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RADY GMINY LEONCIN
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie miejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestzennego
miejscowościMichałów,gmina Leoncin
Na podstawieań.18,ust.2,pkt'5 ustawyzdnia 8 marca1990r' osamorządzie
gminnym(Dz' U' z 2001 r. nr 142 poz' 1591- tekstjedno|ity
z póżn.zm.)oraz art'20
przestrzennym
ust. 1 ustawyz dnia 27 marca2003r.o planowaniu
izagospodarowaniu
(Dz. U. z 2003r.nr 80 poz.717 z poŹn.zmianami),w związkuz uchwatąRady Gminy
Leoncin nr XLV!/16/10z dnia 2 czenvca 2010 r. W sprawie przystąpieniado
przestrzennegowsi Michałów
sporządzeniamiejscowegoplanu zagospodarowania
gmina Leoncin, po stwierdzeniuzgodnościze ,,Studiumuwarunkowańi kierunków
pzestrzennegogminy Leoncin'',przyjętegouchwałąRady Gminy
zagospodarowania
Leoncin,nr X|l6112001
z dnia26.09'2001r,postanawia
się,co następuje:
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1

USTALENIAOGOLNE

s1.

przestrzennego'
1. Uchwa|asię miejscowyp|anzagospodarowania
obcjmujący
obszar
miejscowości
Michatów,zwanyda|ejp|anem.
2. lntegra|nymi
częściami
uchwatysą:
1) częśÓtekstowa,stanowiącatreść
uchwały;
2) częsć graficzna,na którą składasię rysunekp|anuw ska|i 1 : 2000, stanowiący
załączniknr 1 do niniejszejuchwaty;
3) |ista nieuwzg|ędnionych
uwag do projektuplanu, wraz z rozstrzygnięciami
dotyczącymi
sposobuich rozpatrzenia,
stanowiącazaltącznik
nr 2 do uchwały;
4) rozstrzygnięcie
o sposobie realizacjizapisanychw planie inwestycjiz zakresu
infrastruktury
technicznej,które na|eŻądo zadań własnychgminy,oraz zasadach
ich finansowania,
stanowiącezałącznik
Nr 3 do uchwały'

s2.

Dla terenów objętych p|anem tracą moc usta|enia miejscowych p|anów
przed uchwa|eniemniniejszego
zagospodarowaniapzestrzennego obowiązujących
planu.

s3.

Niniejszauchwataskładasię z dziesięciurozdziałów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usta|enia
ogó|ne
P rzeznaczenie terenówi zasady ich zagospodarowania
ochrona i ksztattowanie
ładuprzestrzennego
ochrona środowiska
i przyrody
ochrona dziedzictwakulturowego
i zabytków
przestrzenipublicznej
Ksztattowanie

7. Komunikacja
8. lnfrastruktura
techniczna
i uzytkowanie
9. Tymczasowezagospodarowanie,
urządzanie
terenów
10.Ustaleniakońcowe

s4.

jestmowao:
l|ekroćw da|szychprzepisachniniejszej
uchwały
1. ustawie
na|eŻy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2oo3 r.
przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717
o planowaniui zagospodarowaniu
z p ÓźniĄszymi zmianami);
2. przepisach odrębnych
naleŻy przez to rozumieÓ przepisy ustaw wraz
z aktamtwykonawczymi;
planuzagospodarowania
3. planie _ na|eŻyprzez to rozumiećustaleniamiejscowego
przestrzennego,
o którym mowa W s 1 niniejszejuchwały,o i|e z treściprzepisu
nie wynikainaczej;
4. uchwale _ na|eŻyprzez to rozumiećniniejszauchwałę,o i|e z treściprzepisu
nie wynikainaczej;
częśćplanu,
5. rysunku planu _ na|eŻyprzez to rozumieÓ,stanowiącyintegra|ną
nr 1 do uchwaty;
rysunekw ska|i1:2000,stanowiącyzałącznik
|ub terenu
6. symbolu - na|eŻyprzez to rozumiećsymbolterenufunkcjona|nego
i numerem,wyrózniającym
komunikacji
określony
odpowiednio
symbolemliterowym
go sprrŚlÓdillllychlel.erlÓw;
|ub teren komunikacji
7. terenie _ na|eŻyprzez to rozumiećteren funkcjona|ny
oraz
d|a któregoobowiązująustaleniap|anu,wyznaczonyliniamirozgranlczającymi
p|anu;
określony
symbolemterenuzgodniez rysunkiem
8. przeznaczeniu podstawowym _ naleŻyprzez to rozumiećpzeznaczenie, które
nie moze obejmować mniej niŻ 70o/o
mus| pzewaŻać na danym terenie
powierzchniuzytkowejz|oka|lzowanych
na tymtereniebudynkÓw;
9. przeznaczeniu uzupełniającym- należyprzez to rozumiećprzeznaczenie,które
nie moie przewaŻaÓna danym terenie - nie możeobejmowaćwięcej niŻ 30o/o
powierzchniuzytkowĄz|oka|izowanych
na tymtereniebudynków;
przezto rozumieóstosunek
10' wskaźnikuintensywnościzabudowy działki- na|eŻy
powierzchnizabudowyobiektu na danej dziatcebudowlanej,do powierzchnitej
dziatki;
11. linii rozgranicza!ącej. nateŻyprzez to rozumiec|iniębędącągranicąpomiędzy
terenami o róŻnym sposobie użytkowania,zagospodarowaniaIub różnym
przeznaczeniupodstawowym(róŻnĄ funkcji),w tym równieżpomiędzyterenami
dróg a terenami przeznaczonymipod zabudowębądŹ będącymiw użytkowaniu
rolnymlub |eśnym;
12, nieprzekraczalnejlinii zabudowy - na|eŻyprzez to rozumieć|inię ustaloną
dopuszczaIną
niniejszym planem, określającąnajmniejszą(nieprzekraczaIną)
płaszczyzny
od |inii
budynku
elewacji
noworea|izowanego
odległość
terenubqdżkrawędzijezdniulicylub drogi;
rozgranlczającej
13. usługachnieuciąż|iwych_ na|eŻyprzez to rozumiećustugihand|udeta|icznego,
gastronomii, rzemiosła nieuciąz|iwego(z wytączeniem warsztatów obstugi
pub|icznego,
łączności,
i bezpieczeństwa
samochodówi stacjipa|iw),administracji

informacji,nauki i oświaty,
zdrowiai opieki społecznej,
kultu religijnego,
ku|tury
i rozrywki,usługiturystyczne,hote|arskie,
rekreacjii spońu, banków i innych
o ana|ogicznym
do powyzszychcharakterzei stopniuucią7liwości,
którychce|em
jestzaspokajaniepotrzebludności,
a ktorychfunkcjonowanie:
a) nie po|ega na wytwarzaniudobr materialnychbezpośrednimi
metodami
przemysłovvymi,
b) nie powodujeprzekroczeniazadnegoz parametrówdopuszcza|nego
poziomu
szkodliwychlub uciązliwychoddziaływańna środowisko
poza zajmowanym
przepisówochronyśrodowiska,
tereneminwestycji,
w rozumieniu
c) niejest Źródtemuciąz|iwych
lub szkodliwychodpadów,
d) W żaden inny sposób nie pogarsza warunków uzytkowaniaterenów
sąsiadujących
np. przezemisjęnieprzyjemnych
zapachów,dymów,hałasu;
14. urządzeniach infrastruktury i obsługi technicznej gminy - naleŻyprzez to
rozumieć wszelkie zagospodarowanie, uządzenia oraz sieó instalacji:
wodociągowej, kanaIizacyjnej, tetefonicznej, gazowej, energetycznej oraz
umozliwiającej
wymianęinformacjiwraz z urządzeniamitechnicznyminiezbędnymi
prawidłowego
do
zaspokajania potrzebmieszkańców;
15.proeko|ogicznychsystemach cieplnych - na|eŻyprzez to rozumieósystemy
gaz zlemnylub ptynny,o|ejopałowy
ciep|newykorzystujące:
niskosiarkowy,
energię
e|ektryczną,
pompyciep|nebiomasę,itp.;
wiatrowąsłoneczną'
16.terenie biologicznie czynnym - należyprzez to rozumieÓteren z nawierzchnią
ziemną urządzoną w spr.lsóbzapewniającynatura|nąwegetację,a lakŻe'5oo/o
powierzchnitarasów istropodachÓwztakąnawierzchnią,
nió mniejniz 10 m2,oraz
wodępowierzchniową
na tymterenie;
17. zie|eni . rozumie się przez to zespołyroślinności
cele Wypoczynkowe,
spełniające
zdrowotne,dyda ktyczno wychowawczei estety czne;
18' klasie drogi . rozumie się przez to przyporządkowanie
drodze pub|icznej
parametrówtechnicznych,
odpowiednich
wynikających
z cech funkcjona|nych.

s5.
Ce|emregulacjizawańychw p|aniejestokreślenie:
1. przeznaczeniaterenów oraz |iniirozgraniczających
terenyo różnym pzeznaczeniu
lub róznychzasadach zagospodarowania;
2. zasadochronyi ksfaftowaniaładupzestzennego;
i przyrodyi krajobrazuku|turowego;
3. zasad ochronyśrodowiska
4. zasad ochronydziedzictwaku|turowego
i zabytków;
5. granic i sposobów zagospodarowaniaterenów |ub obiektÓw podlegających
ochronie,usta|onychna podstawieodrębnychpzepisów;
6. parametrówi wskaŹników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linii zabudowy,gaba$ów obiektówi wskaŹnikówintensywności
zabudowy;
zasad i warunkówscalaniai podziafunieruchomości;
7' szczegołowych
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8. szczególnych WarunkóWzagospodarowaniaterenów oraz ograniczaniaW ich
użytkowaniu,
w tym zakazuzabudowy;
9. zasad modernizacji,rozbudowyi budowysystemówkomunikacjii infrastruktury
technicznej;
l0. sposobów i terminół'Vmczasowegozagospodarowania,
urządzaniai uzytkowania
terenoM
11. stawek procentowych,na podstawie których usta|a się jednorazowa opłatę
z tytułu
wzrostuwańości
p|anu.
nieruchomości
na skutekuchwa|enia

s6.
Na obszarzeobjętymp|anemnie zachodząprzesłanki
do okreś|enia:
l. granici sposobóWzagospodarowania
obszarówosuwaniasię mas ziemnych;
2. granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczegÓ|nego zagroŻenia
powodzią

s7.

Rysunekplanuobowiązuje
w zakresieusta|eń:
1. granicobszaruobjętegoplanem;
2, Iillii rozgraniczających
tereny o rożnympzezlraczelliu lub rożnychzasadach
zagospodarowania;
3. nieprzekracza|nych
|iniizabudowyterenów;
4. przeznaczenia terenów funkcjona|nychi terenów komunikacji, określonych
odpowiedniosymbolem literovvymi numerem vlyroŻniĄącymje spośródinnych
terenów.

R ozDz| AŁ 2
PRZEZNACZENIETERENOW
I SPOSOBY ICH ZAGOSPODAROWANIA

s8.

Pzedmiotemp|anusą usta|enia
dotycząceterenów:
1. zabudowymieszkaniowejo niskiejintensyrności,
oznaczonychna rysunkup|anu
symbolemMN;
2. zabudowyzagrodowejw gospodarstwach
rolnych,oznaczonychna rysunkuplanu
symbolemRM;
3. usług,oznaczonena rysunkup|anusymbo|emU;
4. usługi zabudowymieszkaniowejjednorodzinnej
o niskiejintensywnoŚcl,
oznaczone
na rysunkuplanusymbolemU.MN;
5. obiektów i urządzeń produkcji,składów,magazynów oraz usług,oznaczone na
rysunkuplanusymbolemP.U;
6. obiektówi uządzeń infrastruktury
technicznej- oczyszczalniaścieków,oznaczone
na rysunkuplanusymbolemK;

.
;
i

7. zieleninaturalnej
na rysunkuplanusymbolemZ;
, oznaczonych
8. uzytkówrolnych:uprawpotowych,łąk,pastwiski zie|eninatura|nejoznaczonych
na
,
rysunkuplanusymbolemR.Z;
9. |asów,oznaczonych
na rysunkup|anusymbolemZL;
10.Kampinoskiego
ParkuNarodowego,oznaczonego
na rysunkuplanusymbolemZN;
l l. wód powierzchniowych,
oznaczonychna rysunkuplanusymbolemWS;
12. rowów melioracyjnych,
oznaczonychna rysunkuplanusymbotemWR;
13.dróg publicznychi infrastruktury
technicznej,oznaczonychna rysunku ptanu
symbolemKD, w szczegó|ności:
- KDL,
a) dróg lokalnych
b) dróg dojazdowych . KDD;
|4. dróg wewnętrznychi infrastrukturytechnicznĄ, oznaczonychna
rysunku p|anu
symbolemKDW;

se.
D|a terenówzabudowymieszkaniowej
jednorodzinnej
, oznaczonychna rysunkuplanu
symbolami:
- pow.ok.0,28ha
4MN
- pow.ok.1,54ha
9MN
1 OM N
pow.ok. 0,65 ha
1 4 M N - pow.ok.0,18ha
1 5 M N - pow.ok. 0,54 ha
1 6 M N - pow.ok. 0,24ha
1 9 M N - pow.ok. 1,48ha
20 MN - pow.ok.0,41ha
21 MN - pow.ok.0,95ha
22 MN - pow.ok. 1,25ha
30 MN - pow.ok.0,15ha, ustalasię:
1. Przeznaczeniepodstawoweterenu pod zabudowęmieszkaniowąjednorodzinną,
o niskimwskaŹniku
zabudowy- do 30%powierzchńi
działri;
2. Przeznaczenie.
.uzupełniająceterenu - pod |okalizacjęnieuciązliwychfunkcji
usługowych.
Uciązliwośó
planowanychobiektówusługowych
winna sĘ zamknąó
granicach
w
wyznaczonychdla nichterenów;
3. Dopuszcza .ię realizację infrastrukturytowarzyszącej funkcji podstawowej
i uzupełniającei,
takiej jak: garaze, budyńki gospołarćze.,miejsci postojowedlj
samochodów, infrastrukturatechniczna,dojściai dojazdy, ógrodzenia i mała
architektura;
4. Utrzymujesię istniejącą
zabudowęmieszkaniową
i towarzyszącągospodarcząoraz
-m
istniejącesiedliska rolnicze z przekształcen
iem icń na celeledynió ieszkaniowe;
5. Dopuszczasię wymianę,rozbudowę,przebudowę,
nadbudowęoraz zmianęfunkcji
istniejących
budynkóWna zasadachokreś|onych
paragrafie;
w niniejszym
6. Dopu.szczasię mozliwośópoprowadzenianiezbędnychdrog wewnętrznychi innych
urządzeńkomunikacjikołowej,pieszeji rowerowój;

7. obsługękomunikacyjną
poprzezistniejącyukładkomunikacyjny:
01 KDL . droga
powiatowanr 2402 W), pozostałedrogi loka|ne02 i 03 KDL oraz planowane
do modernizaĄii budowydrogi dojazdowe04, 05 ! 06 KDD i drogiwewnętrzne
KDW, zgodnie z rysunkiemp|anu oraz potencja|nie
moz|iwedo reallzaĄi na
wyznaczonychterenach funkcjon
alnych;
8. KaŻdadziałkamusi miećzapewnionydostępdo drogipublicznejbezpośredni
|ubza
pośrednictwemwydzie|onych drog wewnętrznych o szerokości zgodnej
z ustaleniami
$ 32 i33;
9. Teren na|eŻytraktowaójako teren przeznaczonypod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną,W rozumieniu pzepisów ochrony środowiska,określających
dopuszczalnypoziomhałasu,
przedsięwzięómogącychznaczącooddziatywaóna środowisko
10'Zakaz |oka|izacji
W rozumieniu pzepisów odrębnych (za wyjątkiem uządzeń infrastruktury
i obiektów obsługi technicznej)oraz wszelkiej produkcji i usług mechaniki
pojazdowej,handIu typu bazarowegooraz dystrybucjitakich towarów jak gaz,
pa|iwapłynnei innesubstancjeniebezpieczne;
jakichko|wiek
11.Zakaz realizaĄiustuguciąz|iwych
i składowania
odpadów;
podziałuna działkibudow|ane,przy czym minima|napowierzchnia
12.Moz|iwośĆ
wydzie|anejdziatki(w tym powstałej
w wyniku^sca|ania
i podziałunieruchomości)
nie może mieó nie mniej niŻ 1 000 m. ffi., Z to|erancją20o/owfnikĄącą z
indywidualnych
warunkówterenowych,
a szerokośó
frontudziałkiminimum20,0 m;
jako uzupełnienie
W terenachzainwestowanych,
istniejącejzabudowy,dopuszcza
się wydzielaniedziateko powierzchni
min.700 m.;
ponizej18,0 m dopuszczasię |okalizację
13.Na istniejącychdziałkacho szerokości
budynkumieszkalnegona granicydziałki;
14. Działki zabudowy mieszkaniowej, powstałe w ^wyniku sca|ania i podziału
nieruchomości
minimum20 m
muszą mieć nie mniejniż 1 000 m. powierzchni,
frontua kąt zawarlypomiędzygranicamidziałeka liniądroginie moie być mniejszy
niz 600;
powinnopozostaójako bio|ogicznie
15' Minimum50% powierzchnidziałkibudow|anej
czynne;
16.Nieprzekraczalne
liniezabudowyusta|asię:
a) od stronydróg |oka|nych. 01 i 03 KDL, w od|egtości
12,0m. od krawędzijezdni
tychdróg,
b) od stronydróg dojazdowych04, 05 i 06 KDD, w od|egłości
min.5,0 m. od linil
rozgraniczającej
tych dróg,
min. 5,0 m. od linii rozgraniczającej
c) od strony dróg wewnętrznychw odlegtości
tychdróg,
na terenachistniejącejzwartejzabudowy
d) dla zainwestowaniauzupełniającego
dopuszcza się linię zabudowyw nawiązaniudo istniejącej,Wznaczonej przez
sąsiedniebudynki,
e) od koronyrowówmelioracyjnych
w odległości
min.5,0 m;

ó

17. Pzy zagospodarowaniuterenów naleŻy uwzględnić istniejące e|ementy
infrastrukturytechnicznej (napowietrznelinie elektroenergetyczneNN 0,4 kV,
sN 15 kV, sieć wodociągowa,
|iniatelekomunikacyjna)
a wsze|kiedziataniaz nimi
zwlęane naleŻywykonywaÓw porozumieniui na zasadachusta|onychz zarządcą
sieci;
.t8'Na wyznaczonych planem terenach dopuszcza się moŹliwość|okalizacji
niezbędnych
stacjitransformatorowych
SN / NN;
połoionych
19.Przy zagospodarowaniu
terenÓwWznaczonychpod zainwestowanie,
pomiędzyistniejącymi
drogamia uzytkamirolnymii |eśnymi,
usta|asię obowiązek
zapewnieniadojazdudo tychterenówrolnychi leśnych;
20. Moz|iwośó rea|izacji zabudowy mieszkaniowej wo|nostojącejo wysokości
do 2 kondygnacjinadziemnych,dachami dwu- lub wie|ospadowymi
o kącie
nachylenia połaci 30-45" pokffimi dachówką ceramiczną lub materiałami
dachówkopodobnyml,
ka|enicamina wysokościmaksimum11,0 m nad poziom
istniejącegoterenu.Poziom posadowieniaposadzkiparteru. maksimum0,60 m
nad poziom terenu przy wejściudo budynku.Poziom posadowieniaposadzki
parterud|aobiektówstanowiącychuzupełnienie
istniejącej
zabudowydopuszczasię
na wysokości
nawiązującej
do lstniejącejsąsiedniejzabudowy;
nie możemiećwięcejniŻ2|oka]emieszkalne;
21. Jeden budynekmieszka|ny
2Ż.Zabudowa usługowa, garaŻowa i gospodarcza moie byc rea|izowanajako
(1 kondygnacjao maksymalnejwysokości
wo|nostojąca
8,0 m), wbudowanalub
zespo|onaz bryłąbudynku
mieszka|nego;
23. D|a działkibudowlanejo funkcjimieszkaniowejnaleiy zapewnićw ramachterenu
do którego inwestor posiada tytuł prawny, co najmniej2 miejsca postojowe
samochodówosobowychna 1 |oka|mieszkalny(w tym miejsce w garażu),w
sytuacjidziałkio funkcjimieszkalno- usługowej|iczbęmiejsc postojowychna|eży
zwiększyćo ilość
wynikającązpunktu24;
24. D|afunkcjiustugowejna|eŻyzapewnió:
a) 1 miejsceparkingowena 10 m2powierzchniuzytkowejusłughandIu,nie mniej
jednakniŹ1 miejsce,
b) 3 miejscaparkingowena 10 miejscw obiektachustuggastronomii,nie mniej
jednakniż3 miejsca,
c) 3 miejscaparkingowena 50 m2 powierzchniuzytkowejusługinnych,nie mniej
jednakniz 3 miejsca,
d) 3 miejscaparkingowena kazdych10 zatrudnionych;
25.ogrodzenia . jako ażurowe,o wysokoścido 1,60 m, rea|izowaneW |inii
(z wytączeniemogrodzeń
terenu,wykonanez trwałychmateriałów
rozgraniczającej
poprodukcyjnych);
i
staliżebrowanejodpadÓw
betonowych,
26. KaŻda działkamusi posiadaó miejsce (np. W ramach ogrodzenia lub jako
zadaszone, na wydzie|onychplacykachgospodarczych,z zapewnionąobsługą
zbiórkiodpadów;
komunikacyjndna pojemnikido se|ektywnej
chodniki,place oraz miejscapostojowedla samochodównaleŹy
27.Wjazdy,wejścia,
utwardziómateriałami
trwatymi(ptvtychodnikowe,kostkabrukowa);

28.Działaniainwestycyjne
na terenach19 i 21 MN musząbyć zgodnez ustaleniami
zawańymiw $ 26 niniejszejuchwały;
29. ochronę istniejących cieków wodnych i
urządzeń me|ioracyjnych
z zapewnieniembudowy przepustów pod projektowanymi
drogami.Wszelkie
działaniazwiązane z przebudową,przykryciem,przekroczeniemdrogami |ub
liniowymi urządzeniamiinfrastrukturytechnicznejrowów naleŻy przeprowadzać
W porozumieniui na warunkachzarządcyurządzeńme|ioracyjnych;
30. lstniejącena Wznaczonych terenach zadrzewienia,zakrzaczenia,grupy zie|eni
ipojedyncze dzewa na|eŻyutrzymaci chronićw maksyma|nymstopniu przy
uwzg|ęd
nieniupodstawowej
funkcjiterenu;
31. Stawkę procentową,słuiącąna|iczaniuoptatwynikającychz art' 36 ust.4 ustavqy
przestrzennym,
o planowaniui zagospodarowaniu
dla terenów MN ustala się
w wysokości
8%.

s 10.
Dla terenów zabudowy zagrodowej W gospodarstwachro|nych, oznaczonych
na rysunkuplanusymbolami:
12 RM - pow.ok.0,27ha
13 RM - pow.ok. 0,34ha
17 RM - pow.ok. 0,44ha
18 RM - pow.ok.0,67ha
23 RM - pow.ok. 0,33ha
24 RM - pow.ok. 0,30ha
25 RM - pow.ok. 0,28ha
26 RM - pow.ok.0,20ha
27 RM - pow.ok.0,37ha
28 RM - pow.ok.0,18ha
29 RM - pow.ok. 0,30ha, ustalasię:
1. Pzeznaczenie podstawoweterenów pod zabudowęzagrodowąw gospodarstwach
działki;
rolnycho niskimwskaŹnikuzabudowy.maksimum30%powierzchni
2. Pzeznaczenie uzupełniająceterenu . pod |okalizacjęnieuciąz|iwychfunkcji
p|anowanychobiektów usługowych
usługowych.Ponadnormatywnauciązliwość
granicach
winnasię zamknąów
Wznaczonyc|rdla nichterenów;
3. Dopuszcza się realizację infrastrukturytowarzyszącej funkcji podstawowej
i uzupełniającej,
takiej jak:.garaŻe,budynkigospodarcze,miejsca postojowedla
techniczna,dojściai dojazdy, ogrodzeniai mała
samochodów, infrastruktura
architektura;
nadbudowęoraz zmianęfunkcji
4. Dopuszczasię wymianę,rozbudowę,przebudowę,
w niniejszymparagrafie;
istniejących
budynkóWna zasadachokreślonych
poprzezistniejącyukładkomunikacyjny:
01 KDL . droga
5. obsługękomunikacyjną
powiatowanr 2402 W), pozostałedrogi loka|ne02 i 03 KDL oraz p|anowanedo
modernizacji
i budowydrogidojazdowe04, 05 i 06 KDD i drogiwewnętrzneKDW,
planu;
zgodniez rysunkiem
lubza
bezpośredni
6. KaŻdadziałkamusi mieÓ zapewnionydostępdo drogipub|icznej
poŚrednictwem wydzie|onych dróg wewnętrznych o szerokości zgodnej
z ustaleniami
$ 32 i33;

7. Tereny na|eŻytraktowaÓ jako teren przeznaczonypod zabudowę zagrodową,
w rozumieniuprzepisówochronyśrodowiska,
poziom
okreś|ających
dopuszcza|ny
hałasu,
8. Zakaz loka|izacjiprzedsięwzięćmogącychznacząco oddziatywaćna środowisko
w rozumieniupzepisów odrębnych(za wyjątkiemurządzeńinfrastruktury
i obiektów
obsługitechnicznejoraz związanychz produkcjąroln{ oraz Wszetkiejprodukcji
i usługmechanikipojazdowej,handlutypu bazarowegooraz dystrybucjitakich
towarówjak:gaz, paliwaptynnei innesubstancjeniebezpieczne;
jakichkolwiek
9. Zakaz rea|izacji
usługuciąz|iwych
i składowania
odpadów;
10. Ustala się mozllwośópowstawanianowych siedlisk o wielkoŚci dostosowanej
gospodarstwa,
do profiluprodukcyjnego
nie mniejszychntŻ1500m2;
11. Minimum50% powierzchnidziałkibudow|anej
powinnopozostaćjako bio|ogicznie
czynne;
12.Nieprzekraczalne
|iniezabudowyustalasię:
- 01,02 i03 KDL, w od|egłości
a) od stronydróg loka|nych
12,0m. od krawędzi
jezdnitychdrÓg,
b) od stronydróg dojazdowych04, 05 i 06 KDD, w odległości
min.5,0 m. od linii
rozgraniczającej tych dróg,
c) od stronydróg wewnętrznychw odległości
min.5,0 m. od linii rozgraniczającej
tychdróg,
d) dla zainwestowaniauzupełniającego
na terenachistniejącejzwańej zabudowy
dopuszcza się linię zabudowyw nawiązaniudo istniejącej,Wznaczonej przez
sąsiedniebudynki,
e) od koronyrowówmelioracyjnych
w odległości
min.5,0 m;
13.Pzy zagospodarowaniu terenów na|eŻy uwzględniÓ istniejące elementy
infrastruktury
technicznej(napowietrznelinie elektroenergetyczne
NN 0,4 kV,
sN 15 kV, sieć wodociągowa,
|iniate|ekomunikacyjna)
z niml
a wszelkiedziałania
związanena|eŻywykonywaÓw porozumieniui na zasadachustalonychz zarządcą
sieci;
14.Na wyznaczonych planem terenach dopuszcza się mozliwośćloka|izacji
niezbędnychstacjltransformatorowych
SN / NN;
15. Przy zagospodarowaniuterenów Wznaczonych pod zainwestowanie,połozonych
pomiędzyistniejącymi
drogamia uiytkamirolnymii leśnymi,
usta|asię obowiązek
zapewnieniadojazdudo tychterenówro|nychi |eśnych;
16. Moz]iwośÓrealizacji zabudowy mieszkaniowejwolnostojącejo wysokoścido
2 kondygnacji
nadziemnych,
dachamidwu-lub wielospadowymi
o kącienachy|enia
połaci 30-45.
pokrytymi dachówką ceramiczną lub
materiałami
dachówkopodobnymi,
ka|enicamina wysokościmaksimum11,0 m nad poziom
istniejącegoterenu.Poziom posadowieniaposadzkiparteru- maksimum0,60 m
nad poziom terenu przy wejściudo budynku.Poziom posadowieniaposadzki
pańerud|aobiektówstanowiących
uzupełnienie
zabudowydopuszczasię
istniejącej
na wysokoŚcinawiązującejdo istniejącej
sąsiedniejzabudowy;

17. Zabudowa usługowa, garaŻowai gospodqrcza moŻe być rea|izowanajako
wo|nostojąca
(1 kondygnacjao maksyma|nej
wysokości
8,0 m), wbudowanalub
zespolonaz bryłąbudynku
mieszkalnego;
18.D|a dziatkio funkcjimieszkaniowej
na|eŻyzapewniÓw ramachterenudo którego
inwestorposiada tytułprawny,co najmniej2 miejsca postojowesamochodów
osobowychna 1 lokal mieszkalny(w tym miejscew garazu),w sytuacjilokalizacji
funkcji usługowejliczbę miejsc postojowychnalezy zwiększyó o i|ość
wynikającĄ
z punktu18;
19. Dla funkcjiusługowejna|eŻyzapewnió:
a) 1 miejsceparkingowe'na
10 m2powierzchni
uzytkowej
usłughand|u,nie mniej
jednakniz 1 miejsce,
b) 3 miejsca parkingowena 10 miejscw obiektachusługgastronomii,
nie mniej
jednakniż3 miejsca,
c) 3 miejscaparkingowena 50 m2 powierzchniuzytkowejusługinnych,nie mniej
jednakniż3 miejsca,
d) 3 miejscaparkingowe
na kazdych10 zatrudnionych;
20. ogrodzenia . jako azurowe, o wysokoścido 1,60 m, rea|izowaneW linii
rozgraniczającej
terenu,wykonanez trwatychmateriałÓw
(z wyłączeniem
ogrodzeń
betonowych,
staliżebrowanej
i odpadówpoprodukcyjnych);
21, KaŻda dzlałka musi posiadaó miejsce (np. W ramach ogrodzenialub jako
zadaszone, na wydzie|onychplacykachgospodarczych,z zapewnionąobsługą
komunikacyjndna pojemnikido se|ektylrrunej
zbiórkiodpadów;
22.Wjazdy,wejścia,
chodniki,place oraz miejscapostojowed|a samochodówna|eŻy
utwardziómateriałami
trwatym
l (płytvchodnikowe,kostkabrukowa)
;
23. ochronę istniejących cieków wodnych i
urządzeń melioracyjnych
z zapewnieniembudowy przepustów pod projektowanymi
drogami.Wszelkie
działania związane z przebudową,przykryciem, przekroczeniemdrogami lub
|iniowymiurządzeniamiinfrastrukturytechnicznej rowów na\eŻyprzeprowadzać
W porozumieniui na warunkachzarządcyurządzeńmelioracyjnych;
24. lstniejącena Wznaczonych terenach zadzewienia, zakrzaczenia,grupy zieleni
ipojedyncze dzewa należy utrzymaÓ i chronićw maksyma|nymstopniu przy
uwzg|ędnien
iu podstawowej
funkcjiterenu;
25. Stawkę procentową,słuzącąnaliczaniuopłatwynikającychz art. 36 ust'4 ustawy
o planowaniui zagospodarowaniuprzestrzennym,dla terenów RM ustata się
w wysokości
8%.

s 11.

Dla terenówusług,oznaczonychna rysunkuplanusymbo|ami:
1 U - pow.ok.0,15ha
2 U - pow.ok. 0,74 ha
3 U - pow.ok. 0,14ha
5 U - pow.ok.2,79ha
33 U . pow.ok. 0,27 ha, ustalasię:
1 Przeznaczenie terenów na rea|izacjęusług o średnimwskaŹnikuzabudowy maksimum50%powierzchnidziałki;
t0

2 . Utzymanie istniejącychfunkcji i istniejącegozainwestowaniaoraz mozliwość
rea|izacjinowejzabudowyz uwzg|ędnieniem
ustaleńniniejszegoparagrafu;
3 . Dopuszczasię rea|izai1ęinfrastruktury
towarzyszącej
funkcjipodstawowej
takiejjak:
garaŻe,miejsca postojowed|a samochodów,infrastruktura
techniczna,budynki
gospodarcze,dojściai dojazdy,ogrodzenlai małaarchitektura.
Na terenie3 U
dopuszczasię moz|iwość
lokalizacji
funkcjimieszkaniowej
dla właścicie|a;
ponadnormatywna
4 . Uciąz|iwośÓ
rea|izowanych
funkcjimusizawieraćsię w granicach
działki,do której inwestorma tytutprawnyi nie moze wykraczaÓ na sąsiednie
tereny, w tym tereny zabudowy mieszkaniowej.Przy realizacjiinwestycjinalezy
uwzględnićistniejącezainwestowaniei e|ementyinfrastruktury
technicznejoraz
przepisyodrębne,międzyinnymiwynikające
z sąsiedztwa
ww.zabudowy;
5. Zakaz loka|izacji nowych przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływaÓna
środowisko
W rozumieniuprzepisówo ochronieśrodowiska
(za wyjątkiemuządzeń
infrastruktury
i obiektówobsługi
technicznej);
6 . obsługa komunikacyjnaz istniejącejdrogi powiatowej01 KDL oraz poprzez
wyznaczonedrogipub|iczne02 KDL, 05 i 06 KDD orazdrogęwewnętrzną07 KDW,
zgodniez rysunkiem
planu;
7. Podziału działek przyległychdo drogi powiatowej01 KDL na|eŻydokonywać
W porozumieniuz zarządcądrogi;
8. Mozliwośćpodziałuna działkibudowlane,przy czym minima|napowierzchnia
wydzie|anejdziałki(w tym powstałęj
w wynikuscalaniai podziałunieruchomości)
nie możemieĆnie mniejniŻ1200m. a szerokośÓ
frontudziałkiminimum20,0m;
powstałe
9. Działkizabudowyusługowej,
w wynikusca|aniai podziałunieruchomości
musząmiećnie mniejniŻ1 200 m. powiezchni,minimum20 m frontua kątzawańy
pomiędzygranicamidziałeka |iniądroginie możebyćmniejszyniŻ60u;
10.Pzy zagospodarowaniuterenów na|eży uwzględnió istniejące e|ementy
infrastruktury
technicznĄ (|inieelektroenergetyczne
NN 0,4 kV, sN .|5 kV, sieó
kana|izacyjnai wodociągowa,linia telekomunikacyjna)
a wszelkie dziataniaz nimi
związanenaleŻywykonywaćw porozumieniui na zasadachusta|onychz zarządcą
sieci;
11.Na wyznaczonych planem terenach dopuszcza się moz|iwoŚó |oka|izacji
niezbędnychstacjitransformatorowych
SN / NN;
12.Minimum30% powierzchnidziałkibudowlanejpowinnopozostaójako biologicznie
czynne;
13.Niepzekraczalneliniezabudowyusta|asię:
a) od stronydróg |okalnych. 01 i 02 KDL, w od|egłości
12,0m, od krawędzijezdni
tychdróg,
b) od strony dróg dojazdowych05 i 06 KDD, w odległości
min. 5,0 m. od |inli
rozgraniczającejtych dróg,
c) od stronydrogiwewnętrznej
w odległości
min.5,0 m. od |iniirozgraniczającej
ta
drogę;

lt

14. Mozliwośórea|izacji zabudowy usługowejo wysokoścido 2 kondygnacji
nadziemnych,
dachamio kącienachyleniapotacido 30",z kalenicamina wysokości
maksimum12,0m nad poziomistniejącego
posadzki
terenu.Pozlomposadowienia
parteru. maksimum0,60m nad poziomterenuprzywejściu
do budynku;
jakowbudowana
15. Zabudowagarazowai gospodarcza
|ubzespolonazbryłąbudynku
usługowego;
16. Koniecznośózapewnienia,w ramach terenudo którego inwestorposiadatytuł
prawnymiejscpostojowychw ilości:
1) 1 miejsceparkingowena .t0m2powierzchni
uzytkowej
usłughandlu,nie mniej
jednakniz 1 miejsce,
2) 3 miejscaparkingowena 10 miejscw obiektachusługgastronomii,
nie mniej
jednakniz 3 miejsca,
3) 3 miejscaparkingowena 50 m2powierzchni
uzytkowej
usługinnych,nie mniej
jednakniz 3 miejsca,
4) 3 miejscaparkingowe
na kazdych10 zatrudnionych;
17. ogrodzenia - jako azurowe, o wysokoścido 1,B0 m, wykonane z trwaĘch
materiałów
z wyłączeniem
sta|izebrowaneji odpadÓwpoprodukcyjnych;
18. KaŻda działkamusi posiadaó miejsce (ako wbudowanew budynek lub jako
osłonięte,
zadaszone,na wydzie|onych
p|acykachgospodarczych,z zapewnioną
obsługąkomunikacyjną)
na pojemnikido selektywnej
zbiórkiodpadów;
19.Wjazdy,wejścia,
chodniki,place oraz mlejscapostojowedla samochodównależy
utwardzićmateriałami
trwatymi(ptytychodnikowe,kostkabrukowa);
20.Działaniainwestycyjnena terenie5 U muszą być zgodne z usta|eniamizawartymi
w $ 26 niniejszejuchwaty;
21. Stawkę procentową,słuiącą naliczaniuopłatwynikającychz ań. 36 ust.4 ustavrry
o p|anowaniui zagospodarowaniupzestrzennym,dla terenów U usta|a się
w wysokości
8%.

s 12.
jednorodzinnej
D|a terenów usługi zabudowymieszkaniowej
o niskiejintensywności,
oznaczonychna rysunkuplanusymbolami:
6 U.MN - pow.ok.2,00ha
I U.MN - pow.ok.0,16ha
31 U.MN- pow.ok.5,50ha, ustalasię:
1. Przeznaczenie podstawoweterenów na realizacjęusług o średnimwskaŹniku
zabudowy- maksimum50%powierzchnidziałki;
2. Przeznaczenie uzupełniająceterenów
|okalizacjafunkcji mieszkaniowejdla
właścicieIa;
3. Utrzymanieistniejącychfunkcji i istniejącegozainwestowaniaoraz mozliwośó
rea|izacjlnowejzabudowyz uwzg|ędnieniem
usta|eńniniejszegoparagrafu;
4. Dopuszczasię rea|izaqęinfrastruktury
towarzyszącej
funkcjipodstawowej
takiejjak;
garaŻe,miejsca postojowed|a samochodów,infrastruktura
technlczna,budynki
gospodarcze,dojścia
i dojazdy,ogrodzeniai małaarchitektura;
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ponadnormatywna
5 . Uciąz|iwośÓ
rea|izowanych
funkcji nie moze v,tykraczaćna
sąsiednietereny,w tym terenyzabudowymieszkaniowej.
Przy rea|izacji
inwestycji
na|eŻyuwzględnićprzepisyodrębne,międzyinnymiwynikającez sąsiedztwaww.
zabudowy;
6. Zakaz |oka|izacjinowych przedsięwzięómogących znacząco oddziatywaćna
środowiskoW rozumieniu przepisów odrębnych (za wyjątkiem urządzeń
infrastruktury
i obiektówobsługi
technicznej);
7. obsługa komunikacyjnapoprzez Wznaczone drogi publiczne04, 05 i 06 KDD,
zgodniez rysunkiemplanuorazpotencjalne
moż|iwe
do realizacji
drogiwewnętrzne,
na Wyznaczonychterenach6 i 31 U.MN' Na terenie31 U.MN dopuszczasię
równiezmozliwośó
ustanowienia
słuŻebności
dojazdu;
8. Tereny naleŻytraktowaójako teren przeznaczonypod zabudowęmieszkaniowo.
usługową, W rozumieniu przepisów ochrony środowiska,określających
poziomhałasu,
dopuszcza|ny
9. Moz|iwośÓpodziałuna działkibudow|ane,przY czYm minimalnapowierzchnia
wydzie|anej
działki(w tym powstałej
w wynikuscalaniai podziałunieruchomości)
nie możemiećnie mniejniz 1000m, a szerokośÓ
frontudziałkiminimum20,0m;
10. Minimum30% powierzchnidziałkibudowlanejpowinnopozostaójako bio|ogicznie
czynne;
11. Działkizabudowymieszkaniowej
powstate
i usługowej,
w wynikuscalaniai podziału
nieruchomości
muszą mieó nie mniej niz 1 000 m. powierzchni,minimum20 m
frontu-akąt zawartypomiędzygranicamidziałeka |iniądroginie moie byó mniejszy
niz 600:
12. Niepzekraczalneliniezabudowyustalasię:
a) od stronydrogiloka|nej02 KDL, w od|egłości
12,0m od krawędzijezdni
tejdrogi,
b) od stronydróg dojazdowych04, 05 i 06 KDD,
c) od strony rowów melioracyjnych
40 i 41 WR w od|egłości
min. 5,0 m' od |inii
planu;
rozgraniczającej,
zgodniez rysunkiem
17.Moz|iwośórealizacji zabudowy usługowejo wysokoścido 2 kondygnacji
nadziemnych,
dachamio kącienachyleniapołacido 30",z kalenicamina wysokoścl
posadzki
maksimum12,0 m nad poziomistniejącego
terenu'Poziomposadowienia
parteru maksimum0,60m nad poziomterenuprzywejściu
do budynku;
18,ZabudowagaraŻowa! gospodarczajakowbudowana|ubzespolonazbryłąbudynku
usługowego;
19.Moz|iwośórea|izacji zabudowy mieszkaniowej wo|nostojącejo wysokości
do 2 kondygnacjinadziemnych,dachami dwu- |ub wie|ospadowymi
o kącie
nachylenia połaci 3045. pokrytymi dachówką ceramiczną lub materiałami
dachówkopodobnymi,
ka|enicamina wysokości
maksimum12,0 m nad poziom
istniejącegoterenu.Poziom posadowieniaposadzkipańeru . maksimum0,60 m
nad poziomterenupzy wejściu
do budynku;
20. KoniecznośĆ
zapewnienia,w ramach terenu do którego inwestorposiada tytuł
prawnymiejscpostojowych
w i|ości:
a) Dla funkcjimieszkaniowej- 2 miejscaparkingowena jeden lokal mieszkalny
(w tym miejscew garazu),
l3

b) 1 miejsceparkingowena 10 m2powierzchniuzytkowejustughandlu,nie mniej
jednakniz 1 miejsce,
c) 3 miejscaparkingowena 10 miejscw obiektachusługgastronomii,nie mniej
jednakniz 3 miejsca,
d) 3 miejscaparkingowena 50 m2 powierzchniuzytkowejusługinnych,nie mniej
jednakniz 3 miejsca,
e) 3 miejscaparkingowe
na kazdych10 zatrudnionych;
21. ogrodzenia - jako aiurowe, o wysokoścido 1,60 m, wykonane z tnruałych
materiatówz vlyłączen
iem sta|i zebrowanej i odpadow poprodukcyjnych;
22. KaŻdadziałkamusi posiadaómiejsce(ako wbudowanew ogrodzenie,w budynek
lub jako osłonięte,zadaszone, na wydzie|onychplacykach gospodarczych,
z zapewnioną obsługąkomunikacyjn{ na pojemnikido selektywnejzbiórki
odpadów;
Z3.Wjazdy,wejścia,
chodniki,place oraz miejscapostojowed|a samochodównalezy
utwardzićmateriałami
tnratymi(pMy chodnikowe,kostkabrukowa);
24. Działania inwestycyjne na terenie 6 i 31 U.MN, W rejonie stref ochrony
archeologicznej muszą być zgodne z ustaleniamizawańymiw $ 26 niniejszej
uchwały;
25. ochronę istniejących cieków wodnych i
urządzeń me|ioracyjnych
z zapewnieniembudowy przepustów pod projektowanymi
drogami. Wsze|kie
działania związane z przebudową,przykryciem,przekroczeniemdrogami |ub
|iniowymiurządzeniamiinfrastrukturytechnicznejrowów na|eŻyprzeprowadzaÓ
w porozumieniui na warunkachzarządcyurządzeńme|ioracyjnych;
26. Stawkę procentową,stużącąna|iczaniuopłatwynikających
z art,36 ust.4 ustawy
o planowaniul zagospodarowaniu
przestzennym,dla terenów U.MN usta|asię
w wysokości
8%.

s 13.
D|a terenu obiektów i uządzeń produkcji, składów, magazynów oraz usług,
oznaczonegona rysunkup|anusymbolem7 P.U - pow.ok.1,25ha, ustalasię:
1. Pzeznaczenie terenu na rea|izacjęprodukcji,składów,magazynów oraz usług
o średnim
wskaŹnikuzabudowy.maksimum50%powierzchni
działki;
2. Utrzymanieistniejącychfunkcji i istniejącegozainwestowaniaoraz moz|iwość
rea|izacjinowejzabudowyz uwzg|ędnieniem
usta|eńniniejszegoparagrafu;
3. Dopuszczasię rea|izację
infrastruktury
towarzyszącej
funkcjipodstawowej
takiejjak;
garaŻe,miejsca postojowedla samochodów,infrastruktura
techniczna,budynki
gospodarcze,dojścia
idojazdy,ogrodzeniai mataarchitektura;
4. Uciązliwośóponadnormatywna
rea|izowanychfunkcji nie może wykraczać na
sąsiednietereny,w tym terenyzabudowymieszkaniowej.Przy rea|lzacjiinwestycji
na|eŻyuwzględnióprzepisyodrębne,międzyinnymiwynikającez sąsiedztwaww'
zabudowy;
5. Zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięćmogących znacząco oddziatywaćna
ŚrodowiskoW rozumieniupzepisów o ochronleśrodowiska
(za wyjątkiemuządzeń
infrastruktury
i obiektówobsługitechnicznej);
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6. obsługa komunikacyjnaz istniejącejdrogi powiatowej0{ KDL oraz poprzez
istniejącedrogipubliczne04 i 05 KDD, zgodniez rysunkiem
planu;
7. Przy zagospodarowaniuterenów 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 wszelkiedziałaniaz nimi
zlt'tiązanenaleŻywykonywaów porozumieniui na zasadachusta|onychz zarządcą
sieci;
8. Na wyznaczonymplanemtereniedopuszczasię moiliwośó
loka|izacji
niezbędnych
stacjitransformatorowych
SN / NN;
9. Minimum30% powierzchnidziałkibudowlanejpowinnopozostaójako biologicznie
czynne;
10.Nieprzekraczalne
liniezabudowyusta|asię:
a) od stronydrogi lokalnej0,1KDL, w od|egłości
12,0 m. od krawędzijezdni tej
drogi,
b) od stronydróg dojazdowych04 i 05 KDD, w od|egtości
min. 5,0 m. od |inii
rozgraniczającejtych dróg;
11.Moz|iwość
realizacjizabudowyo wysokości
do 12,0 m nad poziom istniejącego
terenu,z dachamio kącienachy|enia
połacido 30".Poziomposadowienia
posadzki
pańeru maksimum0,60m nad poziomterenuprzywejściu
do budynku;
12.Koniecznośó
zapewnienia,w ramach terenu do którego inwestorposiada tytuł
prawnymiejscpostojowychw ilości:
a) 1 miejsceparkingowena 10 m2powierzchniuzytkowej
ustughandlu,nie mniej
jednakniz 1 miejsce,
b) 3 miejscaparkingowena 10 miejscw obiektachusługgastronomii,
nie mniej
jednakniz 3 miejsca,
c) 3 miejscaparkingowena 50 m2 powierzchniuzytkowej
usługinnych,nie mniej
jednakniż3 miejsca,
d) 3 miejscaparkingowena każdych10 zatrudnionych;
13.ogrodzenia- jako ażurowe,o wysokości
do 1,80m, wykonanez trwatychmateriatów
z v,tyłączen
iem stali żebrowanej i odpadów poprodukcyjnych;
14,kaŻdadziałkamusi posiadaó miejsce (ako wbudowanew budynek |ub jako
osłonięte,zadaszone, na wydzielonychp|acykachgospodarczych,z zapewnioną
obstugąkomunikacyjndna pojemnikido se|ektywnej
zbiórkiodpadów;
1S.wjazdy,wejścia,
chodniki,place oraz miejscapostojowed|a samochodówna|eŻy
(pfiy chodnikowe,kostkabrukowa);
utwardzićmateriałami
trwałymi
16.działaniainwestycyjnena terenach strefy archeo|ogicznej
muszą być zgodne
z ustaleniamizawańymiw
uchwaty;
$ 26 niniejszej
17.stawkęprocentową,
służącąnaliczaniuopłatwynikających
z ań. 36 ust'4 ustawy
o p|anowaniui zagospodarowaniuprzestrzennym,
dla terenów P.U ustala się
w wysokości
8%.
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s 14.
Dla terenu obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej_ oczyszcza|niaścieków,
oznaczonegona rysunkup|anusymbo|em11R- pow.ok. 0,96ha, ustalasię:
1. Przeznaczenie terenu
utrzymanie z mozliwościąrozbudowy i modernizacji
obiektówi urządzeńodprowadzanlai usuwaniaścieków- istniejącaoczyszcza|nia
Ścieków;
2. obsługakomunikacyjna
terenuz istniejącej
drogipowiatowej
01 KDL;
3. Dopuszcza się rea|izaĄę funkcji towazyszącej funkcji podstawowej,takiej jak:
elementy i obiekty infrastruktury
technicznej,dojściai dĄazdy, ogrodzeniai mała
architektura;
4. Stawkę procentową,służącąna|iczaniuopłatwynikającychz art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniuprzestzennym,d|a terenu K ustala się
w wysokości
0,01%.

s 15.
Dla terenówzieJeninatura|nej,
oznaczonychna rysunkup|anusymbo|ami:
- pow.ok.0,19ha
322
pow.ok.0,21ha
342
- pow. ok.o,12ha, ustalasię:
35 z
1. przeznaczenie- zachowaniei utrzymaniezieleninaturalnej;
2. na terenach32, 34 . 35 z dopuszczasię moz|iwośó
wprowadzenia
zieleniśredniej
i wysokiejw celu zachowaniaciągówekologicznychwzdłuż
ciekówwodnych;
3. nie ma pzesłanek do ustalenia stawki procentowejsłuzącejusta|eniuopłat
wynikającychz ań. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

s 16.
Dla terenu wód powierzchniowych,
oznaczonegona rysunkup|anusymbo|em
36 Ws pow.ok. 0,07ha, ustalasię:
1. przeznaczenieterenu . wody powierzchniowe- istniejącystaw w ciągu rowów
melioracyjnych;
2. ogrodzenia mogąbyć realizowanew odległości
nie mniejszejniż3,0 m od granicy
stawu;
3. nie ma pzestanek do ustalenia stawki procentowejsłuzącej ustaleniu optat
wynikającychz ań. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
pzestrzennym.

s 17.
Dla terenów rowów melioracyjnych,
oznaczonychna rysunkup|anusymbolami:
37 WR - pow.ok. 0,09ha
38 WR - pow.ok. 0,03ha
39 WR - pow.ok. 0,25ha
40 WR - pow.ok. 0,35ha
41 WR - pow.ok. 0,37ha, ustalasię:
ló

1. Przeznaczenie- zachowaniei utrzymaniedrozności
istniejącychodkrytychrowÓw
melioracyjnych;
2, ogrodzenia mogą być rea|izowaneW od|egłości
nie mniejszej niŻ 3,o m
od krawędzirowów;
3' Wszelkie działania związane z przebudową i modernizacją w/w rowów
melioracyjnych
musząbyć prowadzoneW uzgodnieniu
z WojewódzkimZarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, |nspektoratw Nowym Dworze
Mazowieckim,
uwzględniając
ustaleniazawańew $ 35;
4. Nie ma przesłanekdo ustalenia stawki procentowejsłuzącej ustateniuopłat
wynikającychz ań. 36 ust 4 ustawy o p|anowaniui zagospodarowaniu
pzestrzennym.

s 18.

D|aterenów uzytkówro|nych,oznaczonychna rysunkuplanusymbolami:
- pow.ok. 7,10ha
53 R.Z
- pow.ok. 0,70ha
54 R.Z
pow.ok. 2,70ha
55 R.Z
- pow.ok. 6,90ha
56 R.Z
- pow.ok. 18,00ha
57 R.Z
- pow.ok. 12,40ha
58 R.Z
59 R.Z
pow.ok. 10,33ha
- pow.ok. 1,17ha,ustalasię:
60 R.z
1 . Pzeznaczenie pod uzytki rolne: uprawy po|owe,łąki,pastwiska,oraz naturatna
zieleń nieurządzoną. zadrzewieniai zakzacze nia śródpo|ne;
2 . Na terenachuzytków rolnych:upraw po|owych,łąk,pastwiski naturalnejzieteni
nieurządzonej,
oznaczonychsymbo|emR.Z, dopuszczasię moz|iwośó
lokalizacji:
a) oblektówzwiązanychz hodowląi produkcjąro|ną(w tym na terenach53, 57, 58
i 59 R.Z - możliwość
|oka|izacji
nowychsiedliskrolniczychdta gospodarstw
powyzej1,0 ha),
o wielkości
b) zbiorników wodnych związanych z potrzebami rolnictwa |ub gospodarki
rybackiej,
c) uządzeń me|ioracji i małejretencjioraz urządzeńprzeciwpowodziowych,
d) zalesień najsłabszych
g|ebi nieuzytków,zadrzewieńi zakrzaczeńśródpolnych,
e) terenówzieleni,
0 dróg gospodarczychdojazdowychdo pól,
g) sieciowyche|ementówinfrastruktury
technicznejnapowietrznej
ipodziemnejd|a
obsługi|udności
i ro|nictwa;
3 . Działaniainwestycyjnena terenach 57 R.z i 59 R.z muszą byÓ zgodne
z usta|eniamizawańymiw
$ 26 niniejszejuchwały;
4. Nie ma przesłanekdo usta|eniastawki procentowej,słuzącejna|iczaniuopłat
wynikającychz ań. 36 ust. 4 ustawy o planowaniui zagospodarowaniu
przestrzennym.
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s le.
Dla terenów|asów,oznaczonychna rysunkuplanusymbo|ami:
42ZL - pow.ok.0,14ha
4 3 Z L - p o w . o k 0. , 1 9h a
44ZL - pow.ok.0,41ha
4 5 Z L - p o w . o k0. , 1 1h a
46ZL - pow.ok.0,21ha
47 ZL - pow.ok. 0,08ha
48ZL - pow.ok. 0,38ha
49ZL - pow.ok.1,41ha
50ZL - pow.ok.0,14ha
51zL. pow.ok.0,31ha, ustalasię:
1. Przeznaczenie podstawoweterenów. lasy i zadzewienia;
2. Gospodarkę na terenach lasów naleŻyprowadziózgodnie z planami urządzenia
Iasów;
3. Na terenach|asówdopuszczasię mozliwość:
|asów,
a) lokalizacjęobiektówzwiązanychz gospodarkąleśnąi eksp|oatacją
b) uządzania ciągówspacerowychi szlaków turystycznych,
c) |oka|izacji
infrastruktury
technicznej,
niezbędnych
e|ementówIiniowych
d) utrzymaniaistniejących
oczekwodnychiłąkśrodleśnych;
4. Nie ma pzesłanek do ustalenia stawki procentowej,słuzącejnaliczaniu opłat
wynlkających z ań. 36 ust. 4 ustawy o p|anowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

s 20.

Dla terenu KampinoskiegoParku Narodowego,oznaczonegona rysunku planu
symbolem52 zN - pow.ok. 0,58ha, ustalasię:
1. Przeznaczeniepodstawowe- terenKampinoskiegoParku Narodowego- terenlasu;
2. Na wyznaczonymtereniedopuszczasię jedyniedziałania
zgodnez p|anemochrony
lub zadaniamiochronyParkuNarodowego;
3. Działaniainwestycyjnena Wznaczonym tereniemuszą byÓ zgodne z ustaleniami
zawańymiw $ 26 niniejszejuchwaty;
4. Nie ma przesłanekdo ustaleniastawki procentowej,
słuzącejna|iczaniuopłat
wynikających z ań. 36 ust. 4 ustawy o p|anowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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s 21.
Wszelka zabudowa i zagospodarowanieterenu pod wzg|ędem funkcjonaInym
powinnauwzg|ędniaÓ:
i przestrzennym
1. Wymagania
ładuprzestrzennego,
i architektury;
urbanistyki
2, wa|oryarchitektoniczne
i kĘobrazowe;
3. wymaganiaochronyprzyrody;
4. wymaganiaochrony środowiska,
zdrowia oraz bezpieczeństwaludzi i mienia,
ia osób niepełnosprawnych
a takŻeWymagan
;
i dóbr kultury;
5. Wymagania
ochronydziedzictwakulturowego
6. wa|oryekonomiczneprzestrzenii prawowłasności;
państwa;
7. potrzebyobrolrności
i bezpieczeństwa
dotyczących
8. Wymaganiaprzepisów odrębnychi norm polskich,W szczegó|ności
i warunków usytuowaniae|ementówzagospodarowania
okreś|enia
odległości
W
terenu, tym międzyinnymi:
jakimpowinnyodpowiadać
budynkii ich usytuowanie,
a) warunkówtechnicznych
b) warunków technicznychjakim powinny odpowiadaÓdrogi pub|icznei ich
usytuowanie;
Za dostępdo drogi
9. KaŻdadziałkabudowlanamusimiećdostępdo drogipub|icznej.
publicznej uwaŻa się takie uksfaftowanie działkibudowlanej,ktÓre umoiliwia
prawidłowy
wjazd na dziatkębudowlanąz terenudrogi pub|icznejbezpośrednio,
poprzezdrogi wewnętzne, lub w inny sposób zgodniez przepisamiodrębnymi
warunkamitechnicznymijakim powinny
z zakresugospodarkinieruchomościami,
jakimpowinny
technicznymi
odpowiadaćbudynkii ich usytuowanie
oraz Warunkami
odpowiadaódrogipub|icznel ich usytuowanie;
gminyobiektyi urządzenia,
funkcjonowania
10.Wszelkieniezbędnedla prawidtowego
bezpieczeństwapaństwa,
a w szczególności:
obiektyobronycywi|nej,ratownictwa,
gminy,
obiektyobsługitechnicznej
urządzenlamelioracji,drogi wewnętrzne,place
pub|iczne,ciągi pieszo-jezdne,ciągl piesze, ściezkirowerowemoŻnarealizowaćna
kazdym terenie funkcjonalnym
w sposób zgodny z ustaleniamiplanu z zakresu
warunków,zasad i standardÓwksztaftowania
zabudowy,przepisamiodrębnymi
i zabudowęnalezy
Wszelkie
zagospodarowanie
izasadamiwspółzycia
społecznego.
wykonywaÓ W sposób zapewniającyprawidłowąeksp|oatacjętych obiektow
l urządzeń.

s 22.
ładuprzestzennego:
ogólnezasadyksztaftowania
1. Usta|asię następujące
2, DziałaniaporządkująceW zakresie ujednoliceniaogrodzeń, oświetleniau|ic,
zieleni;
uzupetnienia
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3. Przy uzupełrrianiu
istniejącejzwartej zabudowy, koniecznośćnawiązania do
Wznaczonej przez istniejącebudynki|iniizabudowyoraz zachowaniezbliżonego
charakteruzabudowy;
4 . od strony terenów pub|icznych. zakaz wykonyruaniaogrodzeń z prefabrykatów
betonourych,
staliżebrowanej
i odpadówpoprod
ukcyjnych
;
5. Prry realizacjizabudowy na działkachbudow|anych koniecznośÓ zachowania
w maksymalnymstopniu istniejącychzadrzevień;
6. Koniecznośó
vrprowadzenia
na działkach
budowlanych
zie|eniwysokiej,
w ramachterenów
biologicznieczynnych;
7. Pzestzeganie ustaleń,ograniczeńi wyrtycznych
zawartychw szczego|owych
usta|eniach
planempodzainwestowanie'
dla poszczegó|nych
terenówprzeznaczonych
niniejszym
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s 23.
W zakresie ochrony środowiskaustalasię:
1. Zakaz loka|izacji nowych przedsięwzięÓ (instalacji) mogących znacząco
oddziatywać na środowisko,nie aniązanych z funkcją danego obszaru,
z wyłączeniemrealizacji niezbędnychurządzeń komunikacyjnych,infrastruktury
_ z uwagi na
technicznejoraz obiektówi urządzeńsłuzącychochronieśrodowiska
połoieniew otulinieKampinoskiego
ParkuNarodowego;
2. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ściekówdo wód powierzchniowych
ido ziemi;
3. obowiązek realizacji ptyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę
W gospodarstwach prowadzących chów zwierząt, W ce|u ochrony przed
zanieczyszczeniamiwód powierzch
niowychi gruntowych;
4. Zakaz Ioka|izowania
obiektówi urządzeńoraz prowadzeniadziała|ności
usługowej
i wytwórczejmogącejpowodowaóprzekroczeniadopuszczalnychpoziomówhałasu
izanieczyszczenia powietrzaatmosferycznego,poza terenemdziałkibudowlanej,
posiadatytułprawny;
do któĘ jednostkaorganizacyjna
5. obowiązekzgodnegoz zasadamiochronyśrodowiska
odpadów
unieszkodliwiania
- se|ekcjęi gromadzenieodpadówna posesjachw urządzeniachprzystosowanych
do ich gromadzenia,
odbióri usuwaniezgodniez systememoczyszczaniaprzyjętym
gminy;
w gospodarcekomunalnej
6. ochronę istniejącychcieków wodnych i urządzeńmelioracyjnych
z zapewnieniem
budowy przepustÓwpod projektowanymi
drogami.Wsze|kiedziataniaaltiązane
z przebudową,przykryciem,przekroczeniemdrogami|ub |iniowymiurządzenlami
infrastrukturytechnicznej rowów naleŻy przeprowadzaÓ W porozumieniu
i na warunkachzaządcy urządzeńme|ioracyjnych;
7. Zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania drzew, krzewów, zadrzewień
spełniających
szereg funkcjiekologicznych
;
8. ochronęistniejących
lasów i gruntów|eśnych;
20

9. ochronę i utzymanie istniejącychskupisk zie|eni,zadrzewieńoraz uksztaftowania
powierzchniterenu;
10.obowiązek maksyma|nego nasycania terenów zróinicowaną roślinnością
(w przypadku niezbędnej wycinki drzew, wprowadzanie nasadzeń
rekompensujących
ubytkiw drzewostanie);
11. Zakaz rea/'tzacji
obiektówbudowlanych
w od|egłości
mniejszejniz 5,0 m, a ogrodzeń
w odległości
mniejszĄniŻ3,0 m od koronyrowówme|ioracyjnych;
12.Stosowaniew nowychi pzebudowywanychobiektachproeko|ogicznych
systemów
ciep|nychnie powodujących
do
środowiska;
emisjiszkod|iwych
substancji
13.Minimalnyudziałpowierzchnibiologicznieczynnejw powierzchnikaŻdejdziałki
wynosi dla zabudowy mieszkanioweji zagrodowej 50o/o,a dla zabudowy
produkcyjnej
usługowo.mieszkaniowej,
imagazynowej-30o/o.
usługowej,
składowej

s 24.
W zakresie ochrony i kształtowania
systemu przyrodniczegoustalasię:
1. Utzymanie i rozbudowęsystemuprzyrodniczego
terenów
w ramachwyznaczonych
jako zieleni towazyszącejinnymfunkcjomna poszczegolnychterenachi działkach
- zie|eńparkowa,ogrodyprzydomowei zieleń przydroŻna;
budow|anych
2. Przestrzeganiezasad gospodarowania
zawańychw planieochronyKampinoskiego
Parku Narodowego;
3. ochronę i utzymanie w maksymalnymstopniuistniejącychna poszczegolnych
terenach zadzewień, zakzaczeń, grup zieleni i pojedynczych drzew oraz
odtwarzaniezieleni w miejscachkoniecznegojej usunięcia,przy uwzg|ędnieniu
podstawowejfunkcjiterenów;
4. ochronę, utzymywanie i uzupełnianieistniejących|asów, skupisk zie|eni
przyzagrodowej
śródpo|nej,
i w rejoniecieków wodnych;
5. ochronę i otoczenieopieką starodrzewu(okazałych,
starych drzew lub zespołów
i grup drzew i krzewów o wysokiej wańoŚci przyrodniczeji krajobrazowej,
występujących
np. przyzagrodach,drogach,ciekachwodnychitp.);
6. Zakaz wycinaniastarodrzewuz dopuszczeniemwycinkijedynie pod inwestycje
liniowe|ubze względówbezpieczeństwa.

s 25.
Walory krajobrazowe,tzn. wańości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu
oraz zltiązane z nim elementy przyrodnicze, uksztattowaneprzez siły przyrody
podlegająochronienieza|eŹnie
od tego, czy są
|ubw wynikudziałalności
człowieka,
objęteszczegó|nymiformamiochronyprzyrody.

2l
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OCHRONA DZIEDZICTWAKU LTUROWEGO I ZABYTKOW

s 26.
W zakresieochronydobrkulturyusta|asię:
(stanowiskaarcheologicznenr eW. AZP:
1. ochronę zabytkow archeo|ogicznych
53-61/64,53-611144,53-62n, $-62121, 53-62122,53-62143,53-62n8, 53-62n9,
53.62180,53-62181,53.62182)
okreś|onych
w formiestrefochronykonsenłatorskiej,
na rysunku planu specjatnymsymbo|emi oznaczonychnumeramiwłaściwych
stanowiskarcheologicznych
;
2. Na obszarzestrefochronykonserwatorskiej
obowiązuje:
a) nakaz uzyskaniaprzez inwestora,od wojewódzkiegokonserwatorazabytkówprzed wydaniempozwoleniana budowęlub zgłoszeniemwłaściwemu
organowi
.
ziemnych
robót
obiektów
budow|anych,
wiązących
się
z
wykonywaniem
budÓw
uzgodnieniazakresui rodzajuniezbędnych
badańarcheologicznych,
b) nakaz uzyskania przez inwestora,od wojewódzkiegokonserwatorazabytków'
uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeo|ogicznych
poprzedza1ącychinne niŻ wymienione W |it. a roboty ziemne lub zmianę
charakterudotychczasowej
działalnoŚci
;
c) nakaz przeprowadzenia badań archeo|ogicznychoraz wykonania ich
Wymaganejest
dokumentacji(pzed rozpoczęciembadań archeo|ogicznych
uzyskanie od wojewódzkiegokonserwatorazabytków pozwolenia na ich
prowadzenie);
3. ochronę krzyŻyi figurekpzydroznych.

RozDz|^Ł 6
KszTAŁToWANlEPRzEsTRzENlPUBLlczNEJ

s 27.
1 . Usta|a s!ę tereny pub|icznychdróg i u|ic wiejskich|oka|nychi dojazdowych
oznaczonychsymbo|ami
KDL i KDD dla realizacji|oka|nych
celów pub|icznych.

2 . Plan okreŚlazasady rozmieszczaniarek|ami znakówinformacyjno-p|astycznych:
a) wyklucza się umieszczanie reklam w miejscachi w sposób zastzeŻony d|a
znaków drogowych lub W sposób utrudniającyich odczytanie oraz na
e|ewacjach budynków W sposób zakłocającykompozycję architektoniczną
elewacji;
b) zakaz lokaIizacji wolnostojących rek|am wielkoprzestrzennychW Iiniach
rozgraniczającychdróg publicznych;
c) lokalizacja rek|am W liniach rozgraniczającychdróg pub|icznychWymaga
uzgodnieniaz ich zarządcą;
d) wykluczasię umieszczanierek|amw strefiejezdnidróg publicznych(pasterenu
po obu stronach jezdni)
obejmującyjezdnie wraz z terenem położonym
22

po 2,50 m od krawęznikadla drogi oznaczonĄsymbolemKDL oraz 1,50 m
od krawęznika
d|au|icoznaczonychsymbo|em
KDD;
e) umieszczeniereklamyw formietransparentu
nad pasem drogowymwymaga
kaidorazowo zgody właściwego
zarządcydrogi;
f) tab|icei urządzeniareklamowenie mogąmieówięcejnii 5,00 m wysokości;
g) reklamaiznaki informacyjno-plastyczne
na obiektachkubaturowych
nie powinny
utrudniać
uzytkowania
obiektówi przestrzeni;

RoZDz|AŁ
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KOMUNIKACJA

s 28.

Ustala się jako podstawowąsieó komunikacjidrogowej,poniŻsze tereny dróg
pub|icznych, Wznaczone liniami rozgraniczającymii oznaczone następującym!
symbolami:
KDL - drogilokalneklasyL;
KDD . drogidojazdoweklasyD.

s 2e.

Dla terenów dróg pubticznych
usta|asię:
1' Przeznaczeniena utrzymaniei urządzeniedróg publicznychi loka|izację
urządzeń
infrastruktury techni cznej;
2, Zakaz dokonywaniajakichkolwiekpodziałówza wyjątkiemporządkujących
stan
własnościowy,
zgodnie z |iniamirozgranlczającymi
lub podziałówdopuszczonych
w przepisachodrębnych dotyczących gospodarki nieruchomoŚciami;
3. Tereny znajdujące się W zasięgu systemu kana|izacji deszczowej lub
ogólnospławnej
muszą byó wyposaŻonew tę kanalizacjęa zrzutywód opadowych
powinnyposiadaćuządzenia podczyszczającena wylotach;
4, Na terenachw obrębie|iniirozgraniczających
dróg usta|asię |oka|izację
obiektów
budow|anychi uządzeń aniązanych z gospodarkądrogowąi potrzebamiruchu
drogowego oraz mozliwośópoprowadzeniaelementówinfrastruktury
technicznej,
ktorenie spowodujązmniejszenia
trwałości
obiektówdrogowychi nie będąstanowió
zagroŻeniabezpieczeństwaruchu drogowego;
5. Moz|iwośĆ
|okalizacji,poza pasem jezdnym,obiektówo funkcjimatejarchitektury
(ławki,słupyogłoszeniowe,
rek|amyo powiezchnido 3,0m2),zie|eniurządzonej,
przystanków komunikacjizbiorowej,pasów postojowych,miejsc parkingowych
ogólnodostępnych,urządzeń związanychz utrzymaniemi eksp|oatacjądróg oraz
infrastruktury
techniczneja|e pod warunkiemnienaruszania
wymagańokreś|onych
W odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych i uzyskania zgody
właściweg
o zarządcydróg;
6' Zagospodarowanie
terenui ksztattowanie
nawierzchniu|ic i chodnikóww sposób
umozliwiającybezkolizyjne korzystanie osobomniepełnosp
rawnymruchowo;
23

7' Terenyw sąsiedztwieterenówzabudovlyi pzeznaczonychpod zabudowęmuszą
byćoświetlone
w sposób właściwy
dla klasydrogi;
8. DrogipowinnybyćwyposaŻone
w chodnikilub poboczautwardzone;
z zapewnieniem
9. ochronę istnlejącychcieków wodnychi urządzeńme|ioracyjnych
budowy przepustów pod projektowanymi
drogami.Wsze|kie działaniazwiązane
z przebudową,przykryciem,przekroczeniem
drogami|ub |iniowymiurządzeniami
infrastruktury technicznej rowów na|ezy przeprowadzaÓ W porozumieniu
z zarządcą uządzeń me|ioracyjnych;
10.Stawkęprocentową,
stuŻącąna|iczaniuopłatwynikających
z ań. 36 ust.4 ustawy
p|anowaniu
przestrzennym,
o
i zagospodarowaniu
d|aterenów KDL' KDD usta|a
się w wysokoścl0,01%'

s 30.
Dla terenów oznaczonychsymbo|ami:
01 KDL - pow.ok. 1,07ha
02 KDL - pow.ok. 0,53ha
03 KDL . pow.ok. 0,33ha,ustalasię:
1. przeznaczenie terenów na utzymanie i uządzenie dróg pub|icznychklasy L
o znaczeniulokalnym;
2. Wznaczenie terenu istniejącejdrogi powiatowej01 KDL o szerokościok. 16,0 m
w liniachrozgraniczających,
zgodrliez rysunkiemplanu;
3. wyznaczenie terenów dróg: 02 KDL - o szerokościok. 14,0 m W |iniach
rozgraniczających,oraz 03 KDL o szerokości
ok. 6,0 m w |iniachrozgraniczających,
planu;
na granicyz miejscowością
Leoncin,zgodniez rysunkiem
4. działaniainwestycyjnena terenie 02 KDL, muszą być zgodne z usta|eniami
zawartymiw$ 26 niniejszejuchwały;
jezdnipowinnabyó nie mniejszaniż6,0m;
5. szerokość
6. drogipowinnybyćwyposaŻone
w chodnikii odpowiednio
oświetlone;
zasadami:
7. moz|iwośó
rea|izacji
ściezekrowerowych,
zgodniez następującymi
a) minima|naszerokośóścieŹki
rowerowejnie moŹebyó mniejszaniŻ:
- 1,5m d|aściezkijednokierunkowej,
- 2,0 m d|aściezkidwukierunkowej,
jako ciąg pieszob) minima]naszerokośóścieżki
rowerowejjeślijest realizowana
rowerowy(tzn. ściezkirowerowe,z ktÓrych mogą kozystaó równieżpiesi) nie
możebyć mniejszaniŻ..
. 2,0 m d|aciągÓw,na którychruchrowerówjestjednokierunkowy,
- 2,5 m dla ciągów,na którychruchrowerówjestdwukierunkowy,
pod zabudowępowinien
c) teren na obszarzezabudowanym|ub przeznaczonym
byÓ oświet|ony
w sposób właściwy,
d) ściezki rowerowe muszą zachowaó swoją ciągtość i pozostawaó
ogó|nodostępne.
24

s 31.
Dla terenówoznaczonychsymbolami:
- pow.ok. 1,40ha,
04 KDD
- pow.ok.0,31ha,
05 KDD
- pow.ok. 0,49ha, ustalasię:
06 KDD
1, PrzeznaczenieterenÓw na utrzymaniei urządzeniedróg publicznychklasy D
o znaczeniudojazdowym;
2. Wyznaczenieterenów dróg o szerokościmin. 10,0 m w |iniachrozgraniczających,
zgodnie z rysunkiem planu. Szerokośó terenu drogi 6KDD w liniach
rozgraniczających,
na odcinkuprzebiegającymwzd,tuŻ
terenów1U,2U,3U i 4MN,
pozostawia się W szerokości istniejącej - 9,0 m z uwagi na istniejące
zainwestowanie
ww' terenów;
3. Działanla inwestycyjnena terenach 04 KDD i )6 KDD, muszą byó zgodne
z usta|eniamizawańymiw
uchwaty;
$ 26 niniejszej
jezdnipowinnabyÓ nie mniejszaniż5,0m;
4. Szerokość
5. DrogipowinnybyĆwyposaionew chodniki|ubpoboczautwardzonei odpowiednio
oświetIone.

s 32.
Jako uzupełniającąsieĆ komunikacjidrogowej terenu planu usta|a się drogi
wewnętzne,wyznaczone liniami rozgraniczającym
i i oznaczonesymbolemKDW.
D|aterenówdróg wewnętrznych,
usta|asię:
1, Zakaz dokonywaniajakichkolwiekpodziałówza vlyjątkiemporządkującychstan
wtasnoŚciowy,zgodnie z liniami rozgraniczającymi
lub podziatówdopuszczonych
gospodarkinieruchomościami;
w przepisachodrębnychdotyczących
2, Tereny znajdujące się W zasięgu systemu kanalizacji deszczowej lub
ogólnospławnej
muszą być wyposaŻonew tę kana|izacjęa zrzutywód opadowych
powinnyposiadaó urządzeniapodczyszczĄącena wylotach;
3' Na terenachw obrębie|iniirozgraniczających
dróg usta|asię |oka|izację
obiektów
potrzebami
budowlanychI urządzeń altiązanychz gospodarkądrogowąi
ruchu
poprowadzeniae|ementówinfrastruktury
drogowegooraz moz|iwośó
technlcznej,
które nie spowodujązmniejszeniatrwałości
obiektówdrogowychi nie będąstanowić
zagroŻeniabezpieczeństwaruchudrogowego;
4. Moz|iwość
|okalizacji,poza pasem jezdnym,obiektówo funkcjimałejarchitektury
(ławki,stupy ogtoszeniowe,reklamyo powierzchnido 3,0m.),zie|eniuządzonej,
pasów postojowych,miejsc parkingowych,urządzeńauiązanych z utrzymaniem
i eksp|oatacjądróg oraz infrastruktury
technicznej,pod uzyskaniazgody zarządcy
dróg;
5. Zagospodarowanie
nawierzchniulic i chodnikóww sposób
terenu i kształtowanie
umozliwiający
rawnymruchowo
bezkolizyjne
korzystanieosobomniepełnosp
;
6' Tereny w sąsiedztwieterenów zabudovvyi przeznaczonychpod zabudowęmuszą
byćoświetlone
w sposób właściwy;
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t.

7. Powiązaniezzewnętrznymukłademdrogowympoprzezwłączeniedo istniejącego
p|anu;
i p|anowanego
układu
dróg pub|icznych,
zgodniez rysunkiem
8. Zakaz realizacjiobiektówkubaturowych;
9. Drogipowinnybyćwyposaionew chodniklub poboczautwardzone;
10. Stawkę procentową,stuiącą naliczaniuopłatwynikającychz art. 36 ust.4 ustawy
przestrzennym,
o p|anowaniui zagospodarowaniu
dla terenów KDW ustala się
o/o.
w wysokości0,01

s 33.
D|aterenÓwdróg wewnętrznych,
oznaczonychsymbo|ami:
07 KDW - pow.ok. 0,02ha,
08 KDW . pow.ok. 0,48ha, usta|asię:
1. Przeznaczeniena utrzymaniei uuądzeniedróg wewnętrznych;
2. Minimalnąszerokość
w liniachrozgraniczających
wewnętrznych
dróg dojazdowych,
usta|a się na 8,0 m w |iniachrozgraniczających.
Dojazd do max trzech działek
budow|anych
dopuszczasięw szerokości
6,0 m;
jezdnipowinnabyó nie mniejszanii 4,5 m;
3. Szerokość
4. Drogipowinnybyc wyposazonew chodnikilub poboczautwardzone
i odpowiednio
oświet|one.

s 34.
1. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowejoraz tereny drÓg wewnętznych
i ewentua|nychciągów pieszo.jezdnychmoina równieżwydzielaći kształtowac
w za|eŻności
od potzeb, na terenachfunkcjona|nych
w trakcie rea|izacjlptanu,
planui przepisamiodrębnymi.
zgodniez ustaleniami
2. Wszelkie działaniaat,iązane z przebudową,przykryciem,przekroczeniemdrogami
|ub Iiniowymiurządzeniamiinfrastruktury
techniczne!rowów melioracyjnychna|ezy
przeprowadzaćwporozumieniui na warunkachzarządcyuządzeń melioracyjnych;

RoZDzIAŁ
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tNFRASTRUKTURA TECHNICZNA

s 35.
Zasady obsług
i infrastruktury
technicznej
:
1. W oparciuo odpowiedniesieci istniejącei planowane, usta|asię jako doce|owe
wyposażenie
terenuw sieci:
a)
b)
c)
d)
e)

wodociągową,
kanalizacjisanitarnej,
gazową,
eIektroenergetyczną,
te|ekomunikacyjną;
26

j

2 . Utrzymanie istniejącego uzbrojenia terenu W infrastrukturętechniczną,
z dopuszczeniemjej modernizaĄi,rozbudowyi przebudowy;
3 . Planowane przewodowe sieci i przyłącza infrastrukturytechnicznej na|eŻy
wykonywaÓjako podziemne,od istniejących
w sąsiedztwiesieci,w granicach|inii
rozgraniczającychdróg (ulic),w uzgodnieniuz zarządcądrogi. W szczegó|nych
przypadkach dopuszcza się moŹliwość
rea|izaĄi przewodowychsieci w pasie
pomiędzyliniąrozgraniczającą
u|icyi |iniązabudowy- pod warunkiemzachowania
innychustaleńplanuoraz przepisówodrębnych.
4. Realizacja wW. sieci i urządzeń infrastruktury
technicznejmusi uwzg|ędniaó
Wymaganewzajemneodlegtości
pomiędzynimi;
Na wyznaczonychp|anemterenachopuszczasię rea|izację|iniowychelementów
infrastruktury
technicznej,oraz niewie|kich,
zwlązanychz tą infrastrukturą
obiektów,
nie wymagającychprzeznaczeniaterenówna ten ce|i nie ko|idujących
z usta|eniami
planu,zgodniez obowiązującymi
przepisamiodrębnymi,
po uprzednimuzyskaniu
gruntui na warunkachz nimusta|onych;
zgodywłaściciela
6 . Dla terenówpołożonych
w granicachzasięguistniejących
urządzeńme|ioracyjnych
plan ustala:
a) na terenach,na którychwystępująurządzeniamelioracyjne,
należyw projekcie
przewidzieó
budowlanym
sposoby rozwiązania ewentualnych ko|izji
jegoda|szeprawidłowe
z istniejącym
drenafemzapewniające
funkcjonowanie,
b) projekt budowlany planowanejinwestycji,przed wydaniem pozwolenia na
budowę, winien byó uzgodniony z Wojewódzkim Zarządem Me|ioracji
i UrządzeńWodnychw Warszawie,lnspektoratw NowymdworzeMazowieckim.
Po zmianie sposobu uzytkowaniagruntów ro|nychzme|iorowanychna|eży
wystąpiĆ o wykreśleniez ewidencji uządzeń me|ioracji szczegółowych
powierzchnizajętychna cele pozaro|nicze,
c) obowiązek zachowania, utzymania droznościi konserwacji istniejących
odkrytych rowów melioracyjnychi innych szczegÓłovvych
urządzeń me|ioracji
wodnych,
d) zakaz grodzenia nieruchomości
przyległychdo istniejącychrowów otwańych
w od|egtości
mniejszejniŻ3,0 m od krawędzirowu,
e) lokalizowanieobiektówkubaturowychw odlegtości
nie mniejsze1niŻ5,0 m od
granicyrowÓw;
7. Zaopatzenie w wodę (w tym d|a celów pzeciwpozarowych)- z istniejących
i projektowanych
sieci wodociągowych;
8. odprowadzenie ścieków do istniejącegoodcinka kana|izacjisanitarnejna
przez zarządcęsieci;
warunkach określonych
9. Docelowousta|asię wykonaniekana|izaĄisanitarnejdla całejzabudowyna terenie
miejscowości.
Do czasu realizacjisieci kana|izacyjnej
dopuszczasię gromadzenie
ściekóww szczelnychzbiornikachbezodpływowych,
okresowoopróznianych;
10. odprowadzeniewód opadowych- powierzchniowo
z wykorzystaniemistniejącego
układurowów odwadniających
i kanałów,zvlyłączeniemrowówprzydrożnych;
11.Zaopatzeniew ciepłoze Źródełindywidualnych,
na bazieekologicznych
czynników
grzewczych (alternatywnie): gaz, energia elektryczna, olej opatowy
(o niskiejzawańości
siarki)lub odnawia|ne
Źródłaenergii;
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12.Zaopatrzenie
wszystkichdziałekw energię e|ektrycznąusta|a się z istniejących
na terenie ]inii niskiegonapięcia.Na terenachobjętychplanem zakładasię
moz|iwośórozbudowysieci energetycznejnapowietrzneji kablowejśredniego
i niskiegonapięciaoraz dopuszczasię budowęnowychstacji transformatorowych
SN/nn na warunkachokreś|onych
przez właściwy
miejscowozakładenergetyczny.
Za|ecasię realizacjekablowejsieci NN;
- poprzez istniejącei p|anowanesieci, realizowane
13.obsługa telekomunikacyjna
w róznych technologiach,w tymbezprzewodowej
;
14.Zaopatzenie w gaz ziemny docelowosieciamiśredniego
ciśnieniaod pzyszłej
stacji redukcyjno- pomiarowejpierwszegostopnia.Rozwiązantatechnicznemuszą
byó popzedzone opracowaniem programowejkoncepcji gazyfikacji gminy
(wskazanie optymalnychprzestrzen
nie i ekonomicznie rozwiązań);
15.Gospodarka odpadami . koniecznośćsegregacji odpadów W ramach
poszczegó|nych terenÓw (na|ezy przewidziećmiejsca na pojemniki,zvliązane
z se|ektywnązbiÓrką odpadów) oraz zorganizowanyich wywóz na spełniające
wymogi ochrony środowiskaskładowisko odpadów, W sposób zgodny
z przepisamiodrębnymi,na zasadach określonych
przez słuzby
indywidua|nie
komunalne.

RoZDz|AŁ 9
wMczAsoWE zAGos PoDARoWANlE,.URzĄDzANlE
t UżYTKoWAN|E
TERENÓW
s 36.

1 . Plan nie dopuszcza, innego ntŻ jest to W nim określone,tymczasowego
zagospodarowania,uządzania i uzytkowaniaterenÓw,za wyjątkiemtymczasowego
wykorzystywania terenÓw do produkcji ro|nej, ogrodniczej, sadowniczej lub
zagospodarowanla
w formieterenówzie|eni.
3 . Do czasu zabudowy i zagospodarowaniaposzczegÓlnychterenów zgodnie
z okreś|onymi
w p|anieprzeznaczeniemi zasadamizagospodarowania,
możnaje
tymczasowouzytkowaów sposób dotychczasovvyjednakbez prawautrwalaniaich
przeznaczenia,
zasad zagospodarowania
i zabudowyniezgodnych
z planem.

28

10
RoZDz|AŁ
USTALEN|AKoŃcoWE

s 37.
Zachowują waznośódecyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniaterenu,
planu,niesprzeczne
z jego ustaleniami.
niniejszego
wydaneprzeduchwaleniem

s 38.
Wykonanieuchwałypowierzasię WójtowiGminy.

s 3e.

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

PrzewodniczącyRady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński
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ZałĄcanikNr 2 do uchwałyNr XLIV199/ 12
Rady Gminy Le.oncinz dnia 30 listopada2012r.

RozsTRzYcNĘcIE o sPosoBIE RoZPATRZENIA UwAc wlIIEsIoNYcE Do PRo.|EKTU MIEJscowEGo PLANU
zAGosPoDARowANIA PRzEsTRzf,NNEGo wsl l\dIcHAŁÓw. GMINA LEoNCIN
Na podstawieart. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i z4gospodarowaniuprzesbzennym(Dz. U. Nr 80' poz' 7|7 z pó^. zm.)
Rada Gminy koncin rozstrzygao sposobioro4ratrzeniauwag w projekcie plaru, r'niesionych do planu:
w ustelvorłymterminie na składanieuwag.tj. od dnia 10 listopada2012 do dnia 26 listopada 2012 roku nie urriesiono uwag.
Lp.

I

Data
Nazwisko i imię
wpływ
nazwa jednostki
u
organizacyjnej i adres
uwagi zgłaszającego uwagi

2.

5.

Treśćuwagi

4.

Rozstrzygnięcie
Ozn.
Ustaleniaprojektu
planudla
nieruch.
wÓjta w sprawie
ktÓrej
nieruchomości. rozpatrzenia uwagi
dot.
ktÓrej dotyczyuwaga
uwaga
uwaga
uwaga
uwzględ
nię
uwzględ
niona
niona
8.
5.
6.

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

Uwagi

uwaga
nie uwzględ
niona
10.

9.

1.

1l

Brak
uwag

,?,
/r/

Przewodnicz:
Arkadiusz

Gminy

rłski

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

RoZsTRZYGNIĘcIE
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym palnie zagospodarowaniaprzestrzennego inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, która nalezą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania.
l . W zrviązku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennegowsi Michałów
zostanąwyznaczone tereny pod zabudowę mieszkaniowąjednorodzinna, zagrodową
usfugi, atakie drogi i ulice (stanowiące rozbudowę istniejącegoukładudrogowo- ulicznego) jako
uzupetnienie istniejącej zabudowy wsi' Zgodnie zprzepisami ań. 7 ustawy z dnia
8 marca l990 r o sarlorządziegminnym (Dz,U, z200|r' Nr l42' poz.1591 zpoźn' zm.)
zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoĘ na|eĘ do zadafiwłasnych gminy. W zakresie
inwestycji dot. infrastruktury techniczrej do zadańwłasnych gminy na|eżą:
- budowa gminnych dróg, ulic, mostów, placów (w tym jezdni i chodników), oświetlenieulic,
- butltlwa wtldociągów i urzą,JzeńzaopaLrzeniaw wodę ofaf budowa karralizacji,.
2. W konsekwencji uchwalenia planu miejscowego powstanie konieczrośó rea|izacji zadań
inwesĘcyjnych związanych zprrystosowaniem terenudo zabudowyw postaci docelowo sieci
wodociągowej zaopatrzonejw wodę ze stacji wodociągowejwybudowanejna tereniegminy
Leoncin. Do czasu realizacji wodociągu gminnegoplan dopuszczazapatrzeniew wodę zujęć,
własnych'
J.
Ustala się docelowo wykonanie kanalizacji sanitarnej.Do czasu rea|izacji sieci kanalizacyjnej
dopuszcza się gromadzenia ściekóww szczelnych zbiornikach bezodptywowych, okresowo
opróznianych, taborem asenizacyjnym do zlewni przy oczyszcza|ni ścieków.Realizacja nowych
dróg (ulic) w terenach zabudowy, atakŻe modemizacja i rozbudowa układukomunikacyjnego
spowoduje koniecznośćsukcesywnej realizacji sieci oświętleniadrogowego w porozumieniu z
dystrybutorem sieci energetycznej.
4 . Zasady ogólne doĘczące systemów infrastruktury technicznej zostaĘ określonew $ 35 uchwĄ
stanowiącej tekst planu. Zasady te dotyczątakże inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej
należących do zadań wtasnych gminy. InwesĘcje te maja charakterbudowy i rozbudowy
systemów infrastrukturalnych obsługujących Gminę Leoncin.
5 . Rozbudowa i budowa, w miarę potrzeb, infrastruktury technicznej wymieniona w/w $ jest lub
będzie umieszczonaw odpowiednich programach( na bieżącoaktualizowanych)w
szczególnościw programie koncepcji wodociągowaniai kanalizacji Gminy Leoncin. W śladza
tym, poszczególne zadania inwesĘcyjne dot. infrastruktury technicznej będą sukcesywnie
umieszczane w zadaniachrzeczowych budżetugminy. Podstawę prryjęcia Ęch inwesĘcji do
rea|izacji, w tym terminów przystąpienia i zakonczenia prac , stanowić będą zapisy Wieloletniego

Planu Inwestycyjnegopowiązanegoze StrategiąGminy Leoncin' Uznaje się za wskazane
pozyskiwaniezewnętrmychżrodet
dla inwesĘcji
finansowaniawwzadail,w szczegó|ności
proeko lo gic zny ch, sprzyj ających ochronie środowiskai przyrody.
Przewodniczą

Arkadiusz;

y Gminy
asiński

