w gaz:  

1) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej lub projekto-
wanej sieci gazowej Ōredniego ciŌnienia; 

2) moŐliwoŌń budowy, przebudowy i rozbudo-
wy sieci gazowej. 

§ 25. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady 
zaopatrzenia w energiň elektrycznņ:  

1) zasilanie w energiň elektrycznņ z istniejņcych 
i rozbudowywanych systemów Ōredniego 
napiňcia 15kV oraz niskiego napiňcia 0,4kV; 

2) moŐliwoŌń realizowania stacji transformato-
rowych na wszystkich terenach funkcjonal-
nych stosownie do potrzeb; 

3) linie energetyczne niskiego napiňcia lokali-
zowań w pasach drogowych i w liniach roz-
graniczajņcych dróg; 

4) przyłņcza energetyczne niskiego napiňcia 
realizowań jako kablowe z zastosowaniem 
skrzynek złņczowo - pomiarowych usytu-
owanych bezpoŌrednio przy linii rozgranicza-
jņcej drogi. 

§ 26. W zakresie zaopatrzenia w energiň 
cieplnņ ustala siň, obowiņzek wyposaŐenia bu-
dynków w indywidualne Ŏródła dostarczania 
ciepła.  

§ 27.1. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady 
dotyczņce telekomunikacji:  

1) zaspokojenie potrzeb poprzez istniejņcņ sień 
oraz poprzez rozbudowň sieci i urzņdzeŊ tele-
komunikacji róŐnych operatorów; 

2) w liniach rozgraniczajņcych dróg stanowiņ-
cych dostňp do działek budowlanych naleŐy 

rezerwowań pasy pod budowň linii teleko-
munikacyjnych; 

3) sień telekomunikacyjnņ naleŐy realizowań 
jako podziemnņ. 

2. Ustala siň moŐliwoŌń lokalizowania inwe-
stycji celu publicznego z zakresu łņcznoŌci pu-
blicznej, na całym obszarze objňtym planem, z 
zachowaniem przepisów odrňbnych.  

§ 28. W zakresie zasad gospodarki odpadami 
ustala siň obowiņzek zapewnienia prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów stałych, groma-
dzonych na terenie własnej działki lub w miej-
scach wyznaczonych przez organy gminy, do 
czasu ich wywozu.  

Rozdział 9 
Ustalenia szczególnych warunków  

zagospodarowania terenów i ograniczeń  
w ich użytkowaniu oraz zakazu zabudowy 

§ 29.1. Wskazuje siň zasiňg obszarów zmelio-
rowanych na rysunkach planu.  

2. Obowiņzuje ochrona istniejņcego systemu 
drenarskiego melioracyjnego.  

3. Przebudowa bņdŎ likwidacja istniejņcej 
sieci melioracji ogólnej i szczegółowej po 
uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci z zachowaniem 
zasad:  

1) obowiņzuje pas wolny od ogrodzenia i zabu-
dowy kubaturowej o szerokoŌci min 3m od 
górnej krawňdzi rowu; 

2) ustala siň zakaz zasypywania i likwidowania 
rowów odwadniajņcych wskazanych na ry-
sunku planu symbolem WS; 

3) obowiņzuje zakaz zmiany stosunków wod-
nych, a zwłaszcza kierunku odpływu na grunt 
sņsiedni. 

§ 30. Na obszarze objňtym niniejszym pla-
nem nie wystňpujņ obszary, dla których ustala 
siň zakaz zabudowy.  

Rozdział 10 
Ustalenia wynikające  

z potrzeb obrony cywilnej  

i ochrony przeciwpożarowej 

§ 31. Ustala siň zasady wynikajņce z potrzeb 
obrony cywilnej i ochrony przeciwpoŐarowej: 

1) obiekty budowlane naleŐy projektowań i bu-
dowań w sposób zapewniajņcy ochronň lud-
noŌci zgodnie z wymaganiami obrony cywil-
nej okreŌlonymi w przepisach odrňbnych; 

2) obiekty budowlane naleŐy projektowań i bu-
dowań zgodnie z wymogami ochrony prze-
ciwpoŐarowej, okreŌlonymi w przepisach od-
rňbnych. 
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Rozdział 11 
Ustalenia dotyczące zasad i warunków podziału 

oraz scalania nieruchomości 

§ 32. Ustala siň, wielkoŌń nowowydzielanej 
działki budowlanej, zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi dla terenów funkcjonalnych. 

§ 33. Ustala siň, Őe na cele budowy obiektów 
infrastruktury technicznej wielkoŌń działek bu-
dowlanych oraz minimalne ich fronty naleŐy 
kształtowań w zaleŐnoŌci od potrzeb.  

§ 34. Ustala siň parametry nowowydziela-
nych działek budowlanych:  

1) minimalnņ wielkoŌń działek zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi; 

2) dopuszcza siň do 30° odchylenie od kņta pro-
stego połoŐenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego; 

3) minimalny front działki na cele zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi. 

Rozdział 12 
Ustalenia dotyczące sposobu  

tymczasowego zagospodarowania,  

urządzania i użytkowania terenów 

§ 35. Ustala siň zakaz tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów za wyjņtkiem zagospodarowania zwiņzane-
go z placem budowy dla inwestycji budowlanej. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 13 
Ustalenia szczegółowe  

w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania  

terenów funkcjonalnych 

§ 36. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN/U–1, MN/U–2, MN/U–3, 
MN/U–4, MN/U–6, MN/U–7, MN/U-8, MN/U–10, 
MN/U–11, MN/U–12, MN/U–13, MN/U–14, 
MN/U-15, MN/U–16, MN/U–17, MN/U–18, 
MN/U–19, MN/U–20, MN/U–21, MN/U–22 ustala 
siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa 
usługowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – drogi we-
wnňtrzne, budynki garaŐowe, gospodarcze; 

3) zakaz realizowania uciņŐliwej działalnoŌci 
gospodarczej; 

4) warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza siň realizacjň: budynków 
mieszkalnych wolnostojņcych i bliŎnia-
czych, budynków usługowych wolnosto-
jņcych lub bňdņcych czňŌciņ budynku 
mieszkalnego, 

b) dopuszcza siň realizacjň: garaŐy, budyn-
ków gospodarczych jako obiektów wolno-
stojņcych lub bňdņcych czňŌciņ budynku 
przeznaczenia podstawowego, 

c) dopuszcza siň lokalizowanie budynków 
mieszkalnych w zabudowie bliŎniaczej, 
budynków gospodarczych i garaŐy bezpo-
Ōrednio przy granicy z działkņ sņsiedniņ, 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie 
z rysunkiem planu w odległoŌciach wska-
zanych na rysunkach planu, 

e) wysokoŌń zabudowy mieszkaniowej do 
12m, 

f) wysokoŌń zabudowy usługowej wolnosto-
jņcej, garaŐowej, gospodarczej do 6m, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – trzy, 

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych zabudowy usługowej wolnostojņcej, 
garaŐowej i gospodarczej – dwie, 

i) geometria dachu – jedno-, dwu- lub wie-
lospadowy o kņcie pochylenia głównych 
połaci dachu od 20° do 45°, 

j) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych - 
pastelowa, zakaz stosowania barw ja-
skrawych, 

k) kolorystyka dachów - stonowana, zakaz 
stosowania barw jaskrawych, 

l) minimalna powierzchnia nowowydziela-
nej działki budowlanej w zabudowie wol-
nostojņcej – 1000m2, 

m) minimalna powierzchnia nowowydziela-
nej działki budowlanej w zabudowie bliŎ-
niaczej – 700m2, 

n) minimalna szerokoŌń frontu działki na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojņcej, zabudowy usługowej i 
mieszkaniowo-usługowej - 22,0m, 

o) minimalna szerokoŌń frontu działki na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
bliŎniaczej - 15,0m, 

p) minimalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy powierzchni działki budowlanej – 
0,1, 

q) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy powierzchni działki budowlanej – 
0,6, 

r) minimalna powierzchnia czynna biolo-
gicznie – 60% powierzchni działki budow-
lanej, 

s) maksymalna zabudowana powierzchnia 
działki, włņcznie z nawierzchniami dojŌń, 
dojazdów i tarasów – 40%, 
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t) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 
1,8m, w tym maksymalnie 20% w formie 
pełnej 

u) od strony dróg zabrania siň wykonywania 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, za 
wyjņtkiem elementów do budowy słupów 
i podmurówek; 

5) zagospodarowanie terenu zieleniņ urzņdzonņ 
z przewagņ gatunków rodzimych. 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MW/U–1 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren istniejņcej 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zabudowy usługowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – drogi we-
wnňtrzne, budynki usługowe, garaŐowe, go-
spodarcze; 

3) zakaz realizowania uciņŐliwej działalnoŌci 
gospodarczej; 

4) warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza siň realizacjň: budynków 
mieszkalnych wolnostojņcych, garaŐy, bu-
dynków gospodarczych jako obiektów 
wolnostojņcych, obiektów małej architek-
tury, zwiņzanych z przeznaczeniem terenu 
ustalonym w pkt 1, 

b) dopuszcza siň realizacjň budynków usłu-
gowych wolnostojņcych lub adaptacjň 
parteru budynku wielorodzinnego na 
funkcje usługowe, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie 
z rysunkiem planu w odległoŌciach wska-
zanych na rysunkach planu, 

d) wysokoŌń zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej do 12m, 

e) wysokoŌń zabudowy, garaŐowej, gospo-
darczej do 3m, 

f) maksymalna liczba kondygnacji naziem-
nych zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – trzy, 

g) maksymalna liczba kondygnacji naziem-
nych zabudowy usługowej – dwie, 

h) geometria dachu – jednospadowy dwu- 
lub wielospadowy, o kņcie pochylenia 
głównych połaci dachu od 15° do 45°, 

i) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych - 
pastelowa, zakaz stosowania barw ja-
skrawych, 

j) kolorystyka dachów - stonowana, zakaz 
stosowania barw jaskrawych, 

 

k) minimalna powierzchnia nowowydziela-
nej działki budowlanej – 1000m2, 

l) minimalna szerokoŌń frontu działki - 
22,0m, 

m) minimalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy powierzchni działki budowlanej – 
0,2, 

n) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy powierzchni działki budowlanej – 
0,8, 

o) minimalna powierzchnia czynna biolo-
gicznie – 50% powierzchni działki budow-
lanej, 

p) maksymalna zabudowana powierzchnia 
działki, włņcznie z nawierzchniami dojŌń, 
dojazdów i tarasów – 50%, 

q) wysokoŌń ogrodzenia – 1,8m, w tym mak-
symalnie 20% w formie pełnej, 

r) od strony dróg zabrania siň wykonywania 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, za 
wyjņtkiem elementów do budowy słupów 
i podmurówek; 

5) zagospodarowanie terenu zieleniņ urzņdzonņ 
z przewagņ gatunków rodzimych. 

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia RM-1 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa za-
grodowa w gospodarstwach rolnych, wraz z 
urzņdzeniami budowlanymi zwiņzanymi z jej 
funkcjonowaniem; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo-
usługowa i usługowa, drogi wewnňtrzne bu-
dynki garaŐowe i gospodarcze; 

3) dopuszcza siň moŐliwoŌń wydzielenia działek 
budowlanych przeznaczonych wyłņcznie na 
cele, o których mowa w pkt 2; 

4) zakaz lokalizowania ferm hodowlanych o 
obsadzie zwierzņt powyŐej 40 duŐych jedno-
stek przeliczeniowych (DJP); 

5) warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza siň realizacjň: budynków 
mieszkalnych wolnostojņcych, budynków 
usługowych wolnostojņcych lub bňdņcych 
czňŌciņ budynku mieszkalnego, 

b) dopuszcza siň realizacjň: garaŐy i budyn-
ków gospodarczych jako obiektów wolno-
stojņcych lub bňdņcych czňŌciņ budynku 
przeznaczenia podstawowego 

c) dopuszcza siň budynki inwentarskie zwiņ-
zane z przeznaczeniem terenu ustalonym 
w pkt 1, 
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d) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem 
planu – 5m, 

e) dopuszczalna wysokoŌń zabudowy do 
12m, 

f) dopuszczalna wysokoŌń budynków wyko-
rzystywanych do produkcji rolniczej – nie 
okreŌla siň, 

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych zabudowy mieszkaniowej, mieszka-
niowej w gospodarstwach rolniczych i 
usługowej – trzy, 

h) liczba kondygnacji nadziemnych wolno-
stojņcej zabudowy: mieszkaniowej, miesz-
kaniowo-usługowej, usługowej, garaŐowej 
i gospodarczej – dwie, 

i) liczba kondygnacji, budynków inwentar-
skich i wykorzystywanych do produkcji 
rolniczej – nie okreŌla siň, 

j) minimalnņ powierzchniň nowowydziela-
nych działek budowlanych dla przezna-
czenia okreŌlonego w pkt 1 – nie okreŌla 
siň, 

k) minimalna powierzchnia nowowydziela-
nych działek budowlanych dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszka-
niowo-usługowej, usługowej okreŌlonej w 
pkt 2 – 1000m2, 

l) geometria dachu dla zabudowy mieszka-
niowej, mieszkaniowo-usługowej, usłu-
gowej od 20° do 45°, 

m) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych - 
pastelowa, zakaz stosowania barw ja-
skrawych, 

n) kolorystyka dachów - stonowana, zakaz 
stosowania barw jaskrawych, 

o) minimalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy powierzchni działki budowlanej – 
0,1, 

p) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy powierzchni działki budowlanej – 
1,0, 

q) minimalna powierzchnia czynna biolo-
gicznie – 50% powierzchni działki budow-
lanej lub terenu inwestycyjnego, 

r) maksymalna zabudowana powierzchnia 
działki, włņcznie z nawierzchniami dojŌń, 
tarasów i dojazdów – 50%, 

s) wysokoŌń ogrodzenia – 1,8m, w tym mak-
symalnie 20% w formie pełnej, 

t) od strony dróg zabrania siň wykonywania 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, za 
wyjņtkiem elementów do budowy słupów 
i podmurówek; 

6) zagospodarowanie terenu zieleniņ urzņdzonņ 
z przewagņ gatunków rodzimych 

§ 39. Dla fragmentu wsi Grodnia, dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami  
ML-1, ML-2 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudo-
wy rekreacji indywidualnej (letniskowej); 

2) przeznaczenie dopuszczalne – zieleŊ urzņ-
dzona, drogi wewnňtrzne; 

3) zakaz realizowania obiektów i urzņdzeŊ o 
innych funkcjach; 

4) warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza siň realizacjň budynków letni-
skowych, wolnostojņcych, zwiņzanych z 
przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1, 

b) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem 
planu, 20m od lasu lub 5m od dróg we-
wnňtrznych, 

c) dopuszczalna wysokoŌń zabudowy do 
10m, 

d) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych zabudowy – dwie, 

e) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych - 
pastelowa, zakaz stosowania barw ja-
skrawych, 

f) kolorystyka dachów - pastelowa, zakaz 
stosowania barw jaskrawych, 

g) minimalna powierzchnia budowlanych 
działek rekreacji indywidualnej 1000m2, 

h) minimalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy powierzchni działki budowlanej – 
0,05, 

i) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy powierzchni działki budowlanej – 
0,25, 

j) minimalna powierzchnia czynna biolo-
gicznie – 70% powierzchni działki lub te-
renu inwestycyjnego, 

k) maksymalna zabudowana powierzchnia 
działki, włņcznie z nawierzchniami dojŌń i 
dojazdów – 30%, 

l) dopuszczalna wysokoŌń ogrodzenia do 
1.80m, w tym maksymalnie 10% w formie 
pełnej, 

m) zabrania siň wykonywania ogrodzeŊ z pre-
fabrykatów betonowych, za wyjņtkiem 
elementów do budowy słupów i podmu-
rówek; 

5) zagospodarowanie terenu zieleniņ urzņdzonņ 
z przewagņ gatunków rodzimych. 
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§ 40. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami P/U-1, P/U-2, P/U-3, P/U-4, 
P/U-5, P/U-6, P/U-7 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren produkcji, 
składów, magazynów i zabudowy usługowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – lokal mieszkal-
ny stanowiņcy czňŌń obiektu przeznaczenia 
podstawowego lub budynek mieszkalny 
wolnostojņcy; 

3) przeznaczenie dopuszczalne – budowle zwiņ-
zane z podstawowym przeznaczeniem tere-
nu, zieleŊ; 

4) dla funkcji jak w pkt 1 dopuszcza siň działal-
noŌń uciņŐliwņ, wyłņcznie na terenach P/U-3 i 
P/U-6; 

5) warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza siň realizacjň hal i budynków: 
produkcyjnych, usługowych, handlowych, 
magazynowych, gospodarczych i garaŐo-
wych, zwiņzanych z przeznaczeniem tere-
nu ustalonym w pkt 1, 

b) linie zabudowy – w odległoŌciach wska-
zanych na rysunku planu, 

c) dopuszczalna wysokoŌń budynków do 
15m, 

d) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych zabudowy – trzy, 

e) geometria dachu - jedno-, dwu- lub wielo-
spadowy, o kņcie nachylenia głównych 
połaci dachu od 20° do 45°, 

f) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych - 
pastelowa, zakaz stosowania barw ja-
skrawych, 

g) kolorystyka dachów - stonowana, zakaz 
stosowania barw jaskrawych, 

h) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej– 2000m2, 

i) minimalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy powierzchni działki budowlanej – 
0,3, 

j) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci za-
budowy powierzchni działki budowlanej – 
1,0, 

k) minimalna powierzchnia czynna biolo-
gicznie – 30% powierzchni działki budow-
lanej lub terenu inwestycyjnego, 

l) maksymalna zabudowana powierzchnia 
działki, włņcznie z nawierzchniami dojŌń i 
dojazdów – 70%, 

m) wysokoŌń ogrodzenia – 1,8m, w tym mak-
symalnie 30% w formie pełnej, 

n) od strony dróg zabrania siň wykonywania 
ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych, za 
wyjņtkiem elementów do budowy słupów 
i podmurówek; 

6) zagospodarowanie terenu zieleniņ urzņdzonņ 
z przewagņ gatunków rodzimych; 

7) warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla 
budynku mieszkalnego, o którym mowa w 
pkt 2: 

a) wysokoŌń zabudowy mieszkaniowej do 
12m, 

b) maksymalna liczba kondygnacji nadziem-
nych zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – trzy, 

c) geometria dachu – jedno-, dwu- lub wie-
lospadowy o kņcie pochylenia głównych 
połaci dachu od 20° do 45°, 

d) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych - 
pastelowa, zakaz stosowania barw ja-
skrawych, 

e) kolorystyka dachów - stonowana, zakaz 
stosowania barw jaskrawych. 

§ 41. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia UO-1, UO-2 
ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren obiektów 
oŌwiaty; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – obiekty i urzņ-
dzenia budowlane zwiņzane z funkcjņ pod-
stawowņ sportem, rekreacjņ, zieleŊ towarzy-
szņca, drogi wewnňtrzne; 

3) warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza siň realizacjň budynków wraz z 
instalacjami i urzņdzeniami technicznymi, 
zwiņzanymi z przeznaczeniem terenu usta-
lonym w pkt 1, a takŐe sportem i rekreacjņ, 

b) linie zabudowy – w odległoŌciach wska-
zanych na rysunkach planu, 

c) maksymalna wysokoŌń zabudowy - 15m, 

d) geometria dachu – wielospadowy, o kņcie 
nachylenia głównych połaci dachu od 20° 
do 45°, 

e) kolorystyka elewacji Ōcian zewnňtrznych - 
pastelowa, zakaz stosowania barw ja-
skrawych,, 

f) kolorystyka dachów stonowana, zakaz 
stosowania barw jaskrawych, 

g) minimalna powierzchnia czynna biolo-
gicznie – 30% powierzchni działki budow-
lanej lub terenu inwestycyjnego, 
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h) maksymalna zabudowana powierzchnia 
działki, włņcznie z nawierzchniami dojŌń i 
dojazdów – 70%, 

i) wysokoŌń ogrodzenia – 1,8m, w tym mak-
symalnie 30% w formie pełnej; 

4) zagospodarowanie terenu zieleniņ urzņdzonņ 
z przewagņ gatunków rodzimych. 

§ 42. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KDG-1 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren poszerze-
nia drogi publicznej klasy głównej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
– 2,5m. 

§ 43. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KDG-2 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – droga publicz-
na klasy głównej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
- wg stanu istniejņcego, zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 44. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KDD-1 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi 
publicznej klasy dojazdowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu – 10m. 

§ 45. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KDD-2 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi 
publicznej klasy dojazdowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu - 8m. 

§ 46. Dla terenu oznaczonego symbolami 
KDD-3 i KDD-4 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren poszerze-
nia drogi publicznej klasy dojazdowej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
dla terenu KDD-3 zgodnie z rysunkiem planu 
– maksymalnie 6m.; 

4) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
dla terenu KDD-4 zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 47. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KDD-5 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi 
publicznej klasy dojazdowej lub jej poszerze-
nia; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej niŐ 8m. 

§ 48. Dla terenu oznaczonego symbolami od 
KDW-1 do KDW-11 oraz KDW-13 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe - teren drogi 
wewnňtrznej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infra-
struktury technicznej; 

3) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņ-
cych dla terenu KDW-1 zgodnie z rysunkiem 
planu – 10m; 

4) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņ-
cych dla terenu KDW-2 zgodnie z rysunkiem 
planu – 8m; 

5) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņ-
cych dla terenu KDW-3 zgodnie z rysunkiem 
planu – 8m; 

6) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņ-
cych dla terenu KDW-4 zgodnie z rysunkiem 
planu – 8m; 

7) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņ-
cych dla terenu KDW-5 zgodnie z rysunkiem 
planu – 8m; 

8) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņ-
cych dla terenu KDW-6 zgodnie z rysunkiem 
planu – 10m; 

9) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņ-
cych dla terenu KDW-7 zgodnie z rysunkiem 
planu – 10m; 

10) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņ-
cych dla terenu KDW-8 zgodnie z rysunkiem 
planu –10m; 

11) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņ-
cych dla terenu KDW-9 zgodnie z rysunkiem 
planu – 9m; 

12) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņ-
cych dla terenu KDW-10 zgodnie z rysun-
kiem planu –12m; 

13) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņ-
cych dla terenu KDW-11 zgodnie z rysun-
kiem planu – 8m; 

14) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņ-
cych dla terenu KDW-13 zgodnie z rysun-
kiem planu – 10m. 
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§ 49. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KDW-12, ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe - droga we-
wnňtrzna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruk-
tury technicznej; 

3) szerokoŌń terenu w liniach rozgraniczajņcych 
3m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 50. Dla terenu oznaczonego symbolami 
WS1-1, WS1-2, WS1-3 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych Ōródlņdowych; 

2) wszelkie zagospodarowanie musi byń podpo-
rzņdkowane powszechnemu, zwykłemu lub 
szczególnemu korzystaniu z wód, o których 
mowa w przepisach odrňbnych; 

3) zakazuje siň zabudowywania i przykrywania 
terenów wód powierzchniowych, za wyjņt-
kiem tych odcinków, które stanowiń bňdņ 
przedłuŐenie ciņgów komunikacyjnych. 

§ 51. Dla terenu oznaczonego symbolem 
WS2-1 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych Ōródlņdowych stojņcych, 
do włņczenia w zagospodarowanie terenów 
przyległych; 

2) zakazuje siň zabudowywania i przykrywania 
terenów wód powierzchniowych. 

§ 52. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami ZI-1, ZI-2, ZI-3, ZI-4, ZI-5 ustala 
siň:  

1) przeznaczenie podstawowe - zieleŊ; 

2) zakaz zabudowy kubaturowej; 

3) sposób zagospodarowania zieleniņ wysokņ i 
niskņ jako urzņdzonņ 

§ 53. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia KS-1 ustala siň:  

1) przeznaczenie podstawowe – tereny parkin-
gów i placów manewrowych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: przystanki i za-
toki autobusowe; 

3) obowiņzek podczyszczania wód deszczowych 
i roztopowych stosownie do przepisów od-
rňbnych. 

Rozdział 14 
Ustalenia szczegółowe  

w zakresie obsługi komunikacyjnej  
terenów funkcjonalnych 

§ 54. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem P/U-1 ustala siň obsługň ko-
munikacyjnņ z przyległej drogi powiatowej 
3727W, klasy zbiorczej, oznaczonej informacyj-
nie na rysunku planu symbolem KDZ. 

§ 55. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN/U-1 i MN/U-2, ustala siň 
obsługň komunikacyjnņ z przyległej drogi gmin-
nej, klasy dojazdowej, oznaczonej informacyjnie 
na rysunku planu symbolem KDD.  

§ 56. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem UO-1 ustala siň obsługň ko-
munikacyjnņ z przyległej drogi gminnej, klasy 
dojazdowej, oznaczonej informacyjnie na rysun-
ku planu symbolem KDD oraz z drogi gminnej, 
klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDD-1.  

§ 57. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami P/U-2 i P/U-3 ustala siň obsłu-
gň komunikacyjnņ z drogi gminnej, klasy dojaz-
dowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDD-2, lub z przyległej drogi gminnej, klasy 
lokalnej, oznaczonej informacyjnie na rysunku 
planu symbolem KDL.  

§ 58. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U-3 ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ, zgodnie ze stanem istniejņcym z 
przyległej drogi wojewódzkiej nr 541, klasy 
głównej, oznaczonej informacyjnie na rysunku 
planu symbolem KDG.  

§ 59. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN/U-4 i MN/U-6 ustala siň 
obsługň komunikacyjnņ z drogi wewnňtrznej 
KDW-1 lub z drogi wojewódzkiej nr 541, klasy 
głównej, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem KDG-1.  

§ 60. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MW/U-1 i P/U-7, ustala siň 
obsługň z przyległej drogi gminnej, klasy lokal-
nej, oznaczonej informacyjnie na rysunku planu 
symbolem KDL.  

§ 61. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN/U-7, MN/U-8 ustala siň 
obsługň komunikacyjnņ z przyległej drogi po-
wiatowej, klasy zbiorczej nr 3715W, oznaczonej 
informacyjnie na rysunku planu symbolem KDZ 
lub z dróg wewnňtrznych KDW-3, KDW-2.  

§ 62. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem UO-2 ustala siň obsługň ko-
munikacyjnņ z przyległej drogi gminnej, klasy 
lokalnej, oznaczonej informacyjnie na rysunku 
planu symbolem KDL.  

§ 63. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN/U-10 i MN/U-11 ustala siň 
obsługň komunikacyjnņ z drogi wewnňtrznej 
KDW-4.  

§ 64. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U-12 ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ z przyległej drogi gminnej, klasy 
lokalnej, oznaczonej informacyjnie na rysunku 
planu symbolem KDL lub z drogi wewnňtrznej 
KDW-5.  
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§ 65. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U-13 ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ z przyległej drogi gminnej, klasy 
lokalnej, oznaczonej informacyjnie na rysunku 
planu symbolem KDL.  

§ 66. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami P/U-4 i P/U-5 ustala siň obsłu-
gň komunikacyjnņ z drogi powiatowej nr 2999W, 
klasy głównej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDG-2 lub z drogi gminnej, klasy 
dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KDD-5.  

§ 67. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem P/U-6 ustala siň obsługň ko-
munikacyjnņ z drogi powiatowej nr 2999W, kla-
sy głównej, oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KDG-2.  

§ 68. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U-14 ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ z przyległej drogi gminnej, klasy 
dojazdowej, oznaczonej informacyjnie na rysun-
ku planu symbolem KDD lub z dróg wewnňtrz-
nych oznaczonych na rysunku planu symbolem 
KDW-9 lub KDW-7.  

§ 69. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U-15 ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ z dróg wewnňtrznych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KDW-9 lub 
KDW-7.  

§ 70. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U-16 ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ z dróg wewnňtrznych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KDW-6 lub 
KDW-7.  

§ 71. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN/U-17 i MN/U-18 ustala siň 
obsługň komunikacyjnņ z dróg wewnňtrznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem  
KDW-8 lub KDW-6.  

§ 72. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U-19 ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ z przyległej drogi gminnej, klasy 
dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KDD lub z drogi wewnňtrznej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDW-10.  

§ 73. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN/U-20 i MN/U-21 ustala siň 
obsługň komunikacyjnņ z dróg wewnňtrznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW-
10 lub KDW-11.  

§ 74. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN/U-22 i RM-1 ustala siň 
obsługň komunikacyjnņ z przyległej drogi po-
wiatowej nr 2999W, klasy głównej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDG.  

§ 75. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami ML-1 i ML-2 ustala siň obsługň 
komunikacyjnņ z drogi wewnňtrznej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDW-13.  

Dział VI 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 76. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala siň stawkň opłaty od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci dla terenów funkcjonalnych ob-
jňtych przedmiotowym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w wysoko-
Ōci: 

1) MN/U – 20%; 

2) RM – 5%; 

3) MW/U – 20%; 

4) UO – 1%; 

5) ML – 20%; 

6) P/U –20%; 

7) WS – 1%; 

8) ZI – 1%; 

9) KS – 1%; 

10) KDG – 1%; 

11) KDL – 1%; 

12) KDD – 1% 

13) KDW – 1%. 

§ 77. Realizacjň uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Mochowo.  

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

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Barbara Kozakiewicz 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49776 – Poz. 8230 
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Dziennik Urzňdowy 
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Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49787 – Poz. 8230 
 

Załņcznik nr 12 
do uchwały nr 69/XIII/11 

Rady Gminy w Mochowie 
z dnia 30 listopada 2011r. 

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

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samo-
rzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 22 sierp-
nia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Mochowo rozstrzyga, co 
nastňpuje: 

I. Zadania własne gminy 

Do zadaŊ własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, realizowanych na terenie objňtym pla-
nem miejscowym, finansowanych z udziałem Ōrodków z budŐetu gminy zalicza siň: 

 budowň wodociņgów i urzņdzeŊ wodociņgowych, 

 budowň kanalizacji sanitarnej z urzņdzeniami, 

 budowň dróg gminnych. 

Przepisom o finansach publicznych podlegajņ inwestycje, które realizowane sņ z udziałem Ōrodków pu-
blicznych zdefiniowanych w art.5  ustawy o finansach publicznych oraz Ōrodków pochodzņcych z fundu-
szy strukturalnych UE. 

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, okreŌlone w art. 7 ust. 1 ustawy o 
samorzņdzie gminnym, jak: 

a) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ, 

b) zaopatrzenie w energiň cieplnņ, 

c) zaopatrzenie w gaz, 

podlegajņ dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizujņ przed-
siňbiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia energiň elektrycznņ, cieplnņ i paliwa gazo-
we nie sņ finansowane z udziałem Ōrodków z budŐetu gminy. 

II. Budowa dróg 

Budowa i rozbudowa dróg gminnych oznaczonych w planie symbolami od KDD-1 do KDD-5 realizowana 
bňdzie przez Gminň Mochowo. 

Dla dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym – wojewódzkiej nr 541, klasy głównej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDG-1 oraz powiatowej nr 2999W, klasy głównej, oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem KDG-2 zasady realizacji i finansowania przebudowy drogi, okreŌlņ stosowne umowy po-
miňdzy Gminņ Mochowo a właŌciwym zarzņdcņ drogi. 

III. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w pkt I i II 

1) realizacja inwestycji bňdzie przebiegań zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami, w tym m.in. ustawņ 
Prawo budowlane, ustawņ o zamówieniach publicznych, o samorzņdzie gminnych, gospodarce ko-
munalnej i o ochronie Ōrodowiska, 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizo-
wane bňdņ w sposób okreŌlony zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami, 

3) realizacja i finansowanie pozostałych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, nie wyszcze-
gólnionych w pkt I i II bňdzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

IV. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, ujňtych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 22 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), przy czym: 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 235 – 49788 – Poz. 8230 
 
1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu gminy ustala siň w uchwale budŐetowej. 

Zadania w zakresie budowy dróg ponadlokalnych finansowane bňdņ na podstawie porozumieŊ z innymi 
podmiotami. 

Zadania w zakresie budowy sieci wodociņgowej i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 bňdņ finan-
sowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň  i 
zbiorowym odprowadzeniu Ōcieków  (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŎn. zm.), ze Ōrodków budŐetu 
gminy lub poprzez partnerstwo publicznoprawne. 

Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych bňdņ finansowane na podstawie art. 7 
ustawy Prawo energetyczne  (t.j. Dz.U. Z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŎn. zm.) 

Prognozowane Ŏródła finansowania przez gminň: 

1) dochody własne, 

2) dotacje, 

3) kredyty i poŐyczki preferencyjne, 

4) fundusze Unii Europejskiej, 

5) udział podmiotów gospodarczych. 
 
 

Załņcznik nr 13 
do uchwały nr 69/XIII/11 

Rady Gminy w Mochowie 
z dnia 30 listopada 2011r. 

 
SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŏONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOCHOWO, 
dla fragmentów wsi Ligowo, Rokicie, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele,  

BoŐewo, BoŐewo Nowe, ŏółtowo, Grodnia 
 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszajņcego 

uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoŌci 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie Wójta w sprawie 
rozpatrzenia uwag 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňdniona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 11. 

1 19.09.2011 DANE OSOBOWE 
87-605 Tłuchowo 

 

Dopuszczenie moŐliwoŌci 
wybudowania budynku 
mieszkalnego 
wolnostojņcego właŌciciela 
prowadzņcego działalnoŌń 
gospodarczņ na terenach 
P/U 

Mochowo 
dz.ew. nr 135 

P/U Tak  Uwaga zasadna 

2 05.10.2011 DANE OSOBOWE 
09-215 BoŐewo 

Zwiňkszenie obszaru 
objňtego planem 
miejscowym, zgodnie z 
wnioskiem złoŐonym  
w 2009 r. z 0,5 do 3 ha. 

Nieoznaczone 
(BoŐewo Nowe 
dz. ew. nr 22/2) 

MN/U  Nie Brak moŐliwoŌci formalnych 
uwzglňdnienia uwagi, gdyŐ 
zasiňg przestrzenny planu 
miejscowego precyzuje 
uchwała nr 202/XXXII/10 Rady 
Gminy Mochowo z dnia  
28 stycznia 2010r. w sprawie 
przystņpienia do opracowania 
planu miejscowego. 

3 19.10.2011. DANE OSOBOWE 
09-214 Mochowo 

Zmniejszenie szerokoŌci 
terenu przeznaczonego pod 
drogň wojewódzkņ nr 541 

Mochowo 
Nowe dz. ew. 

nr 17 

KDG Tak  Zmniejszono szerokoŌń 
projektowanego pasa 
drogowego z 6 do 2,5 m. 
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