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UCHWAŁA Nr XI/79/11 

RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM 

 z dnia 22 listopada 2011 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży. 

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 wrze-
ċnia 1991r. o systemie oċwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 z póčn. zm.) oraz art. 18 ust. 2  
15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:  

§ 1. Ustala sić nastćpującą sieć publicznych 
przedszkoli: 

1) Przedszkole Samorządowe w Brudzeniu Du-
ďym, 09-414 Brudzeĉ Duďy, 

2) Przedszkole Samorządowe w Sikorzu,  
09-413 Sikórz. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Brudzeĉ Duďy: 

Eugeniusz Kaim 
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UCHWAŁA Nr XI/81/11 

RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM 

z dnia 22 listopada 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 122/4  

we wsi Główina. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 
1591 z 2001r., z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568 z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r., Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r., Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r., Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. 
Nr.180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 5 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 
z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,  
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 
141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 
1043, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) 
oraz uchwały nr XXVI/294/10 Rady Gminy Bru-
dzeĉ Duďy z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów połoďonych w miejscowoċci Główina, gm. 
Brudzeĉ Duďy, Rada Gminy Brudzeĉ Duďy 
uchwala, co nastćpuje 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu działki nr 
ewid. 122/4 we wsi Główina zwany dalej „pla-
nem”, obejmujący działkć nr ewid. 122/4 poło-
ďoną w obrćbie Główina. 

2. Granice obszaru objćtego ustaleniami pla-
nu oznaczone są na rysunku planu sporządzo-
nym w skali 1:1000 stanowiącym załączniki do 
niniejszej uchwały. 
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3. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 
integralną czćċć uchwały – załącznik nr 1, 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu – załącznik nr 2, 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleďą do zadaĉ własnych gminy – załącznik 
nr 3, 

4) stwierdzenie zgodnoċci planu z ustaleniami 
Studium - załącznik nr 4. 

§ 2.2.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:  

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w uďytkowaniu terenów 

4) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej i ob-
sługi komunikacyjnej, 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoċci, 

8) sposoby tymczasowego zagospodarowania 
i uďytkowania terenów, 

9) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć z tytułu wzrostu wartoċci 
nieruchomoċci, 

10) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalone na podstawie przepisów odrćb-
nych. 

2. Plan nie okreċla: 

1) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeĉ w ich uďytkowaniu 
w tym zakazu zabudowy, 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, 

3) granic obszarów wymagających scaleĉ i po-
działów nieruchomoċci, 

3. Na rysunku planu nastćpujące oznaczenia 
graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 

 

1) granice ustaleĉ planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu oraz róďnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) linie zabudowy, 

4) przeznaczenie terenu, 

5) klasy techniczne dróg i ulic. 

§ 3.3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – naleďy przez to rozumieć plan za-
twierdzony niniejszą uchwałą, 

2) przepisach szczególnych – naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenem wynikające z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych, 

3) liniach rozgraniczających - naleďy przez to 
rozumieć linie rozgraniczające tereny o róď-
nym przeznaczeniu i róďnych warunkach 
zabudowy terenu, 

4) liniach podziału na działki budowlane - ro-
zumie sić przez to linie podziału wyznaczo-
ne stosownie do wartoċci kartometrycznej 
rysunku, tj. z dokładnoċcią do 1m. 

5) przeznaczeniu podstawowym - naleďy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaďać na przedmiotowym tere-
nie i stanowić wićcej niď 50% ogólnej po-
wierzchni zabudowy w obszarze wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi, 

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - na-
leďy przez to rozumieć ustaloną lub nieprze-
kraczalną granicć usytuowania budynków 
w ich powierzchni zabudowy wyznaczoną 
zgodnie z PN-ISO 9836 (okreċlanie i obli-
czanie wskačników powierzchniowych i ku-
baturowych), 

7) powierzchni biologicznie czynnej - naleďy 
przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty 
roċlinnoċcią oraz wodć powierzchniową na 
działce budowlanej, a takďe 50% sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłoďu zapewniającym ich naturalną we-
getacjć, o powierzchni nie mniejszej niď 
10m2 stosownie do przepisów szczegól-
nych, 

8) uciąďliwoċci obiektów i urządzeĉ - naleďy 
przez to rozumieć bezpoċredni i poċredni 
wpływ danego przedsićwzićcia na ċrodowi-
sko oraz zdrowie i warunki ďycia ludzi wyni-
kający z emisji gazów, pyłów, zapachów, 
hałasu, promieniowania itp., 
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9) usługi podstawowe - naleďy przez to rozu-

mieć działalnoċć gospodarczą, zakwalifiko-
waną do usług nieuciąďliwych związanych z 
zaspakajaniem codziennych i powszech-
nych potrzeb mieszkaĉców, takich jak: 

a) handel detaliczny, gastronomia, 

b) naprawy, remonty, konserwacje sprzć-
tów i urządzeĉ konsumentów, 

c) usługi rekreacji, turystyki, wypoczynku, 

d) usługi bankowe, doradztwa gospo-
darczego, 

e) niepubliczne komercyjne usługi oċwiaty, 
zdrowia i kultury 

10) maksymalnej wysokoċci zabudowy - jest to 
wysokoċć liczona od istniejącego poziomu 
terenu do najwyďej połoďonej krawćdzi da-
chu (kalenicy), 

11) powierzchni zabudowy - naleďy przez to 
rozumieć powierzchnić pod budynkami 
oraz utwardzoną (dojċcia i dojazdy) na 
działce, niepełniącą roli biologicznej, 

§ 4.4.1. Ustala sić podział obszaru na tereny 
o nastćpującym przeznaczeniu: 

1)  ereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczone symbolem MN, 

2) tereny dróg publicznych w kategoriach: 

a) ulicy głównej - KDG, 

b) ulicy dojazdowej – KDD. 

Rozdział II 
Ogólne ustalenia Planu 

§ 5.5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1. Obowiązuje: 

1) stosowanie rozwiązaĉ architektonicznych 
obiektów nawiązujących do tradycyjnej, 
regionalnej zabudowy, co sprzyja popra-
wie walorów estetycznych i krajobrazo-
wych, 

2) kształtowanie gabarytów zabudowy w 
sposób zgodny z ustaleniami planu, nie 
zakłócający harmonii krajobrazu, a w 
szczególnoċci ograniczenie wysokoċci 
obiektów do jednej kondygnacji plus pod-
dasze uďytkowe - do 8,5m, 

3) realizacja ogrodzeĉ przy drogach publicz-
nych w linii rozgraniczającej ulic ustalonej 
w planie lub poza nimi w granicach dział-
ki; zakaz stosowania prefabrykowanych 
ogrodzeĉ betonowych - obowiązuje sto-
sowanie ogrodzeĉ aďurowych, 

4) zachowanie ustalonej planem intensyw-
noċci zabudowy oraz stosownej wielkoċci 
powierzchni biologicznie czynnej, 

5) zakaz sytuowania wolnostojących trwale 
związanych z gruntem urządzeĉ reklamo-
wych, 

6) kształtowanie pasów zieleni w liniach roz-
graniczających ulic KD, 

7) utrzymywanie obiektów oraz stosownego 
do funkcji obiektu zagospodarowania 
działki we właċciwym stanie technicznym i 
estetycznym. 

2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu za-
sad zagospodarowania i kształtowania zabu-
dowy okreċlone w rozdziale III. 

§ 6.6. Zasady ochrony i kształtowania ċrodo-
wiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego. 

1. Ustala sić: 

1) w granicach objćtych planem wprowa-
dza sić zakaz lokalizacji: a) przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko za wyjątkiem przedsićwzićć ce-
lu publicznego z zakresu infrastruktury 
technicznej, 

2) realizacjć zieleni wzdłuď ciągów komuni-
kacyjnych i przy granicy z terenami le-
ċnymi, 

3) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem 
proekologicznych noċników energii: gaz, 
energia elektryczna, olej opałowy o ni-
skiej zawartoċci siarki lub odnawialne 
čródła energii, 

4) ochronć i utrzymanie istniejących ukła-
dów zieleni wysokiej, w tym zadrzewieĉ 
przydroďnych, ċródpolnych, zachowanie 
naturalnego ukształtowania powierzchni 
terenu, 

5) zagospodarowanie co najmniej 60% po-
wierzchni kaďdej działki budowlanej zie-
lenią urządzoną w postaci drzew i krze-
wów zgodnie z uwarunkowaniami siedli-
skowymi i geograficznymi, z dominacją 
drzew liċciastych oraz gatunków odpor-
nych na zanieczyszczenia, 

6) ochronć i kształtowanie ċrodowiska na 
terenach objćtych prawną formą ochro-
ny przyrody (Nadwiċlaĉski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu) na podstawie prze-
pisów odrćbnych – zgodnie z wytyczny-
mi w nich zawartymi; obowiązuje m.in.- 
zachowanie nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy w odległoċci 12m od granicy tere-
nów leċnych i zadrzewionych, - ochrona 
zieleni wiejskiej: zadrzewieĉ ċródpo-
lnych, zakrzewieĉ, kształtowanie zróďni-
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cowanego krajobrazu rolniczego poprzez 
ochronć istniejących oraz formowanie 
nowych zadrzewieĉ ċródpolnych, przy-
droďnych w przypadku usunićcia wpro-
wadzenie nasadzeĉ kompensujących ga-
tunków rodzimych, - zakaz stosowania 
ogrodzeĉ betonowych, kształtowanie 
ogrodzeĉ w sposób umoďliwiający mi-
gracjć drobnych zwierząt – zakaz budo-
wy ciągłych cokołów, stosowanie ogro-
dzeĉ aďurowych bez podmurówek lub z 
przerwami w podmurówce co 1,5m, - za-
kaz wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzečbć terenu, - zakaz 
dokonywania zmian stosunków wod-
nych 

7) na terenach połoďonych w granicach 
wystćpowania złoďonych i skompliko-
wanych warunków gruntowych (zasićg 
procesów osuwiskowych – wpływu 
skarpy) naleďy dla kaďdego projektowa-
nego obiektu budowlanego na etapie 
poprzedzającym projekt budowlany – 
naleďy wczeċniej wykonać dokumentacjć 
geologiczno-inďynierską (okreċlającą wa-
runki podłoďa w kontekċcie ewentualne-
go powstania osuwisk) – zgodnie z wy-
mogami ustawy z dnia 4 lutego 1994r 
Prawo Geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 
2005r. Nr 228, poz. 1947 z póčn. zm.). 

8) w granicach terenu zagroďonego rucha-
mi masowymi obowiązuje zakaz zabu-
dowy kubaturowej oraz nakaz zachowa-
nia szaty roċlinnej, 

9) zachowanie dopuszczalnego poziomu 
hałasu w ċrodowisku stosownie do kla-
syfikacji akustycznej terenów ustalonej 
w odniesieniu do przeznaczenia terenu, 

10) wyposaďanie wszystkich obiektów w 
urządzenia zabezpieczające ċrodowisko 
gruntowo-wodne przed zanieczyszcze-
niem. 

§ 7.7. Zasady zagospodarowania przestrzeni 
publicznych. 

1. Ustala sić nastćpujące przestrzenie publiczne 

1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio 
symbolami o szerokoċci w liniach rozgra-
niczających: 

a. KDG główna (droga wojewódzka nr 
562 – 25m, 

b. KDD dojazdowa – 10m, 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1 
dopuszcza sić sytuowanie obiektów budow-
lanych i urządzeĉ zgodnie z przepisami 
szczególnymi i w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi. 

3. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeĉ re-
klamowych wolnostojących trwale związa-
nych z gruntem w liniach rozgraniczających 
ulic. 

§ 8.8. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej i 
komunikacji. Obowiązują nastćpujące zasady 
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i 
zagospodarowania terenu z wyprzedzającą 
lub równoczesną realizacją sieci i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej. 

2. Budowa sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej: 

a) wzdłuď układów komunikacyjnych na te-
renach zabudowy wsi w liniach rozgra-
niczających ulic lub poza liniami rozgra-
niczającymi ulic, przy zachowaniu prze-
pisów szczególnych. 

b) dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ in-
frastruktury w pasach drogowych w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wynikających z ochrony ċrodowiska i 
uwarunkowaĉ terenowych za zgodą za-
rządcy drogi, 

c) z zachowaniem odpowiednich odległoċci 
od obiektów budowlanych i urządzeĉ 
uzbrojenia terenu,  

d) dopuszcza sić wydzielanie działek dla 
potrzeb lokalizacji infrastruktury tech-
nicznej o powierzchni wynikającej z 
technologii. 

3. Moďliwoċć rozbudowy lub przebudowy 
istniejących urządzeĉ nadziemnych i pod-
ziemnych uzbrojenia terenów w przypadku 
kolizji z planowanym zagospodarowaniem. 
W przypadkach kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu z urządzeniami ener-
getycznymi wnioskodawca poniesie koszty 
niezbćdnej przebudowy. 

4. Zaopatrzenie w wodć dla potrzeb bytowo - 
gospodarczych i przeciwpoďarowych w 
oparciu o wodociąg gminny z ujćciem wo-
dy zlokalizowanym w Siecieniu, poprzez 
budowć sieci rozbiorczej. 

5. Uporządkowana gospodarka ċciekowa w 
oparciu o szczelne zbiorniki na ċcieki i okre-
sowe wywoďenie na oczyszczalnić ċcieków. 

6. Odprowadzenie wód opadowych z po-
wierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych 
na terenach zabudowanych poprzez po-
wierzchniowe systemy odwadniające 
(urządzenia ċciekowe, rowy). Wody opado-
we odprowadzane do odbiornika powinny 
spełniać wymagania okreċlone w przepi-
sach dotyczących ochrony ċrodowiska. 
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7. Zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 

elektroenergetycznej niskiego napićcia na 
warunkach technicznych ustalonych przez 
zarządcć sieci z zachowaniem nastćpują-
cych warunków: 

a) przyłącza energetyczne nn wykonać jako 
kablowe lub napowietrzne z zastosowa-
niem skrzynek złączowo - pomiarowych 
usytuowanych w linii rozgraniczającej 
ulicy, 

b) stacje transformatorowe stosownie do 
zapotrzebowania mocy przyłączeniowej 
lokalizować w liniach rozgraniczających 
ulic, a takďe poza liniami rozgraniczają-
cymi ulic – z moďliwoċcią wydzielenia 
odrćbnej działki, zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

8. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci 
administrowanej przez róďnych operatorów. 

1) rozbudowa sieci telekomunikacyjnych 
zarówno w formie tradycyjnej jak i wy-
korzystując nowe technologie, 

2) ustala sić rozwój systemów telekomuni-
kacyjnych i teleinformatycznych prze-
wodowych i bezprzewodowych stosow-
nie do wzrostu zapotrzebowania na 
usługi telekomunikacyjne i teleinforma-
tyczne. 

9. Rozwiązanie gospodarki odpadami komu-
nalnymi w oparciu o selektywną zbiórkć 
odpadów do pojemników zlokalizowanych 
na terenie posesji oraz na terenach ogólno-
dostćpnych i wywóz na składowisko wg re-
gulacji gminnych. 

10. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywi-
dualnych i lokalnych čródeł ciepła z wyko-
rzystaniem proekologicznych noċników 
energii. 

11. Na terenie objćtym planem nie wystćpują 
urządzenia melioracyjne: 

1) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a 
zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą 
dla gruntów sąsiednich. 

12. Rozbudowa, przebudowa i budowa syste-
mów komunikacyjnych winna być prowa-
dzona z zachowaniem nastćpujących wa-
runków: 

1) KDG - tereny komunikacji kołowej, ulica 
główna: - szerokoċć w liniach rozgrani-
czających – 25m, - ulica jednojezdniowa, 
dwupasmowa, - obsługa terenów przy-
ległych poprzez skrzyďowania, 

 

2) KDD - tereny komunikacji kołowej, ulica 
dojazdowa o szerokoċci w liniach roz-
graniczających 10m o nastćpujących za-
sadach zagospodarowania: 

- szerokoċć jezdni - 5m, dopuszcza sić 
mniejsze szerokoċci zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, 

- sytuowanie chodników, ċcieďek pie-
szych, 

- dopuszcza sić realizacjć ulicy jako 
ciągu pieszo -jezdnego (ulica jedno-
przestrzenna), 

- bezpoċrednia obsługa terenów przy-
ległych,  

13. Ustala sić nastćpujące zasady zagospoda-
rowania pasów drogowych i ulicznych wy-
mienionych w pkt 12. 

a) dopuszcza sić prowadzenie ċcieďek ro-
werowych i pieszych w liniach rozgrani-
czających ulic KDG, KDD, 

b) ogrodzenie od strony ulic naleďy sytu-
ować w ustalonych planem liniach roz-
graniczających ulic lub w granicach dzia-
łek. 

c) odprowadzenie wód opadowych z pa-
sów drogowych za pomocą urządzeĉ do 
powierzchniowego odwodnienia (rowy, 
ċcieki). 

14. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
na terenach zabudowanych i projektowa-
nych do zainwestowania zgodnie z rysun-
kiem planu. 

15. Ustala sić nastćpujące zasady parkowania: 

a) dopuszcza sić urządzanie miejsc posto-
jowych w liniach rozgraniczających ulic 
KDD, 

b) ustala sić nastćpujące wskačniki parkin-
gowe: 

- dla zabudowy mieszkaniowej min.  
2 miejsca parkingowe na działce bu-
dowlanej 

c) potrzeby w zakresie parkowania wg 
wskačników wymienionych w pkt 15b) 
właċciciele posesji zapewniają na tere-
nach w granicach własnej działki. 

Rozdział III 
Zasady zagospodarowania terenów  

i kształtowania zabudowy 

§ 9.9.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN, ustala sić: 

1) funkcjć podstawową - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wraz z obiektami towa-
rzyszącymi,  
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2) funkcjć uzupełniającą - usługową w zakresie 

usług podstawowych, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu oraz w od-
ległoċci 12m od granicy lasu i zadrzewieĉ, 

b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 
publicznych, dróg wewnćtrznych i dojaz-
dów istniejących i wydzielonych w trakcie 
podziałów,  

c) zachowanie powierzchni biologicznie 
czynnej nie mniejszej niď 60% powierzchni 
działki budowlanej, 

d) ograniczenie wszelkiej uciąďliwoċci pro-
wadzonej działalnoċci usługowej do gra-
nic terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny, 

e) funkcja usługowa moďe być łączona z 
funkcją mieszkaniową jako powierzchnie 
uďytkowe wbudowane lub jako obiekty 
wolnostojące, dopuszcza sić realizacjć 
funkcji usługowej jako podstawowej na 
działkach graniczących bezpoċrednio z 
drogą wojewódzką, 

f) wyklucza sić realizacjć przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko za wyjątkiem lokalnych urządzeĉ i 
obiektów infrastruktury technicznej słuďą-
cych realizacji celu publicznego, 

g) zabudowa realizowana w formie wolno-
stojącej, 

h) dopuszcza sić sytuowanie budynków go-
spodarczych o powierzchni do 35m2 przy 
granicy działki, 

i) dopuszczalny poziom hałasu w ċrodowi-
sku jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, 

4) zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokoċć zabudowy miesz-
kaniowej 2 kondygnacje w tym poddasze 
uďytkowe (do 8,5m); obowiązuje ograni-
czenie wysokoċci zabudowy do 7,5m w 
granicach wpływu skarpy, 

b) maksymalna wysokoċć budynków gara-
ďowych i gospodarczych do 6m, 

c) szerokoċć elewacji frontowej budynków 
mieszkalnych do 18m, 

d) dachy budynków mieszkalnych dwu- wie-
lospadowe o nachyleniu połaci 25-45o, 
układ kalenic głównych równolegle do uli-
cy głównej na działkach przyległych, 

e) formy zabudowy nawiązujące do architek-
tury regionalnej i krajobrazu, 

5) zasady i warunki podziału nieruchomoċci: 

a) zgodnie z rysunkiem planu z dokładnoċcią 
stosownie do wartoċci kartometrycznej 
mapy tj.+/- 1m lub z zachowaniem warun-
ków pkt b) – g), 

b) minimalna powierzchnia działki 1200m2, 

c) minimalna szerokoċć frontu działki 25m, 

d) przy podziale terenu uwzglćdnić szerokoċć 
dojazdowych dróg wewnćtrznych 5m dla 
długoċci dojazdu do 100m, dla dojazdów 
powyďej 100m wydzielić ulice dojazdowe 
o szerokoċci w liniach rozgraniczających 
10m, 

e) dopuszcza sić podziały i scalenia nieru-
chomoċci w celu powićkszenia sąsiedniej 
nieruchomoċci, regulacji granic mićdzy 
sąsiadującymi nieruchomoċciami oraz po-
szerzenia wydzielonych dróg wewnćtrz-
nych, dojazdów do min. 5m w liniach roz-
graniczających. 

§ 10. Sposoby i terminy tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i uďytkowania te-
renów: 

1. Na terenie objćtym planem dopuszcza sić 
realizacjć obiektów tymczasowych związa-
nych z funkcją podstawową. 

2. Dopuszcza sić realizacjć obiektów tymczaso-
wych, prowizorycznych w ramach zaplecza 
placu budowy na okres prowadzenia robót. 

Rozdział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 11. Stawki procentowe słuďące naliczaniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci 
spowodowane uchwaleniem niniejszego planu 
ustala sić wysokoċci 25%. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Brudzeĉ Duďy. 

§ 13.1. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego.  

2. Uchwała podlega publikacji na stronie in-
ternetowej gminy. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Eugeniusz Kaim 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/81/11 

Rady Gminy w Brudzeniu Duďym 
z dnia 22 listopada 2011r. 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr XI/81/11 

Rady Gminy w Brudzeniu Duďym 
z dnia 22 listopada 2011r. 
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UCHWAŁA Nr XI/84/11 

RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM 

 z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym nr XXVII/237/10  

z dnia 18 lutego 2010r. dotyczącej wprowadzenia nazewnictwa ulic  
w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne gm. Brudzeń Duży. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póčn. zm.) Rada Gminy w Brudzeniu Duďym 
uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. W uchwale nr XXVII/ 237/10 z dnia 18 lu-
tego 2010r. w sprawie wprowadzenia nazewnic-
twa ulic w miejscowoċci Brudzeĉ Duďy i Bądko-
wo Koċcielne gmina Brudzeĉ Duďy, zmienia sić 
załącznik nr 1 – wykaz ulic wsi Budzeĉ Duďy  

i załącznik nr 2 – wykaz graficzny w ten sposób, 
ďe nazwa ulicy „ Szkolna” zostaje przedłuďona o 
działkć gruntu numer ewidencyjny 160/8 zgod-
nie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Brudzeĉ Duďy: 

Eugeniusz Kaim 
 


