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Uchwała  Nr XXXIX / 53 /09 
Rady Gminy Leoncin 

z  dnia  2 grudnia 2009 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowo�ci Nowy Wilków, gmina Leoncin 

Na podstawie art. 18  ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 - tekst jednolity z pó�niejszymi zmianami) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.), w zwi�zku z uchwał�                  
nr IV/22/07  Rady Gminy Leoncin z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Leoncin (uchwała Gminnej Rady Narodowej w Leoncinie, nr XVIII/11/87 z dnia                       
18 grudnia 1987r.) Rada Gminy Leoncin, po stwierdzeniu zgodno�ci ze „Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leoncin”  
(uchwała Rady Gminy Leoncin, nr XI/61/2001 z dnia 26.09.2001r.) postanawia, co 
nast�puje: 

R O Z D Z I A Ł   1 

USTALENIA OGÓLNE  

   § 1. 

1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmuj�cy obszar 
miejscowo�ci Nowy Wilków, stanowi�cy zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Leoncin na obszarze miejscowo�ci Nowy 
Wilków, zwany dalej planem. 

2. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 

1) cz��� tekstowa, stanowi�ca tre�� uchwały. 

2) cz��� graficzna, na któr� składa si� rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowi�cy 
zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3) lista nieuwzgl�dnionych uwag do projektu planu, wraz z rozstrzygni�ciami 
dotycz�cymi sposobu ich rozpatrzenia, stanowi�ca zał�cznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania, stanowi�ce zał�cznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. 

 Dla terenów obj�tych planem trac� moc ustalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowi�zuj�cych przed uchwaleniem niniejszego 
planu. 

§ 3. 

Niniejsza uchwała składa si� z dziesi�ciu rozdziałów: 

1. Ustalenia ogólne; 

2. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania; 
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3. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego; 

4. Ochrona �rodowiska i przyrody; 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

6. Kształtowanie przestrzeni publicznej; 

7. Komunikacja; 

8. Infrastruktura techniczna; 

9. Tymczasowe zagospodarowanie, urz�dzanie i u�ytkowanie terenów; 

10. Ustalenia ko�cowe.  

§ 4. 

Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1. ustawie – nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717  
z pó�niejszymi zmianami); 

2. przepisach odr�bnych – nale�y przez to rozumie� przepisy ustaw wraz  
z aktami wykonawczymi; 

3. planie – nale�y przez to rozumie� ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, o ile z tre�ci przepisu  
nie wynika inaczej; 

4. uchwale – nale�y przez to rozumie� niniejsza uchwał�, o ile z tre�ci przepisu  
nie wynika inaczej; 

5. rysunku planu – nale�y przez to rozumie�, stanowi�cy integraln� cz��� planu, 
rysunek w skali 1:2000, stanowi�cy zał�cznik nr 1 do uchwały; 

6. symbolu – nale�y przez to rozumie� symbol terenu funkcjonalnego lub terenu 
komunikacji okre�lony odpowiednio symbolem literowym i numerem, wyró�niaj�cym 
go spo�ród innych terenów; 

7. terenie – nale�y przez to rozumie� teren funkcjonalny lub teren komunikacji  
dla którego obowi�zuj� ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczaj�cymi oraz 
okre�lony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

8. przeznaczeniu podstawowym – nale�y przez to rozumie� przeznaczenie, które 
musi przewa�a� na danym terenie – nie mo�e obejmowa� mniej ni� 70% 
powierzchni u�ytkowej zlokalizowanych na tym terenie budynków;  

9. przeznaczeniu uzupełniaj�cym – nale�y przez to rozumie� przeznaczenie, które 
nie mo�e przewa�a� na danym terenie – nie mo�e obejmowa� wi�cej ni� 30% 
powierzchni u�ytkowej zlokalizowanych na tym terenie budynków;  

10. wska�niku intensywno�ci zabudowy działki - nale�y przez to rozumie� stosunek 
powierzchni zabudowy obiektu na danej działce budowlanej, do powierzchni tej 
działki; 

11. linii rozgraniczaj�cej - nale�y przez to rozumie� lini� b�d�c� granic� pomi�dzy 
terenami o ró�nym sposobie u�ytkowania, zagospodarowania lub ró�nym 
przeznaczeniu podstawowym (ró�nej funkcji), w tym równie� pomi�dzy terenami 
dróg a terenami przeznaczonymi pod zabudow� b�d� b�d�cymi w u�ytkowaniu 
rolnym lub le�nym; 

12. linii zabudowy – nale�y przez to rozumie� lini� ustalon� niniejszym planem, 
okre�laj�c� najmniejsz� (nieprzekraczaln�) dopuszczaln� odległo�� płaszczyzny 
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elewacji noworealizowanego budynku od linii rozgraniczaj�cej terenu b�d� kraw�dzi 
jezdni ulicy lub drogi; 

13.  usługach nieuci��liwych – nale�y przez to rozumie� usługi handlu detalicznego,  

     gastronomii, rzemiosła nieuci��liwego (z wył�czeniem warsztatów obsługi       

     samochodów i stacji paliw), administracji i bezpiecze�stwa publicznego, ł�czno�ci,  

     informacji, nauki i o�wiaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, kultury  
     i rozrywki, usługi turystyczne, hotelarskie, rekreacji i sportu, banków i innych  
     o analogicznym do powy�szych charakterze i stopniu uci��liwo�ci, których celem  

     jest zaspokajanie potrzeb ludno�ci, a których funkcjonowanie: 

1) nie polega na wytwarzaniu dóbr materialnych bezpo�rednimi metodami 
przemysłowymi; 

2) nie powoduje przekroczenia �adnego z parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uci��liwych oddziaływa� na �rodowisko poza zajmowanym 
terenem inwestycji, w rozumieniu przepisów ochrony �rodowiska; 

3) nie jest �ródłem uci��liwych lub szkodliwych odpadów; 

4) w �aden inny sposób nie pogarsza warunków u�ytkowania terenów 
s�siaduj�cych np. przez emisj� nieprzyjemnych zapachów, dymów, hałasu; 

14. urz�dzeniach infrastruktury i obsługi technicznej gminy - nale�y przez to     

      rozumie� wszelkie zagospodarowanie, urz�dzenia oraz sie� instalacji:      

      wodoci�gowej, kanalizacyjnej, telefonicznej, gazowej, energetycznej oraz  

      umo�liwiaj�cej wymian� informacji wraz z urz�dzeniami technicznymi niezb�dnymi  

      do prawidłowego zaspokajania potrzeb mieszka�ców;

15. proekologicznych systemach cieplnych – nale�y przez to rozumie� systemy  

      cieplne wykorzystuj�ce: gaz ziemny lub płynny, olej opałowy niskosiarkowy, energi�  

      elektryczn�, wiatrow�, słoneczn�, pompy cieplne biomas�, itp. 

16. terenie biologicznie czynnym – nale�y przez to rozumie� teren z nawierzchni�  

     ziemn� urz�dzon� w sposób zapewniaj�cy naturaln� wegetacj�, a tak�e 50%  

     powierzchni tarasów i stropodachów z tak� nawierzchni�, nie mniej ni� 10 m2,  
     oraz wod� powierzchniow� na tym terenie; 

17.zieleni - rozumie si� przez to zespoły ro�linno�ci spełniaj�ce cele wypoczynkowe,  

     zdrowotne, dydaktyczno - wychowawcze i estetyczne; 

18. klasie drogi - rozumie si� przez to przyporz�dkowanie drodze publicznej  

      odpowiednich parametrów technicznych, wynikaj�cych z cech funkcjonalnych; 

§ 5. 

Celem regulacji zawartych w planie jest okre�lenie: 

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym  przeznaczeniu  
lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3. zasad ochrony �rodowiska i przyrody i krajobrazu kulturowego; 
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4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

5. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych 
ochronie, ustalonych na podstawie odr�bnych przepisów; 

6. parametrów i wska�ników  kształtowania zabudowy  oraz zagospodarowania 
terenu,  w tym  linii zabudowy, gabarytów obiektów i wska�ników intensywno�ci 
zabudowy; 

7. szczegółowych zasad podziałów nieruchomo�ci; 

8. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczania w ich 
u�ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;  

9. szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomo�ci;  

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

11. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania i u�ytkowania 
terenów; 

12. stawek procentowych, na podstawie których ustala si� jednorazowa opłat�  
z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci na skutek uchwalenia planu. 

§ 6. 

Na obszarze obj�tym planem nie zachodz� przesłanki do okre�lenia: 

1. granic i sposobów zagospodarowania terenów zagro�onych osuwaniem si� mas 
ziemnych;   

2. granic i sposobów zagospodarowania terenów nara�onych na niebezpiecze�stwo 
powodzi;   

§ 7. 

1. Rysunek planu obowi�zuje w zakresie ustale�: 

1) granic obszaru obj�tego planem; 

2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu lub ró�nych zasadach  
zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy terenów; 

4) przeznaczenia terenów funkcjonalnych i terenów komunikacji, okre�lonych 
odpowiednio symbolem literowym i numerem wyró�niaj�cym je spo�ród innych 
terenów. 

R O Z D Z I A Ł   2 

PRZEZNACZENIE TERENÓW  
I  SPOSOBY  ICH  ZAGOSPODAROWANIA  

§ 8. 

Przedmiotem planu s� ustalenia dotycz�ce terenów: 

1.  zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywno�ci, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN; 

2.  zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem RM; 
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3.  usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywno�ci, oznaczone 
na rysunku planu symbolem U.MN; 

4.  zieleni naturalnej, , oznaczonych na rysunku planu symbolem Z; 

5.  u�ytków rolnych: upraw polowych, ł�k, pastwisk i zieleni naturalnej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem R.Z; 

6.  Kampinoskiego Parku Narodowego, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN; 

7.  lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL; 

8.  przeznaczonych do zalesie�, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZLD;  

9.  wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS; 

10.  rowów melioracyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WR; 

11.  dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD, w szczególno�ci:   

1) drogi zbiorczej   -  KDZ,
2) dróg lokalnych   -  KDL,
3) dróg dojazdowych   -  KDD; 

12.  dróg wewn�trznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW; 

§ 9. 

 Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 

1 MN    -  pow. ok. 3,90 ha 
2 MN   – pow. ok. 0,50 ha 
3 MN   – pow. ok. 0,92 ha 
4 MN   – pow. ok. 0,27 ha  
5 MN   – pow. ok. 1,58 ha 
7 MN   – pow. ok. 0,87 ha 
8 MN   – pow. ok. 0,85 ha 
9 MN   – pow. ok. 4,97 ha 
12 MN  – pow. ok. 1,00 ha 
14 MN  – pow. ok. 5,40 ha 
16 MN  – pow. ok. 7,90 ha 
17 MN  – pow. ok. 0,15 ha 
18 MN  – pow. ok. 0,15 ha 
20 MN  – pow. ok. 0,55 ha 
22 MN  – pow. ok. 0,53 ha 
23 MN  -  pow. ok. 0,18 ha 
25 MN  – pow. ok. 1,25 ha 
27 MN  – pow. ok. 2,55 ha 
28 MN  – pow. ok. 0,90 ha 
29 MN  – pow. ok. 0,50 ha 
30 MN  – pow. ok. 0,70 ha 
33 MN  – pow. ok. 1,84 ha 
34 MN  – pow. ok. 0,92 ha 
36 MN  – pow. ok. 0,15 ha 
38 MN  – pow. ok. 3,81 ha 
39 MN  – pow. ok. 0,45 ha 
40 MN  – pow. ok. 0,60 ha 
41 MN  – pow. ok. 0,68 ha 
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42 MN  – pow. ok. 0,65 ha 
44 MN  – pow. ok. 1,70 ha 
45 MN  – pow. ok. 4,63 ha 
46 MN  – pow. ok. 1,04 ha 
47 MN  – pow. ok. 0,45 ha 
128 MN  – pow. ok. 0,09 ha, ustala si�: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�,  
o niskim wska�niku zabudowy – do 30% powierzchni działki; 

2. Przeznaczenie uzupełniaj�ce terenu - pod lokalizacj� nieuci��liwych funkcji 
usługowych. Uci��liwo�� planowanych obiektów usługowych winna si� zamkn��  
w granicach wyznaczonych dla nich terenów.  

3. Dopuszcza si� realizacj� infrastruktury towarzysz�cej funkcji podstawowej  
i uzupełniaj�cej, takiej jak: gara�e, budynki gospodarcze, miejsca postojowe dla 
samochodów, infrastruktura techniczna, doj�cia i dojazdy, ogrodzenia i mała 
architektura; 

4. Utrzymuje si� istniej�c� zabudow� mieszkaniow� i towarzysz�c� gospodarcz� oraz 
istniej�ce siedliska rolnicze z przekształceniem ich na cele jedynie mieszkaniowe. 

5. Dopuszcza si� wymian�, rozbudow�, przebudow�, nadbudow� oraz zmian� funkcji 
istniej�cych budynków na zasadach okre�lonych w niniejszym paragrafie. 

6. Dopuszcza si� mo�liwo�� poprowadzenia niezb�dnych dróg wewn�trznych, poza 
ustalonymi niniejszym planem oraz innych urz�dze� komunikacji kołowej, pieszej  
i rowerowej; 

7. Obsług� komunikacyjn� poprzez istniej�cy układ komunikacyjny: 01 KDZ - droga 
powiatowa nr 2401 W), drogi lokalne 02, 03 i 04 KDL oraz planowane do 
modernizacji i budowy drogi dojazdowe 05 i 06 KDD i drogi wewn�trzne KDW, 
zgodnie z rysunkiem planu. Obsług� komunikacyjn� terenu 17 MN – od drogi 
powiatowej 01 KDZ poprzez wydzielenie drogi wewn�trznej lub ustanowienie 
słu�ebno�ci dojazdu na terenie 16 MN oraz przekroczenie kanału Kromnowskiego 
(zgodnie z ustaleniami  § 13, pkt 2). Obsług� komunikacyjn� terenu 46 MN – od 
drogi 010 KDW poprzez wydzielenie dróg wewn�trznych na terenie 38 MN oraz 
przekroczenie rowu melioracyjnego (zgodnie z ustaleniami  § 14, pkt 2); 

8. Ka�da działka musi mie� zapewniony dost�p do drogi publicznej bezpo�redni lub za 
po�rednictwem dróg wewn�trznych o szeroko�ci zgodnej z ustaleniami § 31 i 32; 

9. Podziału działek przyległych do drogi powiatowej 01 KDZ nale�y dokonywa�  
w porozumieniu z zarz�dc� drogi; 

10. Zakaz lokalizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko  
w rozumieniu przepisów o ochronie �rodowiska (za wyj�tkiem urz�dze�
infrastruktury i obiektów obsługi technicznej) oraz wszelkiej produkcji i usług 
mechaniki pojazdowej, handlu typu bazarowego oraz dystrybucji takich towarów jak: 
gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne;

11. Zakaz realizacji usług uci��liwych i składowania jakichkolwiek odpadów;

12. Mo�liwo�� podziału na działki budowlane, przy czym minimalna powierzchnia 
wydzielanej działki powinna mie� nie mniej ni� 1 000 m2, z tolerancj� 20% 
wynikaj�c� z indywidualnych warunków terenowych, a szeroko�� frontu działki 
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minimum 20,0 m. W terenach zainwestowanych, jako uzupełnienie istniej�cej 
zabudowy, dopuszcza si� wydzielanie działek o powierzchni min. 700 m2 ; 

13. Na istniej�cych działkach o szeroko�ci poni�ej 18,0 m dopuszcza si� lokalizacj�
budynku mieszkalnego na granicy działki; 

14. Działki zabudowy mieszkaniowej, powstałe w wyniku scalania i podziału 
nieruchomo�ci musz� mie� nie mniej ni� 1 000 m2 powierzchni, minimum 20 m 
frontu a k�t zawarty pomi�dzy granicami działek a lini� drogi nie mo�e by� mniejszy 
ni� 60O; 

15. Minimum 50% powierzchni działki budowlanej powinno pozosta� jako biologicznie 
czynne (z uwzgl�dnieniem ustale� zawartych w punkcie 16);

16. Na wydzielanych działkach budowlanych, zawieraj�cych fragmenty lasu (na 
terenach 22 MN, 25 MN i 33 MN), ustala si� konieczno��:

1) zachowania minimum 80% powierzchni le�nej na działce jako terenu biologicznie 
czynnego; 

2) zachowania i ochrony najcenniejszego drzewostanu;

17. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala si�: 

1) od strony zbiorczej drogi powiatowej 01 KDZ w odległo�ci 15,0 m. od  kraw�dzi 
jezdni tej drogi. 

2) od strony dróg lokalnych – 02, 03 i 04 KDL, w odległo�ci 12,0 m. od kraw�dzi 
jezdni tych dróg. 

3) od strony dróg dojazdowych – 05 i 06 KDD, w odległo�ci min. 5,0 m. od linii 
rozgraniczaj�cej tych dróg. 

4) od strony dróg wewn�trznych w odległo�ci min. 5,0 m. od linii rozgraniczaj�cej 
tych dróg. 

5) na terenie 45 MN – w odległo�ci 15,0 m od południowej granicy terenu. 

6) dla zainwestowania uzupełniaj�cego na terenach istniej�cej zwartej zabudowy  
dopuszcza si� lini� zabudowy w nawi�zaniu do istniej�cej, wyznaczonej przez 
s�siednie budynki. 

7) od Kanału Kromnowskiego w odległo�ci min. 20,0 m. 

8) od granicy Kampinoskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000  
w odległo�ci min. 100,0 m. 

9) od korony rowów melioracyjnych w odległo�ci min. 5,0 m.

18. Przy zagospodarowaniu terenów nale�y uwzgl�dni� istniej�ce elementy 
infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV,  
SN 15 kV, sie� wodoci�gowa, linia telekomunikacyjna) a wszelkie działania z nimi 
zwi�zane nale�y wykonywa� w porozumieniu  i na zasadach ustalonych z zarz�dc�
sieci; 

19. Na wyznaczonych planem terenach dopuszcza si� mo�liwo�� lokalizacji 
niezb�dnych stacji transformatorowych SN / NN. 

20. Przy zagospodarowaniu terenów wyznaczonych pod zainwestowanie, poło�onych 
pomi�dzy istniej�cymi drogami a u�ytkami rolnymi i le�nymi, ustala si� obowi�zek 
zapewnienia dojazdu do tych terenów rolnych i le�nych. 
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21. Przy lokalizacji zabudowy na terenach 1 i 7 MN nale�y uwzgl�dni� dotychczasowy 
przebieg rowu melioracyjnego (zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 34); 

22. Mo�liwo�� realizacji zabudowy mieszkaniowej wolnostoj�cej o wysoko�ci do  
2 kondygnacji nadziemnych, dachami dwu- lub wielospadowymi o k�cie nachylenia 
połaci 30-45° pokrytymi dachówk � ceramiczn� lub materiałami 
dachówkopodobnymi, kalenicami na wysoko�ci maksimum 11,0 m nad poziom 
istniej�cego terenu. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,60 m 
nad poziom terenu przy wej�ciu do budynku. Poziom posadowienia posadzki 
parteru dla obiektów stanowi�cych uzupełnienie istniej�cej zabudowy dopuszcza si�
na wysoko�ci nawi�zuj�cej do istniej�cej s�siedniej zabudowy; 

23. Jeden budynek mieszkalny nie mo�e mie� wi�cej ni� 2 lokale mieszkalne; 

24. Zabudowa usługowa, gara�owa i gospodarcza mo�e by� realizowana jako 
wolnostoj�ca (1 kondygnacja o maksymalnej wysoko�ci 8,0 m), wbudowana lub 
zespolona z brył� budynku mieszkalnego; 

25. Dla działki budowlanej o funkcji mieszkaniowej nale�y zapewni� w ramach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny, co najmniej 2 miejsca postojowe 
samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny (w tym miejsce w gara�u), w 
sytuacji działki o funkcji mieszkalno – usługowej liczb� miejsc postojowych nale�y 
zwi�kszy� o ilo�� wynikaj�c� z punktu 24; 

26. Dla funkcji usługowej nale�y zapewni�: 

1) 1 miejsce parkingowe na 10 m2 powierzchni u�ytkowej usług handlu, nie mniej 
jednak ni� 1 miejsce, 

2) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach usług gastronomii, nie mniej 
jednak ni� 3 miejsca, 

3) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni u�ytkowej usług innych, nie mniej 
jednak ni� 3 miejsca, 

4) 3 miejsca parkingowe na ka�dych 10 zatrudnionych, 

27. Ogrodzenia - jako a�urowe, o wysoko�ci do 1,60 m, realizowane w linii  

       rozgraniczaj�cej terenu, wykonane z trwałych materiałów (z wył�czeniem ogrodze�  

       betonowych, stali �ebrowanej i odpadów poprodukcyjnych); 

28. Ka�da działka musi posiada� miejsce (np. w ramach ogrodzenia lub jako 
zadaszone, na wydzielonych placykach gospodarczych, z zapewnion� obsług�
komunikacyjn�) na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów; 

29. Wjazdy, wej�cia, chodniki, place oraz miejsca postojowe dla samochodów nale�y 
utwardzi� materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, kostka brukowa); 

30. Działania inwestycyjne na terenach 1, 3, 5, 14, 16, 28, 33, 38, 44, 45 i 47 MN
musz� by� zgodne z ustaleniami zawartymi w § 24 niniejszej uchwały;  

31. Realizacja zabudowy, w szczególno�ci na terenach 38 i 46 MN winna by�
poprzedzona badaniami gruntu; 

32. Ochron� istniej�cych cieków wodnych i urz�dze� melioracyjnych  
z zapewnieniem budowy przepustów pod projektowanymi drogami. Wszelkie 
działania zwi�zane z przebudow�, przykryciem, przekroczeniem drogami lub 
liniowymi urz�dzeniami infrastruktury technicznej rowów nale�y przeprowadza�  
w porozumieniu i na warunkach zarz�dcy urz�dze� melioracyjnych; 
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33. Istniej�ce na wyznaczonych terenach zadrzewienia, zakrzaczenia, grupy zieleni 
i pojedyncze drzewa nale�y utrzyma� i chroni� w maksymalnym stopniu przy 
uwzgl�dnieniu podstawowej funkcji terenu; 

34. Stawk� procentow�, słu��c� naliczaniu opłat wynikaj�cych z art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów MN ustala si�  
w wysoko�ci   8 %. 

§ 10.

 Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczonych  
na rysunku planu symbolami: 

  6 RM  – pow. ok. 0,27 ha 
11 RM  – pow. ok. 0,25 ha 
13 RM  – pow. ok. 0,25 ha 
19 RM  – pow. ok. 0,28 ha 
21 RM  – pow. ok. 0,33 ha 
31 RM  – pow. ok. 0,50 ha 
32 RM  – pow. ok. 0,25 ha 
35 RM  – pow. ok. 0,55 ha 
37 RM  – pow. ok. 0,40 ha 
43 RM  – pow. ok. 0,50 ha, ustala si�: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów pod zabudow� zagrodow� w gospodarstwach 
rolnych  o niskim wska�niku zabudowy - maksimum 30% powierzchni działki. 

2. Przeznaczenie uzupełniaj�ce terenu - pod lokalizacj� nieuci��liwych funkcji 
usługowych. Uci��liwo�� planowanych obiektów usługowych winna si� zamkn��  
w granicach wyznaczonych dla nich terenów.  

3. Dopuszcza si� realizacj� infrastruktury towarzysz�cej funkcji podstawowej  
i uzupełniaj�cej, takiej jak: gara�e, budynki gospodarcze, miejsca postojowe dla 
samochodów, infrastruktura techniczna, doj�cia i dojazdy, ogrodzenia i mała 
architektura; 

4. Dopuszcza si� wymian�, rozbudow�, przebudow�, nadbudow� oraz zmian� funkcji 
istniej�cych budynków, zgodnie z przeznaczeniem terenów, na zasadach 
okre�lonych w niniejszym paragrafie. 

5. Obsług� komunikacyjn� poprzez istniej�cy układ komunikacyjny: 01 KDZ - droga 
powiatowa nr 2401 W), drogi lokalne 02, 03 i 04 KDL oraz planowane do 
modernizacji i budowy drogi dojazdowe 05 i 06 KDD i drogi wewn�trzne KDW, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

6. Ka�da działka musi mie� zapewniony dost�p do drogi publicznej bezpo�redni lub za 
po�rednictwem dróg wewn�trznych o szeroko�ci zgodnej z ustaleniami § 31 i 32; 

7. Zakaz lokalizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko  
w rozumieniu przepisów o ochronie �rodowiska (za wyj�tkiem urz�dze�
infrastruktury i obiektów obsługi technicznej oraz zwi�zanych z produkcj� roln�) 
oraz wszelkiej produkcji i usług mechaniki pojazdowej, handlu typu bazarowego 
oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje 
niebezpieczne; 

8. Zakaz realizacji usług uci��liwych i składowania jakichkolwiek odpadów; 
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9. Ustala si� mo�liwo�� powstawania nowych siedlisk o wielko�ci dostosowanej  
do profilu produkcyjnego gospodarstwa, nie mniejszych ni� 1500 m2 ; 

10. Minimum 50% powierzchni działki budowlanej powinno pozosta� jako biologicznie 
czynne;

11. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala si�: 

1) od strony zbiorczej drogi powiatowej 01 KDZ w odległo�ci 15,0 m. od  kraw�dzi 
jezdni tej drogi. 

2) od strony dróg lokalnych – 02, 03 i 04 KDL, w odległo�ci 12,0 m. od kraw�dzi 
jezdni tych dróg. 

3) od strony dróg dojazdowych 05 i 06 KDD, w odległo�ci min. 5,0 m. od linii 
rozgraniczaj�cej tych dróg. 

4) od strony dróg wewn�trznych w odległo�ci min. 5,0 m. od linii rozgraniczaj�cej 
tych dróg. 

5) dla zainwestowania uzupełniaj�cego na terenach istniej�cej zwartej zabudowy  
     dopuszcza si� lini� zabudowy w nawi�zaniu do istniej�cej, wyznaczonej przez    

     s�siednie budynki, 

6) od Kanału Kromnowskiego w odległo�ci min. 20,0 m. 

7) od granicy Kampinoskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000  
     w odległo�ci min. 100,0 m. 

8)  od korony rowów melioracyjnych w odległo�ci min. 5,0 m.

12. Przy zagospodarowaniu terenów nale�y uwzgl�dni� istniej�ce elementy 
infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV,  
SN 15 kV, sie� wodoci�gowa, linia telekomunikacyjna) a wszelkie działania z nimi 
zwi�zane nale�y wykonywa� w porozumieniu  i na zasadach ustalonych z zarz�dc�
sieci; 

13. Na wyznaczonych planem terenach dopuszcza si� mo�liwo�� lokalizacji 
niezb�dnych stacji transformatorowych SN / NN. 

14. Przy zagospodarowaniu terenów wyznaczonych pod zainwestowanie, poło�onych 
pomi�dzy istniej�cymi drogami a u�ytkami rolnymi i le�nymi, ustala si� obowi�zek 
zapewnienia dojazdu do tych terenów rolnych i le�nych. 

15. Mo�liwo�� realizacji zabudowy mieszkaniowej wolnostoj�cej o wysoko�ci do  
2 kondygnacji nadziemnych, dachami dwu- lub wielospadowymi o k�cie nachylenia 
połaci 30-45° pokrytymi dachówk � ceramiczn� lub materiałami 
dachówkopodobnymi, kalenicami na wysoko�ci maksimum 11,0 m nad poziom 
istniej�cego terenu. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,60 m 
nad poziom terenu przy wej�ciu do budynku. Poziom posadowienia posadzki 
parteru dla obiektów stanowi�cych uzupełnienie istniej�cej zabudowy dopuszcza si�
na wysoko�ci nawi�zuj�cej do istniej�cej s�siedniej zabudowy; 

16. Zabudowa usługowa, gara�owa i gospodarcza mo�e by� realizowana jako 
wolnostoj�ca (1 kondygnacja o maksymalnej wysoko�ci 8,0 m), wbudowana lub 
zespolona z brył� budynku mieszkalnego; 

17. Dla działki o funkcji mieszkaniowej nale�y zapewni� w ramach terenu do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, co najmniej 2 miejsca postojowe samochodów 
osobowych na 1 lokal mieszkalny (w tym miejsce w gara�u), w sytuacji lokalizacji 
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funkcji usługowej liczb� miejsc postojowych nale�y zwi�kszy� o ilo�� wynikaj�c�  
z punktu 19; 

18. Dla funkcji usługowej nale�y zapewni�: 

1) 1 miejsce parkingowe na 10 m2 powierzchni u�ytkowej usług handlu, nie mniej 
jednak ni� 1 miejsce, 

2) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach usług gastronomii, nie mniej 
jednak ni� 3 miejsca, 

3) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni u�ytkowej usług innych, nie mniej 
jednak ni� 3 miejsca, 

4) 3 miejsca parkingowe na ka�dych 10 zatrudnionych, 

19.  Ogrodzenia - jako a�urowe, o wysoko�ci do 1,60 m, realizowane w linii 
rozgraniczaj�cej terenu, wykonane z trwałych materiałów (z wył�czeniem ogrodze�
betonowych, stali �ebrowanej i odpadów poprodukcyjnych); 

20.  Ka�da działka musi posiada� miejsce (np. w ramach ogrodzenia lub jako 
zadaszone, na wydzielonych placykach gospodarczych, z zapewnion� obsług�
komunikacyjn�) na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: odpadów; 

21.  Wjazdy, wej�cia, chodniki, place oraz miejsca postojowe dla samochodów nale�y 
utwardzi� materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, kostka brukowa); 

22.  Działania inwestycyjne na terenach 31 i 32 RM musz� by� zgodne z ustaleniami 
zawartymi w § 24 niniejszej uchwały;  

23.  Istniej�ce na wyznaczonych terenach zadrzewienia, zakrzaczenia, grupy zieleni 
i pojedyncze drzewa nale�y utrzyma� i chroni� w maksymalnym stopniu przy 
uwzgl�dnieniu podstawowej funkcji terenu; 

24.  Stawk� procentow�, słu��c� naliczaniu opłat wynikaj�cych z art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów RM ustala si�  
w wysoko�ci  8  %. 

§ 11. 

Dla terenów usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywno�ci, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

10 U.MN  – pow. ok. 0,25 ha 
15 U.MN  – pow. ok. 0,45 ha 
24 U.MN  – pow. ok. 0,85 ha 
26 U.MN  – pow. ok. 0,10 ha, ustala si�: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu na realizacj� usług nieuci��liwych i zabudowy 
mieszkaniowej o niskim wska�niku intensywno�ci zabudowy - do 30% powierzchni 
działki;  

2. Mo�liwo�� realizacji nowej zabudowy z uwzgl�dnieniem ustale� niniejszego 
paragrafu;  

3. Dopuszcza si� realizacj� infrastruktury towarzysz�cej funkcji podstawowej takiej jak; 
gara�e, miejsca postojowe dla samochodów, infrastruktura techniczna, budynki 
gospodarcze, doj�cia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura;  
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4. Uci��liwo�� realizowanych funkcji nie mo�e wykracza� na s�siednie tereny, w tym 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy realizacji inwestycji nale�y uwzgl�dni�
przepisy odr�bne, mi�dzy innymi wynikaj�ce z s�siedztwa ww. zabudowy;  

5. Zakaz lokalizacji nowych przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie �rodowiska (za wyj�tkiem obiektów 
obsługi technicznej);  

6. Obsługa komunikacyjna od powiatowej drogi publicznej 01 KDZ i 02 KDL zgodnie  
z rysunkiem planu;  

7. Podziału działek przyległych do drogi powiatowej 01 KDZ nale�y dokonywa�  
w porozumieniu z zarz�dc� drogi; 

8. Mo�liwo�� podziału na działki budowlane, przy czym minimalna powierzchnia 
wydzielanej działki powinna mie� nie mniej ni� 1000 m2  a szeroko�� frontu działki 
minimum 20,0 m;   

9. Minimum-* 30% powierzchni działki budowlanej powinno pozosta� jako biologicznie 
czynne;  

10. Działki zabudowy mieszkaniowej i usługowej, powstałe w wyniku scalania i podziału 
nieruchomo�ci musz� mie� nie mniej ni� 1 000 m2 powierzchni, minimum 20 m 
frontu a k�t zawarty pomi�dzy granicami działek a lini� drogi nie mo�e by� mniejszy 
ni� 60O; 

11. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala si�: 

1) od strony zbiorczej drogi powiatowej 01 KDZ w odległo�ci 15,0 m. od  kraw�dzi 
jezdni tej drogi. 

2) od strony drogi lokalnej – 02  KDL, w odległo�ci 12,0 m. od kraw�dzi jezdni tej 
drogi. 

3) od strony drogi wewn�trznej – 011 KDW, w odległo�ci min. 5,0 m. od linii 
rozgraniczaj�cej tej drogi. 

 12. Mo�liwo�� realizacji zabudowy usługowej o wysoko�ci do 2 kondygnacji  

      nadziemnych, dachami o k�cie nachylenia połaci do 30°, z kalenicami na wysok o�ci  

      maksimum 12,0 m nad poziom istniej�cego terenu. Poziom posadowienia posadzki  

     parteru - maksimum 0,60 m nad poziom terenu przy wej�ciu do budynku;  

13.  Mo�liwo�� realizacji zabudowy mieszkaniowej wolnostoj�cej o wysoko�ci  
do 2 kondygnacji nadziemnych, dachami dwu- lub wielospadowymi o k�cie 
nachylenia połaci 30-45° pokrytymi dachówk � ceramiczn� lub materiałami 
dachówkopodobnymi, kalenicami na wysoko�ci maksimum 12,0 m nad poziom 
istniej�cego terenu. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,60 m 
nad poziom terenu przy wej�ciu do budynku;  

14.  Konieczno�� zapewnienia, w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł 
prawny miejsc postojowych w ilo�ci: 

1) Dla funkcji mieszkaniowej - 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny  
(w tym miejsce w gara�u), 

2) 1 miejsce parkingowe na 10 m2 powierzchni u�ytkowej usług handlu, nie mniej 
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jednak ni� 1 miejsce, 

3) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach usług gastronomii, nie mniej 
jednak ni� 3 miejsca, 

4) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni u�ytkowej usług innych, nie mniej 
jednak ni� 3 miejsca, 

5) 3 miejsca parkingowe na ka�dych 10 zatrudnionych, 

15.  Ogrodzenia - jako a�urowe, o wysoko�ci do 1,60 m, wykonane z trwałych 
materiałów z wył�czeniem stali �ebrowanej i odpadów poprodukcyjnych;  

16.  Ka�da działka musi posiada� miejsce (jako wbudowane w ogrodzenie, w budynek 
lub jako osłoni�te, zadaszone, na wydzielonych placykach gospodarczych,  
z zapewnion� obsług� komunikacyjn�) na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

17.  Wjazdy, wej�cia, chodniki, place oraz miejsca postojowe dla samochodów nale�y 
utwardzi� materiałami trwałymi (płyty chodnikowe, kostka brukowa);  

18.  Stawk� procentow�, słu��c� naliczaniu opłat wynikaj�cych z art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów U.MN ustala si�  
w wysoko�ci  8 %. 

§ 12. 

Dla terenów zieleni naturalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

48 Z   – pow. ok. 0,10 ha 
49 Z   – pow. ok. 0,05 ha 
50 Z   – pow. ok. 0,05 ha 
51 Z   – pow. ok. 0,10 ha, ustala si�:

1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie zieleni naturalnej z mo�liwo�ci�
wprowadzenia zieleni �redniej i wysokiej w celu zachowania ci�gów ekologicznych 
wzdłu� cieków wodnych; 

2. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej słu��cej ustaleniu opłat 
wynikaj�cych z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 13. 

Dla terenów  wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

53 WS  – pow. ok. 0,04 ha  
54 WS  – pow. ok. 1,04 ha  
55 WS  – pow. ok. 0,35 ha  
56 WS  – pow. ok. 0,05 ha, ustala si�:

1. Przeznaczenie terenów - wody powierzchniowe – tereny 53, 54 i 55 WS – istniej�cy 
kanał Kromnowski, teren 56 WS – istniej�cy staw; 

2. Wszelkie działania zwi�zane z przebudow�, przykryciem, przekroczeniem drogami 
lub liniowymi urz�dzeniami infrastruktury technicznej kanału Kromnowskiego musz�
by� prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarz�dem Melioracji i Urz�dze�
Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim, uwzgl�dniaj�c 
ustalenia zawarte w § 34; 
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3. Ogrodzenia  mog� by� realizowane w odległo�ci nie mniejszej ni� 5,0 m od Kanału 
Kromnowskiego; 

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej słu��cej ustaleniu opłat 
wynikaj�cych z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 14. 

Dla terenów  rowów melioracyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

  52 WR  – pow. ok. 0,06 ha 
  57 WR  – pow. ok. 0,26 ha 
  58 WR  – pow. ok. 0,37 ha 
  59 WR  – pow. ok. 0,50 ha 
59A WR  – pow. ok. 0,05 ha 
  60 WR  – pow. ok. 0,03 ha 
  61 WR  – pow. ok. 0,26 ha 
  62 WR  – pow. ok. 0,48 ha 
120 WR  – pow. ok. 0,03 ha 
121 WR  – pow. ok. 0,33 ha 
122 WR  – pow. ok. 0,06 ha 
123 WR  – pow. ok. 0,13 ha 
124 WR  – pow. ok. 0,05 ha, ustala si�: 

1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie istniej�cych odkrytych rowów 
melioracyjnych; 

2. Wszelkie działania zwi�zane z przebudow� i modernizacj� w/w rowów 
melioracyjnych musz� by� prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarz�dem 
Melioracji i Urz�dze� Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Nowym Dworze 
Mazowieckim, uwzgl�dniaj�c ustalenia zawarte w § 34; 

3. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej słu��cej ustaleniu opłat 
wynikaj�cych z art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 15.

Dla terenów  u�ytków rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

101 R.Z  – pow. ok.   3,10 ha 
102 R.Z  – pow. ok.   9,60 ha 
103 R.Z  – pow. ok.   3,60 ha 
104 R.Z  – pow. ok.   0,30 ha 
105 R.Z  – pow. ok.   0,60 ha 
106 R.Z  – pow. ok. 19,20 ha 
107 R.Z  – pow. ok.   2,60 ha 
108 R.Z  – pow. ok. 17,75 ha 
109 R.Z  – pow. ok.   0,60 ha 
110 R.Z  – pow. ok.   3,50 ha 
111 R.Z  – pow. ok. 34,10 ha 
112 R.Z  – pow. ok.   8,00 ha 
113 R.Z  – pow. ok. 16,80 ha 
114 R.Z  – pow. ok. 28,20 ha 
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115 R.Z  – pow. ok.   2,70 ha 
116 R.Z  – pow. ok.   8,20 ha 
117 R.Z  – pow. ok.   3,20 ha 
118 R.Z  – pow. ok.   3,10 ha 
119 R.Z  – pow. ok.   0,20 ha 
125 R.Z  – pow. ok.   0,95 ha 
126 R.Z  – pow. ok.   2,60 ha 
127 R.Z  – pow. ok.   0,30 ha, ustala si�:

1. Przeznaczenie pod u�ytki rolne: uprawy polowe, ł�ki, pastwiska, oraz naturalna 
ziele� nieurz�dzon� - zadrzewienia i zakrzaczenia �ródpolne; 

2. Na terenach u�ytków rolnych: upraw polowych, ł�k, pastwisk i naturalnej zieleni 
nieurz�dzonej, oznaczonych symbolem R.Z, dopuszcza si� mo�liwo�� lokalizacji : 

1) obiektów zwi�zanych z hodowl� i produkcj� roln� (w tym na terenach 102, 103, 
105, 106, 108, 109, 110, 111, 112 i 113 R.Z - mo�liwo�� lokalizacji nowych 
siedlisk rolniczych dla gospodarstw o wielko�ci powy�ej 1,0 ha), 

2) zbiorników wodnych zwi�zanych z potrzebami rolnictwa lub gospodarki rybackiej, 

3) urz�dze� melioracji i małej retencji oraz urz�dze� przeciwpowodziowych, 

4) zalesie� najsłabszych gleb i nieu�ytków, zadrzewie� i zakrzacze� �ródpolnych, 

5) terenów zieleni, 

6) dróg gospodarczych dojazdowych do pól, 

7) sieciowych elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla 
obsługi ludno�ci i rolnictwa 

3.  Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, słu��cej naliczaniu opłat 
wynikaj�cych z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 16. 

 Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

63 ZL   – pow. ok. 0,10 ha 
64 ZL   – pow. ok. 010 ha 
65 ZL   – pow. ok. 0,10 ha 
66 ZL   – pow. ok. 0,10 ha 
67 ZL   – pow. ok. 0,13 ha 
68 ZL   – pow. ok. 0,12 ha 
69 ZL   – pow. ok. 0,25 ha 
70 ZL   – pow. ok. 0,10 ha 
71 ZL   – pow. ok. 0,15 ha 
72 ZL   – pow. ok. 0,20 ha 
73 ZL   – pow. ok. 1,30 ha 
74 ZL   – pow. ok. 0,30 ha 
75 ZL   – pow. ok. 0,25 ha 
76 ZL   – pow. ok. 0,15 ha 
77 ZL   – pow. ok. 0,60 ha 
78 ZL   – pow. ok. 0,20 ha 
80 ZL   – pow. ok. 0,75 ha 
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81 ZL   – pow. ok. 0,56 ha 
82 ZL   – pow. ok. 0,15 ha 
83 ZL   – pow. ok. 0,33 ha 
84 ZL   – pow. ok. 0,54 ha 
85 ZL   – pow. ok. 0,36 ha 
86 ZL   – pow. ok. 0,10 ha 
87 ZL   – pow. ok. 0,06 ha 
88 ZL   – pow. ok. 0,17 ha 
89 ZL   – pow. ok. 0,10 ha 
90 ZL   – pow. ok. 0,06 ha 
91 ZL   – pow. ok. 3,00 ha 
92 ZL   – pow. ok. 0,35 ha 
93 ZL   – pow. ok.. 0,23 ha 
94 ZL   – pow. ok. 0,11 ha 
95 ZL   – pow. ok. 0,15 ha 
96 ZL   – pow. ok. 0,44 ha, ustala si�: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów – lasy i zadrzewienia. 

2. Gospodark� na terenach lasów nale�y prowadzi� zgodnie z planami urz�dzenia 
lasów. 

3. Na terenach lasów dopuszcza si� mo�liwo��: 

1)  lokalizacj� obiektów zwi�zanych z gospodark� le�n� i eksploatacj� lasów; 

2)  urz�dzania ci�gów spacerowych i szlaków turystycznych; 

3)  lokalizacji niezb�dnych elementów liniowych infrastruktury technicznej; 

4)  utrzymania istniej�cych oczek wodnych i ł�k �ródle�nych; 

4.  Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, słu��cej naliczaniu opłat 
wynikaj�cych z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 17. 

 Dla terenów przeznaczonych do zalesienia, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

  99 ZLD  – pow. ok. 0,03 ha 
100 ZLD  – pow. ok. 0,50 ha, ustala si�: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenów - pod zalesienie wyznaczonych gruntów 
rolnych o najni�szych klasach bonitacyjnych i nieu�ytków.  

2. Nale�y uwzgl�dni� przepisy odr�bne dotycz�ce w szczególno�ci zagospodarowania 
terenów w rejonie przebiegu sieci infrastruktury technicznej, urz�dze� i rowów 
melioracyjnych oraz cieków wodnych. 

3. Dopuszcza si�, przy zachowaniu przepisów odr�bnych, mo�liwo�� prowadzenia na 
wyznaczonych terenach w rejonie dróg, nowych elementów liniowych infrastruktury 
technicznej.

4. Gospodark� na terenach zalesionych nale�y prowadzi� zgodnie z planami 
urz�dzenia lasów. 
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5. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, słu��cej naliczaniu opłat 
wynikaj�cych z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 18. 

 Dla terenu Kampinoskiego Parku Narodowego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolami: 

79 ZN  – pow. ok. 0,50 ha 
97 ZN  – pow. ok. 4,15 ha 
98 ZN  – pow. ok. 1,30 ha, ustala si�: 

1.  Przeznaczenie podstawowe – tereny Kampinoskiego Parku Narodowego - tereny 
le�ne oraz przeznaczone do zalesienia lub naturalnej sukcesji;  

2.  Na terenie 79 ZN dopuszcza si� jedynie działania zgodne z planem ochrony lub 
zadaniami ochrony Parku Narodowego; 

3.  Na terenach 97 i 98 ZN dopuszcza si� jedynie działania zgodne z planem ochrony 
lub zadaniami ochronnymi Parku Narodowego oraz planem ochrony obszaru  
Natura 2000; 

4.  Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, słu��cej naliczaniu opłat 
wynikaj�cych z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

R O Z D Z I A Ł   3 

OCHRONA i KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO 

§ 19. 

 Wszelka zabudowa i zagospodarowanie terenu pod wzgl�dem funkcjonalnym  
i przestrzennym powinna uwzgl�dnia�: 

1.  wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, 

2.  walory architektoniczne i krajobrazowe, 

3.  wymagania ochrony przyrody, 

4.  wymagania ochrony �rodowiska, zdrowia oraz bezpiecze�stwa ludzi i mienia,  
a tak�e wymagania osób niepełnosprawnych, 

5.  wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, 

6.  walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własno�ci, 

7.  potrzeby obronno�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa, 

8.  wymagania przepisów odr�bnych i norm polskich, w szczególno�ci dotycz�cych 
okre�lenia odległo�ci i warunków usytuowania elementów zagospodarowania terenu, 
w tym mi�dzy innymi:  

1) warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie,  

2) warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 
usytuowanie,  

9. Ka�da działka budowlana musi mie� dost�p do drogi publicznej. Za dost�p do drogi 
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publicznej uwa�a si� takie ukształtowanie działki budowlanej, które umo�liwia 
prawidłowy wjazd na działk� budowlan� z terenu drogi publicznej bezpo�rednio, 
poprzez drogi wewn�trzne, lub w inny sposób zgodnie z przepisami odr�bnymi  
z zakresu gospodarki nieruchomo�ciami, warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. 

10. Wszelkie niezb�dne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urz�dzenia,  
a w szczególno�ci: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpiecze�stwa pa�stwa, 
obiekty obsługi technicznej gminy, urz�dzenia melioracji, drogi wewn�trzne, place 
publiczne, ci�gi pieszo-jezdne, ci�gi piesze, �cie�ki rowerowe mo�na realizowa� na 
ka�dym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu z zakresu 
warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, przepisami odr�bnymi  
i zasadami współ�ycia społecznego. Wszelkie zagospodarowanie i zabudow�
nale�y wykonywa� w sposób zapewniaj�cy prawidłow� eksploatacj� tych obiektów  
i urz�dze�. 

§ 20. 

Ustala si� nast�puj�ce ogólne zasady kształtowania ładu przestrzennego:

1. Działania porz�dkuj�ce w zakresie ujednolicenia ogrodze�, o�wietlenia ulic, 
uzupełnienia zieleni;  

2. Przy uzupełnianiu istniej�cej zwartej zabudowy, konieczno�� nawi�zania do 
wyznaczonej przez istniej�ce budynki linii zabudowy oraz zachowanie zbli�onego 
charakteru zabudowy;  

3. Zakaz wykonywania ogrodze� z prefabrykatów betonowych, stali �ebrowanej i odpadów 
poprodukcyjnych; 

4. Przy realizacji zabudowy na działkach budowlanych – konieczno��  zachowania  
w maksymalnym stopniu istniej�cych zadrzewie�; 

5. Konieczno�� wprowadzenia na działkach budowlanych zieleni wysokiej, w ramach terenów 
biologicznie czynnych; 

6. Przestrzeganie ustale�, ogranicze� i wytycznych zawartych w szczegółowych ustaleniach 
dla poszczególnych terenów przeznaczonych niniejszym planem pod zainwestowanie; 

R O Z D Z I A Ł   4 

OCHRONA �RODOWISKA I PRZYRODY 

§ 21. 

W zakresie ochrony �rodowiska ustala si�: 

1. Zakaz lokalizacji przedsi�wzi�� (instalacji) mog�cych znacz�co oddziaływa�  
na �rodowisko, nie zwi�zanych z funkcj� danego obszaru, z wył�czeniem realizacji 
niezb�dnych urz�dze� komunikacyjnych, infrastruktury technicznej oraz obiektów 
i urz�dze� słu��cych ochronie �rodowiska – z uwagi na s�siedztwo  
z terenem Kampinoskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 – PLC 140001 
Puszcza Kampinoska, 

2. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych �cieków do wód powierzchniowych  
i do ziemi; 
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3. Obowi�zek realizacji płyt obornikowych i zbiorników na gnojowic�  
w gospodarstwach prowadz�cych chów zwierz�t, w celu ochrony przed 
zanieczyszczeniami wód powierzchniowych i gruntowych; 

4. Zakaz lokalizowania obiektów i urz�dze� oraz prowadzenia działalno�ci usługowej  
i wytwórczej mog�cej powodowa� przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poza terenem działki budowlanej, 
do której jednostka organizacyjna posiada tytuł prawny; 

5. Obowi�zek zgodnego z zasadami ochrony �rodowiska unieszkodliwiania odpadów  
– selekcj� i gromadzenie odpadów na posesjach w urz�dzeniach przystosowanych 
do ich gromadzenia, odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyj�tym 
w gospodarce komunalnej gminy; 

6. Ochron� istniej�cych cieków wodnych i urz�dze� melioracyjnych z zapewnieniem 
budowy przepustów pod projektowanymi drogami. Wszelkie działania zwi�zane  
z przebudow�, przykryciem, przekroczeniem drogami lub liniowymi urz�dzeniami 
infrastruktury technicznej rowów nale�y przeprowadza� w porozumieniu  
i na warunkach zarz�dcy urz�dze� melioracyjnych. 

7. Zachowanie otoczenia Kanału Kromnowskiego stanowi�cego korytarz ekologiczny o 
walorach przyrodniczo - krajobrazowych,  

8. Zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania drzew, krzewów, zadrzewie�
spełniaj�cych szereg funkcji ekologicznych, 

9. Ochron� istniej�cych lasów i gruntów le�nych, 

10. Ochron� i utrzymanie istniej�cych skupisk zieleni, zadrzewie� oraz ukształtowania 
powierzchni terenu, 

11. Obowi�zek maksymalnego nasycania terenów zró�nicowan� ro�linno�ci�
(w przypadku niezb�dnej wycinki drzew, wprowadzanie nasadze�
rekompensuj�cych ubytki w drzewostanie), 

12. Zakaz realizacji nowej zabudowy w odległo�ci mniejszej ni� 100,0 m od granicy 
Kampinoskiego Parku Narodowego. 

13. Zakaz realizacji obiektów budowlanych w odległo�ci mniejszej ni� 5,0 m, a ogrodze�
w odległo�ci mniejszej ni� 3,0 m od korony rowów melioracyjnych, a od Kanału 
Kromnowskiego - obiektów budowlanych w odległo�ci mniejszej ni� 20,0 m,  
a ogrodze� w odległo�ci mniejszej ni� 5,0 m. 

14. Stosowanie w nowych i przebudowywanych obiektach proekologicznych systemów 
cieplnych nie powoduj�cych emisji szkodliwych substancji do �rodowiska; 

15. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni ka�dej działki 
wynosi dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – 50% a usługowej – 30%;  

§ 22. 

W zakresie ochrony i kształtowania systemu przyrodniczego ustala si�:  

1.  Utrzymanie i rozbudow� systemu przyrodniczego w ramach wyznaczonych terenów 
jako zieleni towarzysz�cej innym funkcjom na poszczególnych terenach i działkach 
budowlanych – ziele� parkowa, ogrody przydomowe i ziele� przydro�na. 
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2.  Przestrzeganie zasad gospodarowania zawartych w planie ochrony Kampinoskiego 
Parku Narodowego, oraz obowi�zuj�cych na terenach istniej�cego                             
obszaru Natura 2000 – PLC 140001 Puszcza Kampinoska, 

3.  Ochron� i utrzymanie w maksymalnym stopniu istniej�cych na poszczególnych 
terenach zadrzewie�, zakrzacze�, grup zieleni i pojedynczych drzew oraz 
odtwarzanie zieleni w miejscach koniecznego jej usuni�cia, przy uwzgl�dnieniu 
podstawowej funkcji terenów; 

4.  Ochron�, utrzymywanie i uzupełnianie istniej�cych lasów, skupisk zieleni 
�ródpolnej, przyzagrodowej i w rejonie cieków wodnych; 

5.  Ochron� i otoczenie opiek� starodrzewu (okazałych, starych drzew lub zespołów i 
grup drzew i krzewów o wysokiej warto�ci przyrodniczej i krajobrazowej, 
wyst�puj�cych np. przy zagrodach, drogach, ciekach wodnych itp.); 

6.  Zakaz wycinania starodrzewu z dopuszczeniem wycinki jedynie pod inwestycje 
liniowe lub ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

§ 23. 

Walory krajobrazowe, tzn. warto�ci ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu  
oraz zwi�zane z nim elementy przyrodnicze, ukształtowane przez siły przyrody  
lub w wyniku działalno�ci człowieka, podlegaj� ochronie niezale�nie od tego, czy s�
obj�te szczególnymi formami ochrony przyrody. 

R O Z D Z I A Ł  5 

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW  

 § 24. 

W zakresie ochrony dóbr kultury ustala si�:

1. Ochron� obiektów zabytkowych, znajduj�cych si� w ewidencji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków: 

1) budynek mieszkalny w siedlisku nr 23, 

2)  budynek mieszkalny w siedlisku nr 40,  

3)  stodoła w siedlisku nr 14, 

4)  stodoła w siedlisku nr 31. 

2.  Wszelkie działania inwestycyjne dotycz�ce obiektów wymienionych w punkcie 1 
nale�y uzgodni� z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w trybie i zakresie 
okre�lonym w obowi�zuj�cych przepisach odr�bnych. 

3.  Ochron� zabytków archeologicznych (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP:  
53-61/4,91; 53-61/7; 53-61/8; 53-61/13; 53-61/18; 53-61/21; 53-61/23; 53-61/26;  
53-61/28; 53-61/31,152; 53-61/71; 53-61/72; 53-61/73; 53-61/74; 53-61/75;  
53-61/76; 53-61/77; 53-61/78; 53-61/79; 53-61/80; 53-61/86; 53-61/87; 53-61/88; 
53-61/89; 53-61/90; 53-61/101; 53-62/34; 53-62/36; 53-62/50; 53-62/64) w formie 
stref ochrony konserwatorskiej, okre�lonych na rysunku planu specjalnym 
symbolem i oznaczonych numerami wła�ciwych stanowisk archeologicznych.  

4.  Na obszarze strefy 53-62/50 ustala si� zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, 
prowadzenia robót budowlanych, poszukiwania, rozpoznawania  i wydobywania 
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kopalin, budowy urz�dze� wodnych i regulacji wód oraz prowadzenia innych działa�
naruszaj�cych istniej�cy stan zabytku, z wyj�tkiem bada� archeologicznych i prac 
konserwatorskich, prowadzonych za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków; 

5.  Na obszarze pozostałych stref ustala si�: 
1) Obowi�zek uzyskania przez inwestora, od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków – przed wydaniem pozwolenia na budow� lub zgłoszenia wła�ciwemu 
organowi – uzgodnienia wszelkich planowanych budów obiektów budowlanych, 
wi���cych si� z wykonywaniem prac ziemnych; 

2) Obowi�zek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz budowy urz�dze�
wodnych i regulacji wód; 

3) Obowi�zek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki 
organizacyjnej zamierzaj�cej realizowa� roboty budowlane lub nowe zalesienia) 
bada� archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji; 

4) Przed rozpocz�ciem bada� archeologicznych wymagane jest uzyskanie od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na ich prowadzenie; 

6.  Ochron� krzy�y i figurek przydro�nych. 

R O Z D Z I A Ł   6 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  

§ 25. 

1. Ustala si� nast�puj�ce tereny dla realizacji lokalnych celów publicznych: 

1) tereny publicznych dróg i ulic wiejskich lokalnych i dojazdowych 
oznaczonych symbolami KDZ, KDL i KDD; 

2. Plan okre�la zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych: 

1) wyklucza si� umieszczanie reklam w miejscach i w sposób zastrze�ony dla 
znaków drogowych lub w sposób utrudniaj�cy ich odczytanie oraz na 
elewacjach budynków w sposób zakłócaj�cy kompozycj� architektoniczn�
elewacji;  

2) zakaz lokalizacji wolnostoj�cych reklam wielkoprzestrzennych w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg publicznych; 

3) lokalizacja reklam w liniach rozgraniczaj�cych dróg publicznych wymaga 
uzgodnienia z ich zarz�dc�; 

4) wyklucza si� umieszczanie reklam w strefie jezdni dróg publicznych (pas terenu 
obejmuj�cy jezdnie wraz z terenem poło�onym po obu stronach jezdni)  
po 2,50 m od kraw��nika dla drogi oznaczonej symbolem KDL oraz 1,50 m 
od kraw��nika dla ulic oznaczonych symbolem KDD; 

5) umieszczenie reklamy w formie transparentu nad pasem drogowym wymaga 
ka�dorazowo zgody wła�ciwego zarz�dcy drogi; 

6) tablice i urz�dzenia reklamowe nie mog� mie� wi�cej ni� 5,00 m wysoko�ci; 
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7) reklama i znaki informacyjno-plastyczne na obiektach kubaturowych nie powinny 
utrudnia� u�ytkowania obiektów i przestrzeni; 

8) lokalizacja wszelkich reklam oraz znaków informacyjno-plastycznych  
o powierzchni wi�kszej ni� 0,5m2 wymaga uzgodnienia z wła�ciwymi organami 
Urz�du Gminy; 

R O Z D Z I A Ł   7 

KOMUNIKACJA  

§ 26. 

 Ustala si� jako podstawow� sie� komunikacji drogowej, poni�sze tereny dróg 
publicznych, wyznaczone liniami rozgraniczaj�cymi i oznaczone nast�puj�cymi 
symbolami: 

1. KDZ droga zbiorcza klasy Z; 
2. KDL - drogi lokalne klasy L; 
3. KDD - drogi dojazdowe klasy D; 

§ 27. 

Dla terenów  dróg  publicznych ustala  si� : 

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urz�dzenie dróg publicznych; 

2. Zakaz dokonywania jakichkolwiek podziałów za wyj�tkiem porz�dkuj�cych stan 
własno�ciowy, zgodnie z liniami rozgraniczaj�cymi lub podziałów dopuszczonych  
w przepisach odr�bnych dotycz�cych gospodarki nieruchomo�ciami; 

3. Tereny znajduj�ce si� w zasi�gu systemu kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej musz� by� wyposa�one w t� kanalizacj� a zrzuty wód opadowych 
powinny posiada� urz�dzenia podczyszczaj�ce na wylotach; 

4. Na terenach w obr�bie linii rozgraniczaj�cych dróg ustala si� zakaz lokalizacji 
obiektów budowlanych i urz�dze� nie zwi�zanych z gospodark� drogow� oraz 
potrzebami ruchu drogowego. Po uzyskaniu zgody wła�ciwego zarz�dcy drogi, 
dopuszcza si� mo�liwo�� poprowadzenia w obr�bie linii rozgraniczaj�cych dróg, na 
terenach zabudowanych, elementów infrastruktury technicznej, które nie spowoduj�
zmniejszenia trwało�ci obiektów drogowych i nie b�d� stanowi� zagro�enia 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego; 

5. Mo�liwo�� lokalizacji, poza pasem jezdnym, obiektów o funkcji małej architektury 
(ławki, słupy ogłoszeniowe, reklamy o powierzchni do 3,0m2), zieleni urz�dzonej, 
przystanków komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, miejsc parkingowych 
ogólnodost�pnych, urz�dze� zwi�zanych z utrzymaniem i eksploatacj� dróg oraz 
infrastruktury technicznej ale pod warunkiem nienaruszania wymaga� okre�lonych 
w odr�bnych przepisach dotycz�cych dróg publicznych i uzyskania zgody 
wła�ciwego zarz�dcy dróg; 

6. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób 
umo�liwiaj�cy bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo; 

7. Przynajmniej 5% powierzchni terenu dróg nale�y pozostawi� jako teren biologicznie 
czynny; 
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8. Tereny w s�siedztwie terenów zabudowy i przeznaczonych pod zabudow� musz�
by� o�wietlone w sposób wła�ciwy dla klasy drogi; 

9. Drogi powinny by� wyposa�one w chodniki lub pobocza utwardzone;  

10. Stawk� procentow�, słu��c� naliczaniu opłat wynikaj�cych z art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów KDZ, KDL, KDD
ustala  si� w wysoko�ci   0,01 %. 

§ 28. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 01 KDZ – pow. ok. 4,10 ha, ustala si�: 

1. Utrzymanie  terenu istniej�cej, powiatowej drogi publicznej klasy Z, nr 2401W 
relacji: Secymin Polski – Nowiny – Leoncin – Nowe Grochale – do drogi nr 575; 

2. Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych - 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Przy zagospodarowaniu terenu nale�y uwzgl�dni� istniej�ce elementy infrastruktury 
technicznej (sie� wodoci�gowa, napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4kV i 
SN 15kV, linia telekomunikacyjna) a wszelkie działania z nimi zwi�zane nale�y 
wykonywa� w porozumieniu i na zasadach ustalonych z zarz�dc� sieci; 

4. Szeroko�� jezdni powinna by� nie mniejsza ni� 6,0 m; 

5.  Droga powinna by� wyposa�ona w chodniki i odpowiednio o�wietlona;  

6. Mo�liwo�� realizacji �cie�ek rowerowych, zgodnie z nast�puj�cymi zasadami; 

1) Minimalna szeroko�� �cie�ki rowerowej nie mo�e by� mniejsza ni�: 

a)  1,5 m dla �cie�ki jednokierunkowej; 

b)  2,0 m dla �cie�ki dwukierunkowej. 

2) Minimalna szeroko�� �cie�ki rowerowej je�li jest realizowana jako ci�g pieszo-  

     rowerowy (tzn. �cie�ki rowerowe, z których mog� korzysta� równie� piesi) nie  

     mo�e by� mniejsza ni�: 

a)  2,0 m dla ci�gów, na których ruch rowerów jest jednokierunkowy; 

b)  2,5 m dla ci�gów, na których ruch rowerów jest dwukierunkowy. 

3) Teren na obszarze zabudowanym lub przeznaczonym pod zabudow� powinien  

      by� o�wietlony w sposób wła�ciwy; 

4) �cie�ki rowerowe musz� zachowa� swoj� ci�gło�� i pozostawa�  

     ogólnodost�pne. 

§ 29. 

Dla terenów oznaczonych symbolami:  

 02 KDL  – pow. ok. 0,66 ha 
 03 KDL  – pow. ok. 1,00 ha 
 04 KDL  – pow. ok. 0,24 ha, ustala si�: 

1. Przeznaczenie terenów na utrzymanie i urz�dzenie istniej�cych dróg publicznych 
klasy L o znaczeniu lokalnym; 
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2. Wyznaczenie terenów dróg 02 i 03 KDL o szeroko�ci 12,0 m w liniach 
rozgraniczaj�cych, zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Wyznaczenie terenu cz��ci drogi 04 KDL o szeroko�ci ok. 6,0 m w liniach 
rozgraniczaj�cych, na granicy z miejscowo�ci� Leoncin,  zgodnie z rysunkiem planu; 

4. Szeroko�� jezdni powinna by� nie mniejsza ni� 6,0 m; 

5. Drogi powinny by� wyposa�one w chodniki i odpowiednio o�wietlone;  

6. Działania inwestycyjne na terenie drogi 04 KDL musz� by� zgodne z ustaleniami 
zawartymi w § 24 niniejszej uchwały;  

7. Mo�liwo�� realizacji �cie�ek rowerowych, zgodnie z nast�puj�cymi zasadami; 

1) Minimalna szeroko�� �cie�ki rowerowej nie mo�e by� mniejsza ni�: 

 a)  1,5 m dla �cie�ki jednokierunkowej; 

 b) 2,0 m dla �cie�ki dwukierunkowej. 

2) Minimalna szeroko�� �cie�ki rowerowej je�li jest realizowana jako ci�g pieszo- 

     rowerowy (tzn. �cie�ki rowerowe, z których mog� korzysta� równie� piesi) nie  

     mo�e by� mniejsza ni�: 

   a)  2,0 m dla ci�gów, na których ruch rowerów jest jednokierunkowy; 

   b) 2,5 m dla ci�gów, na których ruch rowerów jest dwukierunkowy. 

3) Teren na obszarze zabudowanym lub przeznaczonym pod zabudow� powinien   

       by� o�wietlony w sposób wła�ciwy; 

     4) �cie�ki rowerowe musz� zachowa� swoj� ci�gło�� i pozostawa�  

         ogólnodost�pne. 

§ 30. 

Dla terenów oznaczonych symbolami: 

05 KDD  - pow. ok. 1,27 ha, 
06 KDD  - pow. ok. 0,74 ha, ustala si�: 

1. Przeznaczenie terenów na utrzymanie i urz�dzenie dróg publicznych klasy D  
o znaczeniu dojazdowym; 

2. Wyznaczenie terenów dróg o szeroko�ci min. 10,0 m w liniach rozgraniczaj�cych, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3. Szeroko�� jezdni powinna by� nie mniejsza ni� 5,0 m; 

4. Drogi powinny by� wyposa�one w chodniki lub pobocza utwardzone i odpowiednio 
o�wietlone. 

5. Działania inwestycyjne na terenie dróg 05 i 06 KDD musz� by� zgodne  
z ustaleniami zawartymi w § 24 niniejszej uchwały; 

§ 31. 

Jako uzupełniaj�c� sie� komunikacji drogowej terenu planu ustala si� drogi 
wewn�trzne, wyznaczone liniami rozgraniczaj�cymi i oznaczone symbolem KDW.    
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 Dla terenów dróg wewn�trznych, ustala si�: 

1. Zakaz dokonywania jakichkolwiek podziałów za wyj�tkiem porz�dkuj�cych stan 
własno�ciowy, zgodnie z liniami rozgraniczaj�cymi lub podziałów dopuszczonych  
w przepisach odr�bnych dotycz�cych gospodarki nieruchomo�ciami; 

2. Tereny znajduj�ce si� w zasi�gu systemu kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej musz� by� wyposa�one w t� kanalizacj� a zrzuty wód opadowych 
powinny posiada� urz�dzenia podczyszczaj�ce na wylotach; 

3. Na terenach w obr�bie linii rozgraniczaj�cych dróg ustala si� zakaz lokalizacji 
obiektów budowlanych i urz�dze� nie zwi�zanych z gospodark� drogow� oraz 
potrzebami ruchu drogowego. Po uzyskaniu zgody zarz�dcy drogi, dopuszcza si�
mo�liwo�� poprowadzenia w obr�bie linii rozgraniczaj�cych dróg,  
na terenach zabudowanych, elementów infrastruktury technicznej, które nie 
spowoduj� zmniejszenia trwało�ci obiektów drogowych i nie b�d� stanowi�
zagro�enia bezpiecze�stwa ruchu drogowego; 

4. Mo�liwo�� lokalizacji, poza pasem jezdnym, obiektów o funkcji małej architektury 
(ławki, słupy ogłoszeniowe, reklamy o powierzchni do 3,0m2), zieleni urz�dzonej, 
pasów postojowych, miejsc parkingowych, urz�dze� zwi�zanych z utrzymaniem  
i eksploatacj� dróg oraz infrastruktury technicznej, pod uzyskania zgody zarz�dcy 
dróg; 

5. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób 
umo�liwiaj�cy bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym ruchowo; 

6. Przynajmniej 5% powierzchni terenu dróg nale�y pozostawi� jako teren biologicznie 
czynny; 

7. Tereny w s�siedztwie terenów zabudowy i przeznaczonych pod zabudow� musz�
by� o�wietlone w sposób wła�ciwy; 

8. Powi�zanie z zewn�trznym układem drogowym poprzez wł�czenie do istniej�cego  
i planowanego układu dróg publicznych, zgodnie z rysunkiem planu;   

9. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 

10. Drogi powinny by� wyposa�one w chodnik lub pobocza utwardzone;

11. Stawk� procentow�, słu��c� naliczaniu opłat wynikaj�cych z art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów KDW ustala si�  
w wysoko�ci   0,01 %. 

§ 32. 

Dla terenów dróg wewn�trznych, oznaczonych symbolami: 

  07 KDW - pow. ok. 0,28 ha,  
  08 KDW  - pow. ok. 0,40 ha, 
  09 KDW - pow. ok. 0,04 ha, 
010 KDW - pow. ok. 0,10 ha, 
011 KDW - pow. ok. 0,04 ha, ustala si�: 

1. Przeznaczenie na utrzymanie i urz�dzenie dróg wewn�trznych; 

2. Minimaln� szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych wewn�trznych dróg dojazdowych 
ustala si� na 8,0 m. Drog� 011 KDW ustala si� w szeroko�ci istniej�cej – ok.. 6,0 m 
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w liniach rozgraniczaj�cych. Dojazd do max trzech działek budowlanych dopuszcza 
si� w szeroko�ci 6,0 m. 

3. Szeroko�� jezdni powinna by� nie mniejsza ni� 4,5 m; 

4. Drogi powinny by� wyposa�one w chodniki lub pobocza utwardzone i odpowiednio 
o�wietlone. 

5. Działania inwestycyjne na terenie drogi 08 KDW musz� by� zgodne z ustaleniami 
zawartymi w § 24 niniejszej uchwały;  

§ 33. 

Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz tereny dróg wewn�trznych  
i ewentualnych ci�gów pieszo-jezdnych mo�na równie� wydziela� i kształtowa�  
w zale�no�ci od potrzeb, na terenach funkcjonalnych w trakcie realizacji planu, zgodnie 
z ustaleniami planu i przepisami odr�bnymi. 

R O Z D Z I A Ł   8 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

§ 34. 

Zasady obsługi infrastruktury technicznej 

1. W oparciu o odpowiednie sieci istniej�ce i planowane,  ustala si� jako docelowe 
wyposa�enie terenu w sieci:  

1) wodoci�gow�, 

2) kanalizacji sanitarnej, 

3) gazow�, 

4) elektroenergetyczn�, 

5) telekomunikacyjn�. 

2. Utrzymanie istniej�cego uzbrojenia terenu w infrastruktur� techniczn�, 
z dopuszczeniem jej modernizacji, rozbudowy i przebudowy; 

3. Planowane sieci i przył�cza infrastruktury technicznej nale�y wykonywa� jako 
podziemne, od istniej�cych w s�siedztwie sieci, w granicach linii rozgraniczaj�cych 
ulic, w uzgodnieniu z zarz�dc� ulic. W szczególnych przypadkach dopuszcza si�
mo�liwo�� realizacji sieci w pasie pomi�dzy lini� rozgraniczaj�c� ulicy i lini�
zabudowy - pod warunkiem zachowania innych ustale� planu oraz przepisów 
odr�bnych. Realizacj� sieci zaleca si� poprzedzi� wykonaniem kompleksowej 
dokumentacji projektowej uwzgl�dniaj�cej wzajemne relacje  pomi�dzy sieciami; 

4. Na wyznaczonych planem terenach opuszcza si� realizacj� liniowych elementów 
infrastruktury technicznej, oraz niewielkich, zwi�zanych z t� infrastruktur� obiektów,  
nie wymagaj�cych przeznaczenia terenów na ten cel i nie koliduj�cych z ustaleniami 
planu, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami odr�bnymi, po uprzednim uzyskaniu 
zgody wła�ciciela gruntu i na warunkach z nim ustalonych. 

5. Dla terenów poło�onych w granicach zasi�gu istniej�cych urz�dze� melioracyjnych 
plan ustala: 



27

1) na terenach, na których wyst�puj� urz�dzenia melioracyjne, nale�y w projekcie    
budowlanym przewidzie� sposoby rozwi�zania ewentualnych kolizji  
z istniej�cym drena�em zapewniaj�ce jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie; 

2) projekt budowlany planowanej inwestycji, przed wydaniem pozwolenia na 
budow�, winien by� uzgodniony z Wojewódzkim Zarz�dem Melioracji  
i Urz�dze� Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Nowym dworze Mazowieckim. 
Po zmianie sposobu u�ytkowania gruntów rolnych zmeliorowanych nale�y 
wyst�pi� o wykre�lenie z ewidencji urz�dze� melioracji szczegółowych 
powierzchni zaj�tych na cele pozarolnicze; 

3) obowi�zek zachowania i utrzymania dro�no�ci istniej�cych odkrytych rowów 
melioracyjnych i kanału Kromnowskiego; 

4) zakaz grodzenia nieruchomo�ci przyległych do istniej�cych rowów otwartych  
w odległo�ci mniejszej ni� 3,0 m od kraw�dzi rowu, a dla kanału Kromnowskiego 
w odległo�ci mniejszej ni� 5,0 m od kanału; 

5) zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych w odległo�ci mniejszej ni� 5,0 m  od 
granicy rowów i mniejszej ni� 20,0 m od kanału Kromnowskiego, zgodnie  
z rysunkiem planu.   

6. Zaopatrzenie w wod� (w tym dla celów przeciwpo�arowych) - z istniej�cych  
i projektowanych sieci wodoci�gowych. 

7. Ustala si� docelowo wykonanie kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji sieci 
kanalizacyjnej dopuszcza si� gromadzenie �cieków w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych, okresowo opró�nianych.  

8. Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo z wykorzystaniem istniej�cego 
układu rowów odwadniaj�cych i kanałów. 

9. Zaopatrzenie w ciepło ze �ródeł indywidualnych, na bazie ekologicznych czynników 
grzewczych (alternatywnie): gaz, energia elektryczna, olej opałowy  
(o niskiej zawarto�ci siarki) lub odnawialne �ródła energii. 

10. Zaopatrzenie wszystkich działek w energi�  elektryczn�  ustala  si�  z  istniej�cych  
na  terenie  linii niskiego napi�cia. Na terenach obj�tych planem zakłada si�
mo�liwo�� rozbudowy sieci energetycznej napowietrznej i kablowej �redniego  
i niskiego napi�cia oraz dopuszcza si� budow� nowych stacji transformatorowych 
SN/nn na warunkach okre�lonych przez wła�ciwy miejscowo zakład energetyczny. 
Zaleca si� realizacje kablowej sieci NN.  

11. Obsługa telekomunikacyjna - poprzez istniej�c� i planowan� sie� kablow�.  

12. Zaopatrzenie w gaz ziemny docelowo sieciami �redniego ci�nienia od przyszłej 
stacji redukcyjno – pomiarowej pierwszego stopnia. Rozwi�zania techniczne musz�
by� poprzedzone opracowaniem programowej koncepcji gazyfikacji gminy 
(wskazanie optymalnych przestrzennie i ekonomicznie rozwi�za�).  

13. Gospodarka odpadami - konieczno�� segregacji odpadów w ramach 
poszczególnych  terenów (nale�y przewidzie� miejsca na pojemniki, zwi�zane  
z selektywn� zbiórk� odpadów) oraz zorganizowany ich wywóz na spełniaj�ce 
wymogi ochrony �rodowiska składowisko odpadów, w sposób zgodny  
z przepisami odr�bnymi,  na zasadach okre�lonych indywidualnie przez słu�by 
komunalne. 
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R O Z D Z I A Ł   9 

TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZ�DZANIE 
I  U	YTKOWANIE TERENÓW   

§ 35. 

1. Plan nie dopuszcza, innego ni� jest to w nim okre�lone, tymczasowego 
zagospodarowania, urz�dzania i u�ytkowania terenów, za wyj�tkiem tymczasowego 
wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej lub 
zagospodarowania w formie terenów zieleni;  

2. Do czasu zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów zgodnie  
z okre�lonymi w planie przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania, mo�na je 
tymczasowo u�ytkowa� w sposób dotychczasowy - jednak bez prawa utrwalania ich 
przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

R O Z D Z I A Ł   10 

USTALENIA KO
COWE  

§ 36. 

Zachowuj� wa�no�� decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
wydane przed uchwaleniem niniejszego planu, niesprzeczne z jego ustaleniami. 

§ 37. 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy.  

§ 38. 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia  
w Dzienniku   Urz�dowym   Województwa   Mazowieckiego. 

                                                                                 
                PRZEWODNICZ�CY 

                                                                                                Rady Gminy Leoncin 

           /-/ Antoni Gruszka 




