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UGHWAŁA Nr XLI|/199112
RADY GMINY LEONCIN

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestzennego
miejscowości Michałów, gmina Leoncin

Na podstawieań. 18, ust.2, pkt' 5 ustawy zdnia 8 marca 1990 r' osamorządzie
gminnym (Dz' U' z 2001 r. nr 142 poz' 1591 - tekst jedno|ity z póżn. zm.) oraz art' 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. nr 80 poz.717 z poŹn. zmianami), w związku z uchwatą Rady Gminy
Leoncin nr XLV!/16/10 z dnia 2 czenvca 2010 r. W sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michałów
gmina Leoncin, po stwierdzeniu zgodności ze ,,Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania pzestrzennego gminy Leoncin'', przyjętego uchwałą Rady Gminy
Leoncin, nr X|l6112001 z dnia 26.09 '2001r, postanawia się, co następuje:

RoZDz|AŁ 1
USTALENIA OGOLNE

s1.
1. Uchwa|a się miejscowy p|an zagospodarowania przestrzennego' obcjmujący obszar

miejscowości Michatów, zwany da|ej p|anem.

2. lntegra|nymi częściami uchwaty są:

1) częśÓ tekstowa, stanowiąca treść uchwały;

2) częsć graficzna, na którą składa się rysunek p|anu w ska|i 1 : 2000, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

3) |ista nieuwzg|ędnionych uwag do projektu planu, wraz z rozstrzygnięciami
dotyczącymi sposobu ich rozpatrzenia, stanowiąca zaltącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które na|eŻą do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały'

s2.
Dla terenów objętych p|anem tracą moc usta|enia miejscowych p|anów

zagospodarowania pzestrzennego obowiązujących przed uchwa|eniem niniejszego
planu.

s3.
Niniejsza uchwata składa się z dziesięciu rozdziałów:

Usta|enia ogó|ne
P rzeznaczen ie terenów i zasady ich za gospod a rowan ia
ochrona i ksztattowanie ładu przestrzennego
ochrona środowiska i przyrody
ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków
Ksztattowanie przestrzeni pu blicznej

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



7. Komunikacja
8. lnfrastruktura techniczna
9. Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i uzytkowanie terenów
10. Ustalenia końcowe

s4.
l|ekroć w da|szych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. ustawie na|eŻy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2oo3 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717
z p ÓźniĄszy mi zmian a m i) ;

2. przepisach odrębnych naleŻy przez to rozumieÓ przepisy ustaw wraz
z aktamt wykonawczymi;

3. planie _ na|eŻy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o którym mowa W s 1 niniejszej uchwały, o i|e z treści przepisu
nie wynika inaczej;

4. uchwale _ na|eŻy przez to rozumieć niniejsza uchwałę, o i|e z treści przepisu
nie wynika inaczej;

5. rysunku planu _ na|eŻy przez to rozumieÓ, stanowiący integra|ną część planu,
rysunek w ska|i 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwaty;

6. symbolu - na|eŻy przez to rozumieć symbol terenu funkcjona|nego |ub terenu
komunikacji określony odpowiednio symbolem literowym i numerem, wyrózniającym
go sprrŚlÓd illllych lel.erlÓw;

7. terenie _ na|eŻy przez to rozumieć teren funkcjona|ny |ub teren komunikacji
d|a którego obowiązują ustalenia p|anu, wyznaczony liniami rozgranlczającymi oraz
określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem p|anu;

8. przeznaczeniu podstawowym _ naleŻy przez to rozumieć pzeznaczenie, które
mus| pzewaŻać na danym terenie nie moze obejmować mniej niŻ 70o/o
powierzchni uzytkowej z|oka|lzowanych na tym terenie budynkÓw;

9. przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które
nie moie przewaŻaÓ na danym terenie - nie może obejmować więcej niŻ 30o/o
powierzchni uzytkowĄ z|oka|izowanych na tym terenie budynków;

10' wskaźniku intensywności zabudowy działki - na|eŻy przez to rozumieó stosunek
powierzchni zabudowy obiektu na danej dziatce budowlanej, do powierzchni tej
dziatki;

11. linii rozgranicza!ącej. nateŻy przez to rozumiec |inię będącą granicą pomiędzy
terenami o róŻnym sposobie użytkowania, zagospodarowania Iub różnym
przeznaczeniu podstawowym (róŻnĄ funkcji), w tym również pomiędzy terenami
dróg a terenami przeznaczonymi pod zabudowę bądŹ będącymi w użytkowaniu
rolnym lub |eśnym;

12, nieprzekraczalnej linii zabudowy - na|eŻy przez to rozumieć |inię ustaloną
niniejszym planem, określającą najmniejszą (nieprzekraczaIną) dopuszczaIną
odległość płaszczyzny elewacji noworea|izowanego budynku od |inii
rozgranlczającej terenu bqdż krawędzijezdni ulicy lub drogi;

13. usługach nieuciąż|iwych _ na|eŻy przez to rozumieć ustugi hand|u deta|icznego,
gastronomii, rzemiosła nieuciąz|iwego (z wytączeniem warsztatów obstugi
samochodów i stacji pa|iw), administracji i bezpieczeństwa pub|icznego, łączności,



informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, ku|tury
i rozrywki, usługi turystyczne, hote|arskie, rekreacji i spońu, banków i innych
o ana|ogicznym do powyzszych charakterze i stopniu ucią7liwości, których ce|em
jest zaspokajanie potrzeb ludności, a ktorych funkcjonowanie:
a) nie po|ega na wytwarzaniu dobr materialnych bezpośrednimi metodami

przemysłovvymi,
b) nie powoduje przekroczenia zadnego z parametrów dopuszcza|nego poziomu

szkodliwych lub uciązliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym
terenem inwestycji, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska,

c) nie jest Źródtem uciąz|iwych lub szkodliwych odpadów,
d) W żaden inny sposób nie pogarsza warunków uzytkowania terenów

sąsiadujących np. przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, hałasu;
14. urządzeniach infrastruktury i obsługi technicznej gminy - naleŻy przez to

rozumieć wszelkie zagospodarowanie, uządzenia oraz sieó instalacji:
wodociągowej, kanaIizacyjnej, tetefonicznej, gazowej, energetycznej oraz
umozliwiającej wymianę informacji wraz z urządzeniami technicznymi niezbędnymi
d o prawidłowego zaspokaja n ia potrzeb m ieszkańców;

15. proeko|ogicznych systemach cieplnych - na|eŻy przez to rozumieó systemy
ciep|ne wykorzystujące: gaz zlemny lub ptynny, o|ej opałowy niskosiarkowy, energię
e|ektryczną, wiatrową słoneczną' pompy ciep|ne biomasę, itp.;

16. terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieÓ teren z nawierzchnią
ziemną urządzoną w spr.lsób zapewniający natura|ną wegetację, a lakŻe' 5oo/o
powierzchni tarasów istropodachÓw ztakąnawierzchnią, nió mniej niz 10 m2, oraz
wodę powierzchniową na tym terenie;

17 . zie|eni . rozumie się przez to zespoły roślinności spełniające cele Wypoczynkowe,
zd rowotne, dyd a ktyc zno - wychowawcze i estet y czne;

18' klasie drogi . rozumie się przez to przyporządkowanie drodze pub|icznej
odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z cech funkcjona|nych.

s5.
Ce|em regulacji zawańych w p|anie jest określenie:

1. przeznaczenia terenów oraz |inii rozgraniczających tereny o różnym pzeznaczeniu
lub róznych zasadach zagospodarowania;

2. zasad ochrony i ksfaftowania ładu pzestzennego;

3. zasad ochrony środowiska i przyrody i krajobrazu ku|turowego;

4. zasad ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków;

5. granic i sposobów zagospodarowania terenów |ub obiektÓw podlegających
ochronie, usta|onych na podstawie odrębnych pzepisów;

6. parametrów i wskaŹników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linii zabudowy, gaba$ów obiektów i wskaŹników intensywności
zabudowy;

7 ' szczegołowych zasad i warunków scalania i podziafu nieruchomości;
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8. szczególnych WarunkóW zagospodarowania terenów oraz ograniczania W ich
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

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

l0. sposobów i terminół' Vmczasowego zagospodarowania, urządzania i uzytkowania
terenoM

11. stawek procentowych, na podstawie których usta|a się jednorazowa opłatę
z tytułu wzrostu wańości nieruchomości na skutek uchwa|enia p|anu.

s6.
Na obszarze objętym p|anem nie zachodząprzesłanki do okreś|enia:

l. granic i sposobóW zagospodarowania obszarów osuwania się mas ziemnych; .
2. granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczegÓ|nego zagroŻenia ;

powodzią 
i

s7.
Rysunek planu obowiązuje w zakresie usta|eń:
1. granic obszaru objętego planem;
2, Iillii rozgraniczających tereny o rożnym pzezlraczelliu lub rożnych zasadach

zagospodarowania;
3. nieprzekracza|nych |inii zabudowy terenów;
4. przeznaczenia terenów funkcjona|nych i terenów komunikacji, określonych

odpowiednio symbolem literovvym i numerem vlyroŻniĄącym je spośród innych
terenów.

R ozDz| AŁ 2
PRZEZNACZENIE TERENOW

I SPOSOBY ICH ZAGOSPODAROWANIA

s8.
Pzedmiotem p|anu są usta|enia dotyczące terenów:
1. zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensyrności, oznaczonych na rysunku p|anu

symbolem MN;
2. zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczonych na rysunku planu

symbolem RM;
3. usług, oznaczone na rysunku p|anu symbo|em U;
4. usług i zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej o niskiej intensywnoŚcl, oznaczone

na rysunku planu symbolem U.MN;
5. obiektów i urządzeń produkcji, składów, magazynów oraz usług, oznaczone na

rysunku planu symbolem P.U;
6. obiektów i uządzeń infrastruktury technicznej - oczyszczalnia ścieków, oznaczone

na rysunku planu symbolem K;



7. zieleni naturalnej , oznaczonych na rysunku planu symbolem Z;
8. uzytków rolnych: upraw potowych, łąk, pastwisk i zie|eni natura|nej , oznaczonych na

rysunku planu symbolem R.Z;
9. |asów, oznaczonych na rysunku p|anu symbolem ZL;
10. Kampinoskiego Parku Narodowego, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN;
l l. wód powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS;
12. rowów melioracyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbotem WR;
13. dróg publicznych i infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku ptanu

symbolem KD, w szczegó|ności:
a) dróg lokalnych - KDL,
b) dróg dojazdowych . KDD;

|4. dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznĄ, oznaczonych na rysunku p|anu
symbolem KDW;

D|a terenów
symbolami:

4MN
9MN

1O MN
14 MN
15 MN
16 MN
19 MN
20 MN
21 MN
22 MN
30 MN

1. Przeznaczenie podstawowe terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
o niskim wskaŹniku zabudowy - do 30% powierzchńi działri;

2. Przeznaczenie. .uzupełniające terenu - pod |okalizację nieuciązliwych funkcji
usługowych. Uciązliwośó planowanych obiektów usługowych winna sĘ zamknąó
w granicach wyznaczonych dla nich terenów;

3. Dopuszcza .ię realizację infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej
i uzupełniającei, takiej jak: garaze, budyńki gospoł arćze., miejsci postojowe dlj
samochodów, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ógrodzenia i mała
architektura;

4. Utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i towarzyszącągospodarcząoraz
istn iejące sied liska roln icze z przekształcen iem icń na cele ledyn ió 

-m 
ieszkan iowe;

5. Dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zmianę funkcji
istniejących budynkóW na zasadach okreś|onych w niniejszym paragrafie;

6. Dopu.szcza się mozliwośó poprowadzenia niezbędnych drog wewnętrznych i innych
urządzeń komunikacji kołowej, pieszej i rowerowój;

se.
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , oznaczonych na rysunku planu

- pow.ok. 0,28 ha
- pow.ok. 1,54 ha
- pow. ok. 0,65 ha
- pow. ok. 0,18 ha
- pow. ok. 0,54 ha
- pow. ok. 0,24 ha
- pow. ok. 1,48 ha
- pow. ok. 0,41 ha
- pow. ok. 0,95 ha
- pow. ok. 1,25 ha
- pow. ok. 0,15 ha, ustala się:



7. obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ komunikacyjny: 01 KDL . droga
powiatowa nr 2402 W), pozostałe drogi loka|ne 02 i 03 KDL oraz planowane
do modernizaĄi i budowy drogi dojazdowe 04, 05 ! 06 KDD i drogi wewnętrzne
KDW, zgodnie z rysunkiem p|anu oraz potencja|nie moz|iwe do reallzaĄi na
wyznaczonych teren ach funkcjon alnych ;

8. KaŻda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośredni |ub za
pośrednictwem wydzie|onych drog wewnętrznych o szerokości zgodnej
z ustaleniami $ 32 i33;

9. Teren na|eŻy traktowaó jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, W rozumieniu pzepisów ochrony środowiska, określających
dopuszczalny poziom hałasu,

10'Zakaz |oka|izacji przedsięwzięó mogących znacząco oddziatywaó na środowisko
W rozumieniu pzepisów odrębnych (za wyjątkiem uządzeń infrastruktury
i obiektów obsługi technicznej) oraz wszelkiej produkcji i usług mechaniki
pojazdowej, handIu typu bazarowego oraz dystrybucji takich towarów jak gaz,
pa|iwa płynne i inne substancje niebezpieczne;

11. Zakaz realizaĄi ustug uciąz|iwych i składowania jakichko|wiek odpadów;
12.Moz|iwośĆ podziału na działki budow|ane, przy czym minima|na powierzchnia

wydzie|anej dziatki (w tym powstałej w wyniku^sca|ania i podziału nieruchomości)
nie może mieó nie mniej niŻ 1 000 m. ffi., Z to|erancją 20o/o wfnikĄącą z
indywidualnych warunków terenowych, a szerokośó frontu działki minimum 20,0 m;
W terenach zainwestowanych, jako uzupełnienie istniejącej zabudowy, dopuszcza
się wydzielanie dziatek o powierzchni min. 700 m.;

13. Na istniejących działkach o szerokości ponizej 18,0 m dopuszcza się |okalizację
budynku mieszkalnego na granicy działki;

14. Działki zabudowy mieszkaniowej, powstałe w ^wyniku sca|ania i podziału
nieruchomości muszą mieć nie mniej niż 1 000 m. powierzchni, minimum 20 m
frontu a kąt zawarly pomiędzy granicami działek a linią drogi nie moie być mniejszy
niz 600;

15' Minimum 50% powierzchni działki budow|anej powinno pozostaó jako bio|ogicznie
czynne;

16. Nieprzekraczalne linie zabudowy usta|a się:

a) od strony dróg |oka|nych . 01 i 03 KDL, w od|egtości 12,0 m. od krawędzi jezdni
tych dróg,

b) od strony dróg dojazdowych 04, 05 i 06 KDD, w od|egłości min. 5,0 m. od linil
rozgraniczającej tych dróg,

c) od strony dróg wewnętrznych w odlegtości min. 5,0 m. od linii rozgraniczającej
tych dróg,

d) dla zainwestowania uzupełniającego na terenach istniejącej zwartej zabudowy
dopuszcza się linię zabudowy w nawiązaniu do istniejącej, Wznaczonej przez
sąsiednie budynki,

e) od korony rowów melioracyjnych w odległości min. 5,0 m;

ó



17. Pzy zagospodarowaniu terenów naleŻy uwzględnić istniejące e|ementy
infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV,
sN 15 kV, sieć wodociągowa, |inia telekomunikacyjna) a wsze|kie dziatania z nimi
zwlęane naleŻy wykonywaÓ w porozumieniu i na zasadach usta|onych z zarządcą
sieci;

.t8' Na wyznaczonych planem terenach dopuszcza się moŹliwość |okalizacji
niezbędnych stacji transformatorowych SN / NN;

19. Przy zagospodarowaniu terenÓw Wznaczonych pod zainwestowanie, połoionych
pomiędzy istniejącymi drogami a uzytkami rolnymi i |eśnymi, usta|a się obowiązek
zapewnienia dojazdu do tych terenów rolnych i leśnych;

20. Moz|iwośó rea|izacji zabudowy mieszkaniowej wo|nostojącej o wysokości
do 2 kondygnacji nadziemnych, dachami dwu- lub wie|ospadowymi o kącie
nachylenia połaci 30-45" pokffimi dachówką ceramiczną lub materiałami
dachówkopodobnyml, ka|enicami na wysokości maksimum 11,0 m nad poziom
istniejącego terenu. Poziom posadowienia posadzki parteru . maksimum 0,60 m
nad poziom terenu przy wejściu do budynku. Poziom posadowienia posadzki
parteru d|a obiektów stanowiących uzupełnienie istniejącej zabudowy dopuszcza się
n a wysokości n awiązującej do lstn iejącej sąsied n iej zab ud owy;

21. Jeden budynek mieszka|ny nie może mieć więcej niŻ2 |oka]e mieszkalne;

2Ż.Zabudowa usługowa, garaŻowa i gospodarcza moie byc rea|izowana jako
wo|nostojąca (1 kondygnacja o maksymalnej wysokości 8,0 m), wbudowana lub
zespo|ona z bryłąbudynku mieszka|nego;

23. D|a działki budowlanej o funkcji mieszkaniowej naleiy zapewnić w ramach terenu
do którego inwestor posiada tytuł prawny, co najmniej 2 miejsca postojowe
samochodów osobowych na 1 |oka| mieszkalny (w tym miejsce w garażu), w
sytuacji działki o funkcji mieszkalno - usługowej |iczbę miejsc postojowych na|eży
zwiększyć o ilość wynikającąz punktu 24;

24. D|a funkcji ustugowej na|eŻy zapewnió:

a) 1 miejsce parkingowe na 10 m2 powierzchni uzytkowej usług handIu, nie mniej
jednak niŹ 1 miejsce,

b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach ustug gastronomii, nie mniej
jednak niż 3 miejsca,

c) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni uzytkowej usług innych, nie mniej
jednak niz 3 miejsca,

d) 3 miejsca parkingowe na kazdych 10 zatrudnionych;

25.ogrodzenia . jako ażurowe, o wysokości do 1,60 m, rea|izowane W |inii
rozgraniczającej terenu, wykonane z trwałych materiałów (z wytączeniem ogrodzeń
betonowych, stali żebrowanej i odpadÓw poprodukcyjnych);

26. KaŻda działka musi posiadaó miejsce (np. W ramach ogrodzenia lub jako
zadaszone, na wydzie|onych placykach gospodarczych, z zapewnioną obsługą
komunikacyjnd na pojemniki do se|ektywnej zbiórki odpadów;

27.Wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz miejsca postojowe dla samochodów naleŹy
utwardzió materiałami trwatymi (ptvty chodnikowe, kostka brukowa);



28.Działania inwestycyjne na terenach 19 i 21 MN muszą być zgodne z ustaleniami
zawańymi w $ 26 niniejszej uchwały;

29. ochronę istniejących cieków wodnych i urządzeń me|ioracyjnych
z zapewnieniem budowy przepustów pod projektowanymi drogami. Wszelkie
działania związane z przebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami |ub
liniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej rowów naleŻy przeprowadzać
W porozumieniu i na warunkach zarządcy urządzeń me|ioracyjnych;

30. lstniejące na Wznaczonych terenach zadrzewienia, zakrzaczenia, grupy zie|eni
ipojedyncze dzewa na|eŻy utrzymac i chronić w maksyma|nym stopniu przy
uwzg|ęd nieniu podstawowej funkcji terenu;

31. Stawkę procentową, słuiącą na|iczaniu optat wynikających z art' 36 ust.4 ustavqy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów MN ustala się
w wysokości 8%.

s 10.

Dla terenów zabudowy zagrodowej W gospodarstwach ro|nych, oznaczonych
na rysunku planu symbolami:

12 RM - pow. ok.0,27 ha
13 RM - pow. ok. 0,34 ha
17 RM - pow. ok. 0,44 ha
18 RM - pow. ok. 0,67 ha
23 RM - pow. ok. 0,33 ha
24 RM - pow. ok. 0,30 ha
25 RM - pow. ok. 0,28 ha
26 RM - pow. ok. 0,20 ha
27 RM - pow. ok. 0,37 ha
28 RM - pow. ok. 0,18 ha
29 RM - pow. ok. 0,30 ha, ustala się:

1. Pzeznaczenie podstawowe terenów pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach
rolnych o niskim wskaŹniku zabudowy. maksimum 30% powierzchni działki;

2. Pzeznaczenie uzupełniające terenu . pod |okalizację nieuciąz|iwych funkcji
usługowych. Ponadnormatywna uciązliwość p|anowanych obiektów usługowych
winna się zamknąó w granicach Wznaczonyc|r dla nich terenów;

3. Dopuszcza się realizację infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej
i uzupełniającej, takiej jak:. garaŻe, budynki gospodarcze, miejsca postojowe dla
samochodów, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała
architektura;

4. Dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zmianę funkcji
istniejących budynkóW na zasadach określonych w niniejszym paragrafie;

5. obsługę komunikacyjną poprzez istniejący układ komunikacyjny: 01 KDL . droga
powiatowa nr 2402 W), pozostałe drogi loka|ne 02 i 03 KDL oraz p|anowane do
modernizacji i budowy drogi dojazdowe 04, 05 i 06 KDD i drogi wewnętrzne KDW,
zgodnie z rysunkiem planu;

6. KaŻda działka musi mieÓ zapewniony dostęp do drogi pub|icznej bezpośredni lub za
poŚrednictwem wydzie|onych dróg wewnętrznych o szerokości zgodnej
z ustaleniami $ 32 i33;



7. Tereny na|eŻy traktowaÓ jako teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową,
w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, okreś|ających dopuszcza|ny poziom
hałasu,

8. Zakaz loka|izacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziatywać na środowisko
w rozumieniu pzepisów odrębnych (za wyjątkiem urządzeń infrastruktury i obiektów
obsługi technicznej oraz związanych z produkcją roln{ oraz Wszetkiej produkcji
i usług mechaniki pojazdowej, handlu typu bazarowego oraz dystrybucji takich
towarów jak: gaz, paliwa ptynne i inne substancje niebezpieczne;

9. Zakaz rea|izacji usług uciąz|iwych i składowania jakichkolwiek odpadów;
10. Ustala się mozllwośó powstawania nowych siedlisk o wielkoŚci dostosowanej

do profilu produkcyjnego gospodarstwa, nie mniejszych ntŻ 1500 m2;
11. Minimum 50% powierzchni działki budow|anej powinno pozostać jako bio|ogicznie

czynne;

12. Nieprzekraczalne |inie zabudowy ustala się:
a) od strony dróg loka|nych - 01,02 i03 KDL, w od|egłości 12,0 m. od krawędzi

jezdnitych drÓg,
b) od strony dróg dojazdowych 04, 05 i 06 KDD, w odległości min. 5,0 m. od linii

rozgr aniczaj ącej tych d róg,
c) od strony dróg wewnętrznych w odległości min. 5,0 m. od linii rozgraniczającej

tych dróg,
d) dla zainwestowania uzupełniającego na terenach istniejącej zwańej zabudowy

dopuszcza się linię zabudowy w nawiązaniu do istniejącej, Wznaczonej przez
sąsiednie budynki,

e) od korony rowów melioracyjnych w odległości min. 5,0 m;
13. Pzy zagospodarowaniu terenów na|eŻy uwzględniÓ istniejące elementy

infrastruktury technicznej (napowietrzne linie elektroenergetyczne NN 0,4 kV,
sN 15 kV, sieć wodociągowa, |inia te|ekomunikacyjna) a wszelkie działania z niml
związane na|eŻy wykonywaÓ w porozumieniu i na zasadach ustalonych z zarządcą
sieci;

14. Na wyznaczonych planem terenach dopuszcza się mozliwość loka|izacji
niezbędnych stacjl transformatorowych SN / N N;

15. Przy zagospodarowaniu terenów Wznaczonych pod zainwestowanie, połozonych
pomiędzy istniejącymi drogami a uiytkami rolnymi i leśnymi, usta|a się obowiązek
zapewnienia dojazdu do tych terenów ro|nych i |eśnych;

16. Moz]iwośÓ realizacji zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej o wysokości do
2 kondygnacji nadziemnych, dachami dwu- lub wielospadowymi o kącie nachy|enia
połaci 30-45. pokrytymi dachówką ceramiczną lub materiałami
dachówkopodobnymi, ka|enicami na wysokości maksimum 11,0 m nad poziom
istniejącego terenu. Poziom posadowienia posadzki parteru - maksimum 0,60 m
nad poziom terenu przy wejściu do budynku. Poziom posadowienia posadzki
pańeru d|a obiektów stanowiących uzupełnienie istniejącej zabudowy dopuszcza się
na wysokoŚci nawiązującej do istniejącej sąsiedniej zabudowy;



17. Zabudowa usługowa, garaŻowa i gospodqrcza moŻe być rea|izowana jako
wo|nostojąca (1 kondygnacja o maksyma|nej wysokości 8,0 m), wbudowana lub
zespolona z bryłąbudynku mieszkalnego;

18. D|a dziatki o funkcji mieszkaniowej na|eŻy zapewniÓ w ramach terenu do którego
inwestor posiada tytuł prawny, co najmniej 2 miejsca postojowe samochodów
osobowych na 1 lokal mieszkalny (w tym miejsce w garazu), w sytuacji lokalizacji
funkcji usługowej liczbę miejsc postojowych nalezy zwiększyó o i|ość wynikającĄ
z punktu 18;

19. Dla funkcji usługowej na|eŻy zapewnió:
a) 1 miejsce parkingowe'na 10 m2powierzchni uzytkowej usług hand|u, nie mniej

jednak niz 1 miejsce,
b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach usług gastronomii, nie mniej

jednak niż 3 miejsca,
c) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni uzytkowej usług innych, nie mniej

jednak niż 3 miejsca,
d) 3 miejsca parkingowe na kazdych 10 zatrudnionych;

20. ogrodzenia . jako azurowe, o wysokości do 1,60 m, rea|izowane W linii
rozgraniczającej terenu, wykonane z trwatych materiałÓw (z wyłączeniem ogrodzeń
betonowych, stali żebrowanej i odpadów poprodukcyjnych);

21, KaŻda dzlałka musi posiadaó miejsce (np. W ramach ogrodzenia lub jako
zadaszone, na wydzie|onych placykach gospodarczych, z zapewnioną obsługą
komunikacyjnd na pojemniki do se|ektylrrunej zbiórki odpadów;

22.Wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz miejsca postojowe d|a samochodów na|eŻy
utwardzió materiałami trwatym l (płytv chod nikowe, kostka brukowa) ;

23. ochronę istniejących cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych
z zapewnieniem budowy przepustów pod projektowanymi drogami. Wszelkie
działania związane z przebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami lub
|iniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej rowów na\eŻy przeprowadzać
W porozumieniu i na warunkach zarządcy urządzeń melioracyjnych;

24. lstniejące na Wznaczonych terenach zadzewienia, zakrzaczenia, grupy zieleni
ipojedyncze dzewa należy utrzymaÓ i chronić w maksyma|nym stopniu przy
uwzg |ędnien iu podstawowej funkcji terenu;

25. Stawkę procentową, słuzącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36 ust'4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów RM ustata się
w wysokości 8%.

s 11.
Dla terenów usług, oznaczonych na rysunku planu symbo|ami:

1 U - pow. ok. 0,15 ha
2 U - pow. ok. 0,74 ha
3 U - pow. ok. 0,14 ha
5 U - pow. ok.2,79 ha
33 U . pow. ok. 0,27 ha, ustala się:

1 Przeznaczenie terenów na rea|izację usług o średnim wskaŹniku zabudowy -
maksimum 50% powierzchni działki;

t0



2.

3.

Utzymanie istniejących funkcji i istniejącego zainwestowania oraz mozliwość
rea|izacji nowej zabudowy z uwzg|ędnieniem ustaleń niniejszego paragrafu;
Dopuszcza się rea|izai1ę infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej takiej jak:
garaŻe, miejsca postojowe d|a samochodów, infrastruktura techniczna, budynki
gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodzenla i mała architektura. Na terenie 3 U
dopuszcza się moz|iwość lokalizacji funkcji mieszkaniowej dla właścicie|a;
Uciąz|iwośÓ ponadnormatywna rea|izowanych funkcji musi zawierać się w granicach
działki, do której inwestor ma tytut prawny i nie moze wykraczaÓ na sąsiednie
tereny, w tym tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy realizacji inwestycji nalezy
uwzględnić istniejące zainwestowanie i e|ementy infrastruktury technicznej oraz
przepisy odrębne, między innymiwynikające z sąsiedztwa ww. zabudowy;
Zakaz loka|izacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływaÓ na
środowisko W rozumieniu przepisów o ochronie środowiska (za wyjątkiem uządzeń
infrastruktury i obiektów obsługi technicznej);
obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi powiatowej 01 KDL oraz poprzez
wyznaczone drogi pub|iczne 02 KDL, 05 i 06 KDD oraz drogę wewnętrzną 07 KDW,
zgodnie z rysunkiem planu;

7. Podziału działek przyległych do drogi powiatowej 01 KDL na|eŻy dokonywać
W porozumieniu z zarządcądrogi;

8. Mozliwość podziału na działki budowlane, przy czym minima|na powierzchnia
wydzie|anej działki (w tym powstałęj w wyniku scalania i podziału nieruchomości)
nie może mieĆ nie mniej niŻ 1200 m. a szerokośÓ frontu działki minimum 20,0 m;

9. Działki zabudowy usługowej, powstałe w wyniku sca|ania i podziału nieruchomości
muszą mieć nie mniej niŻ 1 200 m. powiezchni, minimum 20 m frontu a kąt zawańy
pomiędzy granicami działek a |inią drogi nie może być mniejszy niŻ60u;

10. Pzy zagospodarowaniu terenów na|eży uwzględnió istniejące e|ementy
infrastruktury technicznĄ (|inie elektroenergetyczne NN 0,4 kV, sN .|5 kV, sieó
kana|izacyjna i wodociągowa, linia telekomunikacyjna) a wszelkie dziatania z nimi
związane naleŻy wykonywać w porozumieniu i na zasadach usta|onych z zarządcą
sieci;

11. Na wyznaczonych planem terenach dopuszcza się moz|iwoŚó |oka|izacji
niezbędnych stacji transformatorowych SN / NN;

12. Minimum 30% powierzchni działki budowlanej powinno pozostaó jako biologicznie
czynne;

13. Niepzekraczalne linie zabudowy usta|a się:
a) od strony dróg |okalnych . 01 i 02 KDL, w od|egłości 12,0 m, od krawędzi jezdni

tych dróg,

b) od strony dróg dojazdowych 05 i 06 KDD, w odległości min. 5,0 m. od |inli
rozgraniczającej tych dróg,

c) od strony drogi wewnętrznej w odległości min. 5,0 m. od |inii rozgraniczającej ta
drogę;

4.

5.

6.
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14. Mozliwośó rea|izacji zabudowy usługowej o wysokości do 2 kondygnacji
nadziemnych, dachami o kącie nachylenia potaci do 30", z kalenicami na wysokości
maksimum 12,0 m nad poziom istniejącego terenu. Pozlom posadowienia posadzki
parteru . maksimum 0,60 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku;

15. Zabudowa garazowa i gospodarcza jako wbudowana |ub zespolona zbryłąbudynku
usługowego;

16. Koniecznośó zapewnienia, w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł
prawny miejsc postojowych w ilości:
1) 1 miejsce parkingowe na .t0 m2 powierzchni uzytkowej usług handlu, nie mniej

jednak niz 1 miejsce,
2) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach usług gastronomii, nie mniej

jednak niz 3 miejsca,
3) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni uzytkowej usług innych, nie mniej

jednak niz 3 miejsca,
4) 3 miejsca parkingowe na kazdych 10 zatrudnionych;

17. ogrodzenia - jako azurowe, o wysokości do 1,B0 m, wykonane z trwaĘch
materiałów z wyłączeniem sta|i zebrowanej i odpadÓw poprodukcyjnych;

18. KaŻda działka musi posiadaó miejsce (ako wbudowane w budynek lub jako
osłonięte, zadaszone, na wydzie|onych p|acykach gospodarczych, z zapewnioną
obsługą komunikacyjną) na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;

19. Wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz mlejsca postojowe dla samochodów należy
utwardzić materiałami trwatymi (ptyty chodnikowe, kostka brukowa);

20.Działania inwestycyjne na terenie 5 U muszą być zgodne z usta|eniami zawartymi
w $ 26 niniejszej uchwaty;

21. Stawkę procentową, słuiącą naliczaniu opłat wynikających z ań. 36 ust.4 ustavrry
o p|anowaniu i zagospodarowaniu pzestrzennym, dla terenów U usta|a się
w wysokości 8%.

s 12.

D|a terenów usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności,
oznaczonych na rysunku planu symbolami:

6 U.MN - pow. ok. 2,00 ha
I U.MN - pow. ok. 0,16 ha
31 U.MN - pow.ok. 5,50 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe terenów na realizację usług o średnim wskaŹniku
zabudowy - maksimum 50% powierzchni działki;

2. Przeznaczenie uzupełniające terenów |okalizacja funkcji mieszkaniowej dla
właścicieIa;

3. Utrzymanie istniejących funkcji i istniejącego zainwestowania oraz mozliwośó
rea|izacjl nowej zabudowy z uwzg|ędnieniem usta|eń niniejszego paragrafu;

4. Dopuszcza się rea|izaqę infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej takiej jak;
garaŻe, miejsca postojowe d|a samochodów, infrastruktura technlczna, budynki
gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura;
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5. Uciąz|iwośÓ ponadnormatywna rea|izowanych funkcji nie moze v,tykraczać na
sąsiednie tereny, w tym tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy rea|izacji inwestycji
na|eŻy uwzględnić przepisy odrębne, między innymi wynikające z sąsiedztwa ww.
zabudowy;
Zakaz |oka|izacji nowych przedsięwzięó mogących znacząco oddziatywać na
środowisko W rozumieniu przepisów odrębnych (za wyjątkiem urządzeń
infrastruktury i obiektów obsługi technicznej);
obsługa komunikacyjna poprzez Wznaczone drogi publiczne 04, 05 i 06 KDD,
zgodnie z rysunkiem planu oraz potencjalne drogiwewnętrzne, moż|iwe do realizacji
na Wyznaczonych terenach 6 i 31 U.MN' Na terenie 31 U.MN dopuszcza się
równiez mozliwośó ustanowienia słuŻebności dojazdu;

8. Tereny naleŻy traktowaó jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo.
usługową, W rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających
dopuszcza|ny poziom hałasu,

9. Moz|iwośÓ podziału na działki budow|ane, przY czYm minimalna powierzchnia
wydzie|anej działki (w tym powstałej w wyniku scalania i podziału nieruchomości)
nie może mieć nie mniej niz 1000 m, a szerokośÓ frontu działki minimum 20,0 m;

10. Minimum 30% powierzchni działki budowlanej powinno pozostaó jako bio|ogicznie
czynne;

11. Działki zabudowy mieszkaniowej i usługowej, powstate w wyniku scalania i podziału
nieruchomości muszą mieó nie mniej niz 1 000 m. powierzchni, minimum 20 m
frontu -a kąt zawarty pomiędzy granicami działek a |inią drogi nie moie byó mniejszy
niz 600:

12. Niepzekraczalne linie zabudowy ustala się:
a) od strony drogi loka|nej 02 KDL, w od|egłości 12,0 m od krawędzijezdni tej drogi,
b) od strony dróg dojazdowych 04, 05 i 06 KDD,
c) od strony rowów melioracyjnych 40 i 41 WR w od|egłości min. 5,0 m' od |inii

rozgraniczającej, zgodnie z rysunkiem planu;

17. Moz|iwośó realizacji zabudowy usługowej o wysokości do 2 kondygnacji
nadziemnych, dachami o kącie nachylenia połaci do 30", z kalenicami na wysokoścl
maksimum 12,0 m nad poziom istniejącego terenu' Poziom posadowienia posadzki
parteru - maksimum 0,60 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku;

18, Zabudowa garaŻowa ! gospodarcza jako wbudowana |ub zespolona zbryłąbudynku
usługowego;

19. Moz|iwośó rea|izacji zabudowy mieszkaniowej wo|nostojącej o wysokości
do 2 kondygnacji nadziemnych, dachami dwu- |ub wie|ospadowymi o kącie
nachylenia połaci 3045. pokrytymi dachówką ceramiczną lub materiałami
dachówkopodobnymi, ka|enicami na wysokości maksimum 12,0 m nad poziom
istniejącego terenu. Poziom posadowienia posadzki pańeru . maksimum 0,60 m
nad poziom terenu pzy wejściu do budynku;

20. KoniecznośĆ zapewnienia, w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł
prawny miejsc postojowych w i|ości:
a) Dla funkcji mieszkaniowej - 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny

(w tym miejsce w garazu),

6.

7.
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b) 1 miejsce parkingowe na 10 m2 powierzchni uzytkowej ustug handlu, nie mniej
jednak niz 1 miejsce,

c) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach usług gastronomii, nie mniej
jednak niz 3 miejsca,

d) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni uzytkowej usług innych, nie mniej
jednak niz 3 miejsca,

e) 3 miejsca parkingowe na kazdych 10 zatrudnionych;
21. ogrodzenia - jako aiurowe, o wysokości do 1,60 m, wykonane z tnruałych

m ate riatów z vlyłączen iem sta| i zeb rowan ej i od pad ow pop rod u kcyj nych ;
22. KaŻda działka musi posiadaó miejsce (ako wbudowane w ogrodzenie, w budynek

lub jako osłonięte, zadaszone, na wydzie|onych placykach gospodarczych,
z zapewnioną obsługą komunikacyjn{ na pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów;

Z3.Wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz miejsca postojowe d|a samochodów nalezy
utwardzić materiałami tnratymi (pMy chodnikowe, kostka brukowa);

24. Działania inwestycyjne na terenie 6 i 31 U.MN, W rejonie stref ochrony
archeologicznej muszą być zgodne z ustaleniami zawańymi w $ 26 niniejszej
uchwały;

25. ochronę istniejących cieków wodnych i urządzeń me|ioracyjnych
z zapewnieniem budowy przepustów pod projektowanymi drogami. Wsze|kie
działania związane z przebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami |ub
|iniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej rowów na|eŻy przeprowadzaÓ
w porozumieniu i na warunkach zarządcy urządzeń me|ioracyjnych;

26. Stawkę procentową, stużącą na|iczaniu opłat wynikających z art,36 ust.4 ustawy
o planowaniu l zagospodarowaniu przestzennym, dla terenów U.MN usta|a się
w wysokości 8%.

s 13.
D|a terenu obiektów i uządzeń produkcji, składów, magazynów oraz usług,
oznaczonego na rysunku p|anu symbolem 7 P.U - pow. ok. 1,25 ha, ustala się:

1. Pzeznaczenie terenu na rea|izację produkcji, składów, magazynów oraz usług
o średnim wskaŹniku zabudowy. maksimum 50% powierzchni działki;

2. Utrzymanie istniejących funkcji i istniejącego zainwestowania oraz moz|iwość
rea|izacji nowej zabudowy z uwzg|ędnieniem usta|eń niniejszego paragrafu;

3. Dopuszcza się rea|izację infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej takiejjak;
garaŻe, miejsca postojowe dla samochodów, infrastruktura techniczna, budynki
gospodarcze, dojścia idojazdy, ogrodzenia i mata architektura;

4. Uciązliwośó ponadnormatywna rea|izowanych funkcji nie może wykraczać na
sąsiednie tereny, w tym tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy rea|lzacji inwestycji
na|eŻy uwzględnió przepisy odrębne, między innymi wynikające z sąsiedztwa ww'
zabudowy;

5. Zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziatywać na
Środowisko W rozumieniu pzepisów o ochronle środowiska (za wyjątkiem uządzeń
infrastruktury i obiektów obsługi technicznej);
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6. obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi powiatowej 0{ KDL oraz poprzez
istniejące drogi publiczne 04 i 05 KDD, zgodnie z rysunkiem planu;

7. Przy zagospodarowaniu terenów na|eŻy uwzględnió istniejące e|ementy
infrastruktury technicznej (linie e|ektroenergetyczne NN 0,4 kV, SN 15 kV, sieó
kana|izacyjna i wodociągowa, linia telekomunikacyjna) a wszelkie działania z nimi
zlt'tiązane naleŻy wykonywaó w porozumieniu i na zasadach usta|onych z zarządcą
sieci;

8. Na wyznaczonym planem terenie dopuszcza się moiliwośó loka|izacji niezbędnych
stacjitransformatorowych SN / NN;

9. Minimum 30% powierzchni działki budowlanej powinno pozostaó jako biologicznie
czynne;

10. Nieprzekraczalne linie zabudowy usta|a się:
a) od strony drogi lokalnej 0,1 KDL, w od|egłości 12,0 m. od krawędzi jezdni tej

drogi,
b) od strony dróg dojazdowych 04 i 05 KDD, w od|egtości min. 5,0 m. od |inii

rozgraniczającej tych d róg ;
11.Moz|iwość realizacji zabudowy o wysokości do 12,0 m nad poziom istniejącego

terenu, z dachami o kącie nachy|enia połaci do 30". Poziom posadowienia posadzki
pańeru - maksimum 0,60 m nad poziom terenu przy wejściu do budynku;

12.Koniecznośó zapewnienia, w ramach terenu do którego inwestor posiada tytuł
prawny miejsc postojowych w ilości:
a) 1 miejsce parkingowe na 10 m2 powierzchni uzytkowej ustug handlu, nie mniej

jednak niz 1 miejsce,
b) 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc w obiektach usług gastronomii, nie mniej

jednak niz 3 miejsca,
c) 3 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni uzytkowej usług innych, nie mniej

jednak niż 3 miejsca,
d) 3 miejsca parkingowe na każdych 10 zatrudnionych;

13. ogrodzenia - jako ażurowe, o wysokości do 1,80 m, wykonane z trwatych materiatów
z v,tyłączen iem sta li żebrowa n ej i od padów pop rod u kcyj nych ;

14,kaŻda działka musi posiadaó miejsce (ako wbudowane w budynek |ub jako
osłonięte, zadaszone, na wydzielonych p|acykach gospodarczych, z zapewnioną
obstugą komunikacyjnd na pojemniki do se|ektywnej zbiórki odpadów;

1S.wjazdy, wejścia, chodniki, place oraz miejsca postojowe d|a samochodów na|eŻy
utwardzić materiałami trwałymi (pfiy chodnikowe, kostka brukowa);

16.działania inwestycyjne na terenach strefy archeo|ogicznej muszą być zgodne
z ustaleniamizawańymiw $ 26 niniejszej uchwaty;

17.stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat wynikających z ań. 36 ust'4 ustawy
o p|anowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów P.U ustala się
w wysokości 8%.
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s 14.

Dla terenu obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej _ oczyszcza|nia ścieków,
oznaczonego na rysunku p|anu symbo|em 11R- pow. ok. 0,96 ha, ustala się:
1. Przeznaczenie terenu utrzymanie z mozliwością rozbudowy i modernizacji

obiektów i urządzeń odprowadzanla i usuwania ścieków - istniejąca oczyszcza|nia
Ścieków;

2. obsługa komunikacyjna terenu z istniejącej drogi powiatowej 01 KDL;
3. Dopuszcza się rea|izaĄę funkcji towazyszącej funkcji podstawowej, takiej jak:

elementy i obiekty infrastruktury technicznej, dojścia i dĄazdy, ogrodzenia i mała
architektura;

4. Stawkę procentową, służącą na|iczaniu opłat wynikających z art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym, d|a terenu K ustala się
w wysokości 0,01%.

s 15.
Dla terenów zieJeni natura|nej, oznaczonych na rysunku p|anu symbo|ami:

322 - pow. ok. 0,19 ha
342 - pow. ok. 0,21 ha
35 z - pow. ok. o,12 ha, ustala się:

1. przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie zieleni naturalnej;
2. na terenach 32, 34 . 35 z dopuszcza się moz|iwośó wprowadzenia zieleni średniej

i wysokiej w celu zachowania ciągów ekologicznych wzdłuż cieków wodnych;
3. nie ma pzesłanek do ustalenia stawki procentowej słuzącej usta|eniu opłat

wynikających z ań. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

s 16.
Dla terenu wód powierzchniowych, oznaczonego na rysunku p|anu symbo|em 36 Ws -
pow. ok. 0,07 ha, ustala się:
1. przeznaczenie terenu . wody powierzchniowe - istniejący staw w ciągu rowów

melioracyjnych;
2. ogrodzenia mogą być realizowane w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od granicy

stawu;
3. nie ma pzestanek do ustalenia stawki procentowej słuzącej ustaleniu optat

wynikających z ań. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
pzestrzennym.

s 17.
Dla terenów rowów melioracyjnych, oznaczonych na rysunku p|anu symbolami:

37 WR - pow. ok. 0,09 ha
38 WR - pow. ok. 0,03 ha
39 WR - pow. ok. 0,25 ha
40 WR - pow. ok. 0,35 ha
41 WR - pow. ok. 0,37 ha, ustala się:
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1. Przeznaczenie - zachowanie i utrzymanie drozności istniejących odkrytych rowÓw
melioracyjnych;

2, ogrodzenia mogą być rea|izowane W od|egłości nie mniejszej niŻ 3,o m
od krawędzi rowów;

3' Wszelkie działania związane z przebudową i modernizacją w/w rowów
melioracyjnych musząbyć prowadzone W uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, |nspektorat w Nowym Dworze
Mazowieckim, uwzględniając ustalenia zawańe w $ 35;

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej słuzącej ustateniu opłat
wynikających z ań. 36 ust 4 ustawy o p|anowaniu i zagospodarowaniu
pzestrzennym.

s 18.
D|a terenów uzytków ro|nych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

53 R.Z - pow. ok. 7,10 ha
54 R.Z - pow. ok. 0,70 ha
55 R.Z - pow. ok. 2,70 ha
56 R.Z - pow. ok. 6,90 ha
57 R.Z - pow. ok. 18,00 ha
58 R.Z - pow. ok. 12,40 ha
59 R.Z - pow. ok. 10,33 ha
60 R.z - pow. ok. 1,17 ha, ustala się:

Pzeznaczenie pod uzytki rolne: uprawy po|owe, łąki, pastwiska, oraz naturatna
ziele ń n ieu rządzoną . zadrzewienia i zakzacze n ia ś ród po| ne ;
Na terenach uzytków rolnych: upraw po|owych, łąk, pastwisk i naturalnej zieteni
nieurządzonej, oznaczonych symbo|em R.Z, dopuszcza się moz|iwośó lokalizacji:
a) oblektów związanych z hodowlą i produkcją ro|ną (w tym na terenach 53, 57, 58

i 59 R.Z - możliwość |oka|izacji nowych siedlisk rolniczych dta gospodarstw
o wielkości powyzej 1,0 ha),

b) zbiorników wodnych związanych z potrzebami rolnictwa |ub gospodarki
rybackiej,

c) uządzeń me| ioracj i i małej retencji oraz urządzeń przeciwpowodziowych,
d) zalesień najsłabszych g|eb i nieuzytków, zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych,
e) terenów zieleni,

0 dróg gospodarczych dojazdowych do pól,
g) sieciowych e|ementów infrastruktury technicznej napowietrznej ipodziemnej d|a

obsługi |udności i ro|nictwa;
Działania inwestycyjne na terenach 57 R.z i 59 R.z muszą byÓ zgodne
z usta|eniamizawańymiw $ 26 niniejszej uchwały;
Nie ma przesłanek do usta|enia stawki procentowej, słuzącej na|iczaniu opłat
wynikających z ań. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

1.

2.

3.

4.

17



s le.
Dla terenów |asów, oznaczonych na rysunku planu symbo|ami:

42ZL - pow. ok. 0,14 ha
43ZL -  pow.ok.  0,19 ha
44ZL - pow. ok. 0,41 ha
45ZL -  pow.ok.  0,11 ha
46ZL - pow.ok. 0,21 ha
47 ZL - pow. ok. 0,08 ha
48ZL - pow. ok. 0,38 ha
49ZL - pow.ok. 1,41 ha
50ZL - pow.ok. 0,14ha
51zL. pow. ok. 0,31 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe terenów. lasy i zadzewienia;

2. Gospodarkę na terenach lasów naleŻy prowadzió zgodnie z planami urządzenia
Iasów;

3. Na terenach |asów dopuszcza się mozliwość:

a) lokalizację obiektów związanych z gospodarką leśną i eksp|oatacją |asów,
b) uządzania ciągów spacerowych i szlaków turystycznych,
c) |oka|izacji niezbędnych e|ementów Iiniowych infrastruktury technicznej,
d) utrzymania istniejących oczek wodnych iłąk środleśnych;

4. Nie ma pzesłanek do ustalenia stawki procentowej, słuzącej naliczaniu opłat
wynlkających z ań. 36 ust. 4 ustawy o p|anowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

s 20.
Dla terenu Kampinoskiego Parku Narodowego, oznaczonego na rysunku planu

symbolem 52 zN - pow. ok. 0,58 ha, ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - teren Kampinoskiego Parku Narodowego - teren lasu;

2. Na wyznaczonym terenie dopuszcza się jedynie działania zgodne z p|anem ochrony
lub zadaniami ochrony Parku Narodowego;

3. Działania inwestycyjne na Wznaczonym terenie muszą byÓ zgodne z ustaleniami
zawańymi w $ 26 niniejszej uchwaty;

4. Nie ma przesłanek do ustalenia stawki procentowej, słuzącej na|iczaniu opłat
wynikających z ań. 36 ust. 4 ustawy o p|anowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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RoZDz|AŁ 3

ocHRoNA i KSZTAŁToWAN|E ŁADU PRZESTRZENNEGo

s 21.
Wszelka zabudowa i zagospodarowanie terenu pod wzg|ędem funkcjonaInym

i przestrzennym powinna uwzg|ędniaÓ:

1. Wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury;
2, wa|ory architektoniczne i kĘobrazowe;

3. wymagania ochrony przyrody;

4. wymagania ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia,
a takŻe Wymagan ia osób niepełnosprawnych ;

5. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury;

6. wa|ory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności;

7. potrzeby obrolrności i bezpieczeństwa państwa;

8. Wymagania przepisów odrębnych i norm polskich, W szczegó|ności dotyczących
okreś|enia odległości i warunków usytuowania e|ementów zagospodarowania
terenu, W tym między innymi:

a) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

b) warunków technicznych jakim powinny odpowiadaÓ drogi pub|iczne i ich
usytuowanie;

9. KaŻda działka budowlana musi mieć dostęp do drogi pub|icznej. Za dostęp do drogi
publicznej uwaŻa się takie uksfaftowanie działki budowlanej, ktÓre umoiliwia
prawidłowy wjazd na dziatkę budowlaną z terenu drogi pub|icznej bezpośrednio,
poprzez drogi wewnętzne, lub w inny sposób zgodnie z przepisami odrębnymi
z zakresu gospodarki nieruchomościami, warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadaó drogi pub|iczne l ich usytuowanie;

10. Wszelkie niezbędne dla prawidtowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia,
a w szczególności: obiekty obrony cywi|nej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa,
obiekty obsługi technicznej gminy, urządzenla melioracji, drogi wewnętrzne, place
pub|iczne, ciągi pieszo-jezdne, ciągl piesze, ściezki rowerowe moŻna realizować na
kazdym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu z zakresu
warunków, zasad i standardÓw ksztaftowania zabudowy, przepisami odrębnymi
izasadamiwspółzycia społecznego. Wszelkie zagospodarowanie i zabudowę nalezy
wykonywaÓ W sposób zapewniający prawidłową eksp|oatację tych obiektow
l urządzeń.

s 22.
1. Usta|a się następujące ogólne zasady ksztaftowania ładu przestzennego:

2, Działania porządkujące W zakresie ujednolicenia ogrodzeń, oświetlenia u|ic,
uzupetnienia zieleni;
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3.

4.

5.

6.

7.

Przy uzupełrrianiu istniejącej zwartej zabudowy, konieczność nawiązania do
Wznaczonej przez istniejące budynki |inii zabudowy oraz zachowanie zbliżonego
charakteru zabudowy;
od strony terenów pub|icznych . zakaz wykonyruania ogrodzeń z prefabrykatów
betonourych, stali żebrowanej i odpadów poprod ukcyjnych ;
Prry realizacji zabudowy na działkach budow|anych koniecznośÓ zachowania
w maksymalnym stopn iu istn iejących zadrzevień;
Koniecznośó vrprowadzenia na działkach budowlanych zie|eniwysokiej, w ramach terenów
biolog icznie czynnych ;
Pzestzeganie ustaleń, ograniczeń i wyrtycznych zawartych w szczego|owych usta|eniach
dla poszczegó|nych terenów przeznaczonych niniejszym planem pod zainwestowanie'

RoZDz|AŁ 4
ocHRoNA ŚRoDoWlsKA I PRZYRoDY

s 23.
W zakresie ochrony środowiska ustala się:
1. Zakaz loka|izacji nowych przedsięwzięÓ (instalacji) mogących znacząco

oddziatywać na środowisko, nie aniązanych z funkcją danego obszaru,
z wyłączeniem realizacji niezbędnych urządzeń komunikacyjnych, infrastruktury
technicznej oraz obiektów i urządzeń słuzących ochronie środowiska _ z uwagi na
połoienie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego;

2. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych
ido z iemi;

3. obowiązek realizacji ptyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę
W gospodarstwach prowadzących chów zwierząt, W ce|u ochrony przed
zanieczys zczeniami wód powierzch n iowych i g ru ntowych ;

4. Zakaz Ioka|izowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działa|ności usługowej
i wytwórczej mogącej powodowaó przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
izanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poza terenem działki budowlanej,
do któĘ jednostka organizacyjna posiada tytuł prawny;

5. obowiązek zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów
- se|ekcję i gromadzenie odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych
do ich gromadzenia, odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym
w gospodarce komunalnej gminy;

6. ochronę istniejących cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych z zapewnieniem
budowy przepustÓw pod projektowanymi drogami. Wsze|kie dziatania altiązane
z przebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami |ub |iniowymi urządzenlami
infrastruktury technicznej rowów naleŻy przeprowadzaÓ W porozumieniu
i na warunkach zaządcy urządzeń me|ioracyjnych;

7. Zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania drzew, krzewów, zadrzewień
spełniających szereg funkcji ekologicznych ;

8. ochronę istniejących lasów i gruntów |eśnych;
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9. ochronę i utzymanie istniejących skupisk zie|eni, zadrzewień oraz uksztaftowania
powierzchni terenu;

10. obowiązek maksyma|nego nasycania terenów zróinicowaną roślinnością
(w przypadku niezbędnej wycinki drzew, wprowadzanie nasadzeń
rekompensujących ubytki w d rzewostanie);

11 . Zakaz rea/'tzacji obiektów budowlanych w od|egłości mniejszej niz 5,0 m, a ogrodzeń
w odległości mniejszĄ niŻ 3,0 m od korony rowów me|ioracyjnych;

12. Stosowanie w nowych i pzebudowywanych obiektach proeko|ogicznych systemów
ciep|nych nie powodujących emisji szkod|iwych substancji do środowiska;

13. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni kaŻdej działki
wynosi dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 50o/o, a dla zabudowy
usługowo.mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej składowej imagazynowej -30o/o.

s 24.
W zakresie ochrony i kształtowania systemu przyrodniczego ustala się:

1. Utzymanie i rozbudowę systemu przyrodniczego w ramach wyznaczonych terenów i
jako zieleni towazyszącej innym funkcjom na poszczegolnych terenach i działkach
budow|anych - zie|eń parkowa, ogrody przydomowe i zieleń przydroŻna;

2. Przestrzeganie zasad gospodarowania zawańych w planie ochrony Kampinoskiego
Parku Narodowego;

3. ochronę i utzymanie w maksymalnym stopniu istniejących na poszczegolnych
terenach zadzewień, zakzaczeń, grup zieleni i pojedynczych drzew oraz
odtwarzanie zieleni w miejscach koniecznego jej usunięcia, przy uwzg|ędnieniu
podstawowej funkcji terenów;

4. ochronę, utzymywanie i uzupełnianie istniejących |asów, skupisk zie|eni
śródpo|nej, przyzagrodowej i w rejonie cieków wodnych;

5. ochronę i otoczenie opieką starodrzewu (okazałych, starych drzew lub zespołów
i grup drzew i krzewów o wysokiej wańoŚci przyrodniczej i krajobrazowej,
występujących np. przy zagrodach, drogach, ciekach wodnych itp.);

6. Zakaz wycinania starodrzewu z dopuszczeniem wycinki jedynie pod inwestycje
liniowe |ub ze względów bezpieczeństwa.

s 25.
Walory krajobrazowe, tzn. wańości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu
oraz zltiązane z nim elementy przyrodnicze, uksztattowane przez siły przyrody
|ub w wyniku działalności człowieka, podlegają ochronie nieza|eŹnie od tego, czy są
objęte szczegó|nymi formami ochrony przyrody.
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RozDzlAŁ 5
OCHRON A DZIEDZICTWA KU LTU ROWEGO I ZABYTKOW

s 26.
W zakresie ochrony dobr kultury usta|a się:

1. ochronę zabytkow archeo|ogicznych (stanowiska archeologiczne nr eW. AZP:
53-61/64, 53-611144, 53-62n, $-62121, 53-62122, 53-62143, 53-62n8, 53-62n9,
53.62180, 53-62181, 53.62182) w formie stref ochrony konsenłatorskiej, okreś|onych
na rysunku planu specjatnym symbo|em i oznaczonych numerami właściwych
stanowisk archeologicznych ;

2. Na obszarze stref ochrony konserwatorskiej obowiązuje:
a) nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków -

przed wydaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi
budÓw obiektów budow|anych, wiązących się z wykonywaniem robót ziemnych .
uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych,

b) nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków'
uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeo|ogicznych
poprzedza1ących inne niŻ wymienione W |it. a roboty ziemne lub zmianę
charakteru d otychczasowej działalnoŚci ;

c) nakaz przeprowadzenia badań archeo|ogicznych oraz wykonania ich
dokumentacji (pzed rozpoczęciem badań archeo|ogicznych Wymagane jest
uzyskanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich
prowadzenie);

3. ochronę krzyŻy i figurek pzydroznych.

RozDz|^Ł 6
KszTAŁToWANlE PRzEsTRzENl PUBLlczNEJ

s 27.
Usta|a s!ę tereny pub|icznych dróg i u|ic wiejskich |oka|nych i dojazdowych
oznaczonych symbo|ami KDL i KDD dla realizacji |oka|nych celów pub|icznych.

Plan okreŚla zasady rozmieszczania rek|am i znaków informacyjno-p|astycznych:

a) wyklucza się umieszczanie reklam w miejscach i w sposób zastzeŻony d|a
znaków drogowych lub W sposób utrudniający ich odczytanie oraz na
e|ewacjach budynków W sposób zakłocający kompozycję architektoniczną
elewacji;

b) zakaz lokaIizacji wolnostojących rek|am wielkoprzestrzennych W Iiniach
rozgraniczających d róg publicznych ;

c) lokalizacja rek|am W liniach rozgraniczających dróg pub|icznych Wymaga
uzgodnienia z ich zarządcą;

d) wyklucza się umieszczanie rek|am w strefie jezdni dróg publicznych (pas terenu
obejmujący jezdnie wraz z terenem położonym po obu stronach jezdni)

1 .

2.
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po 2,50 m od krawęznika dla drogi oznaczonĄ symbolem KDL oraz 1,50 m
od krawęznika d|a u|ic oznaczonych symbo|em KDD;

e) umieszczenie reklamy w formie transparentu nad pasem drogowym wymaga
kaidorazowo zgody właściwego zarządcy drogi;

f) tab|ice i urządzenia reklamowe nie mogą mieó więcej nii 5,00 m wysokości;
g) reklama iznaki informacyjno-plastyczne na obiektach kubaturowych nie powinny

utrudniać uzytkowania obiektów i przestrzeni;

RoZDz|AŁ 7
KOMUNIKACJA

s 28.
Ustala się jako podstawową sieó komunikacji drogowej, poniŻsze tereny dróg
pub|icznych, Wznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone następującym!
symbolami:

KDL - drogi lokalne klasy L;
KDD . drogi dojazdowe klasy D.

s 2e.
Dla terenów dróg pubticznych usta|a się:

1' Przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie dróg publicznych i loka|izację urządzeń
i nfrastru ktu ry tech n i cznej;

2, Zakaz dokonywania jakichkolwiek podziałów za wyjątkiem porządkujących stan
własnościowy, zgodnie z |iniami rozgranlczającymi lub podziałów dopuszczonych
w przepisach od ręb nych d oty czący ch gospod arki n ieru chomoŚciam i ;

3. Tereny znajdujące się W zasięgu systemu kana|izacji deszczowej lub
ogólnospławnej muszą byó wyposaŻone w tę kanalizację a zrzuty wód opadowych
powinny posiadać uządzenia podczyszczające na wylotach;

4, Na terenach w obrębie |inii rozgraniczających dróg usta|a się |oka|izację obiektów
budow|anych i uządzeń aniązanych z gospodarką drogową i potrzebami ruchu
drogowego oraz mozliwośó poprowadzenia elementów infrastruktury technicznej,
ktore nie spowodują zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie będą stanowió
zagroŻenia bezpieczeństwa ruch u d rogowego;

5. Moz|iwośĆ |okalizacji, poza pasem jezdnym, obiektów o funkcji matej architektury
(ławki, słupy ogłoszeniowe, rek|amy o powiezchni do 3,0m2), zie|eni urządzonej,
przystanków komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, miejsc parkingowych
ogólnodostępnych, urządzeń związanych z utrzymaniem i eksp|oatacją dróg oraz
infrastruktury technicznej a|e pod warunkiem nienaruszania wymagań okreś|onych
W odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych i uzyskania zgody
właściweg o zarządcy d róg ;

6' Zagospodarowanie terenu i ksztattowanie nawierzchni u|ic i chodników w sposób
u m ozl iwiający bezko l izyj ne ko rzysta n ie osobom n iepełnosp rawnym ru chowo ;
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7 ' Tereny w sąsiedztwie terenów zabudovly i pzeznaczonych pod zabudowę muszą
być oświetlone w sposób właściwy dla klasy drogi;

8. Drogi powinny być wyposaŻone w chodniki lub pobocza utwardzone;
9. ochronę istnlejących cieków wodnych i urządzeń me|ioracyjnych z zapewnieniem

budowy przepustów pod projektowanymi drogami. Wsze|kie działania związane
z przebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami |ub |iniowymi urządzeniami
infrastruktury technicznej rowów na|ezy przeprowadzaÓ W porozumieniu
z zarządcą uządzeń me| ioracyj nych ;

10. Stawkę procentową, stuŻącą na|iczaniu opłat wynikających z ań. 36 ust.4 ustawy
o p|anowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, d|a terenów KDL' KDD usta|a
się w wysokoścl 0,01 %'

s 30.
Dla terenów oznaczonych symbo|ami:

01 KDL - pow. ok. 1,07 ha
02 KDL - pow. ok. 0,53 ha
03 KDL . pow. ok. 0,33 ha, ustala się:

1. przeznaczenie terenów na utzymanie i uządzenie dróg pub|icznych klasy L
o znaczeniu lokalnym;

2. Wznaczenie terenu istniejącej drogi powiatowej 01 KDL o szerokości ok. 16,0 m
w liniach rozgraniczających, zgodrlie z rysunkiem planu;

3. wyznaczenie terenów dróg: 02 KDL - o szerokości ok. 14,0 m W |iniach
rozgraniczających, oraz 03 KDL o szerokości ok. 6,0 m w |iniach rozgraniczających,
na granicy z miejscowością Leoncin, zgodnie z rysunkiem planu;

4. działania inwestycyjne na terenie 02 KDL, muszą być zgodne z usta|eniami
zawartymiw $ 26 niniejszej uchwały;

5. szerokość jezdni powinna byó nie mniejsza niż 6,0 m;

6. drogi powinny być wyposaŻone w chodniki i odpowiednio oświetlone;

7. moz|iwośó rea|izacji ściezek rowerowych, zgodnie z następującymi zasadami:

a) minima|na szerokośó ścieŹki rowerowej nie moŹe byó mniejsza niŻ:
- 1,5 m d|a ściezkijednokierunkowej,
- 2,0 m d|a ściezki dwukierunkowej,

b) minima]na szerokośó ścieżki rowerowej jeśli jest realizowana jako ciąg pieszo-
rowerowy (tzn. ściezki rowerowe, z ktÓrych mogą kozystaó również piesi) nie
może być mniejsza niŻ..
. 2,0 m d|a ciągÓw, na których ruch rowerów jest jednokierunkowy,
- 2,5 m dla ciągów, na których ruch rowerów jest dwukierunkowy,

c) teren na obszarze zabudowanym |ub przeznaczonym pod zabudowę powinien
byÓ oświet|ony w sposób właściwy,

d) ściezki rowerowe muszą zachowaó swoją ciągtość i pozostawaó
ogó|nodostępne.
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s 31.
Dla terenów oznaczonych sym bolam i :

04 KDD - pow. ok. 1,40 ha,
05 KDD - pow.ok. 0,31 ha,
06 KDD - pow. ok. 0,49 ha, ustala się:

1, Przeznaczenie terenÓw na utrzymanie i urządzenie dróg publicznych klasy D
o znaczeniu dojazdowym ;

2. Wyznaczenie terenów dróg o szerokości min. 10,0 m w |iniach rozgraniczających,
zgodnie z rysunkiem planu. Szerokośó terenu drogi 6KDD w liniach
rozgraniczających, na odcinku przebiegającym wzd,tuŻ terenów 1U,2U,3U i 4MN,
pozostawia się W szerokości istniejącej - 9,0 m z uwagi na istniejące
zainwestowanie ww' terenów;

3. Działanla inwestycyjne na terenach 04 KDD i )6 KDD, muszą byó zgodne
z usta|eniamizawańymiw $ 26 niniejszej uchwaty;

4. Szerokość jezdni powinna byÓ nie mniejsza niż 5,0 m;

5. Drogi powinny byĆ wyposaione w chodniki |ub pobocza utwardzone i odpowiednio
oświetIone.

s 32.
Jako uzupełniającą sieĆ komunikacji drogowej terenu planu usta|a się drogi
wewnętzne, wyzn aczone lin iam i rozgraniczającym i i oznaczone sym bolem KDW.

D|a terenów dróg wewnętrznych, usta|a się:

1, Zakaz dokonywania jakichkolwiek podziałów za vlyjątkiem porządkujących stan
wtasnoŚciowy, zgodnie z liniami rozgraniczającymi lub podziatów dopuszczonych
w przepisach odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomościami;

2, Tereny znajdujące się W zasięgu systemu kanalizacji deszczowej lub
ogólnospławnej muszą być wyposaŻone w tę kana|izację a zrzuty wód opadowych
powinny posiadaó urządzenia podczyszczĄące na wylotach;

3' Na terenach w obrębie |inii rozgraniczających dróg usta|a się |oka|izację obiektów
budowlanych I urządzeń altiązanych z gospodarką drogową i potrzebami ruchu
drogowego oraz moz|iwośó poprowadzenia e|ementów infrastruktury technlcznej,
które nie spowodują zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie będą stanowić
zagroŻenia bezpieczeństwa ruchu d rogowego;

4. Moz|iwość |okalizacji, poza pasem jezdnym, obiektów o funkcji małej architektury
(ławki, stupy ogtoszeniowe, reklamy o powierzchni do 3,0m.), zie|eni uządzonej,
pasów postojowych, miejsc parkingowych, urządzeń auiązanych z utrzymaniem
i eksp|oatacją dróg oraz infrastruktury technicznej, pod uzyskania zgody zarządcy
dróg;

5. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób
umozliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom n iepełnosp rawnym ruchowo ;

6' Tereny w sąsiedztwie terenów zabudovvy i przeznaczonych pod zabudowę muszą
być oświetlone w sposób właściwy;
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7. Powiązanie zzewnętrznym układem drogowym poprzez włączenie do istniejącego
i p|anowanego układu dróg pub|icznych, zgodnie z rysunkiem p|anu;

8. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych;
9. Drogi powinny być wyposaione w chodnik lub pobocza utwardzone;
10. Stawkę procentową, stuiącą naliczaniu opłat wynikających z art. 36 ust.4 ustawy

o p|anowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów KDW ustala się
w wysokości 0,01 o/o.

s 33.
D|a terenÓw dróg wewnętrznych, oznaczonych symbo|ami:

07 KDW - pow. ok. 0,02 ha,
08 KDW . pow. ok. 0,48 ha, usta|a się:

1. Przeznaczenie na utrzymanie i uuądzenie dróg wewnętrznych;
2. Minimalną szerokość w liniach rozgraniczających wewnętrznych dróg dojazdowych,

usta|a się na 8,0 m w |iniach rozgraniczających. Dojazd do max trzech działek j
budow|anych dopuszcza się w szerokości 6,0 m;

3. Szerokość jezdni powinna byó nie mniejsza nii 4,5 m;
4. Drogi powinny byc wyposazone w chodniki lub pobocza utwardzone i odpowiednio

oświet|one.

s 34.
1. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz tereny drÓg wewnętznych

i ewentua|nych ciągów pieszo.jezdnych moina również wydzielać i kształtowac
w za|eŻności od potzeb, na terenach funkcjona|nych w trakcie rea|izacjl ptanu,
zgodnie z ustaleniami planu i przepisamiodrębnymi.

2. Wszelkie działania at,iązane z przebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami
|ub Iiniowymi urządzeniami infrastruktury techniczne! rowów melioracyjnych na|ezy
przeprowadzaćw porozumieniu i na warunkach zarządcy uządzeń melioracyjnych;

RoZDzIAŁ 8
t NFRASTRU KTU RA TECHN ICZNA

s 35.

Zasady obsług i infrastruktury technicznej :

1. W oparciu o odpowiednie sieci istniejące i planowane, usta|a się jako doce|owe
wyposażenie terenu w sieci:

a) wodociągową,
b) kanalizacji sanitarnej,
c) gazową,
d) eIektroenergetyczną,
e) te|ekomunikacyjną;
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2.

3.

Utrzymanie istniejącego uzbrojenia terenu W infrastrukturę techniczną,
z dopuszczeniem jej modernizaĄi, rozbudowy i przebudowy;

Planowane przewodowe sieci i przyłącza infrastruktury technicznej na|eŻy
wykonywaÓ jako podziemne, od istniejących w sąsiedztwie sieci, w granicach |inii
rozgraniczających dróg (ulic), w uzgodnieniu z zarządcą drogi. W szczegó|nych
przypadkach dopuszcza się moŹliwość rea|izaĄi przewodowych sieci w pasie
pomiędzy linią rozgraniczającą u|icy i |inią zabudowy - pod warunkiem zachowania
innych ustaleń planu oraz przepisów odrębnych.

4. Realizacja wW. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej musi uwzg|ędniaó
Wymagane wzajemne odlegtości pomiędzy nimi;
Na wyznaczonych p|anem terenach opuszcza się rea|izację |iniowych elementów
infrastruktury technicznej, oraz niewie|kich, zwlązanych z tą infrastrukturą obiektów,
nie wymagających przeznaczenia terenów na ten ce| i nie ko|idujących z usta|eniami
planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, po uprzednim uzyskaniu
zgody właściciela gruntu i na warunkach z nim usta|onych;
Dla terenów położonych w granicach zasięgu istniejących urządzeń me|ioracyjnych
plan ustala:
a) na terenach, na których występują urządzenia melioracyjne, należy w projekcie

budowlanym przewidzieó sposoby rozwiązania ewentualnych ko|izji
z istniejącym drenafem zapewniające jego da|sze prawidłowe funkcjonowanie,

b) projekt budowlany planowanej inwestycji, przed wydaniem pozwolenia na
budowę, winien byó uzgodniony z Wojewódzkim Zarządem Me|ioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie, lnspektorat w Nowym dworze Mazowieckim.
Po zmianie sposobu uzytkowania gruntów ro|nych zme|iorowanych na|eży
wystąpiĆ o wykreślenie z ewidencji uządzeń me|ioracji szczegółowych
powierzchni zajętych na cele pozaro|nicze,

c) obowiązek zachowania, utzymania drozności i konserwacji istniejących
odkrytych rowów melioracyjnych i innych szczegÓłovvych urządzeń me|ioracji
wodnych,

d) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do istniejących rowów otwańych
w od|egtości mniejszej niŻ 3,0 m od krawędzi rowu,

e) lokalizowanie obiektów kubaturowych w odlegtości nie mniejsze1 niŻ 5,0 m od
granicy rowÓw;

7. Zaopatzenie w wodę (w tym d|a celów pzeciwpozarowych) - z istniejących
i projektowanych sieci wodociągowych;

8. odprowadzenie ścieków do istniejącego odcinka kana|izacji sanitarnej na
waru n kach określonych przez zarządcę sieci ;

9. Docelowo usta|a się wykonanie kana|izaĄi sanitarnej dla całej zabudowy na terenie
miejscowości. Do czasu realizacji sieci kana|izacyjnej dopuszcza się gromadzenie
ścieków w szczelnych zbiorn ikach bezodpływowych, okresowo op rózn ianych ;

10. odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo z wykorzystaniem istniejącego
układu rowów odwadniających i kanałów, zvlyłączeniem rowów przydrożnych;

11. Zaopatzenie w ciepło ze Źródeł indywidualnych, na bazie ekologicznych czynników
grzewczych (alternatywnie): gaz, energia elektryczna, olej opatowy
(o niskiej zawańości siarki) lub odnawia|ne Źródła energii;

6.
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12. Zaopatrzenie wszystkich działek w energię e|ektryczną usta|a się z istniejących
na terenie ]inii niskiego napięcia. Na terenach objętych planem zakłada się
moz|iwośó rozbudowy sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego
i niskiego napięcia oraz dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych
SN/nn na warunkach okreś|onych przez właściwy miejscowo zakład energetyczny.
Za|eca się realizacje kablowej sieci NN;

13. obsługa telekomunikacyjna - poprzez istniejące i p|anowane sieci, realizowane
w róznych technolog iach, w tym bezprzewodowej ;

14. Zaopatzenie w gaz ziemny docelowo sieciami średniego ciśnienia od pzyszłej
stacji redukcyjno - pomiarowej pierwszego stopnia. Rozwiązanta techniczne muszą
byó popzedzone opracowaniem programowej koncepcji gazyfikacji gminy
(wskazan ie optyma lnych przestrzen n ie i ekonom iczn ie rozwi ązań);

15. Gospodarka odpadami . konieczność segregacji odpadów W ramach
poszczegó|nych terenÓw (na|ezy przewidzieć miejsca na pojemniki, zvliązane
z se|ektywną zbiÓrką odpadów) oraz zorganizowany ich wywóz na spełniające
wymogi ochrony środowiska składowisko odpadów, W sposób zgodny
z przepisami odrębnymi, na zasadach określonych indywidua|nie przez słuzby
komunalne.

RoZDz|AŁ 9
wMczAsoWE zAG os PoDARoWAN l E,.U RzĄDzAN l E

t UżYTKoWAN|E TERENÓW

s 36.
Plan nie dopuszcza, innego ntŻ jest to W nim określone, tymczasowego
zagospodarowania, uządzania i uzytkowania terenÓw, za wyjątkiem tymczasowego
wykorzystywania terenÓw do produkcji ro|nej, ogrodniczej, sadowniczej lub
zagospodarowanla w formie terenów zie|eni.

Do czasu zabudowy i zagospodarowania poszczegÓlnych terenów zgodnie
z okreś|onymi w p|anie przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania, można je
tymczasowo uzytkowaó w sposób dotychczasovvy - jednak bez prawa utrwalania ich
przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zabudowy niezgodnych z planem.

1.

3.
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RoZDz|AŁ 10
USTALEN|A KoŃcoWE

s 37.

Zachowują waznośó decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wydane przed uchwaleniem niniejszego planu, niesprzeczne z jego ustaleniami.

s 38.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

s 3e.
Uchwała wchodzi W Życie po upłr4łie 30 dni od daty jej ogłoszenia l
wDzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński
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ZałĄcanik Nr 2 do uchwały Nr XLIV199/ 12
Rady Gminy Le.oncin z dnia 30 listopada 2012r.

RozsTRzYcNĘcIE o sPosoBIE RoZPATRZENIA UwAc wlIIEsIoNYcE Do PRo.|EKTU MIEJscowEGo PLANU
zAGosPoDARowANIA PRzEsTRzf,NNEGo wsl l\dIcHAŁÓw. GMINA LEoNCIN

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i z4gospodarowaniu przesbzennym (Dz. U. Nr 80' poz' 7|7 z pó^. zm.)
Rada Gminy koncin rozstrzyga o sposobio ro4ratrzenia uwag w projekcie plaru, r'niesionych do planu:

w ustelvorłym terminie na składanie uwag. tj. od dnia 10 listopada 2012 do dnia 26 listopada 2012 roku nie urriesiono uwag.

Lp.
Data

wpływ
u

uwagi

Nazwisko i imię
nazwa jednostki

organizacyjnej i adres
zgłaszającego uwagi

Treść uwagi Ozn.
nieruch.
ktÓrej
dot.
uwaga

Ustalenia projektu
planu dla

nieruchomości.
ktÓrej dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie
wÓjta w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy zał. do
uchwĄ nrXLIY/ I l|0
; dnia 24.03.2010 r. Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga I uwaga
nię . uwzględ

uwzględ . niona
niona

uwaga
nie uwzględ

niona
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uwag
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ZałącznikNr 3 do uchwaĘ Nr XLII/l99l12
z dnia3O listopada 2012 r.

RoZsTRZYGNIĘcIE

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, która nalezą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania.

W zrviązku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michałów
zostanąwyznaczone tereny pod zabudowę mieszkaniowąjednorodzinna, zagrodową
usfugi, atakie drogi i ulice (stanowiące rozbudowę istniejącego układu drogowo- ulicznego) jako
uzupetnienie istniejącej zabudowy wsi' Zgodnie zprzepisami ań. 7 ustawy z dnia
8 marca l990 r o sarlorządzie gminnym (Dz,U, z200|r' Nr l42' poz.1591 zpoźn' zm.)
zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoĘ na|eĘ do zadafi własnych gminy. W zakresie
inwestycji dot. infrastruktury techniczrej do zadańwłasnych gminy na|eżą:
- budowa gminnych dróg, ulic, mostów, placów (w tym jezdni i chodników), oświetlenie ulic,
- butltlwa wtldociągów i urzą,Jzeń zaopaLrzenia w wodę ofaf budowa karralizacji,.
W konsekwencji uchwalenia planu miejscowego powstanie konieczrośó rea|izacji zadań
inwesĘcyjnych związanych zprrystosowaniem terenu do zabudowy w postaci docelowo sieci
wodociągowej zaopatrzonej w wodę ze stacji wodociągowej wybudowanej na terenie gminy
Leoncin. Do czasu realizacji wodociągu gminnego plan dopuszczazapatrzenie w wodę zujęć,
własnych'
Ustala się docelowo wykonanie kanalizacji sanitarnej. Do czasu rea|izacji sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodptywowych, okresowo
opróznianych, taborem asenizacyjnym do zlewni przy oczyszcza|ni ścieków. Realizacja nowych
dróg (ulic) w terenach zabudowy, atakŻe modemizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego
spowoduje konieczność sukcesywnej realizacji sieci oświętlenia drogowego w porozumieniu z
dystrybutorem sieci energetycznej.
Zasady ogólne doĘczące systemów infrastruktury technicznej zostaĘ określone w $ 35 uchwĄ
stanowiącej tekst planu. Zasady te dotyczątakże inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej
należących do zadań wtasnych gminy. InwesĘcje te maja charakter budowy i rozbudowy
systemów infrastrukturalnych obsługuj ących Gminę Leoncin.
Rozbudowa i budowa, w miarę potrzeb, infrastruktury technicznej wymieniona w/w $ jest lub
będzie umieszczona w odpowiednich programach ( na bieżąco aktualizowanych) w
szczególności w programie koncepcji wodociągowania i kanalizacji Gminy Leoncin. W ślad za
tym, poszczególne zadania inwesĘcyjne dot. infrastruktury technicznej będą sukcesywnie
umieszczane w zadaniachrzeczowych budżetu gminy. Podstawę prryjęcia Ęch inwesĘcji do
rea|izacji, w tym terminów przystąpienia i zakonczenia prac , stanowić będą zapisy Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego powiązanego ze Strategią Gminy Leoncin' Uznaje się za wskazane
pozyskiwaniezewnętrmychżrodet finansowaniaww zadail,w szczegó|ności dla inwesĘcji
proeko lo gic zny ch, sprzyj aj ących ochronie środowiska i przyrody.
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