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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/54/11 

Rady Gminy Izabelin 
z dnia 1 czerwca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 
 

W trakcie wyłoďenia projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw – 
Hornówek czćċć „D”” do publicznego wglądu, które nastąpiło w dniach od 6 kwietnia 2010r. do  
27 kwietnia 2010r. oraz w przewidzianym terminie do dnia 12 maja 2010r. nie wniesiono ďadnych uwag. 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/54/11 

Rady Gminy Izabelin 
z dnia 1 czerwca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
wsi Truskaw – Hornówek, czćċć „D”” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasady ich finansowania  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
1. Sposób realizacji zadaĉ naleďących do zadaĉ własnych Gminy zapisanych w miejscowym planie za-

gospodarowania przestrzennego: Za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ okreċlonych w § 13 i § 16 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które naleďą do zadaĉ własnych gminy 
przyjmuje sić zapisy zadaĉ inwestycyjnych wieloletnich realizowanych przez Gminć Izabelin a okre-
ċlonych m.in. w Planie Rozwoju Lokalnego przyjćtego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Izabelin nr 
XXII/179/2004 z dnia 14 lipca 2004r. oraz zawartych w uchwałach budďetowych w tym m.in. w uchwa-
le nr XXXIII/297/09 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budďetu Gminy Izabelin na rok 
2010 (m.in. w załączniku nr 3 pn. „zadania inwestycyjne w 2010r.”; załączniku nr 4 pn. „limity wydat-
ków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012”; załączniku nr 5 pn. „wydatki na 
programy i projekty realizowane ze ċrodków pochodzących z funduszy strukturalnych funduszu spój-
noċci”), oraz innych uchwałach Rady z tego zakresu. Okreċlenie terminów przystąpienia i zakoĉczenia 
realizacji tych zadaĉ, ustalone bćdzie według kryteriów i zasad przyjćtych przy konstruowaniu oraz 
modyfikacji wieloletniego programu inwestycyjnego. 

2. Zasady finansowania zadaĉ naleďących do zadaĉ własnych Gminy zapisanych w ustaleniach miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego: Finansowanie kosztów ponoszonych przy realiza-
cji zadaĉ odbywać sić bćdzie przy pełnym lub czćċciowym udziale ċrodków budďetowych. 
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UCHWAŁA Nr VI/52/2011 

RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta). 

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 ze zm.) oraz  
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.), w 
związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, ustawy o Paĉ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
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o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 871) oraz w związku 
z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Tłuszcz nr 
XXIV/304/09 z dnia 10 listopada 2009r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmian miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Tłuszcz (obszar administracyjny 
granic miasta), stwierdzając ďe niniejsze zmiany 
planu są zgodne ze studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tłuszcz, zatwierdzonym uchwałą nr 
VII/72/03 Rady Miejskiej Gminy Tłuszcz z dnia  
3 lipca 2003r., zmienionym uchwałą nr 
XXIII/256/05 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia  
22 grudnia 2005r. oraz uchwałą nr XV/185/08 
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 maja 2008r. 
uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta), 
zwane dalej zmianami planu na obszarze i w 
brzmieniu okreċlonym niniejszą uchwałą. 

2. Zmiany planu dotyczą obszarów, których 
granice oraz symbole od I do XIX okreċlone 
zostały w uchwale Rady Miejskiej Gminy Tłuszcz 
nr XXIV/304/09 z dnia 10 listopada 2009r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Tłuszcz (obszar administra-
cyjny granic miasta). 

3. Granice obszarów objćtych zmianami pla-
nu, o których mowa w ust. 2, pokazano na ry-
sunku zmian planu sporządzonym w skali 
1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

4. Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu zmian planu stanowi załącznik 
nr 2 do uchwały. 

5. Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w zmianach planu, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

6. Przedmiotem zmian planu są ustalenia 
zgodne z ustaleniami zawartymi w art. 15 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003r. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 

1) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wy-
nika inaczej; 

 

2) rysunku zmian planu - naleďy przez to ro-
zumieć rysunek zmian planu na mapach w 
skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

3) przepisach odrćbnych - naleďy przez to ro-
zumieć przepisy inne niď ustawa o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4) obszarach zmian planu – naleďy przez to 
rozumieć obszary objćte zmianami planu w 
granicach przedstawionych na rysunku 
zmian planu; 

5) terenie - naleďy przez to rozumieć fragment 
obszaru zmian planu o okreċlonym prze-
znaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
wydzielony na rysunku zmian planu liniami 
rozgraniczającymi; 

6) działce – naleďy przez to rozumieć działkć 
ewidencyjną; 

7) terenie inwestycji – naleďy przez to rozu-
mieć działkć, jej czćċć lub zespół działek, na 
których realizuje sić inwestycjć objćtą jed-
ną, w tym etapową, decyzją o pozwoleniu 
na budowć; 

8) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć ustalone w zmianach planu 
przeznaczenie przewaďające na danym te-
renie inwestycji (obejmujące co najmniej 
70% powierzchni uďytkowej zabudowy); 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niď 
podstawowe, dopuszczone na terenie in-
westycji na warunkach okreċlonych zmia-
nami planu (nie przekraczające 30% po-
wierzchni uďytkowej zabudowy); 

10) wskačniku maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy – naleďy przez to rozumieć nie-
przekraczalną wartoċć ilorazu sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygna-
cji naziemnych, mierzonych w obrysie ze-
wnćtrznym, wszystkich budynków zlokali-
zowanych na terenie inwestycji, do po-
wierzchni tego terenu; 

11) minimalnym wskačniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej – naleďy przez to rozumieć 
najmniejszy dopuszczalny udział terenu bio-
logicznie czynnego na terenie inwestycji, 
(wyraďony w procentach); 

12) wysokoċci maksymalnej – naleďy przez to 
rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy 
(w metrach) budynku lub budowli, okreċla-
ny zgodnie z przepisami odrćbnymi, z wy-
łączeniem budowli infrastruktury obsługu-
jącej bezpoċrednio poszczególne tereny; 
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13) usługach - naleďy przez to rozumieć obiekty 

wolnostojące lub lokale uďytkowe wbudo-
wane, w których prowadzona jest działal-
noċć słuďąca zaspokajaniu potrzeb ludnoċci, 
nie związana z wytwarzaniem dóbr mate-
rialnych metodami przemysłowymi, z wy-
kluczeniem obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaďy wićkszej niď 2000m2, o 
ile ustalenia szczegółowe dla terenów nie 
stanowią inaczej; 

14) usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to 
rozumieć usługi o uciąďliwoċci (równieď 
pod wzglćdem hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza) ograniczonej wyłącznie do tere-
nu inwestycji; 

15) usługach i funkcjach uciąďliwych – naleďy 
przez to rozumieć usługi i funkcje, których 
oddziaływanie wykracza poza granice tere-
nu inwestycji i powoduje przekroczenie 
standardów jakoċci ċrodowiska okreċlo-
nych w przepisach odrćbnych, z zastrzeďe-
niem, ďe negatywne oddziaływanie nie bć-
dzie obejmowało terenów mieszkaniowych; 

16) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 
naleďy przez to rozumieć jeden lub wićcej 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
w rozumieniu Prawa budowlanego; 

17) obowiązujących liniach zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku 
zmian planu linie okreċlające obowiązującą 
odległoċć ċciany budynku od linii rozgrani-
czających terenów (dotyczy takďe podziem-
nych czćċci budynków); 

18) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leďy przez to rozumieć wyznaczone na ry-
sunku zmian planu linie okreċlające naj-
mniejszą dopuszczalną odległoċć ċciany 
budynku od linii rozgraniczających terenów 
(dotyczy takďe podziemnych czćċci budyn-
ków); 

19) dominancie wysokoċciowej – naleďy przez 
to rozumieć budynek, jego czćċć lub bu-
dowlć o wysokoċci wićkszej o co najmniej 
30% od wysokoċci otaczających obiektów 
lecz nie wićkszej niď ustalona zmianami 
planu; 

20) terenach zieleni urządzonej - naleďy przez to 
rozumieć publiczne lub niepubliczne tereny, 
w zagospodarowaniu których przewaďa sza-
ta roċlinna, z infrastrukturą techniczną i 
obiektami budowlanymi funkcjonalnie z 
nimi związanymi, pełniące funkcje estetycz-
ne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe – 
głównie parki, zieleĉce, skwery, ogrody, w 
tym jordanowskie, arboreta, zarówno sa-
modzielne jak i towarzyszące budynkom 

mieszkalnym, obiektom przemysłowym, 
usługowym i komunikacyjnym; 

21) słupie ogłoszeniowym – naleďy przez to 
rozumieć słup w formie walca lub grania-
stosłupa o ċrednicy lub szerokoċci od 120 
do 150cm i wysokoċci od 270 do 400cm dla 
czćċci ekspozycyjnej i do 600 cm łącznie, 
słuďący do umieszczania materiałów pro-
mocyjno – informacyjnych o imprezach 
(wydarzeniach) kulturalnych, oċwiatowych 
lub edukacyjnych oraz o patronach i spon-
sorach imprezy; 

22) tablicy reklamowej – naleďy przez to rozu-
mieć wydzieloną na noċniku reklamy lub 
obiekcie płaszczyznć, na której naklejana 
jest lub mocowana reklama; 

23) noċniku reklamy – naleďy przez to rozumieć 
obiekt składający sić z konstrukcji noċnej 
oraz urządzenia reklamowego (np. tablicy), 
którego wiodącą funkcją jest prezentacja 
reklam. 

§ 3.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku zmian planu są obowiązującymi jego 
ustaleniami: 

1) granice obszarów objćtych zmianami pla-
nu; 

2) numery obszarów objćtych zmianami pla-
nu; 

3) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu; 

4) linie rozgraniczające tereny o róďnych zasa-
dach zagospodarowania wewnątrz terenów 
o jednorodnym przeznaczeniu; 

5) symbole literowe i numery terenów 

6) przeznaczenie terenów wraz z symbolem 
literowym; 

7) obowiązujące linie zabudowy; 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

9) okreċlone odległoċci mićdzy liniami roz-
graniczającymi tereny dróg i ulic; 

10) rejony lokalizacji dominant wysokoċcio-
wych; 

11) strefy wymaganego lokowania usług w 
parterach budynków; 

12) odcinki ulic, na których obowiązuje realiza-
cja nasadzeĉ; 

13) ċcieďki rowerowe; 

14) budynki zabytkowe chronione zmianami 
planu; 

15) granice strefy ochrony korytarza ekologicz-
nego rzeki Cienkiej. 
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2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmian 
planu niewymienione w ust. 1 mają charakter 
informacyjny. 

§ 4.1. Ustala sić przeznaczenie i zasady zago-
spodarowania terenów oznaczonych symbolem 
literowym: A, B, C, D, E, F, G, I; J, K, L, M, N, 
O i P oraz numerem. 

2. Symbole przeznaczenia terenów okreċlone 
na rysunku zmian planu oznaczają: 

1) U – usługi (wszystkie rodzaje); 

2) U-O – usługi oċwiaty; 

3) U-H – usługi handlu; 

4) U-O/ZP – usługi oċwiaty i/lub zieleĉ urzą-
dzoną; 

5) U/P – usługi i/lub produkcjć, składy i maga-
zyny; 

6) U/P-S – usługi i/lub składy i magazyny; 

7) US – usługi publiczne sportu i rekreacji; 

8) U(MN) – usługi z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną jako funkcją dopuszczalną; 

9) MN – zabudowć mieszkaniową jednoro-
dzinną; 

10) MN/U – zabudowć mieszkaniową jednoro-
dzinną i/lub usługi; 

11) MN(U) – zabudowć mieszkaniową jednoro-
dzinną z usługami jako funkcją dopuszczal-
ną; 

12) P –produkcjć, składy i magazyny; 

13) ZP – zieleĉ urządzoną; 

14) ZPi – zieleĉ izolacyjną; 

15) ZL – lasy; 

16) KD – drogi i ulice publiczne wraz z oznacze-
niem klasy drogi: G - główna, Z - zbiorcza,  
L - lokalna, D - dojazdowa oraz z oznacze-
niem kategorii drogi: (w) - wojewódzka,  
(p) - powiatowa; 

17) KD-PJ –ciągi pieszo-jezdne; 

18) KD-Gp –parkingi powierzchniowe; 

19) KD-Gp/KD-Gg –parkingi powierzchniowe 
i/lub garaďe; 

20) KD- TS/U – stacje benzynowe i/lub usługi; 

21) I-Kċ – oczyszczalnie ċcieków komunalnych; 

22) R – tereny rolnicze; 

23) Rps – pastwiska. 

 

3. Ustala sić nastćpujące tereny dla realizacji 
inwestycji celu publicznego: 

1) tereny dróg i ulic publicznych (KD); 

2) tereny ciągów pieszo – jezdnych (KD-PJ); 

3) tereny oczyszczalni ċcieków komunalnych  
(I-Kċ); 

4) tereny usług celu publicznego, tj. tereny na 
których zlokalizowane są obiekty usługowe 
wyodrćbnione lub lokale usługowe wbudo-
wane przeznaczone do działalnoċci usługo-
wej słuďącej celom publicznym, okreċlonym 
w przepisach odrćbnych, zwłaszcza w zakre-
sie oċwiaty, ochrony zdrowia, kultury i rekre-
acji, a takďe administracji publicznej, utrzy-
mania porządku publicznego i ochrony prze-
ciwpoďarowej. 

4. Dopuszcza sić nastćpujące tereny do reali-
zacji inwestycji celu publicznego: 

1) tereny zieleni urządzonej ZP; 

2) tereny parkingów powierzchniowych KD-Gp; 

3) tereny parkingów powierzchniowych i/lub 
garaďy KD-Gp/KD-Gg. 

5. Tereny zamknićte w rejonie ulicy 17 KD-L 
informacyjnie pokazano na rysunku zmian pla-
nu. 

6. Na terenach zamknićtych informacyjnie 
pokazano linie rozgraniczające terenów drogo-
wych. 

§ 5. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala sić rejony lokalizacji dominant wyso-
koċciowych zgodnie z rysunkiem zmian pla-
nu; 

2) linie zabudowy wyznaczone na rysunku 
zmian planu dotyczą nowopowstających 
obiektów budowlanych i elementów rozbu-
dowy istniejących obiektów; 

3) dopuszcza sić sytuowanie budynków w od-
ległoċci mniejszej niď 3,0m od granicy terenu 
inwestycji, lecz nie mniejszej niď 1,5m, pod 
warunkiem spełnienia wymogów okreċlo-
nych w przepisach odrćbnych, a takďe po 
wykazaniu w trybie administracyjnym, ďe ta-
kie usytuowanie nie narusza interesu osób 
trzecich; 

4) dopuszcza sić sytuowanie budynków, ċcianą 
zewnćtrzną bez otworów, bezpoċrednio przy 
granicy terenu inwestycji pod warunkiem 
spełnienia wymogów okreċlonych w przepi-
sach odrćbnych, a takďe po wykazaniu w try-
bie administracyjnym, ďe takie usytuowanie 
nie narusza interesu osób trzecich; 
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5) spadki dachów: 0 – 60 stopni (z wyłączeniem 

dachów mansardowych, dla których nie usta-
la sić dopuszczalnego spadku dachu); 

6) ustala sić dla ogrodzeĉ realizowanych przy 
ulicach, placach i ciągach pieszych nastćpu-
jące warunki: 

a) nieprzekraczalna wysokoċć do 2,20m nad 
poziom terenu, 

b) lokalizacja wzdłuď linii rozgraniczającej 
ulicy z dopuszczalnym, lokalnym wycofa-
niem do 1m w głąb działki, 

c) aďurowa struktura od wysokoċci 0,6m nad 
poziom terenu, 

d) zabrania sić stosowania ogrodzeĉ z prefa-
brykowanych elementów betonowych na 
granicy z terenami powierzchni publicz-
nych, 

e) zabrania sić lokalizowania ogrodzeĉ na te-
renach publicznych, przy czym nie uwaďa 
sić za ogrodzenia elementów małej archi-
tektury takich jak: pachołki, słupki, pojem-
niki z zielenią i inne; 

7) ustala sić zasady rozmieszczania reklam i 
znaków informacyjno – plastycznych: 

a) znaki informacji wizualnej muszą harmo-
nizować z charakterem miejsca lub obiek-
tu (poprzez starannie dobrany materiał, 
właċciwe proporcje i regularną formć), 

b) znaki informacji wizualnej w celach rekla-
mowych winny być umieszczane w strefie 
frontowej budynków, na poziomie kondy-
gnacji przeznaczonych pod usługi i dosto-
sowane swymi wymiarami do gabarytów 
budynków, 

c) zakazuje sić umieszczania reklam wielko-
gabarytowych typu billboard na terenach 
istniejącej i projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, dla której 
przeznaczenie oznaczono symbolem MN; 

d) zakazuje sić umieszczania reklam i znaków 
informacji wizualnej bezpoċrednio na po-
łaci dachowej i kalenicy, 

e) dopuszcza sić sytuowanie reklam i zna-
ków informacyjno – plastycznych na tere-
nach stanowiących powierzchnić pu-
bliczną, przy zachowaniu przepisów od-
rćbnych oraz pod warunkiem nie powo-
dowania utrudnieĉ w komunikacji (samo-
chodowej lub pieszej), w formie: tablic, 
plansz, neonów na zewnćtrznej stronie 
ogrodzeĉ, elewacjach budynków oraz 
wolnostojących, ale na noċnikach nie 
wyďszych niď 2m, powierzchnia reklam i 
znaków informacyjno – plastycznych nie 

moďe przekraczać 20m2, z wyjątkiem ċcian 
szczytowych wykorzystywanych w całoċci 
przez jedną kompozycjć plastyczną, słu-
pów reklamowych i informacyjnych, 

f) nie dopuszcza sić sytuowania reklam i 
znaków informacyjno – plastycznych: na 
pomnikach i miejscach pamićci narodo-
wej oraz w promieniu 20m od nich, na 
drzewach, na obiektach małej architektury 
stanowiących ozdobć powierzchni pu-
blicznych (fontanny, rzečby itp.); 

8) dopuszcza sić podwyďszenie poziomu terenu 
na terenie inwestycji z zastrzeďeniem, ďe nie 
moďe to powodować spływu wód opado-
wych na działki przyległe; 

9) zakazuje sić rozbudowy lub nadbudowy bu-
dynków usytuowanych wewnątrz linii roz-
graniczających terenów dróg i ulic publicz-
nych KD. 

§ 6. Ustala sić zasady ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) wskazuje sić teren doliny rzeki Cienkiej jako 
obszar o szczególnych wartoċciach przy-
rodniczych, tworzący lokalny korytarz eko-
logiczny, dla którego ustala sić od granicy 
rzeki strefć ochrony około 30m – zgodnie z 
rysunkiem zmian planu; 

2) w strefie ochrony doliny rzeki Cienkiej usta-
la sić: 

a) nakaz zachowania istniejącej roċlinnoċci, 

b) zakaz wykonywania prac ziemnych trwa-
le zniekształcających naturalne formy 
rzečby terenu i obniďające formy krajo-
brazowe, za wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwosuwisko-
wym, z utrzymaniem, budową, odbudo-
wą i modernizacją urządzeĉ wodnych 
oraz przedsićwzićć infrastrukturalnych 
słuďących obsłudze mieszkaĉców, 

c) zakaz lokalizowania obiektów budowla-
nych oraz rozbudowy i nadbudowy 
obiektów istniejących poza inwestycjami 
miejskimi wynikającymi z ustaleĉ zmian 
planu, 

d) zakaz wprowadzania nowych ogrodzeĉ 
w pasie o szerokoċci minimum 4 m bez-
poċrednio przyległym do rzeki; 

3) w zakresie ochrony układu hydrograficzne-
go: 

a) dopuszcza sić: zmianć przebiegu rowów 
przy zachowaniu ich ciągłoċci, przekry-
wanie rowów oraz odprowadzanie do 
nich wód opadowych zgodnie z warun-
kami zapisanymi w Prawie wodnym, 
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b) nakazuje sić sytuowanie ogrodzeĉ w od-
ległoċci minimum 1,5m od korony skar-
py rowu; 

4) w zakresie ochrony i kształtowania zieleni, z 
wyłączeniem sytuacji podyktowanych 
wzglćdami fitosanitarnymi: 

a) zachowanie i ochronć zieleni wysokiej 
na terenie usług oċwiaty oraz zieleni to-
warzyszącej zabudowie mieszkaniowej, 

b) zachowanie i ochronć cennych zespołów 
zieleni w liniach rozgraniczających ulic, 

c) wyznacza sić na rysunku zmian planu te-
reny ulic do nasadzeĉ obustronnych lub 
jednostronnych szpalerów drzew, 

d) zachowanie funkcji zieleni leċnej na te-
renach oznaczonych symbolami: B6 ZL, 
B7 ZL, B8 ZL, N8 ZL, N25 ZL, N26 ZL, O3 
ZL, O5 ZL, P10 ZL, P13 ZL, 

e) utrzymanie funkcji terenów zieleni izola-
cyjnej wokół obiektu oczyszczalni ċcie-
ków komunalnych, 

f) wyznacza sić teren oznaczony symbolem 
E18 ZP na lokalizacjć parku miejskiego; 

5) w zakresie ochrony powierzchni ziemi i 
ċrodowiska przed odpadami: 

a) zasady gromadzenia i usuwania odpa-
dów komunalnych naleďy organizować 
zgodnie z regulacjami obowiązującymi w 
mieċcie, 

b) zasady gospodarki odpadami niebez-
piecznymi w małych iloċciach w związku 
z istniejącą lub projektowaną działalno-
ċcią w zakresie rzemiosła nieuciąďliwe-
go, usługowego lub produkcyjnego re-
alizacją lub utrzymaniem usług, gospo-
darką komunalną okreċlają ustanowione, 
odrćbne przepisy obowiązujące w tym 
zakresie, 

c) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, 
usuwane lub przemieszczane w związku 
z realizacją przedsićwzićcia mogą być 
wykorzystane dla potrzeb niwelacji tere-
nu – (z zastrzeďeniem przepisów o ogra-
niczeniu zmian naturalnego ukształto-
wania okreċlonych w pkt 2 lit. b) lub re-
alizacji elementów zagospodarowania 
terenu, w tym ekranujących poszczegól-
ne nieruchomoċci; 

6) w zakresie ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych przed zanieczyszczeniem 
nakazuje sić stosowanie rozwiązaĉ tech-
nicznych na okres budowy: 

a) zabezpieczenie wód powierzchniowych 
przed zamulaniem na skutek zwićkszonej 
erozji powierzchni terenu budowy, 

b) zabezpieczenie wód powierzchniowych i 
podziemnych przed zanieczyszczeniami 
wypłukanymi z materiałów stosowanych 
do budowy oraz wyciekami z maszyn i 
samochodów, jak równieď przed ċcieka-
mi z baz transportowo-sprzćtowych (w 
szczególnoċci zastosowanie systemów 
separacji ropopochodnych); 

7) ustala sić ochronć wód podziemnych po-
przez: 

a) zakaz lokalizacji obiektów, których od-
działywanie lub emitowanie zanieczysz-
czeĉ mogą negatywnie wpłynąć na stan 
tych wód, 

b) obowiązek podłączania do sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej wszystkich no-
wo realizowanych obiektów bćdących w 
zasićgu miejskiej infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej; 

8) ustala sić strefć ochronny sanitarnej cmen-
tarza wynoszącą 50,0m od ogrodzenia 
cmentarza, w której zakazuje sić lokalizacji: 
zabudowy mieszkaniowej, zakładów produ-
kujących artykuły ďywnoċci, zakładów ďy-
wienia zbiorowego, zakładów przechowują-
cych artykuły ďywnoċci, a takďe studzien, 
čródeł i strumieni, słuďących do czerpania 
wody do picia i potrzeb gospodarczych. 
Ustala sić takďe, iď w odległoċci 150m od 
ogrodzenia cmentarza wszystkie budynki 
korzystające z wody są podłączone do sieci 
wodociągowej; 

9) ustala sić obowiązek zapewnienia na tere-
nie kaďdego terenu inwestycji miejsca na 
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów; 
dopuszcza sić wspólne miejsca do selek-
tywnej zbiórki odpadów dla zespołów za-
budowy; 

10) przyjmuje sić nastćpującą kwalifikacjć tere-
nów w zakresie ochrony przed hałasem: 

a) wskazane w zmianach planu tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN naleďy traktować jako: „tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej” w 
rozumieniu przepisów Prawa Ochrony 
Ċrodowiska, 

b) wskazane w zmianach planu tereny 
usług oċwiaty U-O naleďy traktować ja-
ko: „tereny zabudowy związanej ze sta-
łym lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieďy” w rozumieniu przepisów 
Prawa Ochrony Ċrodowiska, 
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c) wskazane w zmianach planu tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usług MN/U, tereny usług z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną jako funk-
cją dopuszczalną U(MN) oraz tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami jako funkcją dopuszczalną 
MN(U) naleďy traktować jako: „tereny 
mieszkaniowo-usługowe” w rozumieniu 
przepisów Prawa Ochrony Ċrodowiska 

d) wskazane w zmianach planu tereny zie-
leni urządzonej ZP naleďy traktować jako: 
„tereny rekreacyjno-wypoczynkowej” w 
rozumieniu przepisów Prawa Ochrony 
Ċrodowiska; 

11) informuje sić o wystćpowaniu strefy poten-
cjalnego oddziaływania uciąďliwego linii ko-
lejowej o szerokoċci 100 metrów w kaďdą 
stronć licząc od torów szlakowych, w któ-
rych obowiązuje: 

a) zakaz lokalizowania budynków związa-
nych ze stałym lub czasowym przeby-
waniem dzieci i młodzieďy, 

b) w pozostałych budynkach nakaz zapew-
nienia właċciwych warunków akustycz-
nych zgodnie z Polskimi Normami doty-
czącymi ochrony przed hałasem po-
mieszczeĉ w budynkach; 

12) w przypadku lokalizacji usług i funkcji uciąď-
liwych wymagane jest utworzenie wokół 
działki obszaru ograniczonego uďytkowania 
w rozumieniu przepisów odrćbnych doty-
czących ochrony ċrodowiska; 

13) ustala sić minimalny wskačnik powierzchni 
biologicznie czynnej dla poszczególnych te-
renów zgodnie z ustaleniami szczegółowy-
mi. Wskačnika tego nie ustala sić dla terenu 
oznaczonego symbolem K21 U. 

§ 7. Ustala sić zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków: 

1) ustala sić ochronć domu przy ul. Szklanej 3 
(czćċć zespołu huty szkła z pocz. XX w); 

2) w odniesieniu do obiektu objćtego ochroną, 
wymienionego w pkt 1 ustala sić, ďe wszelkie 
prace remontowe i modernizacyjne wymaga-
ją uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków i 
muszą być przeprowadzane w ten sposób, 
aby obiekt nie zatracił cech, ċwiadczących o 
jego wartoċciach kulturowych; 

3) informuje sić, ďe udokumentowane stanowi-
sko archeologiczne, zaznaczone na rysunku 
zmian planu, podlega ochronie na mocy 
przepisów odrćbnych. Wszelkie prace ziemne 
w obrćbie stanowiska archeologicznego 

wymagają uzgodnieĉ z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków. 

§ 8. Ustala sić nastćpujące zasady kształto-
wania powierzchni publicznych: 

1) powierzchniami publicznymi są: 

a) tereny zieleni publicznej oznaczone sym-
bolem ZP, 

b) wyznaczone na rysunku zmian planu tere-
ny ciągów pieszo-jezdnych oznaczone 
symbolem KD-PJ, 

c) tereny znajdujące sić w liniach rozgrani-
czających dróg i urządzeĉ komunikacyj-
nych wraz z bezpoċrednio przylegającą 
zabudową; 

2) powierzchniami publicznymi mogą być rów-
nieď niewygrodzone tereny przed niektórymi 
obiektami usługowymi – w zaleďnoċci od 
charakteru prowadzonej w nich działalnoċci 
usługowej, nieoznaczone oddzielnym symbo-
lem; 

3) tereny, o których mowa pkt 1 i 2 wymagają 
szczególnego opracowania miejsc koncen-
tracji ruchu pieszego (posadzki, mała archi-
tektura) oraz starannej aranďacji zieleni towa-
rzyszącej; 

4) dla powierzchni publicznych ustala sić obo-
wiązek zapewnienia dostćpnoċci osobom 
niepełnosprawnym do: 

a) terenów komunikacji: ulic, placów, ciągów 
pieszych i pieszo - jezdnych, przejċć pie-
szych, przystanków komunikacji miejskiej 
(likwidacja progów wysokoċciowych), 

b) obiektów usługowych i mieszkalnych oraz 
terenów zieleni urządzonej; 

5) ustala sić zakaz tworzenia trwałych przegród 
w dostćpie do terenów powierzchni publicz-
nych, przy czym nie uwaďa sić za ogrodzenia 
elementów małej architektury takich jak: pa-
chołki, słupki, pojemniki z zielenią i inne), z 
wyłączeniem moďliwoċci grodzenia i zamy-
kania parków w porze nocnej - o ile przepisy 
odrćbne nie stanowią inaczej; 

6) ustala sić na terenach oznaczonych symbo-
lami: K21 U, K22 MN/U, K24 MN/U, strefy 
wymaganego lokowania usług w parterach 
budynków - zgodnie z rysunkiem zmian pla-
nu. 

§ 9.1. Ustala sić zasady kształtowania zabu-
dowy i sposobów zagospodarowania terenu: 

1) minimalny wskačnik powierzchni biologicz-
nie czynnej według ustaleĉ szczegółowych 
dla poszczególnych terenów; 
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2) wskačniki maksymalnej intensywnoċci zabu-

dowy według ustaleĉ szczegółowych dla po-
szczególnych terenów; 

3) maksymalna wysokoċć budynków lub bu-
dowli według ustaleĉ szczegółowych dla po-
szczególnych terenów; 

4) linie zabudowy według rysunku zmian planu; 

5) jeďeli na rysunku zmian planu nie wyznaczo-
no linii zabudowy dla danego terenu, ustala 
sić odległoċć zabudowy od linii rozgranicza-
jących terenów drogowych (KD) na minimum 
4m, o ile ustalenia szczegółowe dla poszcze-
gólnych terenów nie stanowią inaczej. 

2. W przypadku przebudowy, remontu lub 
zmiany sposobu uďytkowania istniejących bu-
dynków, dla których wartoċci wskačników, o 
których jest mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 są wyďsze 
niď ustalone zmianami planu, dopuszcza sić 
utrzymanie tych wartoċci zgodnie ze stanem 
istniejącym. 

§ 10. Informuje sić ďe szczególne warunki za-
gospodarowania terenów połoďonych przy tere-
nach kolejowych i ograniczenia w ich uďytkowa-
niu wynikają z przepisów odrćbnych, zgodnie z 
którymi budynki i budowle mogą być usytu-
owane w odległoċci nie mniejszej niď 10m od 
granicy obszaru kolejowego, z tym ďe odległoċć 
ta od osi skrajnego toru nie moďe być mniejsza 
niď 20m – przepisu nie stosuje sić do budowli i 
budynków przeznaczonych do prowadzenia 
ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej 
oraz do obsługi przewozu osób lub rzeczy. 

§ 11. Zasady adaptacji, modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji: 

1. Ustalenia ogólne w zakresie układu komu-
nikacyjnego: 

1) zmiany planu ustalają linie rozgranicza-
jące dróg wraz z urządzeniami inďynie-
ryjnymi; 

2) ustalenia szczegółowe dla terenów ko-
munikacyjnych okreċlono w § 35-42. 

2. Ustala sić adaptacjć i modernizacjć oraz 
budowć nowych dróg publicznych klasy 
dróg głównych, zbiorczych, lokalnych, do-
jazdowych na terenach oznaczonych sym-
bolami przeznaczenia: 

1) KD-G – tereny dróg publicznych klasy 
drogi głównej; 

2) KD-Z – tereny dróg publicznych klasy 
drogi zbiorczej; 

3) KD-L – tereny dróg publicznych klasy 
drogi lokalnej; 

4) KD-D – tereny dróg publicznych klasy 
drogi dojazdowej. 

3. Wyznacza sić tereny ciągów pieszo-
jezdnych oznaczonych na rysunku zmian 
planu symbolem KD-PJ. 

4. Szczegółowy przebieg linii rozgraniczają-
cych terenów komunikacyjnych wraz z pod-
stawowym wymiarowaniem przedstawiono 
na rysunku zmian planu. 

5. Podział ulic ze wzglćdu na kategorić w sieci 
drogowej tj. na drogi wojewódzkie, powia-
towe oraz gminne jest ustalany w odrćb-
nym trybie na mocy przepisów odrćbnych 
(ustawa o drogach publicznych oraz rozpo-
rządzenia wykonawcze). 

6. Obsługa komunikacyjna terenów przylega-
jących do dróg oznaczonych KD-G, 

7. O ewentualnej dostćpnoċci do ww. dróg 
decyduje wyłącznie zarządca drogi. 

8. Uzupełniającą sieć dostćpu komunikacyj-
nego do poszczególnych działek stanowią 
drogi wewnćtrzne pieszo-jezdne, niewyzna-
czone na rysunku zmian planu, których 
kształtowanie okreċlą projekty podziałów,  
z warunkami jak w § 36 pkt 4. 

9. Dopuszcza sić prowadzenie komunikacji 
autobusowej oraz realizacji urządzeĉ dla jej 
obsługi na terenach dróg publicznych ozna-
czonych symbolami przeznaczenia: KD-G, 
KD-D, KD-L. 

10. Na terenach znajdujących sić przy drogach, 
na których dopuszczone jest prowadzenie 
komunikacji autobusowej, dopuszcza sić 
realizacjć urządzeĉ słuďących tej funkcji, m. 
in. zatok i wiat przystankowych w miejscach 
i na warunkach uzgodnionych z zarządcą 
drogi i właċcicielem terenu. 

11. Potrzeby parkingowe dla zmieniających 
sposób uďytkowania, przebudowywanych, 
rozbudowywanych lub projektowanych 
obiektów, o ile ustalenia szczegółowe dla 
terenów nie stanowią inaczej, naleďy reali-
zować na terenie inwestycji w iloċci nie 
mniejszej niď wynikającej z nastćpujących 
wskačników: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (domki, segmenty) – 2 miejsca 
postojowe (w tym garaďowe) /1 lokal 
mieszkalny; 

2) dla funkcji produkcyjnych – 35 miejsc 
postojowych /100 zatrudnionych; 

3) dla biur – 25 miejsc postojowych/ 
1000m2 powierzchni uďytkowej; 
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4) dla handlu i usług – 30 miejsc posto-
jowych/ 1000m2 powierzchni uďytko-
wej; 

5) dla hurtowni – 10 miejsc postojowych/ 
1000m2 powierzchni uďytkowej; 

6) dla szkół i przedszkoli – 30 miejsc po-
stojowych/ 100 zatrudnionych; 

7) dla obiektów sportowych – 35 miejsc 
postojowych/ 100 stałych uďytkowni-
ków równoczeċnie; 

8) dla gastronomii – 35 miejsc postojo-
wych/ 100 konsumentów; 

9) dla przychodni zdrowia: 

a) rejonowych – 10 miejsc postojo-
wych/ 1000m2 powierzchni uďytko-
wej; 

b) prywatnych - 2 miejsca postojowe/ 
gabinet; 

10) dla hoteli – 35 miejsc postojowych/ 100 
łóďek; 

11) dla stacji obsługi pojazdów – 4 miejsca 
postojowe/ 1 stanowisko naprawcze; 

12) dla banków – 40 miejsc postojowych/ 
1000m2 powierzchni uďytkowej. 

12. Dopuszcza sić realizacjć parkingów ogól-
nodostćpnych w pasach drogowych, na te-
renie oznaczonych symbolami przeznacze-
nia terenu: KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D na wa-
runkach okreċlonych w przepisach odrćb-
nych i w uzgodnieniu z zarządcami dróg. 

13. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D zakazuje 
sić wprowadzenia wszelkich urządzeĉ, bu-
dowli a takďe innej zabudowy nie związanej 
z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem 
urządzeĉ infrastruktury technicznej oraz 
urządzeĉ pomocniczych związanych z pro-
wadzeniem, organizacją i obsługą ruchu 
drogowego i komunikacji autobusowej. 

14. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D zakazuje 
sić tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uďytkowania terenów za wyjąt-
kiem tymczasowego uďytkowania leċnego i 
rolniczego. 

15. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D ustala 
sić nastćpujące zasady, warunki i standardy 
zagospodarowania przestrzennego terenu: 

 

 

1) tereny znajdujące sić w zasićgu systemu 
kanalizacji ogólnospławnej lub deszczo-
wej muszą by wyposaďone w tć kanali-
zacjć; 

2) zrzuty wód opadowych muszą być wy-
posaďone w urządzenia podczyszczające 
na wylotach. 

16. Wszystkie prace budowlane, inwestycyjne i 
modernizacyjne nie mogą pogarszać bez-
pieczeĉstwa i sprawnoċci ruchu. 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej: 

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala sić: 

1) utrzymanie w nowo projektowanych uli-
cach rezerwy terenowej zabezpieczającej 
moďliwoċć budowy sieci wodociągowej, 
gazowej, kabli elektroenergetycznych SN i 
nn, kanalizacji telefonicznej – poza jezd-
niami, oraz kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej – pod jezdniami. Odstćpstwo od 
tej zasady jest moďliwe tylko w przypadku, 
jeċli w pasie drogowym nie ma warunków 
dla realizacji danego przewodu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrćbnymi; 

2) usytuowanie infrastruktury technicznej w 
ulicy uwzglćdniające planowaną docelo-
wą realizacjć ulicy. Nowa infrastruktura 
podziemna nie powinna być sytuowana 
pod jezdnią istniejącą i docelową, przy 
czym umieszczenie nowej infrastruktury 
niezwiązanej z drogą/ulicą w obrćbie ele-
mentów drogi moďna dopuċcić tylko jako 
odstćpstwo w tych wypadkach, kiedy za-
budowa uniemoďliwia inną lokalizacjć; 

3) pełne uzbrojenie inďynieryjne terenów in-
westycji w granicach zmian planu; 

4) moďliwoċć przebudowy sieci rozbiorczych 
i przyłączy w przypadku, gdy wystąpi koli-
zja z projektowaną zabudową, obiektami i 
zagospodarowaniem terenu przewidzia-
nymi w zmianach planu do realizacji. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 

1) pełne pokrycie zapotrzebowania na wodć 
z istniejącej i projektowanej miejskiej sieci 
wodociągowej bazującej na istniejącym 
obiekcie čródłowym przy ul. Wąskiej; 

2) dopuszczenie stosowania indywidualnych 
ujćć wody do czasu objćcia terenu zabu-
dowy siecią wodociągową; 
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3) na terenach zwodociągowanych obowią-
zek przyłączania zabudowy do sieci wodo-
ciągowej, z wyjątkiem obiektów posiada-
jących indywidualne ujćcia wody wyposa-
ďone w system uzdatniania wody. 

3. W zakresie odprowadzania ċcieków i wód 
opadowych ustala sić: 

1) rozdzielczy system skanalizowania ob-
szarów zmian planu; 

2) pompowo-grawitacyjny system trans-
portu ċcieków sanitarnych na istniejącą 
miejską oczyszczalnić ċcieków; 

3) odbiornikiem ċcieków istniejącą miejską 
oczyszczalnić ċcieków przy ul. Wiejskiej 
na terenie L11 I-Kċ; 

4) odbiornikiem wód opadowych rz. Cienką 
poprzez otwarte lub zamknićte systemy 
kanalizacyjne; 

5) budowć pompowni sanitarnych jako 
urządzeĉ pompowo-tłocznych zabudo-
wanych w studzienkach kanalizacyjnych, 
bez koniecznoċci wydzielania działek; 

6) na terenach skanalizowanych obowiązek 
przyłączania zabudowy do sieci kanaliza-
cyjnej; 

7) dopuszczenie stosowania indywidual-
nych kanalizacji sanitarnych do czasu 
objćcia terenu zabudowy zorganizowa-
nym systemem odbioru ċcieków; 

8) zakaz realizacji i stosowania indywidual-
nych kanalizacji sanitarnych oraz zbior-
ników bezodpływowych na terenie dzia-
łek po zrealizowaniu miejskiej sieci kana-
lizacji sanitarnej; 

9) w przypadku braku kanalizacji deszczo-
wej, dopuszcza sić odprowadzanie wód 
opadowych na nieutwardzoną czćċć te-
renu inwestycji, do dołów chłonnych lub 
do zbiorników retencyjnych po ich pod-
czyszczeniu gdy jest to wymagane prze-
pisami odrćbnymi; 

10) sposób ukształtowania terenu nie moďe 
powodować spływu wód opadowych na 
działki sąsiednie. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić: 

1) w celu zaspokojenia docelowego zapo-
trzebowania na gaz dopuszcza sić lokali-
zacjć drugiego čródła zasilania dla miasta 
– budowć stacji redukcyjnej Io w Wólce 
Kozłowskiej i 8 km gazociągu wysokiego 
ciċnienia od istniejącego gazociągu War-
szawa-Białystok (miejscowoċć Trojany). 
Dotychczasowe čródło stanowi stacja re-
dukcyjno – pomiarowa Io w Starych Gra-
biach k/Wołomina oraz gazociąg ċrednie-

go ciċnienia DN 150 (stal) w szosie Ja-
dowskiej i DN 160 PE w ul. Warszawskiej; 

2) dla obszarów zmian planu ustala sić za-
opatrzenie w gaz dla potrzeb ogrzewania 
pomieszczeĉ, uzyskiwania ciepłej wody 
uďytkowej, zasilania kuchni gazowych z 
sieci ċredniego ciċnienia; 

3) dla obszarów zmian planu ustala sić adap-
tacjć istniejącej sieci, która w północnej 
czćċci miasta, a zwłaszcza gazociąg  
DN 225 PE w ul. Sieroszewskiego oraz Ra-
dzymiĉskiej posiada znaczne rezerwy 
przepustowoċci, wystarczające dla pokry-
cia docelowych potrzeb. Realizacjć, roz-
budowć i przebudowć sieci gazowej usta-
la sić wyłącznie jako podziemnej; 

4) dla budownictwa jednorodzinnego i za-
grodowego, usytuowanie punktów reduk-
cyjno-pomiarowych ustala sić w linii 
ogrodzeĉ (otwierane na zewnątrz od stro-
ny ulicy), w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarządzającym 
siecią gazową; 

5) ustala sić realizacjć sieci i przyłączy gazo-
wych w rezerwach terenu dokonanych w 
liniach rozgraniczających ulic, ciągów pie-
szych i terenów dróg wewnćtrznych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energić elektrycz-
ną ustala sić: 

1) dla obszarów zmian planu ustala sić za-
opatrzenie w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej. Dopuszcza sić uzy-
skiwanie energii z baterii słonecznych. 
Uzyskiwanie energii w inny sposób do-
puszcza sić jedynie dla potrzeb zasilania 
awaryjnego w przypadku zaniku napićcia 
zasilania podstawowego z sieci energetyki 
zawodowej; 

2) ustala sić adaptacjć linii napowietrznych 
110 kV relacji „Tłuszcz – Wołomin̂2”, 

3) wokół istniejących linii napowietrznych 
110 kV obowiązuje strefa ograniczeĉ w 
zagospodarowaniu terenu. Szerokoċć tej 
strefy wynosi 19,0m od osi linii na obie 
strony; 

4) zagospodarowanie przestrzenne wewnątrz 
strefy naleďy rozpatrywać kaďdorazowo 
indywidualnie w oparciu o opinić zarządcy 
sieci; 

5) w decyzjach o pozwoleniu na budowć 
wydanych dla obiektów połoďonych w 
strefie naleďy zastrzegać kaďdorazowo 
specjalne wymogi obowiązujące przy 
wznoszeniu obiektów, okreċlone w przepi-
sach odrćbnych; 
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6) dla obszarów zmian planu ustala sić adap-
tacjć istniejącej sieci. Realizacjć, rozbu-
dowć i przebudowć sieci ustala sić jako 
napowietrzną i kablową; 

7) ustala sić lokalizacjć nowych stacji trans-
formatorowych jako wnćtrzowych i słu-
powych w formie stacji wolnostojących 
lub wbudowanych w projektowaną zabu-
dowć; 

8) ustala sić realizacjć sieci i przyłączy elek-
troenergetycznych w rezerwach terenu 
dokonanych w liniach rozgraniczających 
ulic, ciągów pieszych i terenów dróg we-
wnćtrznych. 

6. W zakresie dostćpu do telefonicznych połą-
czeĉ kablowych ustala sić: 

1) dla obszarów zmian planu ustala sić adap-
tacjć istniejącej sieci. Realizacjć, rozbu-
dowć i przebudowć sieci ustala sić wy-
łącznie jako kablowej podziemnej. Zacho-
wuje sić istniejące linie napowietrzne do 
czasu ich remontu lub innej koniecznoċci 
przebudowy; 

2) ustala sić realizacjć sieci i przyłączy w re-
zerwach terenu dokonanych w liniach 
rozgraniczających ulic, ciągów pieszych i 
terenów dróg wewnćtrznych. 

§ 13. Dopuszcza sić czasowe uďytkowanie te-
renów zgodne z uďytkowaniem dotychczaso-
wym lub ustaleniami zmian planu. 

§ 14. Ustala sić nastćpujące stawki procen-
towe opłaty od wzrostu wartoċci nieruchomoċci: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej – 20%, 

2) tereny pozostałej zabudowy, z wyłączeniem 
terenów usług publicznych – 30%, 

3) pozostałe tereny – nie ustala sić opłaty od 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci. 

§ 15.1. Dopuszcza sić podziały nieruchomoċci 
niezabudowanych na tereny inwestycji lub nie-
ruchomoċci zabudowanych dokonywane w celu 
wyłączenia ze współwłasnoċci pod warunkiem, 
ďe spełniać bćdą wymagania ustalone dla dzia-
łek budowlanych w przepisach odrćbnych z 
zakresu budownictwa i gospodarki nieruchomo-
ċciami. 

2. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D zabrania sić 
dokonywać jakichkolwiek podziałów za wyjąt-
kiem dostosowujących stan własnoċciowy do 
ustaleĉ zmian planu. 

 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe  

dla poszczególnych terenów 

§ 16.1. Dla obszaru zmian planu numer I 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenów oznaczonych symbolami: B2 MN,  
B3 MN, B4 MN, B5 MN, B9 MN, B10 MN,  
B11 MN, B12 MN, B16 MN, B17 MN, B21 MN, 
B22 MN, B23 MN, B24 MN, B25 MN, B27 MN, 
B28 MN, B29 MN, B30 MN, B31 MN, B32 MN, 
B33 MN, B34 MN; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenów oznaczonych symbolami: 
B18 MN/U, B19 MN/U, B20 MN/U; 

3) lasy dla terenów oznaczonych symbolami: B6 
ZL, B7 ZL, B8 ZL. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer I ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11 m 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40% dla terenu inwestycji w terenach:  
B16 MN, B17 MN, B27 MN, B28 MN,  
B29 MN, B30 MN, B31 MN, B32 MN, a dla 
pozostałych 50%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

3. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu nu-
mer I ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 
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a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

4. Dla lasów z obszaru zmian planu numer I 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
leċne; 

2) dopuszcza sić realizacjć ċcieďek pieszych 
bądč pieszo-rowerowych na istniejących 
drogach i duktach leċnych. 

§ 17.1. Dla obszaru zmian planu numer II 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenów oznaczonych symbolami: C1 MN,  
C2 MN, C5 MN, C6 MN, C7 MN, C8 MN,  
C9 MN, C10 MN, C12 MN, C13 MN, C14 MN, 
C15 MN, D1 MN, D5 MN, D6 MN, D7 MN,  
D8 MN, D9 MN, D12 MN, D14 MN; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenów oznaczonych symbolami: 
C11 MN/U, C16 MN/U, C17 MN/U, D10 MN/U; 

3) usługi dla terenów oznaczonych symbolami: 
D11 U; 

4) usługi oċwiaty dla terenu oznaczonego sym-
bolem C4 U-O 

 

 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer II ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

3. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu numer 
II ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 
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c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

4. Dla usług z obszaru zmian planu numer II 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
obiektów usługowych bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzyszą-
cą i zewnćtrznymi urządzeniami infrastruktu-
ry technicznej, słuďącymi obsłudze tych tere-
nów; 

2) zakaz realizacji odrćbnych budynków gospo-
darczych i garaďowych powyďej 100m2 po-
wierzchni zabudowy; 

3) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

4) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
30% 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

5) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

5. Dla usług oċwiaty z obszaru zmian planu 
numer II ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - usługi oċwiaty 
oznacza lokalizacjć obiektu szkoły; 

2) zakaz realizacji odrćbnych budynków gospo-
darczych i garaďowych o powierzchni wićk-
szej niď 100m²; 

3) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

4) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,6. 

§ 18.1. Dla obszaru zmian planu numer III 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenów oznaczonych symbolami: A4 MN, A5 
MN, A6 MN, A8 MN, A9 MN, A10 MN, A11 
MN, A13 MN, A14 MN, A15 MN, A16 MN, 
A17 MN, A18 MN, A19 MN, A20 MN, A21 
MN, A22 MN, A23 MN, A24 MN, A25 MN, 
A28 MN, D15 MN; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenów oznaczonych symbolami: 
A26 MN/U, A27 MN/U, A29 MN/U, A30 
MN/U, A31 MN/U, D16 MN/U; 

3) usługi dla terenów oznaczonych symbolami: 
A7 U, A12 U. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer III ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40% dla terenu inwestycji w terenie  
D15 MN, a dla pozostałych 50%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

3. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu numer 
III ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 
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b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

4. Dla usług z obszaru zmian planu numer III 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
obiektów usługowych bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzyszą-
cą i zewnćtrznymi urządzeniami infrastruktu-
ry technicznej, słuďącymi obsłudze tych tere-
nów; 

2) zakaz realizacji odrćbnych budynków gospo-
darczych i garaďowych powyďej 100m2 po-
wierzchni zabudowy; 

3) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

4) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
30%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

5) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

§ 19.1. Dla obszaru zmian planu numer IV 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenów oznaczonych symbolami: E1 MN, 
E15 MN, E 20 MN; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenów oznaczonych symbolami: 
E2 MN/U, E4 MN/U; 

3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 
usługami jako funkcją dopuszczalną dla tere-
nów oznaczonych symbolami: E3 MN(U),  
E5 MN(U); 

4) zieleĉ urządzona dla terenu oznaczonego 
symbolem E18 ZP. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer IV ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

1. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu nu-
mer IV ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 152 – 31037 – Poz. 4816 
 
2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 

kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15 m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami jako funkcją dopuszczalną z 
obszaru zmian planu numer IV ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne jednostki tere-
nowej oznacza moďliwoċć lokalizacji usług 
bez przesądzania ich profilu wraz z ich zaple-
czami, podjazdami, miejscami postojowymi, 
zielenią towarzyszącą i zewnćtrznymi urzą-
dzeniami infrastruktury technicznej, słuďący-
mi obsłudze tych terenów; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0.8. 

4) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

3. Dla zieleni urządzonej z obszaru zmian 
planu numer IV ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza teren 
parku ogólnodostćpnego; 

2) dla jednostki terenowej obowiązują nastćpu-
jące zasady zagospodarowania: 

a) ustala sić, ďe teren jednostki ma być zago-
spodarowany jako ciąg zieleni ogólnodo-
stćpnej stanowiący otoczenie cieku i 
zbiornika wodnego, 

b) ustala sić ochronć szaty roċlinnej o walo-
rach przyrodniczo – krajobrazowych oraz 
istniejącego cieku wodnego, 

c) ustala sić zasadć, ďe szacie roċlinnej i cią-
gowi wodnemu bćdą towarzyszyć w za-
leďnoċci od potrzeb elementy małej archi-
tektury takiej jak: obiekty uďytkowe słuďą-
ce rekreacji codziennej i utrzymaniu po-
rządku, 

d) zakazuje sić realizacji innych obiektów i 
urządzeĉ poza wymienionymi w lit. c, 

e) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
80%. 

§ 20.1. Dla obszaru zmian planu numer V 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenów oznaczonych symbolami: G4 MN, 
G5 MN, G15 MN; 

2) usługi dla terenów oznaczonych symbolami: 
G23 U, G32 U. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer V ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
50%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

3. Dla usług z obszaru zmian planu numer V 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
obiektów usługowych bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzyszą-
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cą i zewnćtrznymi urządzeniami infrastruktu-
ry technicznej, słuďącymi obsłudze tych tere-
nów; 

2) zakaz realizacji odrćbnych budynków gospo-
darczych i garaďowych powyďej 100m2 po-
wierzchni zabudowy; 

3) ustala sić obowiązek realizacji na własnym 
terenie odpowiedniej iloċci miejsc parkingo-
wych; 

4) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
30%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

5) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 500m2; 

6) dopuszczenie realizacji obiektów handlu hur-
towego lub handlu detalicznego materiałami 
budowlanymi, urządzeniami i ċrodkami dla 
rolnictwa itp. o powierzchni sprzedaďy do 
2000m2. 

§ 21.1. Dla obszaru zmian planu numer VI 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenów oznaczonych symbolami: G17 MN, 
G19 MN; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenów oznaczonych symbolami: 
G16 MN/U, G18 MN/U, G22 MN/U, G26 
MN/U; 

3) usługi z zabudową mieszkaniową jednoro-
dzinną jako funkcją dopuszczalną dla tere-
nów oznaczonych symbolami: G20 U(MN); 

4) produkcja, składy i magazyny dla terenu 
oznaczonego symbolem G24 P. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer VI ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-

domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
50%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

3 Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i/lub usług z obszaru zmian planu numer VI 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

4. Dla zabudowy usługowej z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną jako funkcją do-
puszczalną z obszaru zmian planu numer VI 
ustala sić: 
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1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-

nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane obiekty usługowe bez przesą-
dzania ich profilu wraz z ich zapleczami, pod-
jazdami, miejscami postojowymi, zielenią 
towarzyszącą i zewnćtrznymi urządzeniami 
infrastruktury technicznej, słuďącymi obsłu-
dze tych terenów; 

2) przeznaczenie dopuszczalne jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których obok funk-
cji usługowej istnieje lub moďe być wprowa-
dzona funkcja zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wraz z zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, podwórzami, bu-
dynkami gospodarczymi i garaďowymi, ziele-
nią towarzyszącą i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej słuďącymi 
obsłudze tych terenów; 

3) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

4) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
30%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,7; 

5) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 500m2; 

6) dopuszczenie realizacji obiektów handlu hur-
towego lub handlu detalicznego materiałami 
budowlanymi, urządzeniami i ċrodkami dla 
rolnictwa itp. o powierzchni sprzedaďy do 
2000m2. 

5. Dla produkcji, składów i magazynów z ob-
szaru zmian planu numer VI ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza produkcjć, usługi produkcyjno 
- techniczne oraz tereny składów, magazy-
nów, zakładów prowadzących działalnoċć 
gospodarczą w zakresie szeroko rozumianych 
usług, wytwórczoċci związanej z usługami, 
obsługi komunikacji kołowej i transportu oraz 
logistyki, z wyłączeniem obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaďy powyďej 
2000m2, z zastrzeďeniem pkt 4; 

2) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dowli wynosi 20m 

c) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
30%, 

d) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

4) zakaz realizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowisko 
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, w rozumieniu przepisów odrćb-
nych, z wyłączeniem przedsićwzićć, na pro-
wadzenie których uzyskano prawomocne de-
cyzje administracyjne przed wejċciem zmian 
planu w ďycie. 

§ 22.1. Dla obszaru zmian planu numer VII 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenu oznaczonego symbolem 
F12 MN/U; 

2) usługi oċwiaty i/lub zieleĉ urządzona dla te-
renu oznaczonego symbolemF13 U-O/ZP. 

2 Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i/lub usług z obszaru zmian planu numer VII 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny działek, na których 
mogą być realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15 m, 
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b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

3. Dla usług oċwiaty i/lub zieleni urządzonej z 
obszaru zmian planu numer VII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny działek, na których 
mogą być realizowane: 

a) usługi oċwiaty - oznacza lokalizacjć obiek-
tu oċwiaty - przedszkola wraz z zapleczem 
(dojċcia, podjazdy, podwórza, garaďe i bu-
dynki gospodarcze), zielenią towarzyszą-
cą, towarzyszącymi obiektami sportowo-
rekreacyjnymi, placem zabaw oraz ze-
wnćtrznymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej, 

b) zieleĉ urządzona ogólnodostćpna wraz z 
elementami małej architektury takimi jak: 
place zabaw, obiekty uďytkowe słuďące re-
kreacji codziennej i utrzymaniu porządku; 

2) dopuszczenie realizacji obiektów kubaturo-
wych tylko dla przeznaczenia na usługi 
oċwiaty; 

3) zakaz realizacji odrćbnych budynków gospo-
darczych i garaďowych o powierzchni wićk-
szej niď 100 m2; 

4) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

5) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15 m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi: 

- dla usług oċwiaty – 40%, 

- dla zieleni urządzonej – 80%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,6. 

§ 23.1. Dla obszaru zmian planu numer VIII 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenów oznaczonych symbola-
mi:J2 MN/U, J4 MN/U, J5 MN/U, J7 MN/U; 

2) usługi i/lub składy i magazyny dla terenu 
oznaczonego symbolemJ3 U/P-S; 

3) usługi i/lub produkcja, składy i magazyny dla 
terenu oznaczonego symbolem J6 U/P; 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu nu-
mer VIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 30%, 

- dla zabudowy usługowej 10%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) ustala sić lokalizacjć dominanty wysoko-
ċciowej na terenie oznaczonym symbolem  
J2 MN/U, zaznaczonej na rysunku zmian pla-
nu, której wysokoċć nie moďe przekraczać 
17m; 

4) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 1000m2; 

5) dopuszczenie realizacji obiektu handlowego 
w formie galerii handlowej o łącznej po-
wierzchni sprzedaďy do 2000m2, przy czym 
powierzchnia sprzedaďy kaďdego z tworzą-
cych ją sklepów nie moďe być wićksza niď 
100m2. 

3. Dla usług i/lub składów i magazynów z ob-
szaru zmian planu numer VIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
obiektów usługowych bez przesądzania ich 
profilu, składy, magazyny wraz z ich zaple-
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czami, podjazdami, miejscami postojowymi, 
zielenią towarzyszącą i zewnćtrznymi urzą-
dzeniami infrastruktury technicznej, słuďący-
mi obsłudze tych terenów; 

2) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
10%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

4) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 1000m2; 

5) dopuszczenie realizacji obiektu handlowego 
w formie galerii handlowej o łącznej po-
wierzchni sprzedaďy do 2000m2, przy czym 
powierzchnia sprzedaďy kaďdego z tworzą-
cych ją sklepów nie moďe być wićksza niď 
100m2. 

4. Dla usług i/lub produkcji, składów i maga-
zynów z obszaru zmian planu numer VIII ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny obiektów usługowych 
bez przesądzania ich profilu, produkcjć, usłu-
gi produkcyjno - techniczne oraz tereny skła-
dów, magazynów, zakładów prowadzących 
działalnoċć gospodarczą w zakresie szeroko 
rozumianych usług, wytwórczoċci związanej 
z usługami, obsługi komunikacji kołowej i 
transportu oraz logistyki, z wyłączeniem 
obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daďy powyďej 2000m2; 

2) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
10%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0. 

 

§ 24.1. Dla obszaru zmian planu numer IX 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenów oznaczonych symbolami: O2 MN, 
O4 MN, O6 MN, O7 MN, O8 MN, O9 MN; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenu oznaczonego symbolem  
O1 MN/U; 

3) lasy dla terenów oznaczonych symbolami: 
O3 ZL, O5 ZL. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer IX ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

3. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu nu-
mer IX ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 
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2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 

kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15 m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 30%, 

- dla zabudowy usługowej 10 %, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 1000m2. 

4. Dla lasów z obszaru zmian planu numer IX 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
leċne; 

2) dopuszcza sić realizacjć ċcieďek pieszych 
bądč pieszo-rowerowych na istniejących 
drogach i duktach leċnych. 

§ 25.1. Dla obszaru zmian planu numer X 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenu oznaczonego symbolem  
M5 MN/U. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu nu-
mer X ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15 m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 30%, 

- dla zabudowy usługowej 10%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 1000m2. 

§ 26.1. Dla obszaru zmian planu numer XI 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenu oznaczonego symbolem O29 MN. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer XI ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11 m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

§ 27.1. Dla obszaru zmian planu numer XII 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenów oznaczonych symbolami: P7 MN,  
P8 MN, P11 MN, P12 MN, P14 MN; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenu oznaczonego symbolami: 
P5 MN/U,P6 MN/U; 

3) lasy dla terenów oznaczonych symbolami: 
P10 ZL, P13 ZL; 

4) pastwiska dla terenu oznaczonego symbolem 
P4 Rps. 
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2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer XII ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

3. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu nu-
mer XII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

4. Dla lasów z obszaru zmian planu numer XII 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
leċne; 

2) dopuszcza sić realizacjć ċcieďek pieszych 
bądč pieszo-rowerowych na istniejących 
drogach i duktach leċnych. 

5. Dla pastwisk z obszaru zmian planu numer 
XII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
pastwisk; 

2) dopuszcza sić wymianć, przebudowć, nad-
budowć i rozbudowć istniejących budynków; 

3) zakaz wprowadzania nowej zabudowy zagro-
dowej. 

§ 28.1. Dla obszaru zmian planu numer XIII 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenów oznaczonych symbolami: N9 MN, 
N12 MN, N13 MN, N24 MN; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenu oznaczonego symbolem 
N10 MN/U; 

3) lasy dla terenu oznaczonego symbolem  
N8 ZL. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer XIII ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11 m, 
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b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

3. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu nu-
mer XIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15 m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

4. Dla lasów z obszaru zmian planu nu-
mer XIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
leċne; 

2) dopuszcza sić realizacjć ċcieďek pieszych 
bądč pieszo-rowerowych na istniejących 
drogach i duktach leċnych. 

§ 29.1. Dla obszaru zmian planu numer XIV 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenów oznaczonych symbolami: N14 MN, 
N15 MN, N23 MN, N38 MN, N39 MN,  
N40 MN; 

2) lasy dla terenów oznaczonych symbolami: 
N25 ZL, N26 ZL; 

3) tereny rolnicze dla terenu oznaczonego sym-
bolem N41r. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer XIII ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

3. Dla lasów z obszaru zmian planu numer 
XIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
leċne; 

2) dopuszcza sić realizacjć ċcieďek pieszych 
bądč pieszo-rowerowych na istniejących 
drogach i duktach leċnych. 

4. Dla terenów rolniczych z obszaru zmian 
planu numer XIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
rolnicze; 

2) zakaz lokalizacji zabudowy. 

§ 30.1. Dla obszaru zmian planu numer XV 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenów oznaczonych symbolami: N2 MN, 
N17 MN, N29 MN; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenu oznaczonego symbolem  
N3 MN/U; 

3) usługi publiczne sportu i rekreacji dla terenu 
oznaczonego symbolem N1 US. 
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2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer XV ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

3. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu nu-
mer XV ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 1000m2. 

4. Dla terenów usług publicznych sportu i re-
kreacji z obszaru zmian planu numer XV ustala 
sić: 

1) przeznaczenie podstawowe publiczne usługi 
sportu i rekreacji oznacza tereny lokalizacji 
obiektów sportowo-rekreacyjnych ogólnodo-
stćpnych wraz ze związanymi z nimi budyn-
kami, zielenią, zapleczem i zewnćtrznymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej; 

2) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15 m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,4. 

§ 31.1. Dla obszaru zmian planu numer XVI 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenu oznaczonego symbolem  
M22 MN/U. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu numer 
XVI ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 
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2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 

kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15 m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 30%, 

- dla zabudowy usługowej 10%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 1000 m2. 

§ 32.1. Dla obszaru zmian planu numer XVII 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenów oznaczonych symbolami: 
K22 MN/U, K24 MN/U, K26 MN/U, K27 MN/U; 

2) zabudową mieszkaniowa jednorodzinna z 
usługami jako funkcją dopuszczalną dla tere-
nu oznaczonego symbolem K12 MN(U); 

3) usługi dla terenu oznaczonego symbolem 
K21 U; 

4) usługi oċwiaty dla terenu oznaczonego sym-
bolem K11 U-O. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu nu-
mer XVII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy bezpo-
ċrednio przy granicy działki oraz przy liniach 
rozgraniczających ulic; 

 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
20%, z wyjątkiem terenu inwestycji w te-
renie K24 MN/U dla którego wskačnik ten 
wynosi: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 30%, 

- dla zabudowy usługowej 10%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0, z wyjąt-
kiem terenu K27 MN/U, dla którego 
wskačnik ten wynosi 2,0 oraz działki wy-
dzielonej z terenu K24 MN/U na rysunku 
zmian planu dla której wskačnik ten wy-
nosi 3,0; 

4) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 1000m2 dla te-
renu K24 MN/U, a dla pozostałych terenów 
ponad 500m2. 

3. Dla usług z obszaru zmian planu numer 
XVII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
obiektów usługowych bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzyszą-
cą i zewnćtrznymi urządzeniami infrastruktu-
ry technicznej, słuďącymi obsłudze tych tere-
nów; 

2) zakaz realizacji odrćbnych budynków gospo-
darczych i garaďowych; 

3) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

4) ustala sić lokalizacjć dominanty wysoko-
ċciowej na terenie oznaczonym symbolem 
K21 U, zaznaczonej na rysunku zmian planu, 
której wysokoċć nie moďe przekraczać 17m; 

5) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

6) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 500m2. 
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4. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami jako funkcją dopuszczalną z 
obszaru zmian planu numer XVII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne jednostki tere-
nowej oznacza moďliwoċć lokalizacji usług 
bez przesądzania ich profilu wraz z ich zaple-
czami, podjazdami, miejscami postojowymi, 
zielenią towarzyszącą i zewnćtrznymi urzą-
dzeniami infrastruktury technicznej, słuďący-
mi obsłudze tych terenów; 

3) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy bezpo-
ċrednio przy liniach rozgraniczających ulic; 

4) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0.8. 

5) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 500m2. 

5. Dla usług oċwiaty z obszaru zmian planu 
numer XVII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe - usługi oċwiaty 
oznacza lokalizacjć obiektu oċwiaty - przed-
szkola wraz z ich zapleczem (dojċcia, podjaz-
dy, podwórza, garaďe i budynki gospodar-
cze), zielenią towarzyszącą, towarzyszącymi 
obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz ze-
wnćtrznymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej; 

2) zakaz realizacji odrćbnych budynków gospo-
darczych i garaďowych o powierzchni wićk-
szej niď 100m2; 

3) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

4) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15 m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
30%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,4. 

§ 33.1. Dla obszaru zmian planu numer XVIII 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla 
terenów oznaczonych symbolami: L3 MN, 
L12MN, L14 MN, L15 MN, L16 MN; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenu oznaczonego symbolem  
L6 MN/U; 

3) usługi dla terenu oznaczonego symbolem  
L5 U; 

4) usługi handlowe dla terenu oznaczonego 
symbolem L8 U-H; 

5) tereny rolnicze dla terenów oznaczonych 
symbolami: L4 R, L13 R, L18 R; 

6) oczyszczalnia ċcieków komunalnych dla tere-
nu oznaczonego symbolem L11 I-Kċ; 

7) zieleĉ izolacyjna dla terenu oznaczonego 
symbolem L9 ZPi; 

8) parkingi dla terenu oznaczonego symbolem 
L7 KD-Gp; 

9) parkingi i/lub garaďe dla terenu oznaczonego 
symbolem L10 KD-Gp/KD-Gg. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z obszaru zmian planu numer XVIII usta-
la sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, przy czym moďliwe jest sytuowanie 
tych budynków jako wolnostojących lub blič-
niaczych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, ga-
raďe i budynki gospodarcze), ogrodami przy-
domowymi i zewnćtrznymi urządzeniami in-
frastruktury technicznej; 

2) zakaz realizacji usług uciąďliwych oraz usług 
wywołujących wzmoďony ruch samochodo-
wy; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 
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b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, za wyjątkiem terenu inwestycji w te-
renie L12 MN, dla którego minimalny 
wskačnik powierzchni biologicznie czynnej 
wynosi 50%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,5. 

3. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu numer 
XVIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

4. Dla usług z obszaru zmian planu numer 
XVIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
obiektów usługowych bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzyszą-
cą i zewnćtrznymi urządzeniami infrastruktu-
ry technicznej, słuďącymi obsłudze tych tere-
nów; 

2) zakaz realizacji odrćbnych budynków gospo-
darczych i garaďowych powyďej 100m2 po-
wierzchni zabudowy; 

3) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

4) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
30%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

5) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

5. Dla usług handlu z obszaru zmian planu 
numer XVIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza teren targowiska; na którym 
mogą być realizowane obiekty handlowe, z 
wykluczeniem obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaďy wićkszej niď 2000m2, 
wraz z zapleczem, podjazdami, miejscami 
postojowymi, zielenią towarzyszącą i ze-
wnćtrznymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej, słuďącymi obsłudze tych tere-
nów; 

2) wyznacza sić parking do obsługi terenu tar-
gowiska zlokalizowany na terenie L7, na któ-
rym obowiązuje realizacja iloċci miejsc par-
kingowych wynikających z ustaleĉ zmian 
planu; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 11m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
10%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

4) dopuszczenie realizacji hali targowej o łącz-
nej powierzchni sprzedaďy do 2000m2. 

6. Dla terenów rolniczych z obszaru zmian 
planu numer XVIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
rolnicze; 

2) zakaz lokalizacji zabudowy. 
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7. Dla oczyszczalni ċcieków komunalnych z 
obszaru zmian planu numer XVIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza wydzie-
lone tereny obiektów i urządzeĉ technicznych 
związanych z funkcjonowaniem infrastruktu-
ry technicznej – oczyszczalni ċcieków komu-
nalnych wraz z budynkami i zielenią związa-
nymi funkcjonalnie z tymi obiektami; 

2) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć obiek-
tów kubaturowych i budowli wynosi 11m. 

8. Dla zieleni izolacyjnej obszaru zmian planu 
numer XVIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza wydzie-
lone tereny zieleni izolacyjnej oddzielającej 
teren oczyszczalni ċcieków komunalnych od 
miasta; 

2) zakaz lokalizacji zabudowy; 

3) ustala sić, iď minimalny wskačnik powierzch-
ni biologicznie czynnej wynosi 95%. 

9. Dla parkingów z obszaru zmian planu nu-
mer XVIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza teren 
lokalizacji parkingu ogólnodostćpnego do 
obsługi terenu usług handlu wraz z towarzy-
szącą zielenią; 

2) ustala sić, iď minimalny wskačnik powierzch-
ni biologicznie czynnej wynosi 10%. 

10. Dla parkingów i/lub garaďy z obszaru 
zmian planu numer XVIII ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza: 

a) teren lokalizacji parkingu ogólnodostćp-
nego wraz z towarzyszącą zielenią, 

b) garaďe; 

2) nakaz realizacji garaďy jako jednolitego pod 
wzglćdem architektonicznym zespołu; 

3) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć obiek-
tów kubaturowych i budowli wynosi 4m; 

4) ustala sić, iď minimalny wskačnik powierzch-
ni biologicznie czynnej wynosi 10%. 

§ 34.1. Dla obszaru zmian planu numer XIX 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub 
usługi dla terenu oznaczonego symbolem  
I8 MN/U, I14 MN/U; 

2) usługi dla terenów oznaczonych symbolami: 
I9 U, I11 U; 

3) stacje benzynowe i/lub usługi dla terenu 
oznaczonego symbolem I10 KD-TS/U; 

4) tereny rolnicze dla terenu oznaczonego sym-
bolem I12R. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/lub usług z obszaru zmian planu numer 
XIX ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe jednostki tere-
nowej oznacza tereny, na których mogą być 
realizowane: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, przy 
czym moďliwe jest sytuowanie tych bu-
dynków jako wolnostojących lub bličnia-
czych, szeregowych, atrialnych wraz z ich 
zapleczami (dojċcia, podjazdy, podwórza, 
garaďe i budynki gospodarcze), ogrodami 
przydomowymi i zewnćtrznymi urządze-
niami infrastruktury technicznej, 

b) obiekty usługowe bez przesądzania ich 
profilu – z wykluczeniem usług uciąďli-
wych – wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzy-
szącą i zewnćtrznymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, słuďącymi obsłudze 
tych terenów; 

2) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
40%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

3) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 250m2. 

3. Dla usług z obszaru zmian planu numer 
XIX ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
obiektów usługowych bez przesądzania ich 
profilu wraz z ich zapleczami, podjazdami, 
miejscami postojowymi, zielenią towarzyszą-
cą i zewnćtrznymi urządzeniami infrastruktu-
ry technicznej, słuďącymi obsłudze tych tere-
nów; 

2) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 15m, 
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b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
30%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 1,0; 

4) ustala sić zakaz realizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko, dla których obligatoryjnie przepro-
wadza sić ocenć oddziaływania na ċrodowi-
sko oraz przedsićwzićć z zakresu gospodarki 
odpadami; 

5) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 1000m2; 

6) dopuszczenie realizacji obiektów handlu hur-
towego lub handlu detalicznego materiałami 
budowlanymi, urządzeniami i ċrodkami dla 
rolnictwa itp., o powierzchni sprzedaďy do 
2000m2; 

4. Dla stacji benzynowych i/lub usług z ob-
szaru zmian planu numer XIX ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
lokalizacji stacji benzynowych oraz obiektów 
usługowych bez przesądzania ich profilu 
wraz z ich zapleczami, podjazdami, miejsca-
mi postojowymi, zielenią towarzyszącą i ze-
wnćtrznymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej, słuďącymi obsłudze tych tere-
nów; 

2) ustala sić obowiązek realizacji na terenie 
inwestycji iloċci miejsc parkingowych wyni-
kającej z ustaleĉ zmian planu; 

3) obowiązujące zasady zagospodarowania i 
kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić, iď maksymalna wysokoċć bu-
dynków i budowli wynosi 6m, 

b) ustala sić, iď minimalny wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej wynosi 
30%, 

c) ustala sić, iď maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy wynosi 0,1. 

4) zakaz realizacji wydzielonych budynków lub 
wbudowanych lokali handlowych o łącznej 
powierzchni sprzedaďy ponad 1000m2. 

5. Dla terenów rolniczych z obszaru zmian 
planu numer XIX ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe oznacza tereny 
rolnicze; 

2) zakaz lokalizacji zabudowy. 

 

Szczegółowe warunki  
dla układu komunikacyjnego 

§ 35. Wyznacza sić układ uliczny, zapewnia-
jący powiązania o charakterze zewnćtrznym oraz 
wewnątrz miasta pomićdzy odległymi jego re-
jonami, dla których obowiązują nastćpujące 
ustalenia: 

1) ulicą główną jest: 

a) droga oznaczona na rysunku zmian planu 
symbolem 1KD-G - droga wojewódzka 
numer 634 w ciągu ulic S. Batorego – Ra-
dzymiĉska – Sieroszewskiego (docelowo 
skrzyďowanie bezkolizyjne z terenami 
PKP), szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych 20,0 ÷ 25,0m; 

2) dla ulic głównych ustala sić: 

a) dostćpnoċć drogi ograniczona, dojazdy do 
posesji od dróg niďszych klas, 

b) odstćpy mićdzy skrzyďowaniami nie 
mniejsze niď 500m, dopuszcza sić wyjąt-
kowo 400 m, 

c) naleďy ograniczać liczbć zjazdów, 

d) parkowanie moďliwe w ograniczonym za-
kresie (za zgodą zarządcy drogi), 

e) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
min. 25,0m dla przekroju jednojezdniowe-
go (w uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić za zgodą zarządcy drogi zawć-
ďenie linii rozgraniczających); 

3) ulicami zbiorczymi są: 

a) ulica oznaczona na rysunku zmian planu 
symbolem 2KD-Z (droga powiatowa nu-
mer 4325W w liniach rozgraniczających 
15,5 ÷ 30,0m), 

b) ulica oznaczona na rysunku zmian planu 
symbolem 3KD-Z (droga powiatowa nu-
mer 4329W w liniach rozgraniczających 
11,0 ÷ 20,0 m), 

c) ulica oznaczona na rysunku zmian planu 
symbolem 4KD-Z (w liniach rozgraniczają-
cych 14,0 ÷ 17,0m), 

d) ulica oznaczona na rysunku zmian planu 
symbolem 5KD-Z (w liniach rozgraniczają-
cych 9,0 ÷ 20,0m), 

e) ulica oznaczona na rysunku zmian planu 
symbolem 6KD-Z (w liniach rozgraniczają-
cych 16,0m), 

f) ulica oznaczona na rysunku zmian planu 
symbolem 7KD-Z (w liniach rozgraniczają-
cych 15,0÷20,0m), 
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g) ulica oznaczona na rysunku zmian planu 
symbolem 8KD-Z (w liniach rozgraniczają-
cych 11,0 ÷ 23,5m); 

4) dla ulic zbiorczych ustala sić: 

a) dostćpnoċć drogi ograniczona, 

b) odstćpy mićdzy skrzyďowaniami nie 
mniejsze niď 300m, dopuszcza sić wyjąt-
kowo 150m, 

c) naleďy ograniczać liczbć zjazdów, 

d) parkowanie moďliwe w ograniczonym za-
kresie (za zgodą zarządcy drogi), 

e) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
min. 20,0m (zmniejszenie szerokoċci ulicy 
w liniach rozgraniczających dopuszcza sić 
po spełnieniu warunków zawartych w 
§ 37). 

§ 36. Dla obsługi istniejącego i nowego zain-
westowania wyznacza sić układ ulic, dla którego 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) dla dróg lokalnych oznaczonych na rysunku 
zmian planu numerem i symbolem KD-L 
ustala sić: 

a) dostćpnoċć jezdni nieograniczona, 

b) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni lub w ogólnodostćpnych zatokach 
parkingowych, 

c) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
min. 12,0m (zmniejszenie szerokoċci ulicy 
w liniach rozgraniczających dopuszcza sić 
po spełnieniu warunków zawartych w 
§ 37); ulice klasy lokalnej w opracowaniu 
oznaczone na rysunku zmian planu sym-
bolem KD-L (w liniach rozgraniczających 
11,0 ÷ 26,0m); 

2) dla dróg dojazdowych oznaczonych na ry-
sunku zmian planu numerem i symbolem 
KD-D ustala sić: 

a) dostćpnoċć jezdni nieograniczona, 

b) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni lub w ogólnodostćpnych zatokach 
parkingowych, 

c) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
min. 10,0m (zmniejszenie szerokoċci ulicy 
w liniach rozgraniczających dopuszcza sić 
po spełnieniu warunków zawartych w 
§ 37); ulice klasy dojazdowej w opracowa-
niu oznaczone na rysunku zmian planu 
symbolem KD-D (w liniach rozgraniczają-
cych 7,0÷32,0m); 

 

3) dla ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na 
rysunku zmian planu numerem i symbolem 
KD-PJ ustala sić: 

a) dostćpnoċć jezdni nieograniczona, 

b) brak wyodrćbnionego chodnika, 

c) obowiązuje zasada „ruchu uspokojone-
go”, 

d) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
min. 5,0m; ciągi pieszo-jezdne w opraco-
waniu oznaczone na rysunku zmian planu 
symbolem KD-PJ (w liniach rozgraniczają-
cych 5,0 ÷ ca 8,0m); 

4) dla dróg wewnćtrznych pieszo-jezdnych nie 
wyznaczonych na rysunku zmian planu usta-
la sić: 

a) dostćpnoċć jezdni nieograniczona, 

b) brak wyodrćbnionego chodnika, 

c) obowiązuje zasada „ruchu uspokojone-
go”, 

d) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
min. 4,5 m. 

§ 37. Dla ulic klasy G, Z, L, D w wyjątkowych 
przypadkach, uzasadnionych trudnymi warun-
kami terenowymi lub istniejącym zagospodaro-
waniem, dopuszcza sić przyjćcie mniejszych 
szerokoċci ulic w liniach rozgraniczających, pod 
warunkiem przeprowadzenia analizy obejmują-
cej mićdzy innymi: rozmieszczenie infrastruktury 
technicznej w przekroju poprzecznym, uwzglćd-
nienie etapowego i docelowego odwodnienia, 
sposobu rozwiązania wysokoċciowego ulicy, 
uwzglćdnienie istniejącego wartoċciowego za-
drzewienia, podstawowych uwarunkowaĉ 
ochrony ċrodowiska. 

§ 38. W zakresie komunikacji zbiorowej ob-
sługa miasta odbywa sić poprzez: 

1) komunikacjć kolejową ze stacją Tłuszcz w 
rejonie ul. Warszawskiej; 

2) komunikacjć autobusową (paĉstwową i pry-
watną) z dworcem autobusowym w rejonie 
ulicy Warszawskiej. 

§ 39. W zakresie komunikacji rowerowej usta-
la sić: 

1) prowadzenie wydzielonych ċcieďek rowero-
wych w liniach rozgraniczających przewaďnie 
ulic zbiorczych oraz w terenach o innym 
uďytkowaniu (przebieg wg rysunku zmian 
planu); 

2) postulowana nawierzchnia bitumiczna; 

3) realizacja ċcieďek rowerowych w miarć wy-
stćpujących potrzeb. 
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§ 40. W zakresie parkingów ustala sić, ďe in-
westorzy mają obowiązek zapewnienia odpo-
wiedniej iloċci miejsc parkingowych na terenie 
inwestycji dla obiektów nowo-wznoszonych i 
rozbudowywanych wg wskačników zaprezento-
wanych w § 11 pkt 11 „Zasady ogólne obsługi 
komunikacyjnej”. 

§ 41.1. Dopuszcza sić urządzenie parkingów 
w obrćbie terenów ciągów komunikacyjnych 
pod warunkiem zachowania wymaganych pa-
rametrów technicznych dla przekroju drogowe-
go: 

1) w formie zespołów poza jezdniami, z własną 
powierzchnią manewrową; 

2) w formie zatok wzdłuď jezdni tylko w ulicach 
oznaczonych na rysunku zmian planu symbo-
lem KD-L i KD-D oraz wyjątkowo w liniach 
rozgraniczających ulic w miejscach nie zagra-
ďających bezpieczeĉstwu ruchu. 

2. Dopuszcza sić moďliwoċć budowy parkin-
gów podziemnych pod terenami o innym prze-
znaczeniu (np. pod boiskami, terenami zielony-
mi itp.) pod warunkiem spełnienia wymagaĉ 
zawartych w przepisach odrćbnych. 

§ 42. Dopuszcza sić wprowadzenie nasadzeĉ 
szpalerów drzew w liniach rozgraniczających 
ulic w miarć istniejących moďliwoċci tereno-
wych. 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 43. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejċcia 
w ďycie niniejszych zmian planu, a niezakoĉczo-
nych decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia 
zmian planu. 

§ 44. Dopuszcza sić kontynuacjć sposobu 
uďytkowania budynków i terenów w sposób 
zgodny ze stanem istniejącym w dniu uchwale-
nia zmian planu. 

§ 45. Wykonanie uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Tłuszcza. 

§ 46. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 47. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu: 

Krzysztof Gajcy 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/52/2011 

Rady Miejskiej w Tłuszczu 
z dnia 28 czerwca 2011r. 

 
Wykaz nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu  

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w dniach 22.09.2010 – 26.11.2010 – pierwsze wyłoďenie  

oraz w dniach 15.04.2011 – 01.06.2011 – ponowne wyłoďenie 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla nieruchomo-
ċci, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej 
załącznik do uchwały nr ………  

z dnia …….. 

Uwagi 

Uwaga uwzglćdnio-
na 

Uwaga nieuwzglćd-
niona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 30.09.  
 2010 

Marian i Hanna Kruk  
 ul. Norwida 40  
 05-240 Tłuszcz 

1. Zmiana przebiegu drogi 5 KD-Z, 
który obecnie koliduje z dalszym 
uďytkowaniem działki.  
 2. Brak zgody na 12-metrowy 
przebieg drogi 148 KD-D tylko po 
naszej działce. 

dz. ew. nr 
275/11 

C 9 MN,  
 5 KD-Z,  
 148 KD-D 

1. Uwzglćdniona w 
ponownym 
wyłoďeniu 

1.Nieuwzglćdniona 
w pierwszym 
wyłoďeniu  
2.Nieuwzglćdniona 

1. Uwzglćdniona 2.Nieuwzglćdniona 1.  Zatwierdzony podział 
pod drogć w pobliďu 
przedmiotowej działki.  
2.  Zatwierdzony podział 
pod drogć w pobliďu 
przedmiotowej działki. 

2. 08.10.  
 2010 

Janina Kujas  
 ul. A. Mickiewicza 37/24  
 05-120 Legionowo 

1. Likwidacja drogi 125 KD-D z działki 
o nr ew. 127/2.  
 2. Likwidacja drogi nr 72 KD-D z 
działki o nr ew. 213. 

dz. nr ew.  
 127/2, 125, 213 

125 KD-D,  
 72 KD-D 

  1. Nieuwzglćdniona  
2. Nieuwzglćdniona 

  1.Nieuwzglćdniona  
2.Nieuwzglćdniona 

1.  Zatwierdzone podziały 
pod drogć w bezpoċrednim 
sąsiedztwie działki.  
2. Zachowanie ciągłoċci 
drogi. 

3. 18.10.  
 2010 

Wiktor Smuraga  
 ul. Norwida 41a  
 05-240 Warszawa 

Brak zgody na przebieg drogi 5 KD-Z. 
Wydzielenie terenu drogi na terenie 
D1 MN, zgodnie z jej istniejącym 
przebiegiem. 

dz. nr ew.  
 250, 251 

5 KD-Z,  
 D1 MN 

  Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Zachowanie bezpoċrednie-
go połączenia drogi 5 KD-Z 
z drogą 11 KD-L. 

4. 26.10.  
 2010 

Barbara Walkowska  
 ul. Łąkowa  
 05-240 Tłuszcz 

Zmniejszenie kątów widocznoċci 
drogi z 5 mna 1 m. 

dz. nr ew.  
 1255/1, 1255/9 

171 KD-D,  
 L 12 MN 

  Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Zatwierdzony podział pod 
drogć. 

5. 27.10.  
 2010 

Maria Ołdak  
 ul. Kraszewskiego 2/1  
 05-240 Tłuszcz 

Brak zgody na przebieg drogi. dz. nr ew.  
 17 

101 KD-D.   Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Droga zapewnia dostćp do 
działek zlokalizowanych 
wewnątrz terenu.  
 Przesunićcie drogi w 
kierunku północnym. 

6. 17.11.  
 2010 

Jolanta Ołdak  
 ul. Myċliwska 7  
 05-240 Tłuszcz 

Likwidacja drogi 23 KD-L. dz. nr ew.  
 2046/5 

23 KD-L   Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Zatwierdzony podział pod 
drogć. 

7. 22.11.  
 2010 

Hanna Wrzosek  
 ul. Koċcielna 15  
 05-240 Tłuszcz 

Zmiana przeznaczenia terenu lasu. dz. nr ew.  
 1666 

N 7 ZL.   Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Poza obszarem zmian 
planu. 

8. 23.11.  
 2010 

Jolanta Ołdak  
 ul. Myċliwska 7  
 05-240 Tłuszcz 

Likwidacja drogi 23 KD-L. dz. nr ew.  
 2046/5 

23 KD-L   Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Zatwierdzony podział pod 
drogć. 

9. 23.11.  
 2010 

Jolanta Ołdak  
 ul. Myċliwska 7  
 05-240 Tłuszcz 

Likwidacja drogi 23 KD-L. dz. nr ew.  
 2046/5 

23 KD-L   Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Zatwierdzony podział pod 
drogć. 

10. 23.11.  
 2010 

Przybysz Wojciech  
 ul. Prosta 4  
 05-240 Tłuszcz 

Zmiana przebiegu drogi. dz. nr ew.  
 1722 

261 KD-PJ   Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Koniecznoċć dostosowania 
wydzielonego juď 
fragmentu drogi z 
sąsiedniej działki do 
parametrów ciągu pieszo – 
jezdnego. 

11. 24.11.  
 2010 

Janusz Puławski  
 ul. Miodowa 3  
 05-240 Tłuszcz 

Zmiana przeznaczenia terenu usług na 
usługi oċwiaty. 

dz. nr ew.  
 1480 

M 10 U   Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Poza obszarem zmian 
planu. 

12. 25.11.  
 2010 

Wiesława i Stanisław Kur  
 ul. Piaskowa 8  
 05-240 Tłuszcz 

Brak zgody na wydzielenie działek o 
nr ew. 108/4 i 108/5 na teren drogi. 

dz. nr ew.  
 108/4, 108/5 

255 KD-PJ   Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Zatwierdzony podział 
działek ewidencyjnych pod 
drogć. 

13. 25.11.  
 2010 

Hanna Szczćsna  
 ul. Wiejska 11  
 05-240 Tłuszcz 

1. Przedłuďenie drogi 175 KD-D do 
1KD-G(w).  
 2. Połączenie drogi 177 KD-D z 175 
KD-D. 

dz. nr ew.  
 343 

175 KD-D,  
 177 KD-D 

  1. Nieuwzglćdniona  
 2. Nieuwzglćdniona 

  1.Nieuwzglćdniona  
2.Nieuwzglćdniona 

1.Połączenie drogi 175  
KD-D z drogą 1 KD-G 
niemoďliwe, ze wzglćdu na 
zbyt małą odległoċć 
mićdzy skrzyďowaniami na 
drodze klasy G.  
 Niezgodnoċć z 
rozporządzeniem ministra 
transportu i gospodarki 
morskiej w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 
43 poz. 430).  
2 Istniejący układ jest 
wystarczający do obsługi 
komunikacyjnej działek. 

14. 25.11.  
 2010 

Mirosława Zarćba  
 ul. Słowicza 1  
 05-240 Tłuszcz 

1. Zmiana przeznaczenia terenu lasu 
na zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną.  
 2. Przedłuďenie drogi 175 KD-D do 
1KD-G(w). 

dz. nr ew.  
 346, 347/1 

G1 ZL,  
 175 KD-D 

  1. Nieuwzglćdniona  
 2. Nieuwzglćdniona 

  1.Nieuwzglćdniona  
2.Nieuwzglćdniona 

1.Poza obszarem zmiany 
planu.  
2.Połączenie drogi 175  
KD-D z drogą 1 KD-G 
niemoďliwe, ze wzglćdu na 
zbyt małą odległoċć 
mićdzy skrzyďowaniami na 
drodze klasy G.  
 Niezgodnoċć z 
rozporządzeniem ministra 
transportu i gospodarki 
morskiej w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 
43 poz. 430). 

15. 26.11.  
 2010 

Marek Matejak  
 ul. Wołyĉska 1  
 05-200 Wołomin 

Likwidacja odcinka drogi 185 KD-D- 
zakoĉczenie drogi na granicy działek o 
nr ew. 517 i 516/5 bez połączenia z 
drogą 183 KD-D. 

dz. nr ew. 517 185 KD-D,   Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Poza obszarem zmian 
planu. 

16. 26.11.  
 2010. 

Tesco /Polska/ Sp. z o.o. 1. Zmiany zapisów planu w § 6 pkt 9 
lit c, poprzez dodanie: „chyba, ďe 
zapisy szczególne stanowią inaczej”.  
 2. Zmiany zapisów planu w § 8 pkt 2, 
polegające na:  
 - wykreċleniu zapisu: „przestrzeniami 
publicznymi mogą być równieď 
niewygrodzone tereny przed 
niektórymi obiektami usługowymi – w 
zaleďnoċci od charakteru prowadzonej 
w nich działalnoċci usługowej, 

dz. nr ew. 
1561/13 

M22 MN/U   1. Nieuwzglćdniona  
 2. Nieuwzglćdniona  
 3. Nieuwzglćdniona 

  1.Nieuwzglćdniona  
2.Nieuwzglćdniona  
3.Nieuwzglćdniona 

1. Proponowany zapis 
niezgodny z art. 114 
ustawy Prawo ochrony 
ċrodowiska (Dz.U. z 2001r., 
nr 62 poz. 627 z póčn. zm.).  
2.Brak uzasadnienia dla 
proponowanych zmian.  
3. Plan nie ustala obsługi 
komunikacyjnej odrćbnie 
dla kaďdego terenu. 
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nieoznaczone oddzielnym symbolem”  
 - lub zdefiniowaniu sformułowania 
„niewygrodzone tereny” oraz 
sprecyzowaniu okreċlenia „niektórych 
obiektów usługowych”,  
 - zdefiniowanie odrćbnego symbolu 
dla terenów usługowych zaliczanych 
do kategorii przestrzeni publicznych 
lub dopisanie: „przestrzenią publiczna 
nie są tereny zlokalizowane na 
działkach, na których zlokalizowane są 
wolnostojące obiekty usługowe.” 
 3. Zmiany zapisów planu w § 31 
polegające na dopisaniu pkt 2 ppkt 4: 
„obsługa komunikacyjna osobowa i 
cićďarowa moďe sić odbywać z terenu 
236 KD-D (ul. Wiosenna) i 3 KD-Z(p) 
(ul. Racławicka). 

17. 26.11.  
 2010 

Stowarzyszenie 
„Normalna Gmina”  
 ul. Przyzakładowa 6, 05-
240 Tłuszcz 

1. Zdefiniowanie w słowniku planu 
pojćcia „wysokoċć zabudowy” w 
odniesieniu do budowli.  
 2. Zmiana zapisów § 12 pkt 2 ppkt 3, 
zgodnie z którymi nakłada sić 
obowiązek przyłączania zabudowy do 
sieci wodociągowej na terenach 
zwodociągowanych. 

Obszar zmian 
planu 

- 1. Uwzglćdniona w 
ponownym 
wyłoďeniu  
 2. Uwzglćdniona w 
ponownym 
wyłoďeniu  
. 

1. Nieuwzglćdniona 
w pierwszym 
wyłoďeniu  
 2. Nieuwzglćdniona 
w pierwszym 
wyłoďeniu 

1. Uwzglćdniona  
 2. Uwzglćdniona 

  1. Wysokoċć budowli nie 
bćdących budynkami 
wynika z potrzeb 
technologicznych. Wyjątek 
stanowi teren G 24P, dla 
którego ustalono 
nieprzekraczalną wysokoċć 
budowli.  
2. Nakaz konieczny ze 
wzglćdów sanitarnych i 
ekonomicznych. 

18. 26.11. 
2010 

PPHU Batory  
 Sp. z o.o.  
 Ul. Batorego 9  
 05-240 Tłuszcz 

Pozostawienie zapisów dotychczaso-
wego planu odnoċnie przedmiotowej 
działki oraz dopisanie listy 
przedsićwzićć wymienionych w 
piċmie z 3.11.2008r. złoďonego w 
Urzćdzie Miasta:  
 - instalacje do obróbki metali 
ďelaznych: kučnie, odlewnie, 
walcownie, ciągarnie i instalacje do 
nakładania powłok metalicznych,  
 - instalacje do wtórnego wyrobu 
metali nieďelaznych lub ich stopów, w 
tym oczyszczania, odlewania lub 
przetwarzania metali z odzysku, 
 - instalacje do powierzchniowej 
obróbki lub tworzyw sztucznych z 
zastosowaniem procesów 
chemicznych lub elektrolitycznych, 
 - instalacje do powierzchniowej 
obróbki substancji, przedmiotów lub 
produktów z wykorzystaniem 
rozpuszczalników organicznych, 
 - instalacje do produkcji kotłów, 
zbiorników, kadzi lub innych 
pojemników z blachy, 
 - instalacje do produkcji klinkieru 
cementowego, 
 - instalacje do produkcji cementu i 
wapnia, 
 - instalacje do produkcji lub 
montowania pojazdów, sprzćtu 
mechanicznego lub produkcji 
silników, 
 - instalacje do produkcji betonu, 
 - instalacje do produkcji mas 
bitumicznych, 
 - instalacje do wytapiania substancji 
mineralnych, 
 - instalacje do produkcji włókien 
mineralnych, 
 - instalacje do produkcji szkła, w tym 
włókna szklanego lub wyrobów ze 
szkła, 
 - instalacje do czyszczenia, 
odtłuszczania lub farbowania włókien 
lub materiałów włókienniczych, 
 - instalacje do garbowania lub 
uszlachetniania skór, 
 - instalacje do wytwarzania papieru 
lub tektury, 
 - instalacja do przetwarzania celulozy, 
 - instalacje do przesyłu pary wodnej 
lub ciepłej wody, 
 - instalacje do magazynowania lub 
dystrybucji ropy naftowej, produktów 
naftowych, substancji chemicznych, 
 - instalacje do podziemnego 
magazynowania gazów łatwopalnych, 
 - instalacje do naziemnego 
magazynowania kopalnych surowców 
energetycznych, naziemnego 
magazynowania gazu, zbiorników na 
olej, 
 - instalacje do brykietowania wćgla 
kamiennego lub brunatnego, 
 - elektrownie konwencjonalne, 
elektrociepłownie lub instalacje do 
spalania paliw w celu wytworzenia 
energii elektrycznej lub cieplnej, 
 - instalacje wykorzystujące siłć wiatru 
do produkcji energii, 
 - instalacje radiokomunikacyjne, 
radionawigacyjne i radiolokacyjne, 
 - urządzenia do przesyłu wody, 
 - instalacje oczyszczania ċcieków, 
 - instalacje do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, 
 - instalacje demontaďu pojazdów, a 
takďe zakłady przetwarzania odpadów 
z nich powstałych, 
 - instalacje spalające słomć, odpady z 
mechanicznej obróbki drewna, 
odpady z rolnictwa, sadownictwa, 
upraw hydroponicznych, rybactwa, 
łowiectwa i przetwórstwa ďywnoċci, 
 - instalacje do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów przy 
zastosowaniu procesów termicznych 
lub chemicznych, w tym instalacje do 
krakingu odpadów, 
 - instalacje do magazynowania ropy 
naftowej, produktów naftowych, 
produktów chemicznych oraz gazu 
płynnego, 
 - instalacje do produkcji paliw z 
produktów roċlinnych, 
 - tartaki, stolarnie, instalacje do 
wyrobu płyt pilċniowych, płyt 
wiórowych, sklejek lub mebli, 
 - garaďe lub parkingi samochodowe, 
lub zespoły parkingów dla nie mniej 
niď 100 samochodów cićďarowych lub 

Dz. ew. nr  
 775 

G 24 P   Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Ograniczenia przyjćte w 
planie wynikają z przyczyn 
społecznych. 
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300 samochodów osobowych, 
 - instalacje do oczyszczania ċcieków, 
 - instalacje związane z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem odpadów, 
 - punkty do zbierania lub przeładunku 
odpadów, w tym złomu, 
 - instalacje do produkcji i przetwór-
stwa tłuszczów roċlinnych i 
zwierzćcych, 
 - instalacje do przetwórstwa owoców, 
warzyw, surowych ryb, lub produktów 
pochodzenia zwierzćcego, z 
wyłączeniem tłuszczów zwierzćcych, 
 - instalacje do wyrobów cukierni-
czych lub syropów, 
 - instalacje do uboju zwierząt, 
 - instalacje do pozyskiwania skrobi, 
 - instalacje do produkcji tranu lub 
mączki rybnej, 
 - instalacje do pakowania i 
puszkowania produktów roċlinnych 
lub zwierzćcych, 
 - browary lub słodownie, 
 - gorzelnie, zakłady przetwarzające 
alkohol etylowy oraz wytwarzające 
napoje alkoholowe, 
 - instalacje do praďenia i spiekania 
rud ďelaza. 

19. 26.11. 
2010 

Sławomir Matak  
 Ul. Nowa 13  
 05-240 Tłuszcz 

1. Zachowanie zapisów dotychczaso-
wego planu w odniesieniu do działki  
 2. Zbyt niskie wskačniki parkingowe 
dla obiektów sportowych. 
 3. Brak miejsc postojowych dla 
rodziców odwoďących dzieci do szkoły 
– odniesienie wskačnika parkingowe-
go do liczby zatrudnionych. 
 4. Brak uzasadnienia dla wyelimino-
wania moďliwoċci uzyskania energii 
elektrycznej ze čródeł alternatywnych. 
 5. Pomimo wystćpowania zabudowy 
o charakterze produkcyjno-
przemysłowym wprowadzono zmiany 
przeznaczenia terenu uďytkowanego w 
ramach funkcji przemysłowo-
produkcyjnej na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
jako funkcji dopuszczalnej. 
 6. Zakazy ujćte w § 21 ust. 4 pkt 4 
oraz ust. 6 pkt 4 eliminują moďliwoċć 
prowadzenia jakiejkolwiek działalnoċci 
gospodarczej 

dz. ew. nr  
 775,  
Obszar zmian 
planu  
Obszar zmian 
planu  
Obszar zmian 
planu  
Obszar VI 
zmian planu  
Obszar VI 
zmian planu 

G 24 P  
 -  
 -  
 -  
G 17 MN,  
 G 19 MN,  
G 16 MN/U, G 18 
MN/U, G 26 
MN/P, G 20 
U(MN),  
G 22 U(MN),  
 G 24 P  
 G 24 P,  
G 26 MN/P 

  1. Nieuwzglćdniona  
 2. Nieuwzglćdniona  
 3. Nieuwzglćdniona  
 4. Nieuwzglćdniona  
 5. Nieuwzglćdniona  
 6. Nieuwzglćdniona 

  1. Nieuwzglćdnio-
na  
2.Nieuwzglćdniona  
3.Nieuwzglćdniona  
4.Nieuwzglćdniona  
5 Nieuwzglćdniona  
6. Nieuwzglćdnio-
na 

1. Ograniczenia przyjćte w 
planie wynikają z przyczyn 
społecznych.  
2. Przyjćte wskačniki 
wynikają z moďliwoċci 
realizacyjnych.  
3. W planach miejscowych 
nie ustala sić miejsc 
postojowych przeznaczo-
nych na krótki postój. 
Miejsca dla rodziców 
moďliwe do zrealizowania 
w formie zatoki postojowej 
w ulicy.  
4. W planie dopuszczono 
čródła energii nieuciąďliwe 
dla mieszkaĉców.  
5. Uwaga bezzasadna. Na 
terenie przemysłowym nie 
wprowadzono zabudowy 
mieszkaniowej.  
6. Uwaga bezzasadna. 
Zakazy eliminują jedynie 
przedsićwzićcia 
szczególnie uciąďliwe dla 
ċrodowiska. 

20. 26.11. 
2010 

Sławomir Matak  
 Ul. Nowa 13  
 05-240 Tłuszcz 

Wprowadzanie zmian planu 
dotyczących działek bćdących 
własnoċcią p. Mataka wynikających 
wyłącznie z wniosków zgłaszanych 
przez p. Mataka oraz firmć PPHU 
Batory. 

Brak okreċlenia 
działek 
ewidencyjnych 

Brak okreċlenia 
terenów 

  Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Uwaga niezgodna z art. 18 
ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 
2003r., nr 80 poz. 717). 

Załączniki: - zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 
 
 

UWAGI NIEUWZGLĆDNIONE W PONOWNYM WYŁOĎENIU 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki organizacyjnej  

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie burmistrza  
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej 
załącznik do uchwały nr ………  

z dnia …….. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga  
nieuwzglćdniona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 19.05.  
 2011 

Marianna Kostrzewa  
 ul. Zakrzewie 12  
 05-240 Tłuszcz 

Przedłuďenie projektowanej drogi 
223 KD-D do drogi 8 KD-Z (ul. 
Długa) 

dz. ew. nr  
 2014/3 

O 2 MN  Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Przedłuďenie drogi do drogi klasy 
zbiorczej nie jest moďliwe ze 
wzglćdu na zbyt małą odległoċć 
mićdzy skrzyďowaniami. 
Odległoċć minimalna wymagana 
rozporządzeniem ministra 
transportu i gospodarki morskiej 
w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 
poz. 430). wynosi 150 m. 

2. 30.05.  
 2011 

Teresa Zarćba  
 ul. Sieroszewskiego 31, 
05-240 Tłuszcz 

Przesunićcie drogi nr 10 KD-L o 
szer. 15 mdo rogu działki nr 148. 

dz. ew. nr 148, 152 10 KD-L  Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Proponowane obejċcie naroďnika 
powoduje powstanie 
niebezpiecznego przebiegu drogi 
oraz nieuzasadnione funkcjonal-
nie zwićkszanie terenu pod 
drogć (w obszarze zmian czćċć 
przekroju drogi). 

3. 31.05.  
 2011 

Stowarzyszenie 
„Normalna Gmina”  
 ul. Przyzakładowa 6,  
05-240 Tłuszcz 

Zmiana definicji usług i funkcji 
uciąďliwych poprzez zastąpienie 
słów „przedsićwzićcia mogące 
znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko” na „przedsićwzićcia 
mogące zawsze znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko oraz 
przedsićwzićcia mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać 
na ċrodowisko. 

Obszar zmian 
planu 

  Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Usunićto sformułowanie, gdyď 
zawiera sić ono w treċci definicji. 

4. 31.05.  
 2011 

Janina Kujas  
 ul. Mickiewicza 37/24  
 05-120 Legionowo 

1. Brak zgody na drogć 125 KD-D 
przecinającą działkć 127.  
 2. Brak zgody na drogć 72 KD-D na 
działce 213. 

dz. ew. nr 127, 213 125 KD-D  
 72 KD-D 

 1 Nieuwzglćdniona  
2.Nieuwzglćdniona 

  1.Nieuwzglćdniona  
2.Nieuwzglćdniona 

Uwaga nr 1 i 2 powtórzona z 
pierwszego wyłoďenia.  
 Ad. 1.  
 Przebieg drogi 125 KD-D przez 
działkć nr 127 wiąďe istniejące w 
bezpoċrednim sąsiedztwie działki 
odcinki drogi juď wydzielone z 
działek.  
 Ad. 2.  
 Koniecznoċć zachowania 
ciągłoċci przebiegu drogi. 

5. 31.05.  
 2011 

Wiesława i Stanisław Kur  
 ul. Piaskowa 8  
 05-240 Tłuszcz 

Brak zgody na wydzielenie działek 
108/4 i 108/5 pod planowane drogi. 

dz. ew. nr 108 135 KD-D  
 255 KD-PJ 

 Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Uwaga powtórzona z pierwszego 
wyłoďenia.  
 Drogi są niezbćdne dla obsługi 
komunikacyjnej istniejącej i 
projektowanej zabudowy. 

 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 152 – 31057 – Poz. 4816 
 

6. 31.05.  
 2011 

Mieszkaĉcy Konar:  
 Jolanta i Marek 
Pawlewscy,  
 Kamila Pawlewska,  
 Jadwiga i Jan Pióro,  
 Katarzyna i Jarosław 
Pióro,  
 M. Grzybowski,  
 W. Ołdak 

Połączenie drogi gminnej z Konar z 
ulicą Północną 

dz. ew. nr B 5 MN  Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Niedostateczne ekonomiczne 
uzasadnienie dla realizacji drogi 
gminnej na tym odcinku. 

7. 31.05.  
 2011 

Stanisław Kočlik  
 ul. Kopernika 23  
 05-200 Wołomin  
 Marian Kočlik  
 ul. Bartosika 6/124  
 03-982 Warszawa 

Rozpatrzenie moďliwoċci 
połączenia drogi z miejscowoċci 
Konary z drogą 110 KD-D 

bez oznaczenia B 5 MN  Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Niedostateczne ekonomiczne 
uzasadnienie dla realizacji drogi 
gminnej na tym odcinku. 

8. 01.06.  
 2011 

Wojciech Przybysz  
 Ul. Prosta 4  
 05-240 Tłuszcz 

Brak zgody na drogć nr 261 KD-PJ 
wzdłuď działki. 

dz. ew. nr 1722 261 KD-PJ  Nieuwzglćdniona   Nieuwzglćdniona Uwaga powtórzona z pierwszego 
wyłoďenia.  
 
 Droga jest niezbćdna dla 
obsługi komunikacyjnej 
istniejącej i projektowanej 
zabudowy. 

Załączniki: - zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu: 
Krzysztof Gajcy 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/52/2011 

Rady Miejskiej w Tłuszczu 
z dnia 28 czerwca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w zmianach planu inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, naleďących do zadaĉ własnych gminy  

oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Na obszarze objćtym zmianami planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, naleďących do zadaĉ własnych gminy naleďą: 

1) realizacja dróg publicznych; 

2) realizacja sieci wodociągowej; 

3) realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

4) realizacja oċwietlenia dróg i miejsc publicznych. 

Realizacja przewidzianych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nastćpować 
bćdzie w oparciu o: 

1) coroczne budďety gminy; 

2) obowiązujące przepisy prawa; 

3) Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015 i jego kolejne edycje. 

Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gmi-
ny, bćdą realizowane przez gminć i finansowane stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157 poz. 1240) z: 

1) ċrodków pochodzących z budďetu gminy; 

2) ċrodków pochodzących z Unii Europejskiej; 

3) innych čródeł. 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu: 

Krzysztof Gajcy 
4 8 16

 
 
 


