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UCHWAŁA Nr VII/40/2011 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek  
nr 214, 215, 216 i 217 położonych w miejscowości Sacin w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą  

na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do D. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŝniejszymi zmianami), w wykonaniu 
uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad 
Pilicą nr XLIV/277/2010 z dnia 12 marca 2010r. w 
sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy uchwalonego uchwałą nr 
XX/127/2004 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z 
dnia 8 paŝdziernika 2004r. na terenie działek nr 
214, 215, 216 i 217 połoşonych w miejscowości 
Sacin na obszarze zaznaczonym na załączniku 
graficznym nr 1, literami od A do D Rada Miej-
ska w Nowym Mieście nad Pilicą uchwala, co 
następuje: 

Rozdział 1 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru oznaczonego 
na załączniku graficznym nr 1 literami: A, B, C, 
D,-A o powierzchni ok. 0,69ha - zwany dalej pla-
nem. 

§ 2.1. Granice obszaru objętego planem wy-
znaczają linie i granice:  

- od północy: północna granica działki nr ewi-
dencyjny 214  

- od wschodu: linia rozgraniczająca drogę KD  

- od południa: południowa granica działki  
nr ewidencyjny 217  

- od zachodu: zachodnia granica działek  
nr ewidencyjny 214, 215, 216 i 217. 

2. Obszar objęty planem określony został gra-
ficznie literami od A do D, na rysunku planu w 
skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Podstawą sporządzenia planu, określonego 
w ust. 1 są: 

1) uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/277/2010 z 
dnia 12 marca 2010r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nowe Miasto nad Pilicą na działkach nr ew. 
214, 215, 216 i 217 połoşonych w miejscowo-
ści Sacin. 

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy 
Nowe Miasto nad Pilicą uchwalonego uchwa-
łą nr XXIV/145/2000 Rady Miejskiej w Nowym 
Mieście z dnia 23 sierpnia 2000r. z póŝniej-
szymi zmianami. 
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§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o róşnym przeznaczeniu i róş-
nych zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;  

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

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych;  

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaŝniki 
intensywności zabudowy;  

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

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów. 

§ 4.1. Ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne zawarte w rysunku planu: 

1) granica obszaru objętego planem miejsco-
wym; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu, funkcji, zasadach zagospodaro-
wania oraz ich oznaczenia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy ulic. 

4) linie określające strefy ochrony wartości kul-
turowych i przyrodniczych. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte w 
rysunku planu, a nie ujęte w ust. 1, nie stanowią 
ustaleń planu chyba, şe w ustaleniach szczegó-
łowych określono inaczej. 

§ 5.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumieć miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru oznaczonego symbolami od A do D 
na działkach nr ew. 214, 215, 216 i 217 poło-
şonych w miejscowości Sacin, zwany dalej 
planem. 

2) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Mie-
ście nad Pilicą, o ile z treści przepisu nie 
wynika inaczej; 

3) przepisach szczególnych i odrębnych – na-
leşy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem, wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych; 

4) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły; 

5) obszarze – naleşy przez to rozumieć obszar 
objęty niniejszym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, składający się z tere-
nów o róşnym przeznaczeniu podstawo-
wym; 

6) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar o 
określonym przeznaczeniu podstawowym, 
wyznaczony w rysunku planu liniami roz-
graniczającymi; 

7) przeznaczeniu podstawowym (dominującej 
lub preferowanej funkcji) – naleşy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powin-
no przewaşać na danym obszarze, wyod-
rębnionym liniami rozgraniczającymi; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym (funkcjach 
dopuszczalnych lub uzupełniających) – na-
leşy przez to rozumieć rodzaje przeznacze-
nia inne, niş podstawowe, które uzupełniają 
lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe; 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leşy przez to rozumieć moşliwość swobod-
nego sytuowania budynków i innych obiek-
tów kubaturowych, lecz bez prawa przekra-
czania tej linii. 

10) kącie połoşenia granic działki w stosunku 
do pasa drogowego - naleşy przez to rozu-
mieć kąt połoşenia granic działki budowla-
nej w stosunku do linii rozgraniczającej 
przylegającej do niej drogi publicznej; 

11) maksymalnej (minimalnej) wysokości zabu-
dowy - naleşy przez to rozumieć nieprzekra-
czalny, pionowy wymiar budynku (w me-
trach), mierzony od średniego poziomu te-
renu przed głównym wejściem do budynku, 
do najwyşej połoşonej krawędzi dachu (ka-
lenicy) lub punktu zbiegu połaci dacho-
wych; 

12) liczbie kondygnacji - naleşy przez to rozu-
mieć liczbę kondygnacji uşytkowych, nad-
ziemnych budynku; 

13) wskaŝniku powierzchni biologicznie czynnej 
– naleşy przez to rozumieć najmniejszą, 
nieprzekraczalną wartość procentową sto-
sunku powierzchni biologicznie czynnych 
na terenie działki inwestycyjnej (terenu) do 
całkowitej powierzchni działki inwestycyjnej 
(terenu); 

14) obiektach lub budynkach tymczasowych - 
naleşy przez to rozumieć obiekty budowla-
ne, przeznaczone do czasowego uşytkowa-
nia w okresie krótszym od ich trwałości 
technicznej, przewidziane do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a takşe obiekty 
budowlane, nie połączone trwale z grun-
tem, z wyjątkiem obiektów i budynków to-
warzyszących budowie, lokalizowanych na 
czas nie dłuşszy niş czas budowy; 
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15) usługach nieuciąşliwych dla otoczenia – 

naleşy przez to rozumieć działalność, która 
nie będzie powodować emisji hałasu, pro-
mieniowania elektromagnetycznego, zanie-
czyszczeń gazowych i pyłowych oraz odo-
rów do atmosfery, zanieczyszczenia lub ska-
şenia gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, wibracji oraz innych uciąşliwości 
a takşe nie będzie niekorzystnie oddziały-
wać na zasoby środowiska przyrodniczego; 
ewentualne oddziaływanie wynikające z 
planowanych przedsięwzięć i prowadzonej 
działalności winno być ograniczone do te-
renu, do którego inwestor/uşytkownik ma 
tytuł prawny; zasady i warunki zagospoda-
rowania dla przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko regulują 
przepisy szczególne. 

2. W odniesieniu do innych określeń uşytych 
w planie i nie ujętych w § 5, ust. 1, naleşy sto-
sować definicje zgodne z obowiązującymi prze-
pisami i aktami prawnymi. 

§ 6.1. Plan wyznacza tereny o następującym 
przeznaczeniu podstawowym: MR/MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednoro-
dzinnej; RZ – tereny łąk i nieuşytków, KD – tere-
ny dróg dojazdowych; 

2. Dla terenów określonych w ust. 1 plan wy-
znacza funkcje uzupełniające w stosunku do 
przeznaczenia podstawowego określone w usta-
leniach szczegółowych w rozdziale 3 niniejszej 
uchwały. 

3. Tereny, których przeznaczenie plan zmie-
nia, mogą być wykorzystywane w sposób do-
tychczasowy do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem, o ile z ustaleń szczegółowych 
nie wynika inaczej. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne obowiązujące  

na całym obszarze objętym planem 

§ 7.1. Plan określa zasady ochrony i kształto-
wania elementów kompozycji przestrzennej: 

1) Plan wyznacza linie rozgraniczające przezna-
czenia terenów oraz nieprzekraczalne linie 
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i usta-
leniami szczegółowymi; 

§ 8.1. Plan określa następujące zasady 
ochrony środowiska. 

1) na obszarze objętym planem zabrania się - 
wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do 
ziemi lub wód otwartych, - składowania lub 
zakopywania padliny, - składowania odpa-
dów, z wyjątkiem lokalizacji zagospodarowa-
nych miejsc czasowego gromadzenia odpa-

dów wytwarzanych na obszarze objętym pla-
nem, 

2) czasowe gromadzenie wszelkiego rodzaju 
odpadków bytowo-gospodarczych na terenie 
objętym planem w szczelnych systematycz-
nie opróşnianych lub wymienianych pojem-
nikach w pełni zabezpieczających odpadki 
przed spłukiwaniem wodami opadowymi, - 
warunki magazynowania odpadów wytwa-
rzanych w związku z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą określone zostaną kaşdora-
zowo w projekcie kwalifikowaniem przedsię-
wzięcia do sporządzenia raportu o oddziały-
waniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 
2573 z póŝniejszymi zmianami) 6 budowla-
nym przedsięwzięcia i zaakceptowane przez 
stosowne organy na podstawie przepisów 
odrębnych (szczególnych)2; 

3) na obszarze objętym planem zakazuje się 
lokalizowania przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, z wyjąt-
kiem obiektów infrastruktury technicznej i 
obsługi komunikacyjnej oraz innych obiektów 
warunkujących osiągnięcie współczesnych 
standardów cywilizacyjnych w zakresie wa-
runków şycia, w zakresie niezbędnym dla 
mieszkańców i uşytkowników terenu. Lokali-
zacja inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej odbywać się będzie na 
warunkach określonych w przepisach odręb-
nych; 

4) warunki realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko określą 
odpowiednie organy na podstawie obowią-
zujących przepisów odrębnych (szczegól-
nych3); organy wydające stosowne decyzje 
określą potrzebę i zakres opracowania rapor-
tu o oddziaływaniu na środowisko przedsię-
wzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 
stan środowiska; 

5) zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę oraz zbiorowego odprowadzania ście-
ków określają przepisy odrębne (szczegól-
ne)4;  

6) postępowanie dotyczące odprowadzania 
ścieków technologicznych regulują przepisy 
odrębne (szczególne)5; 

7) podejmowanie działalności gospodarczej 
związanej z wprowadzaniem zanieczyszczeń 
do powietrza atmosferycznego w przypad-
kach określonych przepisami szczególnymi 
moşe wymagać uzyskania stosownego po-
zwolenia; 

8) ewentualny zasięg oddziaływania obiektów o 
funkcjach niemieszkaniowych nie moşe prze-
kroczyć granic terenu, do którego zaintere-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 91 – 17024 – Poz. 2918 
 

sowany ma tytuł prawny za wyjątkiem przed-
sięwzięć określonych w ppkt 3) lokalizowa-
nych na warunkach określonych w przepi-
sach odrębnych. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony 
środowiska przyrodniczego na obszarze objętym 
planem:  

1) ochrona przyrody polegająca na zachowaniu, 
zrównowaşonym uşytkowaniu oraz odnawia-
niu zasobów, tworów i składników przyrody 
winna być realizowana w oparciu o zasady 
określone w przepisach odrębnych (szcze-
gólnych)6, - występujące na obszarze opra-
cowania tereny zieleni i zadrzewienia, w tym 
w szczególności starodrzewy podlegają 
ochronie w oparciu o przepisy odrębne, 
ewentualne wycięcie drzewa wymaga uzy-
skania zezwolenia odpowiedniego organu, 
zgodnie z przepisami odrębnymi (j.w.), 

2) występujące na obszarze opracowania wszel-
kie formy zieleni, w tym mogące mieć wpływ 
na klimat akustyczny i warunki aerosanitarne 
obszaru objętego planem podlegają ochro-
nie; istniejąca zieleń przydroşna i przydomo-
wa winna być odpowiednio pielęgnowana i 
uzupełniana w toku realizacji planu, w rym 
głównie odpowiednio dobranymi do funkcji 
formami o charakterze osłonowym wzdłuş 
dróg o charakterze ogólnomiejskim. 

3) Dla obszarów o złoşonych warunkach grun-
towych, obowiązują przepisy szczególne. 

§ 9.1. Na obszarze objętym planem nie wy-
stępują tereny i obiekty objęte prawną ochroną 
dziedzictwa kulturowego. 

2. O wszelkich znaleziskach archeologicznych 
dokonywanych w toku prowadzenia prac ziem-
nych i budowlanych na obszarze objętym pla-
nem naleşy zgłaszać Wojewódzkiemu Konser-
watorowi Zabytków, niezwłocznie przerywając 
te prace. 

§ 10.1. Plan określa parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu:  

1) gabaryty i wysokość zabudowy - zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi; 

2) intensywność zabudowy - zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie 
czynnej - zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi; 

4) zasady kształtowania geometrii i pokrycia 
dachu - zgodnie z ustaleniami szczegółowy-
mi. 

§ 11.1. Plan ustala zasady lokalizowania bu-
dynków na działkach budowlanych. 

1) lokalizację budynku na działce budowlanej 
zgodnie z wyznaczonymi w planie nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy. 

2) moşliwość lokalizacji budynków mieszkal-
nych, gospodarczych i usługowych bezpo-
średnio przy granicy działki zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. 

§ 12.1. Plan określa zasady lokalizowania 
ogrodzeń: 

1) Plan ustala realizację ogrodzeń wydzielają-
cych działki budowlane, przy czym ogrodze-
nia od strony frontu działki powinny spełniać 
następujące warunki:  

a) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 1,8m od poziomu po-
wierzchni terenu; 

b) ogrodzenie naleşy lokalizować w linii roz-
graniczającej ulicy, działki, przy dopusz-
czalnym wycofaniu ogrodzenia w głąb 
działki nie więcej niş 2m. 

c) w przypadku realizacji sieci gazowych - w 
odległości nie mniejszej niş 0,5m od gazo-
ciągu średniego ciśnienia, w przypadku 
gazociągów wysokiego ciśnienia uzgad-
niać z dysponentem gazociągu;  

d) ogrodzenie powinno być aşurowe co naj-
mniej powyşej 0,6m od poziomu terenu; 

e) naleşy dokonać naroşnego ścięcia ogro-
dzenia w celu zapewnienia wolnego od 
przeszkód pola widoczności, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

§ 13.1. Plan określa zasady lokalizowania 
urządzeń reklamowych, takich jak reklamy, znaki 
informacyjno-plastyczne oraz nośniki reklamo-
we: 

1) Plan zakazuje lokalizowania urządzeń rekla-
mowych: 

a) w sposób powodujący utrudnienia w ko-
munikacji pieszej i kołowej; 

b) na poboczach ulic w sposób niezgodny z 
przepisami prawa budowlanego oraz 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 
ruchu drogowego (skrajna linia krawędzi 
nośnika reklamowego i planszy reklamo-
wej powinna być oddalona od krawędzi 
jezdni min.2,5m);  

c) w miejscach i w sposób zastrzeşony dla 
znaków drogowych lub w sposób utrud-
niający ich odczytanie; 
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d) na budowlach i urządzeniach infrastruktu-
ry technicznej, takich jak: wygrodzenia i 
barierki zabezpieczające, elektroenerge-
tyczne i telekomunikacyjne szafki kontrol-
ne, słupy trakcji elektrycznych, stacje 
transformatorowe, czerpnie i wyrzutnie 
powietrza urządzeń wentylacyjnych;  

e) w sposób przesłaniający obiekty budow-
lane, bez uzgodnienia z właścicielem prze-
słanianego obiektu; 

f) w sposób powodujący uniemoşliwianie 
odczytania kompozycji przestrzennej ukła-
dów urbanistycznych (place, aleje, ciągi 
uliczne) i widoków na obiekty zabytkowe, 
poprzez przesłonięcie powiązań widoko-
wych. 

2) Tymczasowe ogrodzenia placów budowy 
mogą być wykorzystywane do celów rekla-
mowych bez ograniczeń, na czas nie dłuşszy 
niş czas trwania budowy. 

3) Maksymalna powierzchnia reklamy wolno-
stojącej nie związanej trwale z gruntem nie 
moşe przekroczyć 3m2. 

4) Inne szczegółowe ustalenia dotyczące roz-
mieszczania reklam i znaków informacyjno-
plastycznych uchwalane przez Radę Miasta i 
Gminy nie stanowią zmiany planu. 

§ 14.1. Plan określa następujące warunki w 
zakresie podziału nieruchomości: 

1) wydzielenie nowej działki budowlanej jest 
moşliwe po spełnieniu warunków określo-
nych w ustaleniach szczegółowych dla tego 
terenu, 

2) działki budowlane powstałe na skutek podzia-
łu działek istniejących muszą mieć dostęp do 
drogi publicznej zgodnie z przepisami szcze-
gółowymi, 

3) w przypadku braku bezpośredniego dostępu 
do drogi publicznej, podział działek jest moş-
liwy tylko dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową pod warunkiem 
zrealizowania drogi wewnętrznej z bezpo-
średnim dostępem do drogi publicznej, 

4) plan adaptuje istniejące fronty i granice dzia-
łek oraz ich kąt połoşenia. 

§ 15.1. Plan ustala następujące ogólne zasady 
realizacji programu miejsc postojowych dla sa-
mochodów: 

- co najmniej 1 miejsce na działce dla zabudo-
wy mieszkaniowej, jednorodzinnej - zalecane 
2 miejsca,  

- co najmniej 2 miejsca postojowe na 100m2 
powierzchni uşytkowej usług, handlu, biura. 

2. Miejsca postojowe naleşy realizować w ob-
rębie nieruchomości właściciela lub uşytkownika 
obiektu. 

§ 16.1. Budynki i lokale uşyteczności publicz-
nej oraz przestrzenie publiczne (ulice, place, 
parkingi, chodniki, schody terenowe itp.) winny 
być projektowane i realizowane w sposób umoş-
liwiający korzystanie z nich niepełnosprawnym, 
a istniejące – modernizowane pod tym kątem. 

§ 17. W celu zapewnienia wymogów obrony 
cywilnej i ochrony ludności naleşy: 

1. W przypadku realizacji nowych oraz dokony-
wania modernizacji, remontów lub adaptacji 
obiektów uşyteczności publicznej lub grupu-
jących miejsca pracy, naleşy zrealizować 
ukrycia w podpiwniczeniach, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi w zakresie wymogów 
obrony cywilnej oraz uwzględnić inne posta-
nowienia zawarte w aktualnych przepisach w 
tym zakresie; dokumentacja techniczna wy-
mienionych zamierzeń inwestycyjnych wy-
maga uzyskania pozytywnego uzgodnienia 
odpowiedniego organu Zarządzania Kryzy-
sowego, Ochrony Ludności i Spraw Obron-
nych na kolejnych etapach decyzyjnych. 

2. Zarezerwować tereny wolne od infrastruktury 
technicznej pod budownictwo ochronne, 
wolnostojące, wykonywane doraŝnie w okre-
sie podwyşszonej gotowości obronnej Pań-
stwa. 

3. Zapewnić ciągłe dostawy wody dla ludności i 
urządzeń specjalnych w sytuacjach szczegól-
nych. 

4. Stworzyć warunki umoşliwiające wykonanie 
studni awaryjnych na terenach o duşej inten-
sywności zabudowy w celu pokrycia mini-
malnych potrzeb wody pitnej dla ludności. 

5. Realizować przedsięwzięcia związane z przy-
gotowaniem i realizacją zaciemnienia oświe-
tlenia na terenach zabudowanych i w zakła-
dach pracy. 

6. Sprawować nadzór nad przygotowywaniem i 
zapewnieniem funkcjonowania budowli 
obronnych i urządzeń specjalnych na potrze-
by zarządzania kryzysowego. 10. 

7. W przypadku realizacji nowych oraz dokony-
wania modernizacji lub remontów obiektów 
uşyteczności publicznej lub grupujących 
miejsca pracy, naleşy zrealizować ukrycia w 
podpiwniczeniach, zgodnie z przepisami 
szczególnymi w zakresie wymogów obrony 
cywilnej oraz uwzględnić inne postanowienia 
zawarte w przepisach gminnych w tym za-
kresie. Dokumentacja techniczna w/w zamie-
rzeń inwestycyjnych wymaga uzyskania po-
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zytywnego uzgodnienia odpowiedniego or-
ganu Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych na kolejnych 
etapach decyzyjnych. 

§ 18. W przypadku zmiany przepisów szcze-
gólnych, zakres przestrzenny ustaleń planu nie 
ulega zmianie, z tym, şe nowe regulacje prawne 
naleşy uwzględnić w toku czynności decyzyj-
nych zmierzających do realizacji planu. 

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 19.1. Na terenach oznaczonych w rysunku 
planu symbolami: MR/MN (o powierzchni ok. 
0,42ha) plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudo-
wa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzin-
na. 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) zabudowa gospodarcza, 

b) garaşe wbudowane w bryłę budynku 
mieszkalnego, gospodarczego lub wolno-
stojące, 

c) usługi o uciąşliwości nie wykraczającej 
poza granice działki wbudowane w budy-
nek mieszkalny lub wolnostojące dla pro-
wadzenia działalności gospodarczej zwią-
zanej z bytowaniem mieszkańców, 

d) urządzenia infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych, 

e) urządzenia komunikacji, dojazdy, place 
manewrowe, parkingi, 

f) zieleń urządzona, 

g) obiekty małej architektury, 

h) Inwestycje celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej lokalizowane na wa-
runkach określonych w przepisach odręb-
nych. 

3) plan ustala realizację nowej zabudowy z za-
chowaniem następujących warunków zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:  

a) podział na działki budowlane wymaga za-
pewnienia im obsługi komunikacyjnej 
zgodnie z przepisami szczegółowymi w 
zakresie gospodarki nieruchomościami 
oraz warunkami technicznymi jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie, 11 

b) wydzielanie działek moşe się odbywać w 
ramach istniejących podziałów własno-
ściowych lub w wyniku zniesienia własno-
ści po uprzednim wykonaniu projektu po-
działu, 

c) powierzchnia biologicznie czynna terenu – 
min 40%. 

d) budynki usługowe - liczba kondygnacji: 
jedna, wysokość głównej kalenicy od 
średniego poziomu terenu przed głównym 
wejściem do budynku wyznacza się na 
max do 8,0m. 

e) budynki gospodarcze w odrębnych kuba-
turach - liczba kondygnacji: jedna, wyso-
kość głównej kalenicy od średniego po-
ziomu terenu przed głównym wejściem do 
budynku wyznacza się na max do 8,0m. 

f) budynki mieszkalne - liczba kondygnacji: 
dwie w tym poddasze uşytkowe, wyso-
kość głównej kalenicy od średniego po-
ziomu terenu przed głównym wejściem do 
budynku wyznacza się na max do 9,0m. 

g) minimalna wielkość wydzielonych działek 
pod budynki mieszkalne, jednorodzinne – 
1000m2. 

h) minimalna wielkość wydzielonych działek 
pod zabudowę zagrodową – 2000m2. 

i) szerokość krótszego boku wydzielonej 
działki pod zabudowę jednorodzinną nie 
moşe być mniejsza niş 20m. 

j) szerokość krótszego boku wydzielonej 
działki pod zabudowę zagrodową nie mo-
şe być mniejsza niş 30m. 

k) kąt nachylenia głównych połaci dacho-
wych budynków mieszkalnych, gospodar-
czych i usługowych (dla dachów jedno, 
dwu i wielospadowych) w zakresie 200 – 
450; 

l) obowiązuje zachowanie jednolitej kolory-
styki pokrycia dachów dla wszystkich 
obiektów kubaturowych w ramach wy-
dzielonej działki 

m) obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów betonowych we frontowej 
części działki, 

n) obowiązuje maksymalna ochrona istnieją-
cej zieleni. 

§ 20.1. Na terenach oznaczonych w rysunku 
planu symbolami: RZ (o powierzchni ok. 0,17ha) 
plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny łąk 
i nieuşytków; 

2) dla terenów oznaczonych symbolem RZ plan 
zakazuje wprowadzania funkcji innych niş 
określone w pkt 1; 
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3) dla terenów oznaczonych symbolem RZ plan 

zakazuje lokalizowania: 

a) budynków, 

b) budowli, 

c) tymczasowych obiektów budowlanych, 

d) sieci uzbrojenia podziemnego. 

Rozdział 4 
Zasady obsługi komunikacyjnej  

na obszarze objętym planem 

§ 21.1. Plan ustala dla drogi oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KD następujące para-
metry funkcjonalno – techniczne; Symbol na 
planie - KD Nazwa drogi (ulicy) - na odcinku od 
36KL do granicy opracowania Klasa drogi - do-
jazdowa Szerokość w liniach rozgraniczających 
(m) - 10m. 

1. Plan ustala na skrzyşowaniach dróg stoso-
wanie naroşnych ścięć linii rozgraniczających 
o wielkości w zaleşności od klas krzyşujących 
się dróg, zgodnie z warunkami technicznymi, 
nie mniejsze jednak niş 5m x 5m. W obrębie 
trójkątnego poszerzenia pasa drogowego 
obowiązuje zachowanie pola widoczności. 

2. Parametry techniczne dróg winny spełniać 
wymogi zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. 

3. Plan dopuszcza w obrębie terenów zabudo-
wanych mniejsze szerokości ulic niş podane 
w ust.1 pod warunkiem gdy uzasadnia to ist-
niejący stan zagospodarowania terenu lub 
trudne warunki terenowe. 

4. Ogrodzenia działek budowlanych i innych 
nieruchomości nie mogą przekraczać wyzna-
czonych rysunkiem planu (załącznik nr 1 do 
uchwały) linii rozgraniczających dróg. 

5. Plan zaleca realizację ścieşek rowerowych w 
liniach rozgraniczających drogi dojazdowej. 

 

 

 

Rozdział 5 
Zasady realizacji systemów  

infrastruktury technicznej na obszarze objętym 

§ 22. Sieci uzbrojenia terenu na obszarze ob-
jętym planem stanowią element systemu infra-
struktury technicznej przewidziany w obowiązu-
jącym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą 
uchwalonym uchwałą nr XX/127/2004 Rady 
Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 8 paŝdzierni-
ka 2004r – Dz.U. WM. Nr 284 z dnia 22 listopada 
2004r. (tekst planu: rozdział VI, § 14 zaopatrzenie 
w wodę, § 15 odprowadzenie ścieków, § 16 od-
prowadzenie wód opadowych, § 17 elektroener-
getyka, § 18 zaopatrzenie w ciepło, § 19 zaopa-
trzenie w gaz, § 20 usuwanie nieczystości, § 21 
telekomunikacja, i nie są przedmiotem zmiany 
planu. 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

§ 23. Wysokość stawki procentowej słuşącej 
naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem warto-
ści nieruchomości, określono w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Nowe Miasto nad Pilicą uchwalonym uchwałą 
nr XX/127/2004 Rady Miejskiej w Nowym Mie-
ście z dnia 8 paŝdziernika 2004r. (tekst planu: 
Część E – postanowienia końcowe, § 52). Okre-
ślona wysokość stawki dla terenów połoşonych 
w granicach planu (załącznik nr 1 do uchwały) 
nie ulega zmianie. 

§ 24.Plan nie przewiduje tymczasowego za-
gospodarowania, urządzenia i uşytkowania te-
renów. 

§ 25. Integralną częścią uchwały stanowi za-
łącznik graficzny nr 1, rysunek planu w skali 
1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Nowe Miasto. 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasto nad 
Pilicą. 

§ 27. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Kacprzyk 
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