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UCHWAŁA Nr 479/XXXVI/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 27 października 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentu wsi Karolina – rejon drogi krajowej nr 50. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na 
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) w związku z uchwałą nr 389/XXX/2005 Rady 
Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 17 marca 2005r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentu wsi Karolina – rejon drogi kra-
jowej nr 50, po stwierdzeniu, że niniejszy plan jest 
zgodny z zapisami Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta i Gminy Góra Kalwaria, przyjętego uchwałą nr 
700/XLVII/2006 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z 
dnia 13 września 2006r. Rada Miejska w Górze 
Kalwarii uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla fragmentu wsi Karolina 
– rejon drogi krajowej nr 50, w gminie Góra 
Kalwaria, zwany dalej planem, składający się z: 

1) części tekstowej planu stanowiącej treść 
uchwały; 

2) części graficznej, na którą składa się rysunek 
planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1 do 
uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu – 
załącznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania – załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. 

1. Planem objęto obszar, którego granice przed-
stawia rysunek planu w skali 1: 1000, stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i bę-
dący jej integralną częścią. 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o różnych funkcjach lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

7) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych prze-
pisów; 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 

9) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeń w ich użyt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej; 

11) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów; 

12) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

2. Plan nie ustala ze względu na ich brak w obsza-
rze objętym planem: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, 

2) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów górniczych, 
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3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, 

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów narażonych na niebezpieczeństwo po-
wodzi. 

§ 4 

1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 
uchwały do obszaru objętego planem. 

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) numer i przeznaczenie terenu określone 
symbolem literowym i cyfrowym; 

5) oznaczenie szpalerów drzew do nasadzenia; 

6) oznaczenie rowów melioracyjnych do prze-
budowy; 

7) oznaczenie zasięgu strefy konserwatorskiej 
ochrony archeologicznej. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2, w tym oznaczenia obo-
wiązujące na podstawie przepisów odrębnych: 

1) oznaczenie stref obszarów zdrenowanych, 

mają charakter postulatywny bądź informacyj-
ny. 

§ 5. 

Ustalenia dla poszczególnych terenów obowiązują 
łącznie z odpowiednimi ustaleniami ogólnymi. 

Rozdział 2 
Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 6. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie - należy przez to rozumieć frag-
ment obszaru objętego planem o określo-
nym przeznaczeniu lub określonych zasa-
dach zagospodarowania wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony kolejnym numerem i odpo-
wiednim symbolem literowym; 

2) liniach rozgraniczających – należy przez to 
rozumieć granicę pomiędzy terenami o 
różnym sposobie użytkowania, zagospo-
darowania lub różnym przeznaczeniu (róż-
nej funkcji); 

3) przeznaczeniu podstawowym – należy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, któ-
re powinno przeważać na danym terenie, 
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

4) przeznaczeniu uzupełniającym – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż 
podstawowe dopuszczone na warunkach 
określonych w planie; 

5) usługach podstawowych - należy przez to 
rozumieć obiekty usługowe, których za-
sadniczym zadaniem jest zaspokajanie po-
trzeb mieszkańców i użytkowników oko-
licznych terenów; do usług podstawowych 
należą w szczególności usługi bytowe 
(szewc, krawiec, pralnia itp), pracownie, 
kancelarie adwokackie, gabinety lekarskie, 
zakłady fotograficzne, solaria, punkty kse-
rograficzne, wypożyczalnie video, biura 
podróży itd, itp; w szczególności nie są 
usługami podstawowymi obiekty szkół czy 
zorganizowane obiekty służby zdrowia 
(przychodnie lekarskie, szpitale) oraz usłu-
gi motoryzacyjne takie jak warsztaty, sta-
cje benzynowe, otwarte myjnie samocho-
dowe; 

6) usługi sportu i rekreacji - należy przez to 
rozumieć działalność związaną z prowa-
dzeniem siłowni, ośrodków rekreacji i roz-
rywki, np.: salonów odnowy biologicznej, 
kręgielni, klubów bilardowych; 

7) usługi kultury - należy przez to rozumieć 
funkcjonowanie galerii i wystaw, klubów 
muzycznych, literackich, czytelni, bibliotek, 
domów kultury, świetlic, itp.; 

8) usługi administracji - należy przez to ro-
zumieć funkcjonowanie administracji pu-
blicznej i prywatnej, obrony narodowej, 
ubezpieczeń, bankowości, itp.; 

9) usługi gastronomii - należy przez to rozu-
mieć funkcjonowanie: restauracji, barów, 
kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni, 
cukierni, placówek gastronomiczno - kultu-
ralno - rekreacyjnych; 

10) usługach konferencyjno - szkoleniowych – 
należy przez to rozumieć funkcjonowanie 
obiektów, w których organizowane są jed-
norazowe kursy, konferencje i szkolenia; 
nie są takimi usługami obiekty prowadzą-
ce stałą działalność dydaktyczną na zasa-
dzie zajęć semestralnych; 

11) liniach proponowanych podziałów geode-
zyjnych – należy przez to rozumieć zaleca-
ne w planie linie podziału na działki bu-
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dowlane terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi; 

12) obowiązujących liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku 
planu linie, wzdłuż których obowiązuje sy-
tuowanie lica ścian budynków, przy czym 
dopuszczalne jest: 

a) wycofanie w stosunku do wyznaczo-
nych linii zabudowy lica ściany budyn-
ku na odcinkach, których suma nie 
przekracza 1/3 całej jej długości, 

b) wysunięcie poza wyznaczoną linię za-
budowy, na odległość nie większą niż 
1,3m, elementów nadwieszeń takich 
jak: balkony, loggie, wykusze, 

c) wysunięcie poza wyznaczoną linię za-
budowy, na odległość nie większą niż 
1,3m, elementów wejść do budynków 
takich jak: schody, podesty, daszki, po-
chylnie; 

13) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leży przez to rozumieć wyznaczone na ry-
sunku planu linie, ograniczające obszar, 
wyłącznie na którym możliwe jest wzno-
szenie budynków, przy czym dopuszczalne 
jest: 

a) wysunięcie poza wyznaczoną linię za-
budowy, na odległość nie większą niż 
1,3m, elementów nadwieszeń takich 
jak: balkony, loggie, wykusze, 

b) wysunięcie poza wyznaczoną linię za-
budowy, na odległość nie większą niż 
1,3m, elementów wejść do budynków 
takich jak: schody, podesty, daszki, po-
chylnie; 

14) maksymalnej wysokości zabudowy - nale-
ży przez to rozumieć ustaloną w planie 
nieprzekraczalną ilość kondygnacji na-
ziemnych budynku oraz nieprzekraczalny 
pionowy wymiar budynku w metrach, 
mierzony od poziomu gruntu rodzimego 
do najwyższego punktu przekrycia dachu; 

15) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć powierzchnię działki budowlanej 
zajętą przez naziemną część budynku lub 
budynków w stanie wykończonym, wy-
znaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych 
krawędzi budynku na powierzchnię terenu; 
do powierzchni zabudowy nie wlicza się 
powierzchni elementów drugorzędnych 
(schodów zewnętrznych, daszków, markiz, 
występów dachowych, oświetlenia ze-
wnętrznego) oraz zajmowanych przez wy-

dzielone obiekty pomocnicze (altany, wia-
ty, pergole); 

16) minimalnym wskaźniku powierzchni bio-
logicznie czynnej - należy przez to rozu-
mieć najmniejszą nieprzekraczalną war-
tość procentową stosunku powierzchni te-
renu biologicznie czynnego na działce bu-
dowlanej do całkowitej powierzchni dział-
ki; 

17) intensywności zabudowy – należy przez to 
rozumieć stosunek sumy powierzchni cał-
kowitej wszystkich kondygnacji naziem-
nych wszystkich budynków na danej dział-
ce budowlanej do powierzchni tej działki; 

18) szlachetnych materiałach elewacyjnych – 
należy przez to rozumieć czyste alumi-
nium, miedź, stal nierdzewną, szkło, nie 
barwione drewno, wysokiej klasy beton, 
naturalny kamień, cegłę klinkierową, tynki 
szlachetne oraz tym podobne materiały 
używane jako okładziny na elewacjach; 

19) kolorach pastelowych – należy przez to ro-
zumieć kolory o odcieniach wg systemu 
NCS, mieszczących się w przedziale od 
0000 do 2020 (czyli maksymalnie o 20% 
czerni i 20% chromatyczności); 

20) systemie NCS – należy przez to system 
opisu barwy, umożliwiający opisanie kolo-
rów poprzez nadanie im jednoznacznych 
notacji określających procentową zawar-
tość kolorów podstawowych (żółtego, 
czerwonego, niebieskiego i zielonego), ko-
loru białego i czarnego oraz chromatycz-
ności koloru, wykorzystywany przez pro-
ducentów farb, lakierów, powłok elewa-
cyjnych, pokryć dachowych, materiałów 
wykończeniowych i innych wyrobów 
barwnych; 

21) przedsięwzięciu mogącym znacząco od-
działywać na środowisko – należy przez to 
rozumieć zamierzenie budowlane lub inną 
ingerencję w środowisko polegającą na 
przekształceniu lub zmianie sposobu wy-
korzystania terenu, w tym również wydo-
bywania kopalin, dla których: 

- wymagane jest sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, 

- może być wymagane sporządzenie ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko, 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
ochrony środowiska; 
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22) instalacjach grzewczych ekologicznie czys-
tych – należy przez to rozumieć instalacje i 
urządzenia do wytwarzania ciepła, które 
nie powodują przekroczenia dopuszczal-
nych norm emisji zanieczyszczeń do śro-
dowiska. 

Rozdział 3 
Przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania 

oraz warunków i sposobów kształtowania  
zabudowy i zagospodarowania terenów  

na całym obszarze objętym planem 

§ 7. 

1. Ustala się, że na całym obszarze objętym pla-
nem: 

1) dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodaro-
wania terenów określonymi w rozdziale 4 
oraz wprowadza się realizację układu dro-
gowo-ulicznego według ustaleń rozdziału 5 i 
elementów infrastruktury technicznej we-
dług ustaleń rozdziału 6 uchwały; 

2) lokalizowanie zadań dla realizacji celów pu-
blicznych w rozumieniu ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym/ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami jest możliwe w ramach funkcji i za-
sad zagospodarowania dopuszczonych ni-
niejszym planem; 

3) dopuszcza się zachowanie, przebudowę, 
rozbudowę i wymianę istniejących siedlisk 
rolniczych. 

§ 8. 

1. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów, w 
tym również lokalizowania tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych z wyjątkiem: 

1) wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub 
sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego 
z dotychczasowym użytkowaniem; 

2) obiektów tymczasowych lokalizowanych na 
potrzeby prowadzenia budów w obrębie 
działki budowlanej, na której realizowana 
jest inwestycja docelowa, w czasie ważności 
pozwolenia na budowę. 

§ 9. 

1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania określone na rysunku planu. 

§ 10. 

1. Ustala się następujące podstawowe przezna-
czenie terenów wyznaczonych liniami rozgrani-

czającymi i oznaczonych symbolem przezna-
czenia zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy usługowej – oznaczone 
symbolem przeznaczenia U; 

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

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – oznaczone symbolem przezna-
czenia MN; 

4) tereny lasów - oznaczone symbolem prze-
znaczenia ZL; 

5) tereny dolesień- oznaczone symbolem 
przeznaczenia ZLD; 

6) tereny zieleni naturalnej - oznaczone sym-
bolem przeznaczenia ZNn; 

7) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 
oznaczone symbolem przeznaczenia R; 

8) tereny wód śródlądowych - oznaczone 
symbolem przeznaczenia WS; 

9) tereny dróg publicznych klasy drogi głów-
nej - oznaczona symbolem przeznaczenia 
KD-GP; 

10) tereny dróg publicznych klasy drogi lokal-
nej - oznaczone symbolem przeznaczenia 
KD-L; 

11) tereny dróg publicznych klasy drogi dojaz-
dowej – oznaczone symbolem przeznacze-
nia KD-D; 

12) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone 
symbolem przeznaczenia KDW. 

§ 11. 

1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
określone na rysunku planu. 

2. Wszelka zabudowa na terenach, na których 
wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy 
musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami. 

3. Dopuszcza się zachowanie, adaptację, nadbu-
dowę istniejących w momencie uchwalenia 
planu budynków zlokalizowanych niezgodnie z 
wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabu-
dowy pod warunkiem, że budynki te nie będą 
rozbudowywane od strony tych linii rozgrani-
czających, od których wyznaczono linie zabu-
dowy. 

4. Ustala się min. odległości nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od górnej krawędzi skarp brze-
gowych naturalnych zbiorników wodnych: 

1) od rzeki Cedron - 25 m; 
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2) od rowów melioracyjnych oraz sztucznych 
zbiorników wodnych – 5,0m, 

5. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprze-
kraczalnych linii zabudowy nakazuje się lokali-
zację budynków na działce zgodnie z przepisa-
mi prawa budowlanego i z uwzględnieniem 
wszystkich ustaleń planu. 

6. Na terenach objętych planem zasady kształto-
wania zabudowy określa się następująco: 

1) maksymalna wysokość nowej zabudowy 
oraz istniejących budynków po nadbudo-
waniu - zgodnie ze wskaźnikami określony-
mi dla poszczególnych terenów, 

2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy 
kominów, masztów, anten oraz innych bu-
dowli o podobnym charakterze (obiektów 
budowlanych nie będących budynkami). 

7. Na terenach objętych ustaleniami planu nowa 
zabudowa mieszkaniowa powinna być kryta 
stromymi dachami, o nachyleniu w przedziale 
od 300 do 450 (w zależności od użytego mate-
riału). 

8. Na terenach objętych ustaleniami planu dla 
budynków gospodarczych i garażowych oraz 
dla zabudowy usługowej wolnostojącej ustala 
się nachylenie dachu od 100 do 450 (w zależno-
ści od użytego materiału). 

9. Ustala się obowiązującą kolorystykę budyn-
ków: 

1) na elewacjach budynków usytuowanych 
wzdłuż drogi 1.KG-GP ustala się nakaz sto-
sowania szlachetnych materiałów elewacyj-
nych; 

2) pozostałe elewacje budynków powinny 
mieć kolory pastelowe, przy czym dopusz-
cza się stosowanie odcieni z przedziału po-
wyżej 2020, lecz wyłącznie na niewielkich 
fragmentach ścian budynku, tj. nie przekra-
czających 10% ich powierzchni; 

3) dachy powinny być przekryte dachówką 
bądź też innym materiałem imitującym da-
chówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zie-
leni i szarości. 

§ 12. 

1. Ustala się następujące zasady realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powinny 
być sytuowane w linii rozgraniczającej, z 
tym że dopuszcza się ich miejscowe wyco-
fanie w głąb działki w przypadku konieczno-
ści ominięcia istniejących przeszkód (np. 
drzew, urządzeń infrastruktury technicznej 

itp.) oraz w miejscach sytuowania bram 
wjazdowych; 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-
niach przy drogach o szerokości mniejszej 
niż 10m. muszą zostać cofnięte o minimum 
2,0m w stosunku do linii rozgraniczającej 
ustalonej w planie. 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; 

4) maksymalna wysokość ogrodzenia nie mo-
że przekraczać 2,2 metra od poziomu terenu; 

5) ogrodzenie powinno być ażurowe co naj-
mniej powyżej 0,6m. od poziomu terenu; 

6) ogrodzenia pełne (nieażurowe) nie mogą 
być wyższe niż 0,6 metra od poziomu tere-
nu; 

7) łączna powierzchnia prześwitów umożliwia-
jąca naturalny przepływ powietrza powinna 
wynosić: 

a) 25% powierzchni ażurowej części ogro-
dzenia między słupami, w przypadku re-
alizacji ogrodzeń drewnianych, murowa-
nych lub z tworzyw sztucznych, 

b) 50% powierzchni ażurowej części ogro-
dzenia między słupami, w przypadku re-
alizacji ogrodzeń metalowych; 

8) zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń prefa-
brykowanych na działkach przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową i usług publicznych – 
zakaz dotyczy także ogrodzeń wewnętrznych 
pomiędzy poszczególnymi działkami; 

9) linia ogrodzenia winna przebiegać w odległości 
min. 0,5m od gazociągu. 

§ 13. 

1. Dopuszcza się umieszczanie reklam wolnosto-
jących o powierzchni do 18,0m2, w pasie o sze-
rokości 15,0 metra, wzdłuż drogi nr 50, pod wa-
runkiem, że: 

1) reklama dotyczy działalności prowadzonej 
na działce budowlanej, na której jest zlokali-
zowana; 

2) na jednej działce budowlanej zrealizowana 
zostanie tylko jedna reklama. 

2. Na pozostałej części obszaru zakazuje się 
umieszczania wolnostojących znaków informa-
cyjno-plastycznych i reklam. 

3. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza 
się lokalizowanie reklam, szyldów i znaków in-
formacyjno - plastycznych na ogrodzeniach, 
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budynkach i obiektach małej architektury pod 
warunkiem, że: 

1) reklama dotyczy działalności prowadzonej 
na działce budowlanej, na której jest zlokali-
zowana; 

2) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie prze-
kroczy 3m2, z wyjątkiem terenów, o których 
mowa w pkt 1, dla których nie ustala się 
maksymalnej powierzchni reklam; 

3) wysokość reklamy nie przekroczy 1,5m; 

4) w przypadku budynków noworealizowanych 
reklama zostanie umieszczona w miejscu 
przewidzianym na ten cel w projekcie tech-
nicznym budynku; 

5) w przypadku budynków istniejących w 
chwili wejścia w życie ustaleń planu rekla-
ma harmonizuje z elewacją, na której jest 
umieszczona. 

4. Dopuszcza się lokalizację szyldów na budyn-
kach pod warunkiem że będą one płasko przy-
twierdzone do ściany budynków na wysokości 
pierwszej kondygnacji. 

5. Zakazuje się umieszczania reklam, szyldów i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach i w zasięgu ich koron; 

2) na budowlach i urządzeniach miejskiej in-
frastruktury technicznej (latarniach, słupach 
linii elektroenergetycznych, transformato-
rach, itp.). 

6. Ustalenia pkt 1-5 nie dotyczą gminnego syste-
mu informacji przestrzennej oraz znaków dro-
gowych. 

Ustalenia w zakresie scalania  

i podziału nieruchomości 

§ 14. 

1. Ustala się podział terenów wyznaczonych li-
niami rozgraniczającymi na działki budowlane 
pod warunkiem zachowania szczegółowych 
ustaleń planu, przy czym muszą być spełnione 
następujące warunki: 

1) dopuszcza się podział terenu na działki bu-
dowlane zgodnie z normatywami ustalony-
mi dla poszczególnych terenów; 

2) nakazuje się wydzielenie niezbędnych dróg i 
dojazdów do obsługi działek. 

2. Dopuszcza się wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niż określona w przepisach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów 
wyłącznie: 

1) w celu powiększenia sąsiedniej nierucho-
mości pod warunkiem, że działka, z której 
wydzielony zostanie teren zachowa po-
wierzchnię nie mniejszą, niż określona w 
przepisach szczegółowych; 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej; 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojek-
towanych działek budowlanych. 

3. Działki przeznaczone do wydzielenia należy 
wyznaczać w oparciu o linie rozgraniczające. 

4. W przypadku terenów oznaczonych symbolami 
„MN/U” i, „MN” o powierzchni mniejszej niż 
ustalone w przepisach szczegółowych, dopusz-
cza się odstępstwo od ustaleń szczegółowych 
w zakresie minimalnej powierzchni działki pod 
zabudowę, nie więcej jednak niż o 10%. 

5. W przypadku prowadzenia kompleksowych 
przekształceń własnościowych dla poszczegól-
nych terenów, tj. scaleń i podziału nierucho-
mości w celu uzyskania powierzchni działek 
geodezyjnych zgodnych z parametrami działek 
budowlanych zawartych w ustaleniach szcze-
gółowych, ustala się że: 

1) kąt położenia granic działek ewidencyjnych 
do linii rozgraniczającej dróg publicznych 
będzie się mieścił w przedziale 75º – 105º; 

2) minimalna szerokość dróg wewnętrznych 
powstałych w wyniku takich przekształceń – 
6m; 

3) minimalna szerokość dróg publicznych po-
wstałych w wyniku takich przekształceń - 
10,0m. 

6. Istniejące podziały własnościowe, nie spełnia-
jące ustaleń ust. 2 i 3, zachowuje się i dopusz-
cza pod zainwestowanie przy zachowaniu usta-
leń wynikających z zapisów dla poszczególnych 
terenów, z wyjątkiem zapisów dotyczących 
powierzchni działek. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i krajobrazu kulturowego 

§ 15 

1. W razie ujawnienia podczas robót ziemnych 
lub budowlanych przedmiotu posiadającego 
cechy zabytku - należy niezwłocznie powiado-
mić właściwy organ Służby Ochrony Zabytków, 
zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać 
wszelkie roboty do czasu wydania przez ten or-
gan odpowiednich zarządzeń. 
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2. Plan wyznacza strefę konserwatorskiej ochrony 

archeologicznej obejmującej stanowisko ar-
cheologiczne o numerze 62-68/4, oznaczoną na 
rysunku planu specjalnym symbolem graficz-
nym. 

3. Na obszarze strefy konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej, o której mowa w ust. 3 ustala 
się: 

1) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków - 
przed wydaniem pozwolenia na budowę lub 
zgłoszeniem właściwemu organowi - 
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych oraz robót budow-
lanych wiążących się z wykonywaniem prac 
ziemnych; 

2) obowiązek uzgadniania z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz 
budowy urządzeń wodnych i regulacji wód; 

3) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzającej finansować roboty budowlane) ba-
dań archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji; 

4) obowiązek uzyskania od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na 
przeprowadzenie badań archeologicznych 
przed rozpoczęciem tych badań. 

Zasady ochrony i kształtowania środowiska, 
przyrody i krajobrazu 

§ 16. 

1. Wskazuje się Warszawski Obszar Chronionego 
Krajobrazu, obejmujący cały obszar planu, w 
którym obowiązują przepisy zawarte w doku-
mencie powołującym ten obszar oraz przepisy 
o ochronie środowiska. 

2. Ustala się, że na całym obszarze objętym pla-
nem obowiązują następujące zasady ochrony i 
kształtowania środowiska: 

1) nie dopuszcza się naruszania istniejących 
na obszarze objętym planem obszarów le-
śnych, z wyjątkiem tych, które otrzymały 
zgodę właściwych organów na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne; 

2) zakazuje się lokalizacji w obszarze planu 
przedsięwzięć, dla których obowiązek spo-
rządzenia raportu o oddziaływaniu na śro-
dowisko jest wymagany, w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska, za wy-
jątkiem elementów niezbędnych dla pra-

widłowego funkcjonowania gminnych i 
ponadlokalnych systemów inżynieryjnych; 

3) zakazuje się lokalizacji w obszarze planu 
przedsięwzięć, dla których obowiązek spo-
rządzenia raportu o oddziaływaniu na śro-
dowisko może być wymagany, w rozu-
mieniu przepisów o ochronie środowiska, 
za wyjątkiem elementów niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowania gminnych i 
ponadlokalnych systemów inżynieryjnych 
oraz z wyjątkiem terenów wskazanych w 
ustaleniach szczegółowych; 

4) ustala się zakaz naruszania naturalnego 
charakteru cieków i zbiorników wodnych 
oraz rowów melioracyjnych wskazanych 
jako wydzielone tereny z wyjątkiem ko-
niecznych zmian ze względu na potrzeby 
wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciw-
pożarowej lub przeciwpowodziowej oraz 
budowy układu drogowego; 

5) zakazuje się lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczysz-
czenia mogą negatywnie wpłynąć na stan 
wód podziemnych, oraz nakaz podłączenia 
wszystkich obiektów do sieci miejskich po 
ich realizacji; 

6) w celu ochrony powietrza ustala się zaopa-
trzenie w ciepło na obszarze planu w opar-
ciu o instalacje grzewcze ekologicznie czy-
ste; 

7) ustala się, że dla poszczególnych terenów 
dopuszczalne poziomy hałasu muszą być 
zgodne z obowiązującymi przepisami od-
rębnymi; 

8) ustala się obowiązek zachowania walorów 
środowiska przyrodniczego, w tym rów-
nież odpowiedzialności właścicieli działek 
za sprawowanie opieki nad tworami przy-
rody znajdującymi się na terenie działek, a 
przede wszystkim zachowanie istniejącej 
zieleni wysokiej, w tym: lasów, pojedyn-
czych drzew oraz zadrzewień przydroż-
nych; 

9) w przypadku konieczności usunięcia poje-
dynczych drzew lub krzewów z zadrzewień 
przydrożnych lub śródpolnych lub przy-
drożnych ustala się nakaz dokonywania 
nasadzeń kompensujących; 

10) ustala się zakaz realizacji masztów i stacji 
bazowych telefonii komórkowej na całym 
obszarze objętym planem; 

11) ustala się obowiązek zapewnienia odpo-
wiedniej ilości miejsca dla pojemników na 
odpady w granicach działki; 
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12) ustala się minimalną wielkość działki 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 
terenów; 

13) ustala się minimalny wskaźnik powierzch-
ni biologicznie czynnej zgodnie z ustale-
niami dla poszczególnych terenów. 

Zasady zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

§ 17. 

1. Wskazuje się obszary zdrenowane, dla których 
ustala się: 

1) docelowo usunięcie systemu drenarskiego z 
całego obszaru, w uzgodnieniu z zarządcą 
sieci; 

2) do czasu usunięcia drenaży: 

a) konieczność przebudowy systemu dre-
narskiego przed zainwestowaniem tere-
nu w sposób i na warunkach uzgodnio-
nych z organem prowadzącym ewidencję 
urządzeń melioracyjnych; 

b) nad rurociągami drenarskimi, na obsza-
rach wskazanych na rysunku planu, nie 
należy wznosić żadnych budowli ani 
utwardzanych nawierzchni; 

c) nakaz przebudowy i rozbudowy urządzeń 
melioracyjnych (systemów drenarskich) 
kolidujących z projektowaną zabudową 
przed przystąpieniem do realizacji tej za-
budowy na własny koszt inwestorów, a 
projekt przebudowy urządzeń meliora-
cyjnych należy uzgodnić z organem pro-
wadzącym ewidencję urządzeń meliora-
cyjnych. 

2. Poszerzanie i pogłębianie istniejących cieków i 
rowów melioracyjnych możliwe jest po uzgod-
nieniu z zarządzającym siecią lub z organem 
prowadzącym ewidencję urządzeń melioracyj-
nych. 

3. Należy zapewnić dostęp do rowów dla służb 
odpowiedzialnych za ich eksploatację oraz 
służb ratowniczych. 

4. Wskazuje się zasięg strefy potencjalnego prze-
kroczenia dopuszczalnych norm hałasu od tra-
sy komunikacyjnej, wynoszący od drogi ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 1KDGP – 
60,0 metrów, licząc w każdą stronę od krawędzi 
jezdni. 

5. Na terenach położonych w zasięgu strefy, o 
której mowa w ust. 4 i oznaczonej na rysunku 
planu, ustala się zakaz sytuowania usług 
oświaty i służby zdrowia. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 18. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1.WS. 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 1.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rzeki Cedron; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 19. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 2.ZNn: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 2.ZNn jest zieleń naturalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz uszczuplania szaty roślinnej za wyjąt-
kiem działań sanitarnych i ratowniczych; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych; 

3) nakaz pielęgnacji zieleni. 

§ 20. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 3.U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 3.U są usługi z zakresu: 

1) administracji, turystyki i kultury, gastrono-
mii; 

2) usług konferencyjno – szkoleniowych; 

3) usług handlu, w tym takich jak salony sa-
mochodowe. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są obiekty magazynowo – składowe, re-
alizowane jako towarzyszące zabudowie usłu-
gowej, pod warunkiem, ze pow. użytkowa 
obiektów magazynowo-składowych nie prze-
kroczy 50% pow. użytkowej obiektów usługo-
wych zrealizowanych na tej samej działce bu-
dowlanej. 

3. Ustala się, że przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są: 

1) obiekty usług handlu o powierzchni użytko-
wej powyżej 1.000m2, z wyjątkiem salonów 
samochodowych, dla których powierzchnia 
użytkowa nie może przekraczać 2.000m2; 

2) usług oświaty typu szkoła czy przedszkole. 
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4. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
1.KD-G, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.KD-L, 

c) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
3.KD-L, 

d) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.ZNn, 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą: 

a) 1.500m2- dla usług handlu administracji, 
turystyki i kultury, gastronomii; 

b) 3.500m2- dla usług konferencyjno – szko-
leniowych; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 30,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 30%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 50%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 1.0; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

7. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 1.KD-GP, 2.KD-L i 3.KD-L, 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.KD-GP, 2.KD-L i 3.KD-L, 

3) odprowadzanie wód opadowych: 

a) z budynków i z terenów utwardzonych po 
podczyszczeniu, do kanalizacji deszczo-
wej projektowanej w ulicach oznaczo-
nych symbolami 2.KD-L i 3.KD-L, lub do 
studni chłonnych, 

b) z terenów biologicznie czynnych – po-
wierzchniowo do gruntu, 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego, 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki, na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji, 

8. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od ulic 
oznaczonych symbolami 1.KD-GP (z jezdni 
serwisowej), 2.KD-L i 3.KD-L; 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej; 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

c) inwestycji wskazanych w ust. 1 i 2. 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

§ 21. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 4.WS. 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 4.WS są wody śródlądowe. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rzeki Cedron; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 22. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 5.ZNn: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 5.ZNn jest zieleń naturalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz uszczuplania szaty roślinnej za wyjąt-
kiem działań sanitarnych i ratowniczych; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych; 

3) nakaz pielęgnacji zieleni. 

§ 23. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 6.MN/U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 6.MN/U są: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojącej – z zastrzeżeniem, że 
na jednej działce może być zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny; 

2) usługi z zakresu handlu, administracji, tury-
styki, gastronomii, oświaty, kultury oraz 
sportu i rekreacji, lokalizowane na jednej 
działce z budynkiem mieszkalnym lub na 
samodzielnej działce. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są usługi podstawowe w formie lokali 
wbudowanych w bryły o funkcji podstawowej. 

3. Ustala się, że przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są obiekty usług handlu o powierzchni 
użytkowej powyżej 400m2. 

4. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

3) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0m2. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.KD-L, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
5.ZNn. 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.500m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 20,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 70%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 25%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0,5; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

7. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 2.KD-L; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 2.KD-L; 

3) odprowadzanie wód opadowych: 

a) z obiektów usługowych oraz z parkingów 
o ilości miejsc parkingowych powyżej 5 - 
po podczyszczeniu, do kanalizacji desz-
czowej projektowanej w ulicach ozna-
czonych symbolami 2.KD-L, 

b) z obiektów mieszkaniowych i z terenów 
zielonych powierzchniowo w teren; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 
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5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

8. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 2.KD-L; 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

§ 24. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 7.MN/U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 7.MN/U są: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojącej – z zastrzeżeniem, że 
na jednej działce może być zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny; 

2) usługi z zakresu handlu, administracji i tury-
styki, zlokalizowane na jednej działce z bu-
dynkiem mieszkalnym lub na samodzielnej 
działce; 

3) usługi motoryzacyjne lokalizowane na jed-
nej działce z budynkiem mieszkalnym z za-
strzeżeniem: 

a) że powierzchnia użytkowa budynku użyt-
kowego nie może być większa niż 50% 
powierzchni użytkowej budynku miesz-
kalnego, 

b) na jednej działce budowlanej powstanie 
tylko jeden taki obiekt, 

c) pojedynczy warsztat będzie miał max. 
2 stanowiska. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są usługi podstawowe w formie lokali 
wbudowanych w bryły o funkcji podstawowej. 

3. Ustala się, że przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są obiekty usług handlu o powierzchni 
użytkowej powyżej 400m2. 

4. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

3) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0 m2. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.KD-L, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
4.KD-L(2). 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.000m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 20,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 50%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 25%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0.5; 
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7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

7. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 2.KD-L i 4.KD-L(2); 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 2.KD-L i 4.KD-L(2); 

3) odprowadzanie wód opadowych: 

a) z obiektów usługowych oraz z parkingów 
o ilości miejsc parkingowych powyżej 5 - 
po podczyszczeniu, do kanalizacji desz-
czowej projektowanej w ulicach ozna-
czonych symbolami 2.KD-L i 4.KD-L(2), 

b) z obiektów mieszkaniowych i z terenów 
zielonych powierzchniowo w teren; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

8. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 2.KD-L i 4.KD-L(2); 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-

dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

§ 25. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 8.MN: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 8.MN jest zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna w formie wolnostojącej – z zastrze-
żeniem, że na jednej działce może być zlokali-
zowany jeden budynek mieszkalny. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
na terenie są usługi wbudowane w bryły bu-
dynków o funkcji podstawowej – zgodnie z 
prawem budowlanym. 

3. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

3) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0m2. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
4.KD-L(2), 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
6.KD-L(1), 

c) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
5.ZNn, 

d) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
9.WS. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.200m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 22,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 218 – 40539 – Poz. 6940 
 

przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż: 

a) 70% w pasie terenu o szerokości 50,0m, 
liczonym od linii rozgraniczającej z tere-
nem 5.ZNn, 

b) 60% w pozostałej części terenu; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 20%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0,4; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego wo-
dociągu w ulicy oznaczonej symbolem 
4.KD-L(2) i 6.KD-L(1); 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbolem 
4.KD-L(2) i 6.KD-L(1); 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 4.KD-L(2) i 6.KD-L(1); 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. 

§ 26. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 9.WS. 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 9.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rowu melioracyjnego; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 27. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 10.ZNn: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 10.ZNn jest zieleń naturalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz uszczuplania szaty roślinnej za wyjąt-
kiem działań sanitarnych i ratowniczych; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych; 

3) nakaz pielęgnacji zieleni. 

§ 28. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 11.MN/U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 11.MN/U jest: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojącej – z zastrzeżeniem, że 
na jednej działce może być zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny; 

2) usługi z zakresu handlu, administracji, tury-
styki, gastronomii, oświaty, kultury, lokali-
zowane na jednej działce z budynkiem 
mieszkalnym lub na samodzielnej działce. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są usługi podstawowe w formie lokali 
wbudowanych w bryły o funkcji podstawowej. 
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3. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-

wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

3) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0m2. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
9.WS, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
10.ZNn, 

c) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
6.KD-L(1). 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.500m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 22,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 70%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 25%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0,5; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociągu w ulicy oznaczonej symbolem 
6.KD-L(1); 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbo-
lem 6.KD-L(1); 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzy-
stywania w nich paliw ekologicznie czys-
tych, bądź ze zbiorczego systemu gminne-
go; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po se-
gregacji na terenie działki, na której są wy-
twarzane, na wysypisko komunalne bądź 
do wskazanego przez posiadacza odpadów 
zakładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 6.KD-L(1); 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

§ 29. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 12.WS. 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 12.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rzeki Cedron; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 
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§ 30. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 13.ZNn: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 13.ZNn jest zieleń naturalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz uszczuplania szaty roślinnej za wyjąt-
kiem działań sanitarnych i ratowniczych; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych; 

3) nakaz pielęgnacji zieleni. 

§ 31. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 14.MN: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 14.MN jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w formie wolnostojącej – z za-
strzeżeniem, że na jednej działce może być zlo-
kalizowany jeden budynek mieszkalny. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
na terenie są usługi wbudowane w bryły bu-
dynków o funkcji podstawowej – zgodnie z 
prawem budowlanym. 

3. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu, 

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

3) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0m2. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
7.KD-D, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
6.KD-L(1), 

c) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
13.ZNn, 

d) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
15.WS. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.500m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 22,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 60%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 20%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0,4; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego wo-
dociągu w ulicy oznaczonej symbolem 
6.KD-L(1) i 7.KD-D; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbolem 
6.KD-L(1) i 7.KD-D; 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 6.KD-L(1) i 7.KD-D; 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 
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8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-

ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji inwestycji uciążli-
wych; 

2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

3) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. 

§ 32. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 15.WS. 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 15.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rowu melioracyjnego; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 33. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 16.MN: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 16.MN jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w formie wolnostojącej – z za-
strzeżeniem, że na jednej działce może być zlo-
kalizowany jeden budynek mieszkalny. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
na terenie są usługi wbudowane w bryły bu-
dynków o funkcji podstawowej – zgodnie z 
prawem budowlanym. 

3. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących bu-
dynków mieszkalnych i towarzyszących im 
obiektów gospodarczych i inwentarskich, z 
prawem do działań remontowych, nadbu-
dowy i rozbudowy oraz koniecznej wymia-
ny; 

2) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 

zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

4) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0m2. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
4.KD-L(2), 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
6.KD-L(1), 

c) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
7.KD-D, 

d) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
17.WS. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.200m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 22,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 60%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 20%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0.4; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego wo-
dociągu w ulicy oznaczonej symbolem 
4.KD-L(2), 6.KD-L(1) i 7.KD-D; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbolem 
4.KD-L(2), 6.KD-L(1) i 7.KD-D; 
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3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki, na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 4.KD-L(2), 6.KD-L(1) 
i 7.KD-D; 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. 

§ 34. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 17.WS: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 17.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rowu melioracyjnego; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 35. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 18.ZNn: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 18.ZNn jest zieleń naturalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz uszczuplania szaty roślinnej za wyjąt-
kiem działań sanitarnych i ratowniczych; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych; 

3) nakaz pielęgnacji zieleni. 

§ 36. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 19.WS. 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 19.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rzeki Cedron; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 37. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 20.ZL. 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 20.ZL jest zieleń leśna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną; 

2) zakaz uszczuplania powierzchni lasów, nisz-
czenia oraz prowadzenia działań osłabiają-
cych biologiczną odporność drzewostanów; 

3) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgod-
nie z zasadami trwale zrównoważonej go-
spodarki leśnej. 

§ 38. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 21.MN/U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 21.MN/U są: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojącej – z zastrzeżeniem, że 
na jednej działce może być zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny. 

2) usługi z zakresu turystyki, gastronomii, 
oświaty i kultury, lokalizowane na jednej 
działce z budynkiem mieszkalnym lub na 
samodzielnej działce. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są usługi podstawowe w formie lokali 
wbudowanych w bryły o funkcji podstawowej. 

3. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 
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1) dopuszcza się zachowanie istniejących bu-
dynków mieszkalnych i towarzyszących im 
obiektów gospodarczych i inwentarskich, z 
prawem do działań remontowych, nadbu-
dowy i rozbudowy oraz koniecznej wymia-
ny; 

2) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

4) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0m2. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
7.KD-D, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
18.ZNn, 

c) 12,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
20.ZL. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.500m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 22,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 70%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 25%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0,5; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego wo-
dociągu w ulicy oznaczonej symbolem 
7.KD-D; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbolem 
7.KD-D; 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 7.KD-D; 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

§ 39. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 22.MN: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 22.MN jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w formie wolnostojącej – z za-
strzeżeniem, że na jednej działce może być zlo-
kalizowany jeden budynek mieszkalny. 
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2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 

na terenie są usługi wbudowane w bryły bu-
dynków o funkcji podstawowej – zgodnie z 
prawem budowlanym. 

3. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących bu-
dynków mieszkalnych i towarzyszących im 
obiektów gospodarczych i inwentarskich, z 
prawem do działań remontowych, nadbu-
dowy i rozbudowy oraz koniecznej wymia-
ny; 

2) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

4) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0m2. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
4.KD-L(2), 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
7.KD-D, 

c) 5,0m i 12,0m od linii rozgraniczającej z 
terenem 23.WS, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

d) 12,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
20.ZL, 

e) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
17.WS, 

f) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
24.R. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.200m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 22,0m, przy 
czym dopuszcza się dla działki geodezyjnej 
65/3 obniżenie tej szerokości do 16,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 60%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 20%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0.4; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego wo-
dociągu w ulicy oznaczonej symbolem 
4.KD-L(2) i 7.KD-D; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbolem 
4.KD-L(2) i 7.KD-D; 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 4.KD-L(2) i 7.KD-D; 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 
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b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. 

§ 40. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 23.WS. 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 23.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rowu melioracyjnego; 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 41. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 24.R: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 24.R jest rolnicza przestrzeń produkcyj-
na. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz realizacji zabudowy; 

2) dopuszczenie realizacji elementów infra-
struktury technicznej; 

3) dopuszcza się zalesienie terenu. 

§ 42. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 25.ZL. 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 25.ZL jest zieleń leśna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną; 

2) zakaz uszczuplania powierzchni lasów, nisz-
czenia oraz prowadzenia działań osłabiają-
cych biologiczną odporność drzewostanów; 

3) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgod-
nie z zasadami trwale zrównoważonej go-
spodarki leśnej. 

§ 43. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 26.U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 26.U są usługi z zakresu: 

1) administracji, turystyki i kultury, gastrono-
mii; 

2) usług konferencyjno – szkoleniowych; 

3) usług handlu, w tym takich jak salony sa-
mochodowe. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są: 

1) obiekty magazynowo – składowe, realizo-
wane jako towarzyszące zabudowie usłu-
gowej, pod warunkiem, ze pow. użytkowa 
obiektów magazynowo-składowych nie 
przekroczy 50% pow. użytkowej obiektów 
usługowych zrealizowanych na tej samej 
działce budowlanej; 

2) zabudowa usługowa, z dopuszczeniem po-
jedynczych lokali mieszkaniowych dla wła-
ścicieli działek, realizowana wyłącznie w pa-
sie o szerokości 50,0m od linii rozgranicza-
jącej drogi 4.KDL(1). 

3. Ustala się, że przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są: 

1) obiekty usług handlu o powierzchni użytko-
wej powyżej 1.000m2, z wyjątkiem salonów 
samochodowych, dla których powierzchnia 
użytkowa nie może przekraczać 2.000m2; 

2) usługi oświaty typu szkoła czy przedszkole. 

4. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących bu-
dynków mieszkalnych i towarzyszących im 
obiektów gospodarczych, z prawem do dzia-
łań remontowych, nadbudowy i rozbudowy 
oraz koniecznej wymiany; 

2) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
1.KD-GP, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.KD-L, 

c) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
3.KD-L, 

d) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
4.KD-L(1). 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 218 – 40547 – Poz. 6940 
 
6. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 

zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą: 

a) 1.000m2- dla zabudowy usługowej z 
wbudowanym lokalem mieszkalnym, 

b) 3.000m2- dla usług handlu administracji, 
turystyki i kultury, gastronomii, 

c) 10.000m2- dla usług konferencyjno – 
szkoleniowych; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 20m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 30%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 40%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 1,0; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

7. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 1.KD-GP, 2.KD-L, 3.KD-L i 4.KD-L(1); 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.KD-GP, 2.KD-L, 3.KD-L i 4.KD-L(1); 

3) odprowadzanie wód opadowych: 

a) z budynków i z terenów utwardzonych po 
podczyszczeniu, do kanalizacji deszczo-
wej projektowanej w ulicach oznaczo-
nych symbolami 1.KD-GP, 2.KD-L, 3.KD-L 
i 4.KD-L(1), lub do studni chłonnych, 

b) z terenów biologicznie czynnych – po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 

wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

8. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od ulic 
oznaczonych symbolami 1. KD-GP (z jezdni 
serwisowej), 2.KD-L, 3.KD-L i 4.KD-L(1); 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych, 

c) inwestycji wskazanych w ust. 1 i 2. 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

§ 44. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 27.U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 27.U są usługi z zakresu: 

1) administracji, turystyki i kultury, gastrono-
mii; 

2) usług konferencyjno – szkoleniowych; 

3) usług handlu, w tym takich jak salony sa-
mochodowe; 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są: 

1) obiekty magazynowo – składowe, realizo-
wane jako towarzyszące zabudowie usłu-
gowej, pod warunkiem, ze pow. użytkowa 
obiektów magazynowo-składowych nie 
przekroczy 50% pow. użytkowej obiektów 
usługowych zrealizowanych na tej samej 
działce budowlanej; 

3) zabudowa usługowa, z dopuszczeniem po-
jedynczych lokali mieszkaniowych dla wła-
ścicieli działek, realizowana wyłącznie w pa-
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sie o szerokości 50,0m od linii rozgranicza-
jącej drogi 4.KDL(1). 

3. Ustala się, że przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są: 

1) obiekty usług handlu o powierzchni użytko-
wej powyżej 1.000m2, z wyjątkiem salonów 
samochodowych, dla których powierzchnia 
użytkowa nie może przekraczać 2.000m2; 

2) usług oświaty typu szkoła czy przedszkole. 

4. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących bu-
dynków mieszkalnych i towarzyszących im 
obiektów gospodarczych, z prawem do dzia-
łań remontowych, nadbudowy i rozbudowy 
oraz koniecznej wymiany; 

2) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych i garażowych. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
1.KD-GP, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.KD-L, 

c) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
4.KD-L(1), 

d) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
5.KD-L(1), 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalną powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą: 

d) 1.000m2- dla zabudowy usługowej z 
wbudowanym lokalem mieszkalnym, 

a) 3.000m2- dla usług handlu administracji, 
turystyki i kultury, gastronomii; 

b) 10.000m2- dla usług konferencyjno – 
szkoleniowych; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 20m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 30%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 40%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 1.0; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

7. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 1.KD-GP, 2.KD-L, 4.KD-L(1) i 5.KD-L(1); 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.KD-GP, 2.KD-L, 4.KD-L(1) i 5.KD-L(1); 

3) odprowadzanie wód opadowych: 

a) z budynków i z terenów utwardzonych po 
podczyszczeniu, do kanalizacji deszczo-
wej projektowanej w ulicach oznaczo-
nych symbolami 1.KD-GP, 2.KD-L, 4.KD-
L(1) i 5.KD-L(1), lub do studni chłonnych, 

b) z terenów biologicznie czynnych – po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki, na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

8. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 1. KD-GP (z jezdni 
serwisowej), 2.KD-L, 4.KD-L(1) i 5.KD-L(1); 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 
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9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-

ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych, 

c) inwestycji wskazanych w ust. 1 i 2; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

§ 45. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 28.MN/U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 28.MN/U są: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojącej – z zastrzeżeniem, że 
na jednej działce może być zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny; 

2) usługi z zakresu handlu, administracji i tury-
styki, zlokalizowane na jednej działce z bu-
dynkiem mieszkalnym lub na samodzielnej 
działce; 

3) usługi motoryzacyjne lokalizowane na jed-
nej działce z budynkiem mieszkalnym z za-
strzeżeniem: 

a) że powierzchnia użytkowa budynku użyt-
kowego nie może być większa niż 50% 
powierzchni użytkowej budynku miesz-
kalnego, 

b) na jednej działce budowlanej powstanie 
tylko jeden taki obiekt, 

c) pojedynczy warsztat będzie miał max. 
2 stanowiska. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są usługi podstawowe w formie lokali 
wbudowanych w bryły o funkcji podstawowej. 

3. Ustala się, że przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są obiekty usług handlu o powierzchni 
użytkowej powyżej 400m2. 

4. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących bu-
dynków mieszkalnych i towarzyszących im 
obiektów gospodarczych, z prawem do dzia-
łań remontowych, nadbudowy i rozbudowy 
oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

4) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0m2. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) od 5,0m do 10,0m od linii rozgraniczają-
cej z terenem 2.KD-L, zgodnie z rysun-
kiem planu, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
4.KD-L(2), 

c) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
5.KD-L(2). 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.000m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 20,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 50%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 25%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0.5; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 
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7. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-

nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 2.KD-L, 4.KD-L(2) i 5.KD-L(2); 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 2.KD-L, 4.KD-L(2) i 5.KD-L(2); 

3) odprowadzanie wód opadowych: 

a) z obiektów usługowych oraz z parkingów 
o ilości miejsc parkingowych powyżej 5 - 
po podczyszczeniu, do kanalizacji desz-
czowej projektowanej w ulicach ozna-
czonych symbolami 2.KD-L, 4.KD-L(2) i 
5.KD-L(2), 

b) z obiektów mieszkaniowych i z terenów 
zielonych powierzchniowo w teren; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

8. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 2.KD-L, 4.KD-L(2) i 
5.KD-L(2); 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko z wyjąt-
kiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicznej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z 
przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowi-
sku jak dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniowo-usługową. 

 

§ 46. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 29.MN/U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 29.MN/U są: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojącej – z zastrzeżeniem, że 
na jednej działce może być zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny; 

2) usługi z zakresu handlu, administracji i tury-
styki, zlokalizowane na jednej działce z bu-
dynkiem mieszkalnym lub na samodzielnej 
działce; 

3) usługi motoryzacyjne lokalizowane na jed-
nej działce z budynkiem mieszkalnym z za-
strzeżeniem: 

a) że powierzchnia użytkowa budynku użyt-
kowego nie może być większa niż 50% 
powierzchni użytkowej budynku miesz-
kalnego, 

b) na jednej działce budowlanej powstanie 
tylko jeden taki obiekt, 

c) pojedynczy warsztat będzie miał max. 
2 stanowiska. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są usługi podstawowe w formie lokali 
wbudowanych w bryły o funkcji podstawowej. 

3. Ustala się, że przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są obiekty usług handlu o powierzchni 
użytkowej powyżej 400m2. 

4. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących bu-
dynków mieszkalnych i towarzyszących im 
obiektów gospodarczych, z prawem do dzia-
łań remontowych, nadbudowy i rozbudowy 
oraz koniecznej wymiany; 

2) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu; 

3) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

4) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0m2. 
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5. Ustala się następujące zasady kształtowania 

ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 10,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
4.KD-L(2), 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
5.KD-L(2), 

c) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
6.KD-L(2). 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.200m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 22,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 60%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 20%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0.4; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

7. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego wo-
dociągu w ulicy oznaczonej symbolem 
4.KD-L(2), 
5.KD-L(2) i 6.KD-L(2); 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbolem 
4.KD-L(2), 
5.KD-L(2) i 6.KD-L(2); 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 

wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

8. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną od ulicy 
oznaczonej symbolem 4.KD-L(2), 5.KD-L(2) i 
6.KD-L(2); 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. 

§ 47. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 30.MN: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 30.MN jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w formie wolnostojącej – z za-
strzeżeniem, że na jednej działce może być zlo-
kalizowany jeden budynek mieszkalny. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
na terenie są usługi wbudowane w bryły bu-
dynków o funkcji podstawowej – zgodnie z 
prawem budowlanym. 

3. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejących bu-
dynków mieszkalnych i towarzyszących im 
obiektów gospodarczych, z prawem do dzia-
łań remontowych, nadbudowy i rozbudowy 
oraz koniecznej wymiany; 

2) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu; 
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3) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

4) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0m2. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) od 0,0m do 5,0m od linii rozgraniczającej 
z terenem 4.KD-L(2), zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
5.KD-L(2), 

c) od 2,0m do 5,0m od linii rozgraniczającej 
z terenem 6.KD-L(2), zgodnie z rysunkiem 
planu, 

d) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
31.WS, 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.200m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 22,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 60%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 20%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0.4; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego wo-
dociągu w ulicy oznaczonej symbolem 
4.KD-L(2), 5.KD-L(2) i 6.KD-L(2); 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbolem 
4.KD-L(2), 5.KD-L(2) i 6.KD-L(2); 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 4.KD-L(2), 5.KD-L(2) 
i 6.KD-L(2); 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. 

§ 48. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 31.WS: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 31.WS są wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz zachowania istniejącego cieku wod-
nego – rowu melioracyjnego, 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek inwestycji ku-
baturowych. 

§ 49. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 32.U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 32.U są: 
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1) administracji, turystyki i kultury, gastrono-
mii; 

2) usług konferencyjno – szkoleniowych; 

3) usług handlu, w tym takich jak salony sa-
mochodowe. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są obiekty magazynowo – składowe, re-
alizowane jako towarzyszące zabudowie usłu-
gowej, pod warunkiem, że pow. użytkowa 
obiektów magazynowo-składowych nie prze-
kroczy 50% pow. użytkowej obiektów usługo-
wych zrealizowanych na tej samej działce bu-
dowlanej. 

3. Ustala się, że przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są: 

1) obiekty usług handlu o powierzchni użytko-
wej powyżej 1.000m2, z wyjątkiem salonów 
samochodowych, dla których powierzchnia 
użytkowa nie może przekraczać 2.000m2; 

2) usług oświaty typu szkoła czy przedszkole. 

4. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych i garażowych. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
1.KD-GP, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.KD-L, 

c) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
5.KD-L(1). 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą: 

a) 3.000m2- dla usług handlu administracji, 
turystyki i kultury, gastronomii, 

b) 10.000m2- dla usług konferencyjno – 
szkoleniowych; 

 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 20,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 30%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 40%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 1.0; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

7. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 1.KD-GP, 2.KD-L i 5.KD-L(1); 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.KD-GP, 2.KD-L i 5.KD-D(1); 

3) odprowadzanie wód opadowych: 

a) z budynków i z terenów utwardzonych po 
podczyszczeniu, do kanalizacji deszczo-
wej projektowanej w ulicach oznaczo-
nych symbolami 1.KD-GP, 2.KD-L i 5.KD-
L(1), lub do studni chłonnych, 

b) z terenów biologicznie czynnych – po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki, na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

8. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 1. KD-GP (z jezdni 
serwisowej), 2.KD-L i 5.KD-L(1); 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 
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9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-

ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych, 

c) inwestycji wskazanych w ust. 1 i 2. 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

§ 50. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 33.MN/U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 33.MN/U są: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie wolnostojącej – z zastrzeżeniem, że 
na jednej działce może być zlokalizowany 
jeden budynek mieszkalny; 

2) usługi z zakresu handlu, administracji, tury-
styki, oświaty i kultury, lokalizowane na jed-
nej działce z budynkiem mieszkalnym lub na 
samodzielnej działce. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są usługi podstawowe w formie lokali 
wbudowanych w bryły o funkcji podstawowej. 

3. Ustala się, że przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są obiekty usług handlu o powierzchni 
użytkowej powyżej 400m2. 

4. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

3) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0m2. 

 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.KD-L, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
5.KD-L(2), 

c) 15,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
38.ZL, 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.000m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 20,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 50%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 25%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0.5; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

7. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 2.KD-L, i 5.KD-L(2); 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 2.KD-L, i 5.KD-L(2); 

3) odprowadzanie wód opadowych: 

a) z obiektów usługowych oraz z parkingów 
o ilości miejsc parkingowych powyżej 5 - 
po podczyszczeniu, do kanalizacji desz-
czowej projektowanej w ulicach ozna-
czonych symbolami 2.KD-L, i 5.KD-L(2), 

b) z obiektów mieszkaniowych i z terenów 
zielonych powierzchniowo w teren; 
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4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki, na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

8. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 2.KD-L i 5.KD-L(2); 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

§ 51. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 34.MN: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 34.MN jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w formie wolnostojącej – z za-
strzeżeniem, że na jednej działce może być zlo-
kalizowany jeden budynek mieszkalny. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
na terenie są usługi wbudowane w bryły bu-
dynków o funkcji podstawowej – zgodnie z 
prawem budowlanym. 

3. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych; 

3) zakazuje się lokalizacji na działce budowla-
nej więcej niż jednego wolnostojącego bu-
dynku garażowego, przy czym maksymalna 
powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 
36,0m2. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
5.KD-L(2), 

b) 15,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
39.ZLD, 

c) 15,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
40.ZL. 

5. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 1.200m2; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 22,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 

4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 60%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 20%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 0.4; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

6. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego wo-
dociągu w ulicy oznaczonej symbolem 
5.KD-L(2); 

2) odprowadzenie ścieków do kolektora pro-
jektowanego w ulicy oznaczonej symbolem 
5.KD-L(2); 

3) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowo do gruntu; 
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4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

7. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulicy 
oznaczonej symbolem 5.KD-L(2); 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. 

§ 52. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 35.U: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 35.U są: 

1) administracji, turystyki i kultury, gastrono-
mii; 

2) usług konferencyjno – szkoleniowych. 

2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym 
terenu są obiekty magazynowo – składowe, re-
alizowane jako towarzyszące zabudowie usłu-
gowej, pod warunkiem, ze pow. użytkowa 
obiektów magazynowo-składowych nie prze-
kroczy 50% pow. użytkowej obiektów usługo-
wych zrealizowanych na tej samej działce bu-
dowlanej. 

 

3. Ustala się, że przeznaczeniem wykluczonym na 
terenie są: 

1) obiekty usług handlu o powierzchni użytko-
wej powyżej 1.000m2, z wyjątkiem salonów 
samochodowych, dla których powierzchnia 
użytkowa nie może przekraczać 2.000m2; 

2) usług oświaty typu szkoła czy przedszkole. 

4. Ustala się szczególne warunki zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) ustala się na terenie realizacje urządzeń in-
frastruktury technicznej, dróg i parkingów 
wewnętrznych oraz miejsc selektywnej 
zbiórki odpadów, niezbędnych do zapew-
nienia funkcjonowania terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych i garażowych. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości: 

a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
1.KD-GP, 

b) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
2.KD-L, 

c) 15,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
36.ZL, 

d) 15,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
37.ZLD, 

e) 15,0m od linii rozgraniczającej z terenem 
38.ZL. 

6. Dla terenu obowiązują następujące wskaźniki i 
zasady kształtowania zabudowy: 

1) ustala się minimalna powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą: 

a) 5.000m2- dla usług administracji, turysty-
ki i kultury, gastronomii, 

b) 10.000m2- dla usług konferencyjno – 
szkoleniowych; 

2) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niż 20,0m; 

3) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy – maksymalnie 2 kondygnacje i mak-
symalnie do 10,5m w najwyższym punkcie 
przekrycia dachu licząc od poziomu gruntu 
rodzimego; 
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4) ustala się, że powierzchnia biologicznie 
czynna nie może być mniejsza niż 30%; 

5) ustala się, że maksymalna powierzchnia za-
budowy nie może przekraczać 40%; 

6) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy wynoszący 1.0; 

7) ustala się, że kolorystyka budynków oraz 
kształty dachów mają być zgodne z zapisami 
par. 11. 

7. Ustala się zasady obsługi infrastruktury tech-
nicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z projektowanych wo-
dociągów w ulicach oznaczonych symbola-
mi 1.KD-GP i 2.KD-L; 

2) odprowadzenie ścieków do kolektorów pro-
jektowanych w ulicach oznaczonych symbo-
lami 1.KD-GP i 2.KD-L; 

3) odprowadzanie wód opadowych: 

a) z budynków i z terenów utwardzonych po 
podczyszczeniu, do kanalizacji deszczo-
wej projektowanej w ulicach oznaczo-
nych symbolami 1.KD-GP i 2.KD-L lub do 
studni chłonnych, 

b) z terenów biologicznie czynnych – po-
wierzchniowo do gruntu; 

4) ogrzewanie z własnych, indywidualnych 
źródeł energii pod warunkiem wykorzysty-
wania w nich paliw ekologicznie czystych, 
bądź ze zbiorczego systemu gminnego; 

5) odprowadzanie odpadów stałych, po segre-
gacji na terenie działki na której są wytwa-
rzane, na wysypisko komunalne bądź do 
wskazanego przez posiadacza odpadów za-
kładu utylizacji. 

8. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się obsługę komunikacyjna od ulic 
oznaczonych symbolami 1. KD-GP (z jezdni 
serwisowej) i 2.KD-L; 

2) parkingi i garaże dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zlokali-
zowane na terenie posesji, na której obiekt 
będzie wznoszony - wg minimalnego 
wskaźnika ustalonego w paragrafie nr 63. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązu-
ją następujące wymogi z zakresu ochrony śro-
dowiska: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem: 

a) gminnych sieci infrastruktury technicz-
nej, 

b) dróg i parkingów wewnętrznych, 

c) inwestycji wskazanych w ust. 1 i 2; 

2) przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu 
z przepisów odrębnych, w związku z czym 
przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 

§ 53. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 36.ZL. 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 36.ZL jest zieleń leśna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną; 

2) zakaz uszczuplania powierzchni lasów, nisz-
czenia oraz prowadzenia działań osłabiają-
cych biologiczną odporność drzewostanów; 

3) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgod-
nie z zasadami trwale zrównoważonej go-
spodarki leśnej. 

§ 54. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 37.ZLD. 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 37.ZLD jest docelowo zieleń leśna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz wprowadzenia zalesień zgodnie z pla-
nami urządzenia lasów; 

2) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną; 

3) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z 
zasadami trwale zrównoważonej gospodarki 
leśnej. 

§ 55. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 38.ZL. 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 38.ZL jest zieleń leśna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną; 

2) zakaz uszczuplania powierzchni lasów, nisz-
czenia oraz prowadzenia działań osłabiają-
cych biologiczną odporność drzewostanów; 
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3) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgod-
nie z zasadami trwale zrównoważonej go-
spodarki leśnej. 

§ 56. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 39.ZLD: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 39.ZLD jest docelowo zieleń leśna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz wprowadzenia zalesień zgodnie z pla-
nami urządzenia lasów; 

2) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną; 

3) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z 
zasadami trwale zrównoważonej gospodarki 
leśnej. 

§ 57. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 40.ZL: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 40.ZL jest zieleń leśna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną; 

2) zakaz uszczuplania powierzchni lasów, nisz-
czenia oraz prowadzenia działań osłabiają-
cych biologiczną odporność drzewostanów; 

3) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgod-
nie z zasadami trwale zrównoważonej go-
spodarki leśnej. 

§ 58. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 41.ZL: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 41.ZL jest zieleń leśna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną; 

2) zakaz uszczuplania powierzchni lasów, nisz-
czenia oraz prowadzenia działań osłabiają-
cych biologiczną odporność drzewostanów; 

3) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgod-
nie z zasadami trwale zrównoważonej go-
spodarki leśnej. 

§ 59. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 42.ZL: 

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym 
terenu 42.ZL jest zieleń leśna. 

 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zakaz inwestycji nie związanych z gospodar-
ką leśną; 

2) zakaz uszczuplania powierzchni lasów, nisz-
czenia oraz prowadzenia działań osłabiają-
cych biologiczną odporność drzewostanów; 

3) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgod-
nie z zasadami trwale zrównoważonej go-
spodarki leśnej. 

Rozdział 5 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 60. 

1. Układ drogowo-uliczny stanowią ulice główna 
ruchu przyspieszonego, lokalne i dojazdowe a 
także ciągi piesze oraz drogi polne i leśne wy-
znaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu. 

2. Ulice główna ruchu przyspieszonego, lokalne i 
dojazdowe tworzą publiczny układ komunika-
cyjny. 

3. Drogi polne i leśne, oznaczone symbolami 
KDW, tworzą wewnętrzny układ komunikacyj-
ny. 

4. W obszarze ustala się następujące ciągi komu-
nikacyjne: 

1) istniejąca, wskazana do przebudowy droga 
kategorii krajowej (nr 50), klasy GP 2/2 
(głównej ruchu przyspieszonego o przekroju 
2x2 pasy ruchu + droga serwisowa 1x2 pasy 
ruchu) oznaczona symbolem 1.KD-GP – za-
kładana minimalna szerokość w liniach roz-
graniczających wraz z jezdnia serwisową 
30,0m., przy czym ustala się jedynie pas o 
zmiennej szerokości od 9,5 m do 21,0m; 

2) projektowana droga klasy L 1/2 (lokalna o 
przekroju 1x2 pasy ruchu), oznaczona sym-
bolem 2.KD-L - szerokość w liniach rozgra-
niczających od 14,0m do 21,0m – zgodnie z 
rysunkiem planu; 

3) projektowana droga klasy L 1/2 (lokalna o 
przekroju 1x2 pasy ruchu), oznaczona sym-
bolem 3.KD-L – szerokość w liniach rozgra-
niczających 12,0m; 

4) istniejąca droga klasy L 1/2 (lokalna o prze-
kroju 1x2 pasy ruchu), oznaczona symbola-
mi 4.KD-L(1) i 4.KD-L(2) - szerokość w li-
niach rozgraniczających od 8,5 do 14,0 – 
zgodnie z rysunkiem planu; 

5) projektowana droga klasy L 1/2 (lokalna o 
przekroju 1x2 pasy ruchu), oznaczona sym-
bolami 5.KD-L(1) i 5.KD-L(2) - minimalna 
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szerokość w liniach rozgraniczających od 
12,0m do 15,0m – zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

6) projektowana droga klasy L 1/2 (lokalna o 
przekroju 1x2 pasy ruchu), oznaczona sym-
bolami 6.KD-L(1) i 6.KD-L(2) - szerokość w 
liniach rozgraniczających 15,0m; 

7) projektowana droga klasy D 1/2 (dojazdowa 
o przekroju 1x2 pasy ruchu), oznaczona 
symbolem 7.KD-D – szerokość w liniach 
rozgraniczających 12,0m; 

8) istniejąca doga polna i leśna, oznaczona 
symbolem 8.KDW – o minimalnej szeroko-
ści w liniach rozgraniczających 6,0m. 

§ 61. 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu 
komunikacyjnego, dla poszczególnych dróg/ 
ulic ustala się pasy terenu określone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu. 

2. Zachowuje się dojazdy według stanu istnieją-
cego na terenach, których zainwestowanie 
uniemożliwia ich przebudowę. 

3. Dopuszcza się wydzielenie nowych dróg we-
wnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu, 
przy czym minimalna szerokość wydzielanych 
po uchwaleniu planu dróg wewnętrznych wy-
nosi 6m. 

4. Sięgacze dojazdowe dróg wewnętrznych nie 
mogą być dłuższe niż 150m oraz ustala się dla 
nich obowiązek zakończenia placem manew-
rowym do zawracania dla samochodów oso-
bowych i pojazdów ratownictwa. 

§ 62. 

1. Na terenach układu komunikacyjnego, wyzna-
czonego na rysunku planu, do czasu jego reali-
zacji dopuszcza się dotychczasowy sposób 
użytkowania. 

2. Docelowo ustala się konieczność odprowadza-
nia ścieków deszczowych z ulic układu podsta-
wowego systemem kanalizacji deszczowej po 
ich podczyszczeniu. 

3. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, wo-
dy opadowe z ulic układu podstawowego po-
winny być odprowadzane poprzez system 
studni chłonnych do gruntu bądź też do istnie-
jących, otwartych rowów melioracyjnych po 
ich podczyszczeniu. 

 

 

 

§ 63. 

1. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i 
właściciele posesji zapewniają na terenach 
swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalo-
nych wskaźników, o których mowa w ust. 2. 

2. Ustala się następujące minimalne wskaźniki 
miejsc postojowych dla parkingów i garaży dla 
samochodów osobowych: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z więcej jak jednym lokalem mieszkal-
nym - 1m.p./1 mieszkanie, lecz nie mniej niż 
1m.p. /60m2 powierzchni użytkowej miesz-
kania; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z jednym lokalem mieszkalnym – 
2m.p./1 dom lub segment; 

3) dla usług i handlu oraz administracji – 30 
stanowisk /1000m2 p.u. i 1 miejsce na 3 za-
trudnionych, nie mniej jednak niż 3 miejsca 
na jeden lokal; 

4) dla terenów turystyki i rekreacji – 30 stano-
wisk /100 użytkowników jednocześnie na te-
renie; 

5) pozostałych usług – proporcjonalnie 3m.p. 
/każde 100m2 pow. użytkowej, jednak nie 
mniej niż 2m.p./obiekt; 

6) w przypadku realizacji na działce zabudowy 
usługowo - mieszkaniowej, miejsca parkin-
gowe należy obliczyć i zapewnić oddzielnie 
dla każdej z funkcji. 

3. Dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych 
w liniach rozgraniczających ulic układu obsłu-
gującego poza jezdniami tylko na tych ulicach, 
których szerokość w liniach rozgraniczających 
powiększona zostanie do minimum 15,0m. 

4. Miejsca parkingowe dla pojazdów typu TIR na 
terenach oznaczonych symbolami 3.U, 26.U, 
27.U, 32.U i 35.U należy zapewnić w granicach 
działki budowlanej w zależności od potrzeb. 

Rozdział 6 
Ogólne zasady dotyczące infrastruktury 

technicznej i komunikacji 

§ 64. 

1. Jako obowiązujący plan przyjmuje: docelowy, 
zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków do oczyszczalni gmin-
nej. 
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2. Dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań 

uwzględniających wymogi prawa budowlane-
go i ochrony środowiska a także ochrony 
uzdrowiska, w tym szczelnych szamb przydo-
mowych, do czasu wprowadzenia zorganizo-
wanego systemu odprowadzania ścieków. 

3. Dla terenów nieobjętych siecią melioracji do-
puszcza się realizację urządzeń odwadniających 
(w uzgodnieniu z zarządcą istniejącej sieci me-
lioracyjnej oraz zarządcą sieci kanalizacyjnej). 

4. Dopuszcza się lokowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak stacje transformato-
rowe, podziemne przepompownie ścieków czy 
stacje telekomunikacyjne na podstawie opra-
cowań technicznych, na całym obszarze obję-
tym planem, z wyjątkiem terenów lasów (ZL), 
bez konieczności zmiany niniejszego planu, 
pod warunkiem, że ewentualna uciążliwość 
tychże nie będzie wykraczać poza granice tere-
nu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

5. W liniach rozgraniczających dróg należy rezer-
wować tereny dla infrastruktury technicznej. 

6. Przez tereny inne, niż przeznaczone dla układu 
komunikacyjnego i infrastruktury technicznej 
(a więc także przez tereny działek prywatnych), 
dopuszcza się prowadzenie liniowych elemen-
tów infrastruktury technicznej oraz lokalizację 
związanych z nimi urządzeń. 

7. Przy projektowaniu nowych inwestycji należy - 
w miarę możliwości - unikać kolizji z istnieją-
cymi elementami infrastruktury technicznej. W 
przypadku nieuniknionej kolizji projektowane-
go zagospodarowania z tymi elementami nale-
ży je przenieść lub odpowiednio zmodyfiko-
wać, przy uwzględnieniu uwarunkowań wyni-
kających z przepisów szczególnych oraz wa-
runków określonych przez operatora (w tym w 
zakresie sposobu finansowania); w szczególno-
ści dotyczy to przebudowy napowietrznych linii 
energetycznych średniego napięcia na sieci ka-
blowe. 

8. W ogrodzeniu należy sytuować szafki gazowe i 
energetyczne zapewniając do nich dostęp od 
strony ulicy. 

Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§ 65. 

1. Ustala się docelowo zaopatrzenie obszaru obję-
tego planem w wodę (dla celów komunalnych 
i p. poż) z gminnej sieci wodociągowej, w 
oparciu o istniejące ujęcia wody położone poza 
obszarem objętym planem. 

2. Ustala się dostawę wody poprzez indywidualne 
przyłącza na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci. 

3. Ustala się, że dla zapewnienia pewności do-
stawy wody na całym obszarze objętym pla-
nem sieć wodociągowa projektowana będzie w 
układzie zamkniętym, pierścieniowym. 

4. Ustala się stosowanie hydrantów naziemnych. 

Kanalizacja 

§ 66. 

1. Ustala się docelowe objęcie systemem gmin-
nej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projekto-
wanej zabudowy. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych 
i atestowanych podziemnych zbiornikach na 
nieczystości. 

3. Ustala się zakaz wprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów ściekowych. 

4. Zgłaszając obiekt do użytkowania inwestor 
zobowiązany jest do dostarczenia umów na 
wywóz śmieci lub odbiór ścieków z działki bu-
dowlanej, zawartych z właściwymi jednostkami 
eksploatacyjnymi. 

5. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów mieszkaniowych powierzchniowo 
na teren własnej działki; 

2) z dróg publicznych siecią kanalizacji desz-
czowej do rowów melioracyjnych lub studni 
chłonnych po podczyszczeniu. 

6. Ustala się nakaz odprowadzania nadmiaru wód 
deszczowych, przekraczających swoją ilością 
chłonność gruntu, do sieci kanalizacji deszczo-
wej. 

7. Ustala się nakaz wyposażenia instalacji służą-
cych dla odprowadzania i zrzutów wód opado-
wych w urządzenia podczyszczające. 

8. Plan nakazuje kształtowanie powierzchni dzia-
łek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny 
i ulice przed spływem wód opadowych. 

Elektroenergetyka 

§ 67. 

1. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektryczną 
wszystkich terenów zainwestowania w oparciu 
o istniejące i projektowane stacje elektroener-
getyczne SN/nn. 
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2. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 

poprzez budowę i rozbudowę sieci elektro-
energetycznych kablowych średniego i niskie-
go napięcia od istniejących systemów, w 
uzgodnieniu i na warunkach właściwego Za-
kładu Energetycznego. 

3. Ustala się zasilanie projektowanych obiektów z 
sieci kablowych niskiego napięcia, prowadzo-
nych wzdłuż ulic, wyprowadzonych z istnieją-
cych i projektowanych stacji transformatoro-
wych. 

4. Ustala się przebudowę istniejącej napowietrz-
nej sieci NN i SN na sieć kablową, prowadzoną 
w ulicach, z dopuszczeniem w wyjątkowych 
przypadkach, w sytuacji braku możliwości po-
szerzenia ulicy, prowadzenia sieci przez tereny 
prywatne. 

5. Dopuszcza się zachowanie istniejących sieci 
napowietrznych do czasu ich przebudowy lub 
modernizacji. 

6. Dopuszcza się realizowanie przyłączy do bu-
dynków jako przyłączy napowietrznych reali-
zowanych od linii istniejących, do czasu ich 
przebudowy. 

7. Ustala się rezerwy terenu dla realizacji przyłą-
czy do projektowanej zabudowy na terenach 
położonych w liniach rozgraniczających ulic. 

8. Dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowych dla nowych inwestycji na całym obsza-
rze objętym planem z wyjątkiem terenów la-
sów, oznaczonych symbolem ZL. 

Gazownictwo 

§ 68. 

1. Ustala się zaopatrzenie zabudowy mieszkanio-
wej, usługowej i produkcyjno-magazynowej w 
gaz ziemny do celów gospodarczych i ewentu-
alnie grzewczych w oparciu o rozbudowaną 
istniejącą sieć średniego ciśnienia, na warun-
kach określonych przez zarządzającego siecią. 

2. Gazyfikacja terenu jest możliwa, o ile spełnione 
będą warunki techniczno-ekonomiczne i zosta-
ną zawarte odpowiednie porozumienia pomię-
dzy dostawcą i odbiorcą. 

3. Wokół gazociągu obowiązują odległości pod-
stawowe zgodne z warunkami wynikającymi z 
przepisów szczególnych. 

4. Ustala się zasadę prowadzenia projektowanych 
gazociągów w pasach ulicznych wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi, w odległości min. 
0,5m od tych linii. 

5. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości 
nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu. 

6. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-
zowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) 
winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, w po-
zostałych przypadkach w miejscu uzgodnio-
nym z zarządzającym siecią gazową. 

7. Gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic i 
dróg znalazłyby się pod jezdnią, należy prze-
nieść w pas drogowy poza jezdnią na koszt in-
westora budowy. 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych 

§ 69. 

1. Ustala się wywóz nieczystości stałych na wy-
sypisko gminne. 

2. Zakłada się selektywną zbiórkę odpadów: w 
planach zagospodarowania działek należy wy-
znaczać miejsce do selektywnego składowania 
odpadów w urządzeniach przystosowanych do 
ich gromadzenia, opróżnianych okresowo, w 
miarę potrzeb do zakładów utylizacji na pod-
stawie stosownych umów. 

3. Docelowo plan przyjmuje odprowadzenie ście-
ków sanitarnych z nowych obiektów do sieci 
kanalizacji. 

4. Tymczasowo ścieki sanitarne winny być wywo-
żone na podstawie umów zbiorowych lub in-
dywidualnych do punktu zlewnego oczyszczal-
ni ścieków. 

Ciepłownictwo 

§ 70. 

1. Ustala się, że istniejące i projektowane budynki 
będą posiadały własne, indywidualne źródła 
ciepła. 

2. Ustala się zaopatrzenie w ciepło na obszarze 
planu w oparciu o instalacje grzewcze ekolo-
gicznie czyste. 

Rozdział 7 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 71. 

Dla terenu objętego planem do spraw wszczętych 
przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakoń-
czonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia 
planu. 

§ 72. 

Do czasu realizacji nowego zagospodarowania, 
zgodnego z zapisami dla poszczególnych terenów, 
dopuszcza się: 

1) zachowanie, przebudowę, rozbudowę i wymia-
nę istniejących siedlisk rolniczych; 

2) zachowanie istniejących obiektów usługowych; 
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3) zachowanie rolniczego użytkowania terenów 

przeznaczonych pod drogi publiczne. 

§ 73. 

Do czasu wprowadzenia zorganizowanego syste-
mu odprowadzania ścieków dopuszcza się stoso-
wanie lokalnych rozwiązań uwzględniających 
wymogi prawa budowlanego i ochrony środowi-
ska a także ochrony uzdrowiska, w tym szczelnych 
szamb przydomowych. 

§ 74. 

Do czasu przebudowy lub modernizacji dopuszcza 
się zachowanie istniejących napowietrznych sieci 
Elektroenergetycznych. 

§ 75. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieru-
chomości w wysokości: 

1) 20% dla terenów U; 

2) 15% dla terenów MN/U; 

3) 10% dla terenów MN; 

4) 0% dla terenów dróg publicznych i wewnętrz-
nych. 

§ 76. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 77. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz publi-
kacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i 
Gminy. 

§ 78. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 479/XXXVI/2009 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 27 października 2009r. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego dla fragmentu wsi Karolina – rejon drogi krajowej nr 50 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 października 2009r. 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 

Treść uwag Oznaczenie 
nieruchomości, 

której uwaga 
dotyczy 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie Burmistrza  
w sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
załącznik do uchwały 

nr 479/XXXVI/2009 z dnia 27.10.2009 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 24.07.2009 Alicja i Leszek 

Sieńkowscy 
Wnoszą o: 
- usunięcie z projektu planu 
drogi oznaczonej symbolem 
3.KD-L(2) 
- zakazanie w planie realizacji 
na terenie MN/U stacji 
bazowych telefonii komórko-
wej 

dz. nr 56/4 - Droga oznaczona symbolem 
3.KD-L(2) 
oraz tereny zabudowy 21.MN i 
10.MN/U. 
- w par. 16 zapisano zakaz 
realizacji stacji bazowych 
telefonii komórkowej. 

Uwaga 
uwzględniona. 

 Uwaga uwzględ-
niona. 

  

2. 20.08.2009 Zdzisław 
Wojciechowski 

Wnosi o: 
1. usunięcia z obszaru działki 
nr 65/3 proponowanych 
podziałów geodezyjnych, 
2. ustalenie dla działki 65/3 
minimalnej powierzchni działki 
budowlanej na poziomie 
900m2, 
3. ustalenie dla działki 65/3 
minimalnej szerokości działki 
budowlanej – 16m, 
4. ustalenie dla działki 65/3 
minimalnej szerokości dróg 
wewnętrznych – 6 m, 
5. włączenie terenu 25.MN/Udo 
terenu 26.MN, 
6. na terenie 25.MN/U 
wykluczenie możliwości 
realizacji usług wolnostojących 
7. dodanie do słowniczka 
definicji funkcji nieuciążliwych, 
8. dopuszczenie na działce 65/3 
możliwości realizacji 
zabudowy bliźniaczej lub 
szeregowej; 
9. wprowadzenie takich 
zapisów na całym terenie 
26.MN 

dz. nr 65/3 oraz 
teren 25.MN/U 

Dla terenu 26.MN plan ustala: 
- realizację zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
w formie wolnostojącej, 
- minimalną powierzchnię 
działki budowlanej – 1.500m2 
- min. szerokość frontu działki 
– 30,0 m, 
- min. powierzchnię biologicz-
nie czynną – 60%, 
- intensywność zabudowy – 
0,4 
Dla terenu 25.MN/U plan 
ustala: 
realizację zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
w formie wolnostojącej, oraz 
usługi turystyki, gastronomii, 
oświaty i kultury, lokalizowane 
na jednej działce z budynkiem 
mieszkalnym lub na samo-
dzielnej działce, 
min. powierzchnię działki 
budowlanej – 1.500m2 
min. szerokość frontu działki – 
30,0 m, 
min. powierzchnię biologicz-
nie czynną – 70%, 
intensywność zabudowy – 0,5 

Ad. 1 – 
uwzględniona 
Ad. 2 - 
uwzględniona 
częściowo. 
Ad. 3 - 
Uwzględniona. 
Ad. 4 - 
uwzględniona. 

Ad. 5, 6 - nie 
uwzględnione. 
Ad. 7 – nie 
uwzględniona. 
Ad. 8, 9 – nie 
uwzględniona. 

Ad. 1 – uwzględ-
niona 
Ad. 2 - uwzględ-
niona częściowo. 
Ad. 3 - 
Uwzględniona. 
Ad. 4 - 
uwzględniona. 

Ad. 5, 6 - nie 
uwzględnione. 
Ad. 7 – nie 
uwzględniona. 
Ad. 8, 9 – nie 
uwzględniona. 

 

3. 21.08.2009 Piotr Zamecki Wnosi o zmianę przeznaczenia 
działki nr 20 i nr 50 z usługowej 
na usługowo - mieszkaniową 

dz. nr 20 
dz. nr 50 

Na przedmiotowych działkach 
plan wskazuje szereg terenów: 
2.ZNn,3.U, 19.U, 29.U, 34.U, 
37.U i 39.ZLD. 
Dla terenów U plan ustala 
rozwój funkcji usługowych bez 
możliwości realizacji 
zabudowy mieszkaniowej. 

Uwaga 
uwzględniona 

    

4. 12.08.2009 Stanisław 
Kuciński 

Wnosi o: 
1. usunięcia z planu projekto-
wanej drogi 3.KD-L(2), 
2. zachowanie istniejącego 
stawu. 

dz. nr 55/1 - Droga oznaczona symbolem 
3.KD-L(2) 
oraz tereny zabudowy 21.MN i 
7.MN 

Ad. 1, 2 – 
uwaga 
uwzględniona 

    

5. 2.08.2009 Waldemar i 
Danuta Kucińscy 

Wnoszą o: 
1. zmniejszenie skosu 
widokowego na skrzyżowaniu 
dróg 4.KD-L(2) i 6.KD-D(3), na 
działce nr 30/1, 
2. zmniejszenie skosu 
widokowego na działce nr 30/3 
i 32 – skrzyżowanie dróg 5.KD-
L(2) i 6.KD-D(3), 
3. zaprojektowanie dalszego 
odcinka drogi 6.KD-D w 
kierunku terenu 40.ZL, poprzez 
teren 36.MN, 
4. zamianę obowiązujących 
linii zabudowy na nieprzekra-
czalne – od strony dróg 6.KD-
D(3) i 5.KD-L(2), 
5. zmiana przeznaczenia ter. 
31.MN na 31.MN/U, 
6. dopuszczenie realizacji 
wolnostojących budynków 
gospodarczych i garażów., 
7. zmianę wielkości minimalnej 
powierzchni działki budowla-
nej z 1.500 m2 na 1.000m2 na 
terenach MN i 1.2000 na 
terenach MN/U oraz zmniej-
szenie min. szer. frontów 
działek na 22 m; 
8. dopuszczenie realizacji 
szczelnych szamb do czasu 
realizacji kanalizacji; 

dz. nr 30/1 
dz. nr 30/3 
dz. nr 30/4 
dz. nr 31 

Drogi 4.KD-L(2), 5.KD-L(2) i 
6.KD-D(3) wraz ze skrzyżowa-
niami, 
Teren 31.MN – zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, o min. 
powierzchni działki budowla-
nej 1.500m2, 
Teren 36.MN - zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, o min. 
powierzchni działki budowla-
nej 1.500m2, 

Ad. 1 – 
uwzględniona. 
Ad. 4 – 
uwzględniona. 
Ad. 5 – 
uwzględniona. 
Ad. 6 – 
uwzględnione 
częściowo. 
Ad. 7 – 
uwzględniona 
częściowo. 
Ad. 8 – 
uwzględniona. 

Ad. 2 – nie 
uwzględniona. 
 
Ad. 3 – nie 
uwzględniona. 
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Załączniki: 
- Uchwała Rady Miejskiej nr 477/XXXVI/2009 z dnia 27 października 2009r. w sprawie rozpatrzenia uwagi Pana Zdzisława Wojcie-

chowskiego wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Karolina – rejon drogi 
krajowej Nr 50. 

- Uchwała Rady Miejskiej nr 478/XXXVI/2009 z dnia 27 października 2009r. w sprawie rozpatrzenia uwagi Państwa Danuty i Walde-
mara Kucińskich wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Karolina – rejon 
drogi krajowej Nr 50. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 

 
 

UCHWAŁA Nr 477/XXXVI/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 27 października 2009r. 

w sprawie rozpatrzenia uwagi Pana Zdzisława Wojciechowskiego wniesionej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Karolina – rejon drogi krajowej Nr 50. 

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 późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 389/XXX/2005 Rady 
Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 17 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karolina – rejon drogi krajowej nr 50, Rada 
Miejska w Górze Kalwarii uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi Pana Zdzisława Wojciechowskiego wniesionej do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karolina – rejon drogi krajowej nr 50, w zakre-
sie: 

1) włączenia terenu oznaczonego w projekcie planu 25.MN/U do terenu 26.MN, 

2) wykluczenia możliwości realizacji usług wolnostojących na terenie oznaczonym symbolem 25.MN/U, 

3) uzupełnienia słowniczka o definicję „usługi nieuciążliwe”, 

4) dopuszczenia na działce nr ew. 65/3 i na terenie oznaczonych symbolem 26.MN możliwości realizacji 
zabudowy mieszkaniowej w formie bliźniaczej i szeregowej, 

5) dopuszczenia minimalnej powierzchni działki budowlanej na działce nr ewid. 65/3 na 900m2. 

§ 2. Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi, o której mowa w § 1, zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Szeląg 

 
 

Załącznik 
do uchwały nr 477/XXXVI/2009 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 27 października 2009r. 

 
UZASADNIENIE 

 
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miało na celu stworzenie wa-

runków umożliwiających w przyszłości realizacje na terenie wsi Karolina – w rejonie drogi krajowej Nr 50, zespołu zabu-
dowy jednorodzinnej, uzupełnionej usługami nieuciążliwymi, których oddziaływanie zamykałoby się w granicach wła-
snej działki inwestora. Działanie to było realizacją polityki przestrzennej gminy, wyrażonej w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwaria, przyjętym uchwałą nr 700/XLVII/2006 Rady Miej-
skiej w Górze Kalwarii z dnia 13 września 2006r. 
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Według postanowień przywołanego studium, teren oznaczony w projekcie planu symbolem 26.MN położony jest w 
strefie rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, zaś oznaczony symbolem 25.MN/U położony jest w strefie rozwo-
ju funkcji mieszkaniowo-usługowych, z zastrzeżeniem, że usługi nie pogorszą stanu środowiska przyrodniczego. Dla jej 
realizacji niezbędne stało się określenie przeznaczenia terenów oraz wyznaczenia linii rozgraniczających tereny o różnym 
przeznaczeniu, w szczególności zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług, komunikacji, infrastruktury technicznej. 

Działki położone na terenie 25.MN/U nie są własnością wnoszącego uwagę. Wyznaczając tę jednostkę planistyczną 
kierowano się zarówno obligatoryjną realizacją kierunków zagospodarowania określonych w studium, jak i miejscowych 
uwarunkowań terenu, walorów architektonicznych i krajobrazowych, harmonijnego całkowitego ukształtowania prze-
strzeni. Wydzielenie takiego terenu, położonego przy tworzonej drodze dojazdowej, w bliskim sąsiedztwie terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, realizuje podstawową zasadę planowania przestrzennego – 
ładu przestrzennego, architektury i urbanistyki. Na proponowanych dużych działkach, przy wynoszącej 70% powierzchni 
biologicznie czynnej, nie ma przesłanek dla zakazu prowadzenia działalności usługowej w budynkach usługowych wol-
nostojących. Należy też zauważyć, że właściciele działek położonych na tym terenie zaakceptowali proponowane zasady 
ich zagospodarowania. 

Pojęcie „funkcji nieuciążliwych” nie zostało zdefiniowane w obowiązujących przepisach prawa. W projekcie planu w 
par. 16 zawarto za to zapisy mówiące, iż „zakazuje się lokalizacji w obszarze planu przedsięwzięć, dla których obowiązek 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 
za wyjątkiem elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów inży-
nieryjnych”, które są tożsame z intencją składającego uwagę. 

Zmniejszenie minimalnej powierzchni działek budowlanych i intensyfikacja zabudowy w rejonie podmiejskim, po-
winna uwzględniać lokalne uwarunkowania, istniejącą i przewidywaną intensywność zabudowy oraz perspektywiczny 
rozwój sieci infrastruktury technicznej gminy. 

Dla całego obszaru objętego projektem planu, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, oznaczo-
nych symbolem MN - przewidziano wydzielanie działek budowlanych o minimalnej powierzchni 1.200m2, przy zagospo-
darowaniu jedynie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolnostojącymi oraz budynkami garażowymi. 

Jednocześnie w ustaleniach zasad scalania i podziału nieruchomości – plan dopuszcza tolerancję dla minimalnej 
wielkości powierzchni działki na 10% w odniesieniu do terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami MN oraz 
MN/U. Postulat wnoszącego uwagę – dopuszczenie zabudowy w formie bliźniaczej i szeregowej, stałby w sprzeczności z 
projektowanymi zasadami ukształtowania przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowa-
nych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne. 

W tym stanie rzeczy Rada Miejska postanowiła jak w sentencji uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Szeląg 

 
 
 

UCHWAŁA Nr 478/XXXVI/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 27 października 2009r. 

w sprawie rozpatrzenia uwagi Państwa Danuty i Waldemara Kucińskich  
wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu wsi Karolina – rejon drogi krajowej nr 50. 

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 późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 389/XXX/2005 Rady 
Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 17 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karolina – rejon drogi krajowej nr 50, Rada 
Miejska w Górze Kalwarii uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi Państwa Danuty i Waldemara Kucińskich, w zakresie: 

1) zmniejszenia kąta widoczności na skrzyżowaniu dróg 5.KD-L(2) i 6.KD-D(3) na działce nr 30/3 i działce 
nr 32, 
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2) zaprojektowania dalszego odcinka drogi 6.KD-D w kierunku wschodnim, do linii lasów, 

3) zmiany minimalnej powierzchni działki budowlanej na terenach oznaczonych w projekcie planu symbo-
lem MN na 1.000m2. 

§ 2. Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi, o której mowa w § 1, zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Piotr Szeląg 

 
 

Załącznik 
do uchwały nr 478/XXXVI/2009 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 27 października 2009r. 

 
UZASADNIENIE 

 
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miało na celu stworzenie wa-

runków umożliwiających w przyszłości realizacje na terenie wsi Karolina – w rejonie drogi krajowej Nr 50, zespołu zabu-
dowy jednorodzinnej, uzupełnionej usługami nieuciążliwymi, których oddziaływanie zamykałoby się w granicach wła-
snej działki inwestora. Działanie to było realizacją polityki przestrzennej gminy, wyrażonej w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwaria, przyjętym uchwałą Nr 700/XLVII/2006 Rady Miej-
skiej w Górze Kalwarii z dnia 13 września 2006 roku. Dla jej realizacji niezbędne stało się określenie przeznaczenia tere-
nów oraz wyznaczenia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, w szczególności zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usług, komunikacji, infrastruktury technicznej. 

Zmniejszenie minimalnej powierzchni działek budowlanych i intensyfikacja zabudowy w rejonie podmiejskim, po-
winna uwzględniać lokalne uwarunkowania, istniejącą i przewidywaną intensywność zabudowy oraz perspektywiczny 
rozwój sieci infrastruktury technicznej gminy. Dla całego obszaru objętego projektem planu, na terenach przeznaczo-
nych pod zabudowę mieszkaniową, oznaczonych w projekcie planu symbolem MN - przewidziano wydzielanie działek 
budowlanych o minimalnej powierzchni 1.200m2, przy zagospodarowaniu jedynie budynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi wolnostojącymi oraz budynkami garażowymi. Jednocześnie w ustaleniach dotyczących zasad scalania i po-
działu nieruchomości – plan dopuszcza tolerancję dla minimalnej wielkości powierzchni działki na 10 % w odniesieniu 
do terenów oznaczonych w projekcie planu symbolami MN oraz MN/U. 

Projektowane skrzyżowanie dróg 5.KD-L(2) i 6.KD-D(3) w projektowanych parametrach jest niezbędne dla przyszłego 
poprawnego funkcjonowania przewidzianego w projekcie planu systemu obsługi komunikacyjnej nowego, dużego ze-
społu zabudowy, jakim stanie się obecna wieś Karolina. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publicz-
ne i ich usytuowanie, wymagają przy projektowaniu skrzyżowań zapewnienia przejazdu samochodów straży pożarnej, o 
zwiększonych parametrach technicznych. Jest to tym istotniejsze, że mogą mieć już problem z pokonaniem istniejącego, 
trudnego do poszerzenia skrzyżowania dróg 4.KD-L(2) i 6.KD-D(3). 

Racjonalne reguły ustalania zasad zagospodarowania terenu powodują, że za bezzasadne należy uznać postulat 
przedłużania projektowanej drogi 6.KD-D w kierunku wschodnim. Istniejące oraz utworzone po wydzieleniu drogi 5.KD-L 
działki budowlane mają i będą miały dostęp do drogi publicznej. W przypadku dokonania wtórnych podziałów plan 
określa warunki tworzenia dróg wewnętrznych przez zainteresowanych właścicieli gruntów. 

W tym stanie rzeczy Rada Miejska postanowiła jak w sentencji uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Szeląg 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 479/XXXVI/2009 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 
z dnia 27 października 2009r. 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591) – zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 
a) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg publicz-

nych, w tym wybudowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpowiednimi zabezpiecze-
niami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, 

b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 
§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja dróg 

publicznych na terenach przeznaczonych w planie pod taką funkcję oraz budowa sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 
1) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo 

budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie środowiska. 

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postę-
pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określonej 
w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

3) Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w 
§ 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.). 

4) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) przy czym: 
- wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej, 
- wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta i gminy uchwala się w uchwale budżetowej; 
- inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowią-

cym załącznik do uchwały budżetowej. 
§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą z budżetu miasta i gminy lub na podstawie 

porozumień z innymi podmiotami. 
2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 

ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 
2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w 
oparciu o uchwalone przez Radę Miejską wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych lub przez budżet miasta i gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1504 z późn. 
zm.). 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 

 
 


