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UCHWAŁA Nr 685/2010 

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

 z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 317/2004 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych 

dla dzieci sześcioletnich w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych  

przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 

póŎn. zm.) oraz art. 14 a ust. 1a ustawy z dnia  

7 wrzeŌnia 1991r. o systemie oŌwiaty (Dz.U. z 

2004r. Nr 256, poz. 2572, z póŎn. zm.) Rada Miej-

ska w Grodzisku Mazowieckim uchwala siň, co 

nastňpuje:  

§ 1. W uchwale nr 317/2004 Rady Miejskiej w 

Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 wrzeŌnia 

2004r. w sprawie ustalenia planu sieci oddzia-

łów przedszkolnych dla dzieci szeŌcioletnich w 

publicznych przedszkolach i szkołach podsta-

wowych, prowadzonych przez Gminň Grodzisk 

Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form 

wychowania przedszkolnego, wprowadza siň 

nastňpujņce zmiany:  

1. W § 2a dodaje siň pkt 6 o nastňpujņcym 

brzmieniu:  

„6) Punkt Przedszkolny Nr 6 przy Szkole Pod-

stawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim, 

Natolin 31”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-

strzowi Grodziska Mazowieckiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-

wym Województwa Mazowieckiego z mocņ 

obowiņzujņcņ od 1 wrzeŌnia 2010r. 

 

 Przewodniczņca Rady Miejskiej: 

Alicja Pytlińska 
5 5 69 
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UCHWAŁA Nr 689/2010 

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka „C2”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎniejszymi 

zmianami.) i art.20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi 

zmianami) oraz uchwały nr 592/2010 Rady Miej-

skiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 

2010r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla czňŌci terenu miasta Grodzisk 

Mazowiecki jednostka C2, Rada Miejska w Gro-

dzisku Mazowieckim uchwala, co nastňpuje: 

 

Dział I 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1.1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego dla czňŌci terenu 

miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka „C2”, 

zwany dalej „planem”. 

2. Granice obszaru objňtego planem wyzna-

cza siň odpowiednim symbolem na rysunku 

planu sporzņdzonym na mapie zasadniczej w 

skali 1:1000, stanowiņcym załņcznik nr 1 do ni-

niejszej uchwały. 
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3. Granice obszaru objňtego planem maja 

nastňpujņcy przebieg: od północy po północnej 

granicy działek ewidencyjnych 6/13, 6/11, 6/12 w 

obrňbie 70, 4/1 w obrňbie 71, dalej po zachod-

niej i północnej granicy działki ewidencyjnej 3/5 

w obrňbie 71, po północnej granicy działki 13/34, 

13/2, po zachodniej granicy działek ewidencyj-

nych 13/4 i 13/3 w obrňbie 72, czňŌciowo po-

przez teren działki ewidencyjnej 8 w obrňbie 72, 

dalej obejmuje działki ewidencyjne 9/2 i 9/3, 6, 7 

i 15 w obrňbie 72; od wschodu, południa i za-

chodu po granicy administracyjnej miasta. 

§ 2. Integralnymi czňŌciami planu sņ nastňpu-

jņce załņczniki do uchwały: 

1) załņcznik nr 1- rysunek planu- zawierajņcy 

ustalenia planu w skali 1:1000; 

2) załņcznik nr 2 - rozstrzygniňcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) załņcznik nr 3 - rozstrzygniňcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie miejscowym 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania. 

§ 3.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawar-

te w niniejszej uchwale do terenu objňtego pla-

nem. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-

sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 

planu: 

1) granice obszaru objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-

znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-

rowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) zwymiarowane wzajemne odległoŌci elemen-

tów zagospodarowania; 

5) przeznaczenie terenów oznaczone numerem i 

symbolem literowym; 

6) obiekty znajdujņca siň w ewidencji Zabytków; 

7) granice strefy moŐliwego wystňpowania 

gruntów nienoŌnych; 

8) granice obszaru przestrzeni publicznej. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

niewymienione w ust. 2 majņ charakter infor-

macyjny albo postulatywny. 

§ 4. W planie okreŌla siň: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-

nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu; 

7) szczegółowe zasady podziału nieruchomoŌci 

objňtych planem miejscowym; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 

tym zakaz zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej. 

§ 5.1. W planie stosuje siň definicje pojňń, 

okreŌlonych w obowiņzujņcych przepisach od-

rňbnych. 

2. Ilekroń w planie uŐywa siň okreŌleŊ: 

1) „teren” - naleŐy przez to rozumień fragment 

obszaru objňtego planem o okreŌlonym 

przeznaczeniu i sposobie uŐytkowania lub 

okreŌlonych zasadach zagospodarowania, 

wydzielony liniami rozgraniczajņcymi, 

oznaczony odpowiednim numerem i sym-

bolem literowym; 

2) „przeznaczenie dopuszczalne” - naleŐy 

przez to rozumień przeznaczenie inne niŐ 

podstawowe, dopuszczone na warunkach 

ustalonych w planie; 

3) „przeznaczenie uzupełniajņce” - naleŐy 

przez to rozumień przeznaczenie wprowa-

dzone lub istniejņce jako rozszerzenie prze-

znaczenia podstawowego, lub stanowiņce 

przeznaczenie dopuszczalne; 

4) „uciņŐliwoŌci” - naleŐy przez to rozumień 

zjawiska o negatywnym wpływie na warun-

ki Őycia mieszkaŊców, stan Ōrodowiska 

przyrodniczego, w tym zjawiska fizyczne ta-

kie jak; hałas, wibracje, składowanie odpa-

dów, emisjň pyłów i gazów zanieczyszczajņ-

cych powietrze oraz odory, których wystň-

powanie utrudnia Őycie lub powoduje za-

groŐenie zdrowia ludzi oraz uszkodzenie lub 

zniszczenie Ōrodowiska; 

5) „usługi” – naleŐy przez to rozumień działal-

noŌń słuŐņcņ zaspokajaniu potrzeb ludnoŌci, 

niezwiņzanņ z wytwarzaniem dóbr mate-

rialnych metodami przemysłowymi; 

6) „usługi nieuciņŐliwe” - naleŐy przez to ro-

zumień usługi, których oddziaływanie mie-

Ōci siň w granicach działki, do której prowa-
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dzņcy usługi posiada tytuł prawny, które 

spełniajņ wymagania sanitarne właŌciwe 

dla podstawowego przeznaczenia terenu, 

nie wykazujņ uciņŐliwoŌci dla Ōrodowiska, 

nie sņ przedsiňwziňciami mogņcymi zna-

czņco oddziaływań na Ōrodowisko w rozu-

mieniu przepisów odrňbnych z wyjņtkiem 

inwestycji infrastrukturalnych i komunika-

cyjnych niezbňdnych dla prawidłowego 

funkcjonowania gminnych i ponad lokal-

nych systemów inŐynieryjnych; 

7) „linia rozgraniczajņca” - naleŐy przez to 

rozumień wyznaczone na rysunku planu li-

nie okreŌlajņce granice terenów o róŐnym 

przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zago-

spodarowania; 

8) „nieprzekraczalna linia zabudowy” - naleŐy 

przez to rozumień liniň, której nie moŐe 

przekroczyń Őadna z czňŌci nadziemnych 

budowanego lub rozbudowywanego obiek-

tu; 

9) „obowiņzujņca linia zabudowy” - naleŐy 

przez to rozumień liniň wyznaczonņ na ry-

sunku planu dla danego terenu, wyznacza-

jņcņ połoŐenie nadziemnej płaszczyzny 

Ōciany zewnňtrznej budynku dla co najmniej 

70% jej szerokoŌci, bňdņcņ liniņ nieprzekra-

czalnņ dla pozostałej jej czňŌci. Poza tň liniň 

mogņ wystawań niekubaturowe elementy 

budynków takie jak: gzymsy, okapy, balko-

ny, zadaszenia nad drzwiami, pod warun-

kiem, ze sņ nadwieszone wspornikowo na 

nie wiňcej niŐ 1m; 

10) „powierzchnia zabudowana” - naleŐy przez 

to rozumień powierzchniň zabudowy wraz 

ze wszystkimi powierzchniami utwardzo-

nymi w obrňbie działki budowlanej; 

11) „powierzchnia biologicznie czynna” – pa-

rametr okreŌlony w przepisach odrňbnych; 

12) „powierzchnia zabudowy” – naleŐy przez to 

rozumień sumň powierzchni budynków li-

czonņ jako ich rzut równoległy na płaszczy-

znň terenu; 

13) „zabudowa” - naleŐy przez to rozumień bu-

dynki lub zespoły budynków oraz inne 

obiekty kubaturowe; 

14) „zabudowa pierzejowa” – naleŐy przez to 

rozumień budynki lub zespoły budynków, 

których elewacje frontowe tworzņ Ōciany 

placów, ulic itp.; 

15) „wysokoŌń zabudowy” - naleŐy przez to 

rozumień wysokoŌń, liczonņ od Ōredniego 

poziomu terenu przy elewacji frontowej do 

wysokoŌci kalenicy lub najwyŐszego punktu 

dachu; 

16) „elewacja frontowa” – naleŐy przez to ro-

zumień rzut równoległy bryły budynku na 

płaszczyznň równoległņ do granicy z drogņ, 

placem lub innņ przestrzeniņ dostňpnņ dla 

osób trzecich; 

17) „wysokoŌń Ōciany elewacji” – naleŐy przez 

to rozumień wysokoŌń Ōciany budynku w tej 

elewacji liczonņ od Ōredniego poziomu te-

renu przy elewacji frontowej do górnej kra-

wňdzi gzymsu, attyki lub dolnej krawňdzi 

połaci dachowej, nie wlicza siň w nie zbieŐ-

nych zwieŊczeŊ Ōcian szczytowych oraz 

Ōcian lukarn, facjatek, tympanonów i innych 

tym podobnych elementów budynków, jeŌli 

ich szerokoŌń jest mniejsza niŐ 20% szero-

koŌci elewacji; 

18) „noŌniki reklamowe” - naleŐy przez to ro-

zumień wszelkie znaki, napisy i wyobraŐenia 

pozwalajņce powiņzań ich znaczenia z okre-

Ōlonņ firmņ, przedsiňbiorstwem lub innņ 

formņ prowadzonej działalnoŌci gospodar-

czej jak równieŐ produktami, wyrobami i 

usługami. 

Dział II 

Ustalenia ogólne 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, 

zagospodarowania i zabudowy obszaru 

objętego ustaleniami planu 

§ 6. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie te-

renów wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi 

zgodnie z rysunkiem planu i odpowiednio ozna-

czonych symbolami przeznaczenia: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z towarzyszeniem usług – MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usług – MN/U; 

3) tereny zieleni parkowej – ZP; 

4) tereny lasów – ZL; 

5) tereny wód powierzchniowych – WS; 

6) tereny komunikacji drogowej - ulice zbiorcze 

– KD-Z; 

7) tereny komunikacji drogowej - ulice lokalne – 

KD-L; 

8) tereny komunikacji drogowej - ulice dojaz-

dowe – KD-D; 

9) tereny komunikacji drogowej - ulice we-

wnňtrzne – KD-W. 

§ 7. Ustala siň w zakresie parametrów i 

wskaŎników kształtowania zabudowy: nieprze-

kraczalne linie zabudowy okreŌlone jak na ry-

sunku planu. 
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§ 8. Wyznacza siň jako tereny przeznaczone 

do realizacji celów publicznych tereny komuni-

kacji drogowej oznaczone symbolami przezna-

czenia C2-31-KD-Z, C2-9-KD-L, C2-13-KD-L, C2-

40-KD-L, C2-11-KD-D, C2-22-KD-D, C2-28-KD-D, 

C2-101-KD-D, C2-121-KD-D. 

Rozdział 3 

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów  

podlegających ochronie ze względu  

na wymagania przyrodnicze, ochrony  

środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

§ 9. W celu ochrony Ōrodowiska, prawidło-

wego gospodarowania zasobami przyrody oraz 

zachowania zdrowia i bezpieczeŊstwa ludzi, 

szkodliwe oddziaływanie na Ōrodowisko wytwa-

rzane przez jednostki organizacyjne winno za-

mykań siň na terenie działki budowlanej, na ja-

kiej jest wytwarzane i do której jednostka orga-

nizacyjna posiada tytuł prawny. 

§ 10. Pod wzglňdem dopuszczalnych pozio-

mów hałasu kwalifikuje siň: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z towarzyszeniem usług, jako teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usługowej, jako teren zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej. 

§ 11. W celu ochrony krajobrazu kulturowego 

wokół wartoŌciowego zespołu architektoniczno-

krajobrazowego parku i dworku wprowadza siň 

strefň „K” ochrony krajobrazu. 

Na terenie objňtym strefņ nakazuje siň: 

1) zachowanie dominacji obiektu wpisanego do 

Rejestru Zabytków, 

2) wprowadzanie nowej zabudowy na zasadzie 

harmonijnego nawiņzania wzglňdem istniejņ-

cych form kulturowych, 

3) zabezpieczenie właŌciwej ekspozycji wido-

kowej obiektu wpisanego do Rejestru Zabyt-

ków, 

4) ochrona i ograniczenie w zabudowie punk-

tów i osi widokowych, 

5) podporzņdkowanie i zharmonizowanie nowej 

zabudowy z istniejņcymi obiektami o warto-

Ōciach kulturowych i zabytkowych. 

Zasady ochrony krajobrazu przewidziane w stu-

dium znajdujņ odzwierciedlenie w parametrach i 

wskaŎnikach zapisanych w ustaleniach szczegó-

łowych dla poszczególnych terenów. 

 

Rozdział 4 

Ogólne zasady  

w zakresie obsługi komunikacyjnej 

§ 12.1. Jako podstawowņ sień komunikacji 

drogowej ustala siň nastňpujņce tereny, wyzna-

czone liniami rozgraniczajņcymi i oznaczone 

zgodnie z rysunkiem planu nastňpujņcymi sym-

bolami przeznaczenia: C2-31-KD-Z, C2-9-KD-L, 

C2-13-KD-L, C2-40-KD-L, C2-11-KD-D, C2-22-KD-

D, C2-28-KD-D, C2-101-KD-D, C2-121-KD-D. 

2. Ustala siň obsługň komunikacyjnņ bezpo-

Ōrednio z przyległych terenów komunikacji dro-

gowej lub za poŌrednictwem dróg wewnňtrz-

nych. 

§ 13. Drogi wewnňtrzne, ciņgi pieszo - rowe-

rowe i ŌcieŐki rowerowe moŐna równieŐ wydzie-

lań i kształtowań w zaleŐnoŌci od potrzeb, na 

terenach w trakcie realizacji planu, zgodnie z 

ustaleniami planu i przepisami odrňbnymi. 

Rozdział 5 

Ogólne zasady obsługi  

w zakresie infrastruktury technicznej 

§ 14.1. Na obszarze planu docelowo zaopa-

trzenie w wodň odbywań siň bňdzie za poŌred-

nictwem gminnej sieci wodociņgowej przy roz-

budowie sieci w oparciu o przewody magistral-

ne doprowadzajņce wodň z miejskiej sieci wo-

dociņgowej. 

2. Na obszarze planu docelowo Ōcieki sani-

tarne odprowadzane bňdņ do miejskiej oczysz-

czalni Ōcieków za pomocņ sieci kanalizacji sani-

tarnej. 

3. Dopuszcza siň funkcjonowanie indywidu-

alnych ujňń wód podziemnych do celów spo-

Őywczych i bytowych do czasu wybudowania 

miejskiej sieci wodociņgowej. 

4. Dopuszcza siň uŐytkowanie istniejņcych 

ujňń wody do celów gospodarczych po realizacji 

sieci wodociņgowej. 

5. Nakazuje siň stosowanie rozdzielnych in-

stalacji do rozprowadzania wody uzdatnionej 

oraz wody z ujňń indywidualnych. 

§ 15. Obowiņzuje realizacja obiektów obsługi 

technicznej, jako elementów zabudowy ŌciŌle 

zwiņzanych z obiektami budowlanymi odpowia-

dajņcymi przeznaczeniu tych terenów. 

§ 16. Dopuszcza siň realizacjň stacji bazowych 

telefonii komórkowej, spełniajņcych inne uwa-

runkowania wynikajņce z przepisów odrňbnych i 

norm, na obszarze planu, pod warunkiem, iŐ nie 

wymagajņ one instalacji na wolno stojņcych 

masztach lub konstrukcjach wieŐowych, z po-

szanowaniem przepisów odrňbnych. 
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§ 17.1. Obowiņzuje prowadzenie sieci infra-

struktury technicznej przez tereny przeznaczone 

na cele publiczne, w szczególnoŌci przez tereny 

komunikacji drogowej oraz przez tereny dróg 

wewnňtrznych. 

2. SzerokoŌń pasów technicznych z infrastruk-

turņ elektroenergetycznņ w liniach rozgranicza-

jņcych terenu komunikacji drogowej winna 

umoŐliwiań usytuowanie ww. urzņdzeŊ w zgod-

noŌci z obowiņzujņcymi przepisami dotyczņcymi 

budowy i eksploatacji dróg. 

3. W pasach z infrastrukturņ elektroenerge-

tycznņ nie wolno sadziń drzew, budowań obiek-

tów oraz składowań materiałów. 

§ 18. Na terenach ustala siň nastňpujņce za-

sady obsługi w zakresie infrastruktury technicz-

nej: 

1) obowiņzuje podłņczenie wszystkich budyn-

ków do sieci elektroenergetycznej umoŐliwia-

jņcej pobór energii elektrycznej w stopniu 

wystarczajņcym dla obsługi funkcji i sposobu 

zagospodarowania i zabudowy działki; 

2) obowiņzuje podłņczenie wszystkich budyn-

ków z pomieszczeniami przeznaczonymi na 

pobyt ludzi do sieci wodociņgowej, przyłņcza 

wodociņgowe muszņ mień parametry tech-

niczne umoŐliwiajņce pobór wody zgodny z 

funkcjņ i sposobem zagospodarowania; 

3) obowiņzuje podłņczenie wszystkich budyn-

ków z pomieszczeniami przeznaczonymi na 

pobyt ludzi do sieci kanalizacyjnej sanitarnej; 

4) zakazuje siň odprowadzenia Ōcieków do grun-

tu i realizacji indywidualnych oczyszczalni 

Ōcieków. Nakazuje siň stosowanie rozdzielnej 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

5) obowiņzuje wyposaŐenie wszystkich budyn-

ków z pomieszczeniami przeznaczonymi na 

pobyt ludzi w Ŏródła dostarczania ciepła w 

stopniu wystarczajņcym dla prawidłowego 

uŐytkowania zgodnego z funkcjņ. Jako Ŏródło 

energii cieplnej naleŐy stosowań urzņdzenia 

spełniajņce odpowiednie normy o moŐliwie 

najniŐszej emisji substancji niekorzystnie od-

działujņcych na Ōrodowisko opalanych pali-

wami takimi jak: gaz, energia elektryczna, olej 

opałowy o niskiej zawartoŌci siarki, odna-

wialne Ŏródła energii lub inne ekologiczne 

Ŏródła energii. Dopuszcza siň lokalne systemy 

grzewcze, z docelowym wykluczeniem sys-

temów opartych o paliwa stałe nieodnawial-

ne; 

6) dopuszcza siň odprowadzenie wód opado-

wych z nawierzchni utwardzonych, podjaz-

dów i parkingów o powierzchni poniŐej 

200m² - bezpoŌrednio do gruntu, pod warun-

kiem zagospodarowania wód opadowych w 

granicach nieruchomoŌci; 

7) obowiņzuje wyposaŐenie zrzutów wód opa-

dowych z nawierzchni utwardzonych o po-

wierzchni powyŐej 200m² zwiņzanych z ru-

chem lub postojem samochodów oraz z 

usługami w urzņdzenia podczyszczajņce na 

wylotach do kanalizacji deszczowej, JeŌli sņ 

odprowadzane do gruntu w jednym miejscu, 

zrzuty wód opadowych do kanalizacji muszņ 

spełniań warunki uzgodnione z gestorem sie-

ci. 

§ 19.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej w obszarze objňtym planem ustala siň: 

1) dopuszcza siň rozbudowň i przebudowň ist-

niejņcych oraz budowň nowych sieci infra-

struktury technicznej; 

2) obowiņzuje prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej przez tereny przeznaczone na cele 

publiczne, w szczególnoŌci przez tereny ko-

munikacji drogowej oraz przez tereny dróg 

wewnňtrznych, na warunkach uzgodnionych 

z zarzņdcņ (właŌcicielem) drogi; 

3) obowiņzuje nakaz rezerwowania pasów tere-

nu dla urzņdzeŊ infrastruktury technicznej w 

liniach rozgraniczajņcych tereny komunikacji 

drogowej oraz dróg wewnňtrznych stanowiņ-

cych dostňp do działek budowlanych; 

4) dopuszcza siň prowadzenie sieci infrastruktu-

ry technicznej przez tereny przeznaczone na 

inne cele w przypadku braku moŐliwoŌci 

prowadzenia jak w pkt 2. 

2. Ustala siň nakaz modernizacji i rozbudowy 

sieci i urzņdzeŊ infrastruktury w obszarze objň-

tym planem: 

1) jako inwestycji celu publicznego dla sieci 

wodociņgowych, kanalizacyjnych, których 

budowa i eksploatacja naleŐy do zadaŊ wła-

snych gminy; 

2) jako inwestycji realizowanych przez zarzņd-

ców sieci: energetycznych, gazowych i tele-

komunikacyjnych na zasadach ekonomicznej 

opłacalnoŌci wymienionych przedsiňwziňń. 

Dział III 

Ustalenia dla terenów 

Rozdział 6 

Ustalenia dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej 

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: C2-33-MN, C2-36-MN, C2-15-

MN; ustala siň: 
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1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, 

b) dopuszczalne: 

- usługi nieuciņŐliwe wbudowane i wol-

nostojņce, 

- garaŐe, miejsca parkingowe, obiekty 

małej architektury, zieleŊ urzņdzona, 

sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) nakazuje siň wprowadzenie nowej zabu-

dowy jednorodzinnej w formie budynków 

wolno stojņcych lub budynków bliŎnia-

czych z zachowaniem zasady, Őe nie moŐe 

powstań wiňcej niŐ jeden budynek miesz-

kalny na jednej działce budowlanej; 

b) nakazuje siň lokalizowanie budynków 

zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami 

zabudowy, 

c) dopuszcza siň zachowanie, z prawem 

nadbudowy, istniejņcych budynków zloka-

lizowanych poza nieprzekraczalnymi li-

niami zabudowy; w przypadku wymiany 

zabudowy, nakazuje siň dostosowanie lo-

kalizacji budynku do wyznaczonych linii 

zabudowy, 

d) dopuszcza siň wprowadzanie usług wbu-

dowanych do budynków jednorodzinnych 

i zastňpowanie funkcji mieszkalnej funk-

cjami usług nieuciņŐliwych, 

e) nakazuje siň: 

- stosowanie stonowanej kolorystyki 

elewacji budynków tworzņcych ciņgi 

zabudowy: kolory elewacji w barwach 

pastelowych; w szczególnoŌci, wyklu-

cza siň stosowanie ostrych, raŐņcych 

odcieni kolorów, 

- utrzymanie kolorystyki połaci dacho-

wych w barwach od brņzu poprzez 

czerwieŊ do szaroŌci i grafitu, dopusz-

cza siň stonowane, zabrania siň stoso-

wania kolorów: niebieskiego, fioleto-

wego, róŐowego, pomaraŊczowego, 

seledynowego, turkusowego, Őółtego, 

f) dopuszcza siň umieszczanie noŌników re-

klamowych pod warunkiem: 

- lokalizowania noŌników reklamowych, 

wyłņcznie na płaszczyŎnie elewacji bu-

dynków, 

- utrzymania łņcznej powierzchni rekla-

mowej nieprzekraczajņcej 4m² dla jed-

nej nieruchomoŌci, 

- umieszczania noŌników reklamowych 

maksymalnie do wysokoŌci stropu nad 

pierwszņ kondygnacjņ nadziemnņ bu-

dynków, nie wyŐej niŐ dolna krawňdŎ 

połaci dachowej, 

g) zakazuje siň przesłaniania brył budynków, 

ich elewacji lub fragmentów płachtami, 

kurtynami, banerami i innymi elementami 

niestanowiņcymi czňŌci budynków; do-

puszcza siň stosowanie kurtyn i osłon sta-

nowiņcych zabezpieczenie na czas prowa-

dzenia prac budowlanych zgłoszonych lub 

zarejestrowanych zgodnie z przepisami 

odrňbnymi; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň utrzymanie minimalnego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej 

działek budowlanych, co najmniej 50% 

powierzchni działki, 

b) nakazuje siň porzņdkowanie gospodarki 

cieplnej przy pracach modernizacyjnych 

oraz dla nowych obiektów naleŐy wpro-

wadzań urzņdzenia spełniajņce aktualnie 

obowiņzujņce normy w zakresie emisji za-

nieczyszczeŊ i ochrony Ōrodowiska, prefe-

rowane sņ technologie oparte o energiň 

pochodzņcņ ze Ŏródeł i paliw odnawial-

nych, 

c) dopuszcza siň stosowanie kominków opa-

lanych drewnem, jedynie jako dodatkowe 

Ŏródło ogrzewania obiektów, 

d) zakazuje siň lokalizowania przedsiňwziňń 

mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-

dowisko w rozumieniu przepisów odrňb-

nych z wyjņtkiem inwestycji infrastruktu-

ralnych i komunikacyjnych niezbňdnych 

dla prawidłowego funkcjonowania gmin-

nych i ponad lokalnych systemów inŐynie-

ryjnych, 

e) nakazuje siň gromadzenie i usuwanie od-

padów komunalnych na zasadach okre-

Ōlonych w przepisach szczególnych oraz 

gminnych przepisach porzņdkowych, 

f) nakazuje siň wyznaczenie miejsc do tym-

czasowego gromadzenia i segregacji od-

padów komunalnych w oddzielnych po-

jemnikach zgodnie z przepisami odrňb-

nymi, 
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g) dopuszcza siň gromadzenie i segregacjň 

odpadów powstałych jedynie na obszarze 

działki lub nieruchomoŌci, 

h) zakazuje siň przeprowadzania odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, Ōcieków i tym 

podobnych, na terenie objňtym niniejszy-

mi ustaleniami; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala siň powierzchniň zabudowy budyn-

ków na nie wiňcej niŐ 40% powierzchni 

działki budowlanej, 

b) ustala siň powierzchniň zabudowanņ na 

nie wiňcej niŐ 50% powierzchni działki bu-

dowlanej, 

c) ustala siň stosowanie dachów spadzi-

stych, o jednakowym nachyleniu połaci w 

zakresie od 15°do 42° (tj.: 90%), jako pod-

stawowņ formň geometrii dachów, 

d) dopuszcza siň dachy płaskie, 

e) dopuszcza siň montaŐ lukarn i okien poła-

ciowych na dachach budynków, 

f) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-

dowy na nie wiňcej niŐ dwie kondygnacje 

nadziemne z dopuszczeniem realizacji 

trzeciej kondygnacji w bryle dachu, nie 

wiňcej niŐ 12m, 

g) ustala siň wysokoŌń Ōciany elewacji na nie 

wiňcej niŐ 7m, 

h) zezwala siň na grodzenie działek z zacho-

waniem nastňpujņcych warunków: 

- ogrodzenia działek: od strony dróg i 

placów, lokowane licem zewnňtrznym 

w liniach rozgraniczajņcych tych dróg; 

w odległoŌci nie mniejszej niŐ 3m od 

strony brzegu rowów otwartych i cie-

ków, 

- o wysokoŌci nie wiňkszej niŐ 1,8m nad 

docelowy poziom terenu ulicy, z za-

chowaniem przeŌwitów stanowiņcych 

co najmniej 50% ich powierzchni, z co-

kołem pełnym o wysokoŌci nieprzekra-

czajņcej 0,6m nad docelowy poziom te-

renu ulicy, 

- dopuszcza siň wycofanie ogrodzeŊ w 

głņb działek, 

- zabrania siň stosowania ogrodzeŊ z 

prefabrykatów betonowych, za wyjņt-

kiem takich elementów jak cokoły i 

słupki, 

i) nakazuje siň zapewnienie miejsc parkin-

gowych dla pojazdów uŐytkowników w 

obrňbie posesji przy zachowaniu wskaŎni-

ka: co najmniej 2 miejsca postojowe na 

lokal mieszkalny oraz 3 miejsca postojowe 

na 100m² pow. usługowej, 

j) ustala siň obsługň komunikacyjnņ bezpo-

Ōrednio z przyległych dróg publicznych lub 

za poŌrednictwem dróg wewnňtrznych; 

k) ustala siň, Őe na terenie nie moŐe powstań 

nowa działka budowlana mniejsza niŐ: 

- 1200m² – dla budynków wolno stojņ-

cych, 

- 600m²– dla budynków bliŎniaczych, 

l) dopuszcza siň wydzielanie nowych działek 

budowlanych o powierzchni mniejszej niŐ 

okreŌlone planem wyłņcznie dla potrzeb 

lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury tech-

nicznej lub jako poszerzenia dróg, 

m) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 

budowlanych działek wydzielonych na 

podstawie prawomocnych decyzji admini-

stracyjnych pod warunkiem stosowania 

okreŌlonych w planie parametrów i 

wskaŎników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, 

n) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 

budowlanych nieruchomoŌci gruntowych 

złoŐonych z wiňcej niŐ jednej działki pod 

warunkiem stosowania okreŌlonych w 

planie parametrów i wskaŎników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, liczonych dla łņcznej powierzchni 

nieruchomoŌci gruntowej z jednoczesnym 

zachowaniem zasady, Őe powstajņca za-

budowa kubaturowa jest posadowiona na 

wszystkich działkach budowlanych wli-

czonych do bilansu terenu; 

o) ustala siň zasady wydzielania działek dróg 

wewnňtrznych: 

- zakazuje siň wyznaczania dróg we-

wnňtrznych po obu stronach jednego 

rzňdu działek, 

- dla dróg nieprzewidzianych na rysunku 

planu, ustala siň szerokoŌń drogi we-

wnňtrznej na nie mniej niŐ 8m, 
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- obowiņzujņ skrzyŐowania dróg we-

wnňtrznych z drogami publicznymi i 

wewnňtrznymi pod kņtem prostym i 

zbliŐonym do kņta prostego z odpo-

wiednimi naroŐnymi Ōciňciami linii roz-

graniczajņcych; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

8) ustala siň wysokoŌń stawki procentowej w 

wysokoŌci: 5%. 

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: C2-1-MN, C2-112-MN, C2-6-

MN, C2-10-MN, C2-102-MN, C2-103-MN, C2-12-

MN, C2-122-MN, C2-20-MN, ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, 

b) dopuszczalne: 

- usługi nieuciņŐliwe wbudowane i wol-

nostojņce, 

- garaŐe, miejsca parkingowe, obiekty 

małej architektury, zieleŊ urzņdzona, 

sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) nakazuje siň wprowadzenie nowej zabu-

dowy jednorodzinnej w formie budynków 

wolno stojņcych lub budynków bliŎnia-

czych z zachowaniem zasady, Őe nie moŐe 

powstań wiňcej niŐ jeden budynek miesz-

kalny na jednej działce budowlanej, 

b) nakazuje siň lokalizowanie budynków 

zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami 

zabudowy, 

c) dopuszcza siň zachowanie, z prawem 

nadbudowy, istniejņcych budynków zloka-

lizowanych poza nieprzekraczalnymi li-

niami zabudowy; w przypadku wymiany 

zabudowy, nakazuje siň dostosowanie lo-

kalizacji budynku do wyznaczonych linii 

zabudowy, 

d) dopuszcza siň wprowadzanie usług wbu-

dowanych do budynków jednorodzinnych 

i zastňpowanie funkcji mieszkalnej funk-

cjami usługowymi, 

e) nakazuje siň: 

- stosowanie stonowanej kolorystyki 

elewacji budynków tworzņcych ciņgi 

zabudowy: kolory elewacji w barwach 

pastelowych; w szczególnoŌci, wyklu-

cza siň stosowanie ostrych, raŐņcych 

odcieni kolorów, 

- utrzymanie kolorystyki połaci dacho-

wych w barwach od brņzu poprzez 

czerwieŊ do szaroŌci i grafitu, dopusz-

cza siň stonowane, nawiņzujņce do 

barw roŌlinnoŌci odcienie zieleni, za-

brania siň stosowania kolorów: niebie-

skiego, fioletowego, róŐowego, 

f) dopuszcza siň umieszczanie noŌników re-

klamowych pod warunkiem: 

- lokalizowania noŌników reklamowych, 

wyłņcznie na płaszczyŎnie elewacji bu-

dynków, 

- utrzymania łņcznej powierzchni rekla-

mowej nieprzekraczajņcej 4m² dla jed-

nej nieruchomoŌci, 

- umieszczania noŌników reklamowych 

maksymalnie do wysokoŌci stropu nad 

pierwszņ kondygnacjņ nadziemnņ bu-

dynków, nie wyŐej niŐ dolna krawňdŎ 

połaci dachowej, 

g) zakazuje siň przesłaniania brył budynków, 

ich elewacji lub fragmentów płachtami, 

kurtynami, banerami i innymi elementami 

niestanowiņcymi czňŌci budynków; do-

puszcza siň stosowanie kurtyn i osłon sta-

nowiņcych zabezpieczenie na czas prowa-

dzenia prac budowlanych zgłoszonych lub 

zarejestrowanych zgodnie z przepisami 

odrňbnymi; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň utrzymanie minimalnego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej 

działek budowlanych, co najmniej 50% 

powierzchni działki, 

b) nakazuje siň porzņdkowanie gospodarki 

cieplnej przy pracach modernizacyjnych 

oraz dla nowych obiektów naleŐy wpro-

wadzań urzņdzenia spełniajņce aktualnie 

obowiņzujņce normy w zakresie emisji za-

nieczyszczeŊ i ochrony Ōrodowiska, prefe-

rowane sņ technologie oparte o energiň 

pochodzņcņ ze Ŏródeł i paliw odnawial-

nych, 

c) dopuszcza siň stosowanie kominków opa-

lanych drewnem, jedynie jako dodatkowe 

Ŏródło ogrzewania obiektów, 

d) zakazuje siň lokalizowania przedsiňwziňń 

mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-

dowisko w rozumieniu przepisów odrňb-

nych z wyjņtkiem inwestycji infrastruktu-

ralnych i komunikacyjnych niezbňdnych 
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dla prawidłowego funkcjonowania gmin-

nych i ponad lokalnych systemów inŐynie-

ryjnych, 

e) nakazuje siň gromadzenie i usuwanie od-

padów komunalnych na zasadach okre-

Ōlonych w przepisach szczególnych oraz 

gminnych przepisach porzņdkowych, 

f) nakazuje siň wyznaczenie miejsc do tym-

czasowego gromadzenia i segregacji od-

padów komunalnych w oddzielnych po-

jemnikach zgodnie z przepisami odrňb-

nymi, 

g) dopuszcza siň gromadzenie i segregacjň 

odpadów powstałych jedynie na obszarze 

działki lub nieruchomoŌci, 

h) zakazuje siň przeprowadzania odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, Ōcieków i tym 

podobnych, na terenie objňtym niniejszy-

mi ustaleniami; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 

dla budynków i budowli wskazanych w pla-

nie i wpisanych do Ewidencji Zabytków: 

a) nakazuje siň utrzymywanie obiektów w 

dobrym stanie technicznym, 

b) ustala siň zakaz rozbiórki, 

c) nakazuje siň ochronň zachowanych ele-

mentów dekoracji architektonicznej oraz 

odtworzenie ubytków w oparciu o zacho-

wane fragmenty oraz dokumentacjň pod 

czas podejmowanych prac budowlanych, 

d) nakazuje siň zachowanie wymiarów i pro-

porcji otworów okiennych i drzwiowych, 

wymiarów stolarki otworowej oraz ele-

mentów Ōlusarskich i kowalskich wystroju 

w odniesieniu do oryginalnych form archi-

tektonicznych, 

e) ustala siň zakaz nadbudowy obiektów, 

f) dopuszcza siň rozbudowň budynków i bu-

dowli chronionych z jednoczesnym za-

chowaniem odrňbnoŌci obiektów zabyt-

kowych w wyrazie estetycznym całoŌci 

kompozycji, 

g) dopuszcza siň aby budynki i budowle 

chronione stanowiły funkcjonalnņ całoŌń 

wraz ze współczesnymi uzupełnieniami; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje siň lokalizowania: 

- nowych budynków w odległoŌci mniej-

szej niŐ 7m, 

- ogrodzeŊ i innych budowli niezwiņza-

nych z gospodarowaniem zasobami 

wód, w odległoŌci mniejszej niŐ 3m, 

od brzegów rowów przewidzianych do za-

chowania jako otwarte, brzegów rzek lub 

innych cieków, 

b) ustala siň powierzchniň zabudowy budyn-

ków nie wiňcej niŐ 40% powierzchni działki 

budowlanej, 

c) ustala siň powierzchniň zabudowanņ nie 

wiňcej niŐ 50% powierzchni działki budow-

lanej, 

d) ustala siň stosowanie dachów spadzi-

stych, o jednakowym nachyleniu połaci w 

zakresie od 15°do 42° (tj.: 90%), jako pod-

stawowņ formň geometrii dachów, 

e) dopuszcza siň dachy płaskie, 

f) dopuszcza siň montaŐ lukarn i okien poła-

ciowych na dachach budynków, 

g) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-

dowy na nie wiňcej niŐ na jednņ kondy-

gnacjň nadziemnņ z dopuszczeniem reali-

zacji drugiej kondygnacji w bryle dachu, 

nie wiňcej niŐ 10m, 

h) ustala siň wysokoŌń Ōciany elewacji na nie 

wiňcej niŐ 5m, 

i) zezwala siň na grodzenie działek z zacho-

waniem nastňpujņcych warunków: 

- ogrodzenia działek: od strony dróg i 

placów, lokowane licem zewnňtrznym 

w liniach rozgraniczajņcych tych dróg; 

w odległoŌci nie mniejszej niŐ 3m od 

strony brzegu rowów otwartych i cie-

ków, 

- o wysokoŌci nie wiňkszej niŐ 1,8m nad 

docelowy poziom terenu ulicy, z za-

chowaniem przeŌwitów stanowiņcych 

co najmniej 50% ich powierzchni, z co-

kołem pełnym o wysokoŌci nieprzekra-

czajņcej 0,6m nad docelowy poziom te-

renu ulicy, 

- dopuszcza siň wycofanie ogrodzeŊ w 

głņb działek, 

- zabrania siň stosowania ogrodzeŊ z 

prefabrykatów betonowych, za wyjņt-

kiem takich elementów jak cokoły i 

słupki, 
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j) nakazuje siň zapewnienie miejsc parkin-

gowych dla pojazdów uŐytkowników w 

obrňbie posesji przy zachowaniu wskaŎni-

ka: co najmniej 2 miejsca postojowe na 

lokal mieszkalny oraz 3 miejsca postojowe 

na 100m² pow. usługowej, 

k) ustala siň obsługň komunikacyjnņ bezpo-

Ōrednio z przyległych dróg publicznych lub 

za poŌrednictwem dróg wewnňtrznych; 

l) na terenie nie moŐe powstań nowa działka 

budowlana mniejsza niŐ: 

- 900m² – dla budynków wolno stojņ-

cych, 

- 400m²– dla budynków bliŎniaczych, 

m) dopuszcza siň wydzielanie nowych działek 

budowlanych o powierzchni mniejszej niŐ 

okreŌlone planem wyłņcznie dla potrzeb 

lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury tech-

nicznej lub jako poszerzenia dróg, 

n) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 

budowlanych działek wydzielonych na 

podstawie prawomocnych decyzji admini-

stracyjnych pod warunkiem stosowania 

okreŌlonych w planie parametrów i 

wskaŎników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, 

o) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 

budowlanych nieruchomoŌci gruntowych 

złoŐonych z wiňcej niŐ jednej działki pod 

warunkiem stosowania okreŌlonych w 

planie parametrów i wskaŎników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, liczonych dla łņcznej powierzchni 

nieruchomoŌci gruntowej z jednoczesnym 

zachowaniem zasady, Őe powstajņca za-

budowa kubaturowa jest posadowiona na 

wszystkich działkach budowlanych wli-

czonych do bilansu terenu, 

p) zasady wydzielania działek i dróg we-

wnňtrznych: 

- zakazuje siň wyznaczania dróg we-

wnňtrznych po obu stronach jednego 

rzňdu działek, 

- dla dróg nieprzewidzianych na rysunku 

planu, ustala siň szerokoŌń drogi we-

wnňtrznej na nie mniej niŐ 8m, 

- obowiņzujņ skrzyŐowania dróg we-

wnňtrznych z drogami publicznymi i 

wewnňtrznymi pod kņtem prostym i 

zbliŐonym do kņta prostego z odpo-

wiednimi naroŐnymi Ōciňciami linii roz-

graniczajņcych; 

 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

8) ustala siň wysokoŌń stawki procentowej w 

wysokoŌci: 5%. 

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: C2-24-MN, C2-26-MN; ustala 

siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, 

b) dopuszczalne: 

- usługi nieuciņŐliwe wbudowane i wol-

nostojņce, 

- garaŐe, miejsca parkingowe, obiekty 

małej architektury, zieleŊ urzņdzona, 

sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) nakazuje siň wprowadzenie nowej zabu-

dowy jednorodzinnej w formie budynków 

wolno stojņcych lub budynków bliŎnia-

czych z zachowaniem zasady, Őe nie moŐe 

powstań wiňcej niŐ jeden budynek miesz-

kalny na jednej działce budowlanej, 

b) nakazuje siň zachowanie szczególnej dba-

łoŌci przy opracowaniu elewacji budyn-

ków, zharmonizowanie nowej zabudowy z 

otoczeniem, 

c) nakazuje siň lokalizowanie budynków 

zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami 

zabudowy, 

d) dopuszcza siň zachowanie, z prawem 

nadbudowy, istniejņcych budynków zloka-

lizowanych poza nieprzekraczalnymi li-

niami zabudowy; w przypadku wymiany 

zabudowy, nakazuje siň dostosowanie lo-

kalizacji budynku do wyznaczonych linii 

zabudowy, 

e) dopuszcza siň wprowadzanie usług wbu-

dowanych do budynków jednorodzinnych 

i zastňpowanie funkcji mieszkalnej funk-

cjami usługowymi, 

f) nakazuje siň: 

- stosowanie stonowanej kolorystyki 

elewacji budynków: kolory elewacji w 

barwach pastelowych; w szczególnoŌci, 

wyklucza siň stosowanie ostrych, raŐņ-

cych odcieni kolorów, 
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- utrzymanie kolorystyki połaci dacho-

wych w barwach od brņzu poprzez 

czerwieŊ do szaroŌci i grafitu, dopusz-

cza siň stonowane, zabrania siň stoso-

wania kolorów: niebieskiego, fioleto-

wego, róŐowego, pomaraŊczowego, 

seledynowego, turkusowego, Őółtego, 

g) dopuszcza siň umieszczanie noŌników re-

klamowych pod warunkiem: 

- lokalizowania noŌników reklamowych, 

wyłņcznie na płaszczyŎnie elewacji bu-

dynków, 

- utrzymania łņcznej powierzchni rekla-

mowej nieprzekraczajņcej 4m² dla jed-

nej nieruchomoŌci, 

- umieszczania noŌników reklamowych, 

nie wyŐej niŐ dolna krawňdŎ połaci da-

chowej, 

h) zakazuje siň przesłaniania brył budynków, 

ich elewacji lub fragmentów płachtami, 

kurtynami, banerami i innymi elementami 

niestanowiņcymi czňŌci budynków; do-

puszcza siň stosowanie kurtyn i osłon sta-

nowiņcych zabezpieczenie na czas prowa-

dzenia prac budowlanych zgłoszonych lub 

zarejestrowanych zgodnie z przepisami 

odrňbnymi; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň utrzymanie minimalnego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej 

działek budowlanych, co najmniej 50% 

powierzchni działki, 

b) nakazuje siň porzņdkowanie gospodarki 

cieplnej przy pracach modernizacyjnych 

oraz dla nowych obiektów naleŐy wpro-

wadzań urzņdzenia spełniajņce aktualnie 

obowiņzujņce normy w zakresie emisji za-

nieczyszczeŊ i ochrony Ōrodowiska, prefe-

rowane sņ technologie oparte o energiň 

pochodzņcņ ze Ŏródeł i paliw odnawial-

nych, 

c) dopuszcza siň stosowanie kominków opa-

lanych drewnem, jedynie jako dodatkowe 

Ŏródło ogrzewania obiektów, 

d) zakazuje siň lokalizowania przedsiňwziňń 

mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-

dowisko w rozumieniu przepisów odrňb-

nych z wyjņtkiem inwestycji infrastruktu-

ralnych i komunikacyjnych niezbňdnych 

dla prawidłowego funkcjonowania gmin-

nych i ponad lokalnych systemów inŐynie-

ryjnych, 

e) nakazuje siň gromadzenie i usuwanie od-

padów komunalnych na zasadach okre-

Ōlonych w przepisach szczególnych oraz 

gminnych przepisach porzņdkowych, 

f) nakazuje siň wyznaczenie miejsc do tym-

czasowego gromadzenia i segregacji od-

padów komunalnych w oddzielnych po-

jemnikach zgodnie z przepisami odrňb-

nymi, 

g) dopuszcza siň gromadzenie i segregacjň 

odpadów powstałych jedynie na obszarze 

działki lub nieruchomoŌci, 

h) zakazuje siň przeprowadzania odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, Ōcieków i tym 

podobnych, na terenie objňtym niniejszy-

mi ustaleniami; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 

nie ustala siň z uwagi na brak przedmiotów 

zapisów; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje siň lokalizowania: 

- nowych budynków w odległoŌci mniej-

szej niŐ 7m, 

- ogrodzeŊ i innych budowli niezwiņza-

nych z gospodarowaniem zasobami 

wód, w odległoŌci mniejszej niŐ 3m, 

od brzegów rowów przewidzianych do za-

chowania jako otwarte, brzegów rzek lub 

innych cieków, 

b) dla terenów połoŐonych w strefie gruntów 

nienoŌnych lub o obniŐonej noŌnoŌci na-

kazuje siň: 

- ustala siň przeprowadzenie badaŊ 

gruntu z okreŌleniem jego noŌnoŌci, 

- stosowanie fundamentowania ade-

kwatnego do noŌnoŌci gruntu, 

c) ustala siň powierzchniň zabudowy budyn-

ków nie wiňcej niŐ 40% powierzchni działki 

budowlanej, 

d) ustala siň powierzchniň zabudowanņ nie 

wiňcej niŐ 50% powierzchni działki budow-

lanej, 
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e) ustala siň stosowanie dachów spadzi-

stych, o jednakowym nachyleniu połaci w 

zakresie od 15°do 42° (tj.: 90%), jako pod-

stawowņ formň geometrii dachów, 

f) dopuszcza siň dachy płaskie, 

g) dopuszcza siň montaŐ lukarn i okien poła-

ciowych na dachach budynków, 

h) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-

dowy na nie wiňcej niŐ na jednņ kondy-

gnacjň nadziemnņ z dopuszczeniem reali-

zacji drugiej kondygnacji w bryle dachu, 

nie wiňcej niŐ 10m, 

i) ustala siň wysokoŌń Ōciany elewacji na nie 

wiňcej niŐ 5m, 

j) zezwala siň na grodzenie działek z zacho-

waniem nastňpujņcych warunków: 

- ogrodzenia działek: od strony dróg i 

placów, lokowane licem zewnňtrznym 

w liniach rozgraniczajņcych tych dróg; 

w odległoŌci nie mniejszej niŐ 3m od 

strony brzegu rowów otwartych i cie-

ków, 

- o wysokoŌci nie wiňkszej niŐ 1,8m nad 

docelowy poziom terenu ulicy, z za-

chowaniem przeŌwitów stanowiņcych 

co najmniej 50% ich powierzchni, z co-

kołem pełnym o wysokoŌci nieprzekra-

czajņcej 0,6m nad docelowy poziom te-

renu ulicy, 

- dopuszcza siň wycofanie ogrodzeŊ w 

głņb działek, 

- zabrania siň stosowania ogrodzeŊ z 

prefabrykatów betonowych, za wyjņt-

kiem takich elementów jak cokoły i 

słupki, 

k) nakazuje siň zapewnienie miejsc parkin-

gowych dla pojazdów uŐytkowników w 

obrňbie posesji przy zachowaniu wskaŎni-

ka: co najmniej 2 miejsca postojowe na 

lokal mieszkalny oraz 3 miejsca postojowe 

na 100m² pow. usługowej, 

l) ustala siň obsługň komunikacyjnņ bezpo-

Ōrednio z przyległych dróg publicznych lub 

za poŌrednictwem dróg wewnňtrznych; 

m) na terenie nie moŐe powstań nowa działka 

budowlana mniejsza niŐ: 

- 1500m² – dla budynków wolno stojņ-

cych, 

- 700m²– dla budynków bliŎniaczych, 

n) dopuszcza siň wydzielanie nowych działek 

budowlanych o powierzchni mniejszej niŐ 

okreŌlone planem wyłņcznie dla potrzeb 

lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury tech-

nicznej lub jako poszerzenia dróg, 

o) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 

budowlanych działek wydzielonych na 

podstawie prawomocnych decyzji admini-

stracyjnych pod warunkiem stosowania 

okreŌlonych w planie parametrów i 

wskaŎników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, 

p) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 

budowlanych nieruchomoŌci gruntowych 

złoŐonych z wiňcej niŐ jednej działki pod 

warunkiem stosowania okreŌlonych w 

planie parametrów i wskaŎników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, liczonych dla łņcznej powierzchni 

nieruchomoŌci gruntowej z jednoczesnym 

zachowaniem zasady, Őe powstajņca za-

budowa kubaturowa jest posadowiona na 

wszystkich działkach budowlanych wli-

czonych do bilansu terenu, 

q) ustala siň zasady wydzielania działek i 

dróg wewnňtrznych: 

- zakazuje siň wyznaczania dróg we-

wnňtrznych po obu stronach jednego 

rzňdu działek, 

- dla dróg nieprzewidzianych na rysunku 

planu, ustala siň szerokoŌń drogi we-

wnňtrznej na nie mniej niŐ 8m, 

- obowiņzujņ skrzyŐowania dróg we-

wnňtrznych z drogami publicznymi i 

wewnňtrznymi pod kņtem prostym i 

zbliŐonym do kņta prostego z odpo-

wiednimi naroŐnymi Ōciňciami linii roz-

graniczajņcych; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

8) ustala siň wysokoŌń stawki procentowej w 

wysokoŌci: 5%. 

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: C2-261-MN, ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, 

b) dopuszczalne: 

- usługi nieuciņŐliwe wbudowane i wol-

nostojņce, 

- garaŐe, miejsca parkingowe, obiekty 

małej architektury, zieleŊ urzņdzona, 

sieci infrastruktury technicznej; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) nakazuje siň wprowadzenie nowej zabu-

dowy jednorodzinnej w formie budynków 

wolno stojņcych lub budynków bliŎnia-

czych lub budynków szeregowych z za-

chowaniem zasady, Őe nie moŐe powstań 

wiňcej niŐ jeden budynek mieszkalny na 

jednej działce budowlanej, 

b) nakazuje siň zachowanie szczególnej dba-

łoŌci przy opracowaniu elewacji budyn-

ków, zharmonizowanie nowej zabudowy z 

otoczeniem 

c) nakazuje siň lokalizowanie budynków 

zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami 

zabudowy, 

d) dopuszcza siň zachowanie, z prawem 

nadbudowy, istniejņcych budynków zloka-

lizowanych poza nieprzekraczalnymi li-

niami zabudowy; w przypadku wymiany 

zabudowy, nakazuje siň dostosowanie lo-

kalizacji budynku do wyznaczonych linii 

zabudowy, 

e) dopuszcza siň wprowadzanie usług wbu-

dowanych do budynków jednorodzinnych 

i zastňpowanie funkcji mieszkalnej funk-

cjami usługowymi, 

f) nakazuje siň: 

- stosowanie stonowanej kolorystyki 

elewacji budynków tworzņcych ciņgi 

zabudowy: kolory elewacji w barwach 

pastelowych; w szczególnoŌci, wyklu-

cza siň stosowanie ostrych, raŐņcych 

odcieni kolorów, 

- utrzymanie kolorystyki połaci dacho-

wych w barwach od brņzu poprzez 

czerwieŊ do szaroŌci i grafitu, dopusz-

cza siň stonowane, nawiņzujņce do 

barw roŌlinnoŌci odcienie zieleni, za-

brania siň stosowania kolorów: niebie-

skiego, fioletowego, róŐowego, 

g) dopuszcza siň umieszczanie noŌników re-

klamowych pod warunkiem: 

- lokalizowania noŌników reklamowych, 

wyłņcznie na płaszczyŎnie elewacji bu-

dynków, 

- utrzymania łņcznej powierzchni rekla-

mowej nieprzekraczajņcej 4m² dla jed-

nej nieruchomoŌci, 

- umieszczania noŌników reklamowych 

maksymalnie do wysokoŌci stropu nad 

pierwszņ kondygnacjņ nadziemnņ bu-

dynków, nie wyŐej niŐ dolna krawňdŎ 

połaci dachowej, 

h) zakazuje siň przesłaniania brył budynków, 

ich elewacji lub fragmentów płachtami, 

kurtynami, banerami i innymi elementami 

niestanowiņcymi czňŌci budynków; do-

puszcza siň stosowanie kurtyn i osłon sta-

nowiņcych zabezpieczenie na czas prowa-

dzenia prac budowlanych zgłoszonych lub 

zarejestrowanych zgodnie z przepisami 

odrňbnymi; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň utrzymanie minimalnego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej 

działek budowlanych, co najmniej 50% 

powierzchni działki, 

b) nakazuje siň porzņdkowanie gospodarki 

cieplnej przy pracach modernizacyjnych 

oraz dla nowych obiektów naleŐy wpro-

wadzań urzņdzenia spełniajņce aktualnie 

obowiņzujņce normy w zakresie emisji za-

nieczyszczeŊ i ochrony Ōrodowiska, prefe-

rowane sņ technologie oparte o energiň 

pochodzņcņ ze Ŏródeł i paliw odnawial-

nych, 

c) dopuszcza siň stosowanie kominków opa-

lanych drewnem, jedynie jako dodatkowe 

Ŏródło ogrzewania obiektów, 

d) zakazuje siň lokalizowania przedsiňwziňń 

mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-

dowisko w rozumieniu przepisów odrňb-

nych z wyjņtkiem inwestycji infrastruktu-

ralnych i komunikacyjnych niezbňdnych 

dla prawidłowego funkcjonowania gmin-

nych i ponad lokalnych systemów inŐynie-

ryjnych, 

e) nakazuje siň gromadzenie i usuwanie od-

padów komunalnych na zasadach okre-

Ōlonych w przepisach szczególnych oraz 

gminnych przepisach porzņdkowych, 

f) nakazuje siň wyznaczenie miejsc do tym-

czasowego gromadzenia i segregacji od-

padów komunalnych w oddzielnych po-

jemnikach zgodnie z przepisami odrňb-

nymi, 

g) dopuszcza siň gromadzenie i segregacjň 

odpadów powstałych jedynie na obszarze 

działki lub nieruchomoŌci, 

h) zakazuje siň przeprowadzania odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, Ōcieków i tym 

podobnych, na terenie objňtym niniejszy-

mi ustaleniami; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 

dla wskazanego na rysunku planu, stanowi-

ska archeologicznego (59-63/25), nakazuje siň 

ochrona zabytków archeologicznych oraz 

nawarstwieŊ historycznych i reliktów zabu-

dowy miasta poprzez: 

a) uzyskanie przez inwestora od Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków przed wy-

daniem pozwolenia na budowň lub zgło-

szeniem właŌciwemu organowi, uzgod-

nienia wszelkich planowanych robót bu-

dowlanych wiņŐņcych siň z wykonaniem 

prac ziemnych, 

b) przeprowadzenie (na koszt osoby fizycznej 

lub jednostki organizacyjnej zamierzajņcej 

realizowań roboty budowlane) badaŊ ar-

cheologicznych oraz wykonania ich do-

kumentacji, 

c) uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków pozwolenia na badania ar-

cheologiczne przed ich rozpoczňciem; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-

towania przestrzeni publicznych: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje siň lokalizowania: 

- nowych budynków w odległoŌci mniej-

szej niŐ 7m, 

- ogrodzeŊ i innych budowli niezwiņza-

nych z gospodarowaniem zasobami 

wód, w odległoŌci mniejszej niŐ 3m, 

od brzegów rowów przewidzianych do za-

chowania jako otwarte, brzegów rzek lub 

innych cieków, 

b) dla terenów połoŐonych w strefie gruntów 

nienoŌnych lub o obniŐonej noŌnoŌci na-

kazuje siň: 

- ustala siň przeprowadzenie badaŊ 

gruntu z okreŌleniem jego noŌnoŌci, 

- stosowanie fundamentowania ade-

kwatnego do noŌnoŌci gruntu, 

c) ustala siň powierzchniň zabudowy budyn-

ków nie wiňcej niŐ 40% powierzchni działki 

budowlanej, 

d) ustala siň powierzchniň zabudowanņ nie 

wiňcej niŐ 50% powierzchni działki budow-

lanej, 

e) ustala siň stosowanie dachów spadzi-

stych, o jednakowym nachyleniu połaci w 

zakresie od 15°do 42° (tj.: 90%), jako pod-

stawowņ formň geometrii dachów, 

f) dopuszcza siň dachy płaskie, 

g) dopuszcza siň montaŐ lukarn i okien poła-

ciowych na dachach budynków, 

h) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-

dowy na nie wiňcej niŐ na jednņ kondy-

gnacjň nadziemnņ z dopuszczeniem reali-

zacji drugiej kondygnacji w bryle dachu, 

nie wiňcej niŐ 10m, 

i) ustala siň wysokoŌń Ōciany elewacji na nie 

wiňcej niŐ 5m, 

j) zezwala siň na grodzenie działek z zacho-

waniem nastňpujņcych warunków: 

- ogrodzenia działek: od strony dróg i 

placów, lokowane licem zewnňtrznym 

w liniach rozgraniczajņcych tych dróg; 

w odległoŌci nie mniejszej niŐ 3m od 

strony brzegu rowów otwartych i cie-

ków, 

- o wysokoŌci nie wiňkszej niŐ 1,8m nad 

docelowy poziom terenu ulicy, z za-

chowaniem przeŌwitów stanowiņcych 

co najmniej 50% ich powierzchni, z co-

kołem pełnym o wysokoŌci nieprzekra-

czajņcej 0,6m nad docelowy poziom te-

renu ulicy, 

- dopuszcza siň wycofanie ogrodzeŊ w 

głņb działek, 

- zabrania siň stosowania ogrodzeŊ z 

prefabrykatów betonowych, za wyjņt-

kiem takich elementów jak cokoły i 

słupki, 

k) nakazuje siň zapewnienie miejsc parkin-

gowych dla pojazdów uŐytkowników w 

obrňbie posesji przy zachowaniu wskaŎni-

ka: co najmniej 2 miejsca postojowe na 

lokal mieszkalny oraz 3 miejsca postojowe 

na 100m² pow. usługowej, 

l) ustala siň obsługň komunikacyjnņ bezpo-

Ōrednio z przyległych dróg publicznych lub 

za poŌrednictwem dróg wewnňtrznych; 

m) na terenie nie moŐe powstań nowa działka 

budowlana mniejsza niŐ: 

- 900m² – dla budynków wolno stojņ-

cych, 

- 400m²– dla budynków bliŎniaczych, 

- 250m²– dla budynków szeregowych; 
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n) dopuszcza siň wydzielanie nowych działek 

budowlanych o powierzchni mniejszej niŐ 

okreŌlone planem wyłņcznie dla potrzeb 

lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury tech-

nicznej lub jako poszerzenia dróg, 

o) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 

budowlanych działek wydzielonych na 

podstawie prawomocnych decyzji admini-

stracyjnych pod warunkiem stosowania 

okreŌlonych w planie parametrów i 

wskaŎników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, 

p) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 

budowlanych nieruchomoŌci gruntowych 

złoŐonych z wiňcej niŐ jednej działki pod 

warunkiem stosowania okreŌlonych w 

planie parametrów i wskaŎników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, liczonych dla łņcznej powierzchni 

nieruchomoŌci gruntowej z jednoczesnym 

zachowaniem zasady, Őe powstajņca za-

budowa kubaturowa jest posadowiona na 

wszystkich działkach budowlanych wli-

czonych do bilansu terenu, 

q) ustala siň zasady wydzielania działek i 

dróg wewnňtrznych: 

- zakazuje siň wyznaczania dróg we-

wnňtrznych po obu stronach jednego 

rzňdu działek, 

- dla dróg nieprzewidzianych na rysunku 

planu, ustala siň szerokoŌń drogi we-

wnňtrznej na nie mniej niŐ 8m, 

- obowiņzujņ skrzyŐowania dróg we-

wnňtrznych z drogami publicznymi i 

wewnňtrznymi pod kņtem prostym i 

zbliŐonym do kņta prostego z odpo-

wiednimi naroŐnymi Ōciňciami linii roz-

graniczajņcych; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

8) ustala siň wysokoŌń stawki procentowej w 

wysokoŌci: 5%. 

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: C2-18-MN/U ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na, 

- zabudowa usługi, 

b) dopuszczalne: garaŐe, miejsca parkingo-

we, obiekty małej architektury, zieleŊ 

urzņdzona, sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) dopuszcza siň realizacjň budynków jako 

wolno stojņcych lub zespołów brył budyn-

ków zlokalizowanych zgodnie z przebie-

giem linii zabudowy, 

b) dopuszcza siň wprowadzanie usług wbu-

dowanych do budynków jednorodzinnych 

i zastňpowanie funkcji mieszkalnej funk-

cjami usługowymi, 

c) nakazuje siň: 

- stosowanie stonowanej kolorystyki 

elewacji budynków: kolory elewacji w 

barwach pastelowych; w szczególnoŌci, 

wyklucza siň stosowanie ostrych, raŐņ-

cych odcieni kolorów, 

- utrzymanie kolorystyki połaci dacho-

wych w barwach od brņzu poprzez 

czerwieŊ do szaroŌci i grafitu, dopusz-

cza siň stonowane, nawiņzujņce do 

barw roŌlinnoŌci odcienie zieleni, za-

brania siň stosowania kolorów: niebie-

skiego, fioletowego, róŐowego, 

d) dopuszcza siň umieszczanie noŌników re-

klamowych pod warunkiem: 

- lokalizowania reklam, znaków, jak i in-

nych zapisów informacyjnych w formie 

fryzu reklamowego mieszczņcego siň w 

pasie powyŐej nadproŐy okien pierw-

szej kondygnacji nadziemnej, nie wyŐej 

niŐ gzyms poniŐej dolnej krawňdzi 

otworów okiennych drugiej kondygna-

cji nadziemnej, na płaszczyŎnie Ōciany 

elewacji budynków, 

- dopuszcza siň zastosowanie elemen-

tów nieprzekraczajņcych powierzchni 

1m² umocowanych prostopadle do 

płaszczyzny elewacji, o łņcznej po-

wierzchni nieprzekraczajņcej 3m² dla 1 

budynku, 

- dopuszcza siň stosowanie noŌników 

reklamowych umieszczonych pomiňdzy 

głównym wejŌciem do obiektu a sņ-

siednimi otworami okiennymi, pod wa-

runkiem, Őe stanowiń bňdņ ujednolico-

ne rozwiņzanie estetyczne i techniczne, 

- dopuszcza siň, do czasu uzupełnienia 

zabudowy pierzejowej umieszczenie 

noŌników reklamowych na płaszczyŎnie 

Ōcian bez otworów okiennych usytu-

owanych w granicy z sņsiedniņ działkņ 

budowlanņ; lokalizacja reklam nie mo-

Őe ograniczań prawa do zabudowy 

działki sņsiedniej, 

 



Dziennik Urzňdowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 198 – 44499 – Poz. 5570 

 

- dopuszcza siň umieszczanie noŌników 

reklamowych na powierzchni Ōcian 

elewacji bez otworów okiennych pod 

warunkiem, Őe jest to rozwiņzanie 

przewidziane w projekcie budowlanym 

budynku, 

- dopuszcza siň zastosowanie jednego 

elementu reklamowego na terenie nie-

ruchomoŌci, umieszczonego w sposób 

inny niŐ wyŐej przewidziane, 

e) zabrania siň przesłaniania brył budynków, 

ich elewacji lub fragmentów płachtami, 

kurtynami, banerami i innymi elementami 

niestanowiņcymi czňŌci budynków; do-

puszcza siň stosowanie kurtyn i osłon sta-

nowiņcych zabezpieczenie na czas prowa-

dzenia prac budowlanych zgłoszonych lub 

zarejestrowanych zgodnie z przepisami 

odrňbnymi; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň utrzymanie minimalnego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej 

działek budowlanych, co najmniej 30% 

powierzchni działki, 

b) nakazuje siň porzņdkowanie gospodarki 

cieplnej przy pracach modernizacyjnych 

oraz dla nowych obiektów naleŐy wpro-

wadzań urzņdzenia spełniajņce aktualnie 

obowiņzujņce normy w zakresie emisji za-

nieczyszczeŊ i ochrony Ōrodowiska, prefe-

rowane sņ technologie oparte o energiň 

pochodzņcņ ze Ŏródeł i paliw odnawial-

nych, 

c) dopuszcza siň stosowanie kominków opa-

lanych drewnem, jedynie jako dodatkowe 

Ŏródło ogrzewania obiektów, 

d) zakazuje siň lokalizowania przedsiňwziňń 

mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-

dowisko w rozumieniu przepisów odrňb-

nych z wyjņtkiem inwestycji infrastruktu-

ralnych i komunikacyjnych niezbňdnych 

dla prawidłowego funkcjonowania gmin-

nych i ponad lokalnych systemów inŐynie-

ryjnych, 

e) nakazuje siň gromadzenie i usuwanie od-

padów komunalnych na zasadach okre-

Ōlonych w przepisach szczególnych oraz 

gminnych przepisach porzņdkowych, 

f) nakazuje siň wyznaczenie miejsc do tym-

czasowego gromadzenia i segregacji od-

padów komunalnych w oddzielnych po-

jemnikach zgodnie z przepisami odrňb-

nymi, 

g) dopuszcza siň gromadzenie i segregacjň 

odpadów powstałych jedynie na obszarze 

działki lub nieruchomoŌci, 

h) zakazuje siň przeprowadzania odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, Ōcieków i tym 

podobnych, na terenie objňtym niniejszy-

mi ustaleniami; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala siň powierzchniň zabudowy budyn-

ków na nie wiňcej niŐ 40% powierzchni 

działki budowlanej, 

b) ustala siň powierzchniň zabudowanņ na 

nie wiňcej niŐ 70% powierzchni działki bu-

dowlanej, 

c) ustala siň stosowanie dachów spadzi-

stych, o jednakowym nachyleniu połaci w 

zakresie od 15°do 42° (tj.: 90%), jako pod-

stawowņ formň geometrii dachów, 

d) dopuszcza siň dachy płaskie, 

e) dopuszcza siň montaŐ lukarn i okien poła-

ciowych na dachach budynków, 

f) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabu-

dowy na nie wiňcej niŐ dwie kondygnacje 

nadziemne z dopuszczeniem realizacji 

trzeciej kondygnacji w bryle dachu; nie 

wiňcej niŐ 12m, 

g) ustala siň wysokoŌń Ōciany elewacji fron-

towej na nie wiňcej niŐ 7m, 

h) zezwala siň na grodzenie działek w zabu-

dowie jednorodzinnej z zachowaniem na-

stňpujņcych warunków: 

- ogrodzenia działek: od strony dróg i 

placów, lokowane licem zewnňtrznym 

w liniach rozgraniczajņcych tych dróg; 

w odległoŌci nie mniejszej niŐ 3m od 

strony brzegu rowów otwartych i cie-

ków, 

- o wysokoŌci nie wiňkszej niŐ 1,8m nad 

docelowy poziom terenu ulicy, z za-

chowaniem przeŌwitów stanowiņcych 

co najmniej 50% ich powierzchni, z co-

kołem pełnym o wysokoŌci nieprzekra-

czajņcej 0,6m nad docelowy poziom te-

renu ulicy, 
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- dopuszcza siň wycofanie ogrodzeŊ w 

głņb działek, 

- zabrania siň stosowania ogrodzeŊ z 

prefabrykatów betonowych, za wyjņt-

kiem takich elementów jak cokoły i 

słupki, 

i) nakazuje siň zapewnienie miejsc parkin-

gowych dla pojazdów uŐytkowników w 

obrňbie posesji przy zachowaniu wskaŎni-

ka: co najmniej 2 miejsca postojowe na 

lokal mieszkalny oraz 3 miejsca postojowe 

na 100m² pow. usługowej, 

j) ustala siň obsługa komunikacyjna bezpo-

Ōrednio z przyległych dróg publicznych lub 

za poŌrednictwem dróg wewnňtrznych; 

k) ustala siň, Őe na terenie nie moŐe powstań 

nowa działka budowlana mniejsza niŐ 

5000m², 

l) dopuszcza siň wydzielanie nowych działek 

budowlanych o powierzchni mniejszej niŐ 

okreŌlone planem wyłņcznie dla potrzeb 

lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury tech-

nicznej lub jako poszerzenia dróg, 

m) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 

budowlanych działek wydzielonych na 

podstawie prawomocnych decyzji admini-

stracyjnych pod warunkiem stosowania 

okreŌlonych w planie parametrów i 

wskaŎników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, 

n) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 

budowlanych nieruchomoŌci gruntowych 

złoŐonych z wiňcej niŐ jednej działki pod 

warunkiem stosowania okreŌlonych w 

planie parametrów i wskaŎników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, liczonych dla łņcznej powierzchni 

nieruchomoŌci gruntowej z jednoczesnym 

zachowaniem zasady, Őe powstajņca za-

budowa kubaturowa jest posadowiona na 

wszystkich działkach budowlanych wli-

czonych do bilansu terenu, 

o) obowiņzujņ zasady wydzielania działek i 

dróg wewnňtrznych: 

- zakazuje siň wyznaczania dróg we-

wnňtrznych po obu stronach jednego 

rzňdu działek, 

- dla dróg nieprzewidzianych na rysunku 

planu, ustala siň szerokoŌń drogi we-

wnňtrznej na nie mniej niŐ 8m, 

- obowiņzujņ skrzyŐowania dróg we-

wnňtrznych z drogami publicznymi i 

wewnňtrznymi pod kņtem prostym i 

zbliŐonym do kņta prostego z odpo-

wiednimi naroŐnymi Ōciňciami linii roz-

graniczajņcych; 

7) szczegółowe zasady podziału nieruchomoŌci 

objňtych planem miejscowym: 

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

9) ustala siň wysokoŌń stawki procentowej w 

wysokoŌci: 5%. 

Rozdział 7 

Ustalenia dla wód powierzchniowych,  

zieleni nieurządzonej, lasów, ogrodów  

działkowych i zieleni parkowej 

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: C2-29-ZP ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

zieleŊ parkowa otaczajņca obiekty zabytkowe; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) wobec budynków i obiektów figurujņcych 

w Rejestrze oraz Ewidencji Zabytków - 

ustala siň zakaz rozbiórki, 

b) nakazuje siň utrzymanie w dobrym stanie 

technicznym budynków i obiektów wpisa-

nych do rejestru lub ewidencji Zabytków, 

c) nakazuje siň uzgadniań wszelkie prace bu-

dowlane z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków, 

d) zakazuje siň wznoszenia nowych budyn-

ków, 

e) dopuszcza siň ciņgi komunikacyjne o na-

wierzchniach róŐnego typu, w tym utwar-

dzone i nieprzepuszczalne, przystosowane 

do ruchu pieszych, ruchu rowerowego, 

uprawiania sportów, aktywnego wypo-

czynku itp., 

f) dopuszcza siň zastosowanie nawierzchni 

utwardzonych o zwiňkszonej noŌnoŌci na 

ciņgach słuŐņcych do prac pielňgnacyj-

nych i innych zwiņzanych z bieŐņcņ eks-

ploatacjņ i utrzymaniem terenu, 

g) dopuszcza siň prowadzenie wszelkich prac 

zwiņzanych z budowņ i utrzymaniem nie-

zbňdnej infrastruktury technicznej: sieci 

wodociņgowej, oŌwietlenia terenu itp., 

h) zezwala siň na adaptacjň istniejņcego za-

bytkowego budynku na funkcjň zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej o charakte-

rze rezydencjonalnym, 

i) dopuszcza siň adaptacjň istniejņcego za-

bytkowego budynku na funkcjň usług 

oŌwiaty, kultury, działalnoŌci biurowej, 

gastronomii lub innych nieuciņŐliwych; 
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3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň utrzymanie minimalnego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej 

co najmniej 90% powierzchni działki lub 

terenu objňtego inwestycjņ, 

b) nakazuje siň porzņdkowanie gospodarki 

cieplnej przy pracach modernizacyjnych 

oraz dla nowych obiektów naleŐy wpro-

wadzań urzņdzenia spełniajņce aktualnie 

obowiņzujņce normy w zakresie emisji za-

nieczyszczeŊ i ochrony Ōrodowiska, prefe-

rowane sņ technologie oparte o energiň 

pochodzņcņ ze Ŏródeł i paliw odnawial-

nych, 

c) dopuszcza siň stosowanie kominków opa-

lanych drewnem, jedynie jako dodatkowe 

Ŏródło ogrzewania obiektów, 

d) zakazuje siň lokalizowania przedsiňwziňń 

mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōro-

dowisko w rozumieniu przepisów odrňb-

nych z wyjņtkiem inwestycji infrastruktu-

ralnych i komunikacyjnych niezbňdnych 

dla prawidłowego funkcjonowania gmin-

nych i ponad lokalnych systemów inŐynie-

ryjnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna dopuszczalna powierzchnia 

zabudowana nie wiňcej niŐ 10% po-

wierzchni działki budowlanej, 

b) ustala siň obsługa komunikacyjna od przy-

ległych ulic publicznych i wewnňtrznych, 

c) ustala siň zagospodarowanie zespołami 

zieleni niskiej i zieleni wysokiej, 

d) nakazuje siň zapewnienie miejsc parkin-

gowych dla pojazdów uŐytkowników w 

obrňbie posesji przy zachowaniu wskaŎni-

ka: co najmniej 2 miejsca postojowe na 

lokal mieszkalny oraz 3 miejsca postojowe 

na 100m² pow. usługowej; 

e) ustala siň nakaz utrzymania zachowanych 

granic i struktury geodezyjnej terenu; 

 

 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

8) ustala siň wysokoŌń stawki procentowej w 

wysokoŌci: 0%. 

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: C2-2-ZL, C2-3-ZL, C2-8-ZL, C2-

16-ZL, C2-17-ZL, C2-19-ZL, C2-21-ZL, C2-23-ZL, 

C2-25-ZL, C2-27-ZL, C2-32-ZL, C2-34-ZL, C2-37-

ZL, C2-291-ZL, C2-292-ZL ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

las; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) zakazuje siň wznoszenia budynków, 

b) dopuszcza siň prowadzenie prac i robót 

budowlanych w takim zakresie, w jakim 

słuŐņ prawidłowemu kształtowaniu wa-

runków wodno gruntowych i gospodarce 

zieleniņ; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

7) szczegółowe zasady podziału nieruchomoŌci 

objňtych planem miejscowym: 

zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

9) ustala siň wysokoŌń stawki procentowej w 

wysokoŌci: 0%. 

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami, C2-14-WS, C2-30-WS, C2-38-

WS, C2-39-WS, ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

wody powierzchniowe - cieki i zbiorniki natu-

ralne i przekształcone; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) zakazuje siň wznoszenia budynków, 

b) dopuszcza siň prowadzenie prac i robót 

budowlanych w takim zakresie, w jakim 

słuŐņ prawidłowemu kształtowaniu wa-

runków wodno gruntowych i gospodarce 

wodnej; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

a) nakazuje siň zachowanie naturalnych 

brzegów rzeki dopuszczajņc prowadzenie 

prac regulacyjnych i z zakresu bieŐņcego 

utrzymania w zakresie niezbňdnym dla 

rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej 

oraz słuŐņcym poprawie warunków wod-

no gruntowych. plan zaleca przeprowa-

dzenie prac renaturalizacyjnych i odtwo-

rzeniowych w stosunku do skanalizowa-

nych i sztucznie ukształtowanych odcin-

ków brzegów zbiorników i cieków, 

b) nakazuje siň utrzymanie co najmniej 90% 

powierzchni biologicznie czynnej, 

c) dopuszcza siň odprowadzanie wód opa-

dowych i Ōcieków deszczowych w sposób 

okreŌlony w przepisach odrňbnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza siň działania w zakresie regula-

cji wód powierzchniowych, ich piňtrzenia i 

retencji, 

b) nakazuje siň obsługa komunikacyjna od 

przyległych ulic publicznych i wewnňtrz-

nych; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

8) ustala siň wysokoŌń stawki procentowej w 

wysokoŌci: 0%. 

Rozdział 8 

Ustalenia dla terenów komunikacji 

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: C2-31-KD-Z, ustala siň: 

 

1) przeznaczenie terenu, 

obsługa komunikacji drogowej, ulice, drogi 

zbiorcze; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) ustala siň uŐytkowanie terenów jako ulic 

miejskich, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych 

zjazdów, nie dopuszcza siň realizowania 

nowych zjazdów na przyległe tereny, 

c) dopuszcza siň realizacjň zjazdów projek-

towanych na drogi publiczne i wewnňtrz-

ne na zasadach uzgodnionych z zarzņdcņ 

drogi, 

d) dopuszcza siň umieszczanie noŌników re-

klamowych na nastňpujņcych zasadach: 

- nakazuje siň zachowanie pełnej ekspo-

zycji budynków objňtych ochronņ kon-

serwatorskņ, 

- zakazuje siň umieszczania noŌników re-

klamowych w sposób powodujņcy 

przesłanianie wartoŌciowych elemen-

tów architektury, urbanistyki, 

- nakazuje siň umieszczanie noŌników 

reklamowych w sposób nie powodujņ-

cy utrudnieŊ w ruchu kołowym i pie-

szym, 

- nakazuje siň zachowanie minimum 

2,5m odległoŌci od koron drzew doro-

słych i 10 m od pni drzew młodych, 

- zakazuje siň umieszczania noŌników re-

klamowych w sposób powodujņcy po-

garszanie warunków wegetacyjnych 

drzew lub przycinanie gałňzi, 

- zakazuje siň umieszczania noŌników re-

klamowych w sposób ograniczajņcy 

widocznoŌń z kamer wizyjnych systemu 

monitoringu, 

e) dopuszcza siň: 

- realizacjň elementów wyposaŐenia uli-

cy takich jak; jezdnie, chodniki, elemen-

ty organizacji ruchu zieleŊ, trawniki, 

oŌwietlenie itp., 

- lokalizowanie sieci infrastruktury miej-

skiej w liniach rozgraniczajņcych; 

3) szczegółowe zasady podziału nieruchomoŌci 

objňtych planem miejscowym: 

zezwala siň na podział zgodnie z liniami roz-

graniczajņcymi; 

4) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 
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5) ustala siň wysokoŌń stawki procentowej w 

wysokoŌci: 0%. 

§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: C2-9-KD-L, C2-13-KD-L, C2-40-

KD-L ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

obsługa komunikacji drogowej, drogi lokalne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) nakazuje siň uŐytkowanie terenów jako 

ulic miejskich, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych 

zjazdów, lokalizowanie nowych zjazdów; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala siň szerokoŌń w liniach rozgranicza-

jņcych: jak na rysunku planu, 

b) zakazuje siň wznoszenia budynków, 

c) dopuszcza siň umieszczanie noŌników re-

klamowych na nastňpujņcych zasadach: 

- nakazuje siň zachowanie pełnej ekspo-

zycji budynków objňtych ochronņ kon-

serwatorskņ, 

- zakazuje siň umieszczania reklam i no-

Ōników w sposób powodujņcy przesła-

nianie wartoŌciowych elementów ar-

chitektury, urbanistyki, 

- nakazuje siň umieszczanie noŌników 

reklamowych w sposób nie powodujņ-

cy utrudnieŊ w ruchu kołowym i pie-

szym, 

- nakazuje siň zachowanie minimum 

2,5m odległoŌci od koron drzew doro-

słych i 10m od pni drzew młodych, 

- zakazuje siň umieszczania noŌników re-

klamowych reklam w sposób powodu-

jņcy pogarszanie warunków wegeta-

cyjnych drzew lub przycinanie gałňzi, 

 

- zakazuje siň umieszczania noŌników re-

klamowych reklam w sposób ograni-

czajņcy widocznoŌń z kamer wizyjnych 

systemu monitoringu, 

d) dopuszcza siň: 

- elementy wyposaŐenia ulicy takie jak; 

jezdnie, chodniki, elementy organizacji 

ruchu itp., 

- lokalizowanie sieci infrastruktury miej-

skiej w pasie ruchu; 

e) zezwala siň na podział zgodnie z liniami 

rozgraniczajņcymi; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

8) ustala siň wysokoŌń stawki procentowej w 

wysokoŌci: 0%. 

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: C2-11-KD-D, C2-22-KD-D, C2-

28-KD-D, C2-101-KD-D, C2-121-KD-D, ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

obsługa komunikacji drogowej, drogi dojaz-

dowe; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) nakazuje siň uŐytkowanie terenów jako 

ulice drogi miejskie o priorytetowej roli 

komunikacji kołowej, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych 

zjazdów, moŐliwoŌci dojazdu do budyn-

ków jak i parkowania pojazdów za zgodņ i 

na zasadach ustalonych przez zarzņdcň 

drogi; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala siň szerokoŌń w liniach rozgranicza-

jņcych: jak na rysunku planu, 

b) zakazuje siň wznoszenia budynków, 
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c) dopuszcza siň umieszczanie noŌników re-

klamowych na nastňpujņcych zasadach: 

- nakazuje siň zachowanie pełnej ekspo-

zycji budynków objňtych ochronņ kon-

serwatorskņ, 

- zakazuje siň umieszczania noŌników re-

klamowych w sposób powodujņcy 

przesłanianie wartoŌciowych elemen-

tów architektury, urbanistyki, 

- zezwala siň na umieszczanie noŌników 

reklamowych w sposób nie powodujņ-

cy utrudnieŊ w ruchu kołowym i pie-

szym, 

- nakazuje siň zachowanie minimum 

2,5m odległoŌci od koron drzew doro-

słych i 10m od pni drzew młodych, 

- zakazuje siň umieszczania noŌników re-

klamowych w sposób powodujņcy po-

garszanie warunków wegetacyjnych 

drzew lub przycinanie gałňzi, 

- zakazuje siň umieszczania noŌników re-

klamowych w sposób ograniczajņcy 

widocznoŌń z kamer wizyjnych systemu 

monitoringu, 

d) dopuszcza siň: 

- realizacjň elementów wyposaŐenia uli-

cy takich jak; jezdnie, chodniki, elemen-

ty organizacji ruchu zieleŊ, trawniki, 

oŌwietlenie itp., 

- lokalizowanie sieci infrastruktury miej-

skiej w liniach rozgraniczajņcych; 

e) zezwala siň na podział zgodnie z liniami 

rozgraniczajņcymi; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

nie ustala siň z uwagi na niewystňpowanie 

przedmiotu zapisów; 

8) ustala siň wysokoŌń stawki procentowej w 

wysokoŌci: 0%. 

§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami C2-4-KD-W, C2-5-KD-W, C2-7-

KD-W, C2-35-KD-W, C2-111-KD-W ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

obsługa komunikacji drogowej, drogi we-

wnňtrzne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) nakazuje siň uŐytkowanie terenów jako 

ulice miejskie, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych 

zjazdów, moŐliwoŌń lokalizowania nowych 

zjazdów na działki za zgodņ i na zasadach 

ustalonych przez zarzņdcň drogi; 

3) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala siň szerokoŌń w liniach rozgranicza-

jņcych: jak na rysunku planu, 

b) zakazuje siň wznoszenia budynków, 

c) zakazuje siň lokalizowania noŌników re-

klamowych za wyjņtkiem znaków i ozna-

czeŊ wymaganych przepisami odrňbnymi 

oraz elementów gminnego systemu in-

formacji przestrzennej, 

d) dopuszcza siň lokalizowanie sieci infra-

struktury miejskiej w pasie ruchu; 

e) zezwala siň na podział zgodnie z liniami 

rozgraniczajņcymi; 

4) ustala siň wysokoŌń stawki procentowej w 

wysokoŌci: 0%. 

Dział IV 

Ustalenia końcowe 

§ 32. Z dniem wejŌcia w Őycie planu na ob-

szarze objňtym jego granicami, tracņ moc usta-

lenia niŐej wymienionych uchwał: 

uchwała nr 381/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku 

Mazowieckim z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenów w mieŌcie Gro-

dzisk Mazowiecki (Dz. Urz. Województwa Mazo-

wieckiego z dnia 21 maja 2005r. Nr 115, poz. 

3407), 

uchwała nr 517/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku 

Mazowieckim z dnia 23 listopada 2005r. w spra-

wie sprostowania oczywistych błňdów w uchwa-

le nr 381/2005 (Dz. Urz. Województwa Mazo-

wieckiego z dnia 21 grudnia 2005r. Nr 281, poz. 

10633), 

uchwała nr 564/2006 Rady Miejskiej w Grodzisku 

Mazowieckim z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie 

sprostowania błňdu (Dz. Urz. Województwa Ma-

zowieckiego z dnia 24 marca 2006r. Nr 58, poz. 

1828). 

§ 33. Wykonanie uchwały powierza siň Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

§ 34. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  

30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-

dowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczņca Rady Miejskiej: 

Alicja Pytlińska 
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Załņcznik nr 2 

do uchwały nr 689/2010 

Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 

z dnia 31 sierpnia 2010r. 

 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŏONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU MIEJ-

SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla czňŌci terenu miasta Grodziska Mazowieckiego –Jednostka C2 

 
Lp. Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imiň, 

nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 

zgłaszajņcego uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 

nieruchomoŌci, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu planu 

dla nierucho-

moŌci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie 

Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady 

Miejskiej załņcznik nr 2 

do uchwały nr 689/2010 

z dnia 31 sierpnia 2010r. 

Uwagi 

Uwaga 

uwzglňd-

niona 

Uwaga  

nieuwzglňd-

niona 

Uwaga 

uwzglňd-

niona 

Uwaga 

nieuwzglňd-

niona 

1. 14.06.10 Ochrona danych 

osobowych 

Wniosek o: 

1. uzupełnienie zapisów planu o 

dopuszczeniu budowy budynków 

gospodarczych w tym garaŐy w skali i 

formie architektonicznej dopasowanej 

do budynku mieszkalnego 

2. dla nowej zabudowy mieszkalnej – 

dwie kondygnacje nadziemne z płaskim 

dachem 

Dz. Nr ew. 33 

obr. 70 przy 

ul. Prostej i Zacisze 

C2 10MN  X  x Ad.1 zapis nic nie 

znaczņcy, nic nie wnosi 

do ustaleŊ planu. 

Ad.2 rozwiņzania 

odrzucone z uwagi na 

istniejņcņ zabudowň 

ekstensywnņ niskņ ze 

spadzistymi dachami 

2 14.06.10 Ochrona danych 

osobowych 

Wniosek o uzupełnienie zapisów planu 

o dopuszczeniu budowy budynków 

gospodarczych w tym garaŐy w skali i 

formie architektonicznej dopasowanej 

do budynku mieszkalnego 

 C2 10MN  X  x Proponowany zapis nic 

nie wnosi do ustaleŊ 

planu 

3 14.06.10 Ochrona danych 

osobowych 

1. Uwzglňdnienie szerokoŌci 12m ulicy 

Prostej na wysokoŌci nieruchomoŌci 

wnioskodawczyni; 

2. Naniesienie drogi obsługujņcej nowo 

wydzielone działki przy posesji 

Prosta 11; 

3. Dopuszczenie budowy budynków 

gospodarczych w tym garaŐy w skali i 

formie architektonicznej dopasowanej 

do budynku mieszkalnego. 

Rejon wzdłuŐ ulicy 

Prostej w kwartale 

C2 10 MN 

C2 10MN 1 X 

 

 

2 X 

 

 

 

 

 

3 X 

  

 

 

 

 

x 

AD.3 Plan dopuszcza 

budowň budynków 

gospodarczych i garaŐ 

zapis nie wnosi nic do 

ustaleŊ planu 

4 15.06.10 Ochrona danych 

osobowych 

Wniosek o wystņpienie do Wojewody z 

wnioskiem o zgody na zmianň terenów 

leŌnych na nieleŌne w celu uzyskania 

prawa do zabudowy działki. 

Dz. Nr ew. 18/10 

obr. 72 przy 

ul. NadarzyŊskiej 

C2 -37ZL  X  x Uwaga nie uwzglňd-

niona z uwagi na 

ochronň gruntów 

leŌnych 

5 15.06.10 Ochrona danych 

osobowych 

Sprzeciw dla zabudowy szeregowej do 

wysokoŌci 4 kondygnacji, dla działek o 

powierzchni biologicznie czynnej min 

15%, 

  X    Plan nie zawiera takich 

zapisów. Sprzeciw 

zatem uwaŐa siň za 

uznany. 

6 15.06.10 Ochrona danych 

osobowych 

12MW- przywróciń drogň po granicy 

obszaru 

10MN- wprowadziń drogň gminnņ 

1MN- wrysowań drogň gminnņ 

  X     

 

Załņczniki: 

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

Przewodniczņca Rady Miejskiej: 

Alicja Pytlińska 

 

 

Załņcznik nr 3 

do uchwały nr 689/2010 

Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 

z dnia 31 sierpnia 2010r. 

 

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu czňŌci miasta Grodziska Mazowieckiego jednostka C2 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. 

zm.) okreŌla siň nastňpujņcy sposób realizacji 

oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 

własnych gminy: zapisanych w niniejszym pla-

nie: 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej słuŐņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 

mieszkaŊców stanowiņ, zgodnie z art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 z póŎn. zm.) – zadania własne gmi-

ny. 
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2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwesty-

cje w liniach rozgraniczajņcych poszcze-

gólnych dróg publicznych, w tym prowa-

dzenie robót budowlanych obejmujņcych 

drogi, infrastrukturň technicznņ i zieleŊ; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlo-

kalizowane w lub poza liniami rozgranicza-

jņcymi dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

naleŐņce do zadaŊ własnych gminy to realizacja 

robót budowlanych obejmujņcych gminne drogi 

publiczne przeznaczone w planie pod takņ funk-

cje oraz realizacja sieci wodociņgowej i kanaliza-

cyjnej. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w 

§ 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgod-

nie z obowiņzujņcymi przepisami w tym min. 

ustawņ prawo budowlane, ustawņ o zamó-

wieniach publicznych, samorzņdzie gmin-

nym, gospodarce komunalnej i ochronie Ōro-

dowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji okreŌlony w § 2, 

moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņ-

cym siň postňpem techniczno - technologicz-

nym, zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej 

dostňpnej techniki (okreŌlonej w ustawie z 

dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ōro-

dowiska (t. j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z 

póŎn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia 

ustaleŊ planu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 

paliw gazowych, energii elektrycznej lub cie-

pła realizowane bňdņ w sposób okreŌlony w 

przepisach ustawy Prawo energetyczne z 

dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 2006r. 

Nr 89, poz. 625 ze zm.); 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakre-

sie infrastruktury technicznej nie wyszczegól-

nionych w § 2 odbywań siň bňdzie na pod-

stawie umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 

gminy, ujňtych w niniejszym planie podlega 

przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, 

poz. 1240 z póŎn. zm.), przy czym: 

1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała 

Rady Miejskiej; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu 

miasta uchwala siň w uchwale budŐetowej. 

§ 5. 

1. Zadania z zakresu realizacji robót budowla-

nych przy drogach gminnych finansowane 

bňdņ z budŐetu gminy lub na podstawie po-

rozumieŊ z innym podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgo-

wej i kanalizacyjnej finansowane bňdņ na 

podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowa-

dzaniu Ōcieków z dnia 7 czerwca 2001r. 

(t.jedn. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŎn. zm.) 

w oparciu o wieloletnie plany inwestycyjne. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-

nych i gazowych finansowane bňdņ na pod-

stawie przepisów ustawy prawo energetycz-

ne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 

2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

4. Ponadto teren objňty niniejszym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego 

obejmuje równieŐ tereny zainwestowane z 

urzņdzonymi w czňŌci drogami, ze zrealizo-

wanņ w czňŌci sieciņ i urzņdzeniami infra-

struktury technicznej oraz drogami gminny-

mi. 

 

Przewodniczņca Rady Miejskiej: 

Alicja Pytlińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


