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UCHWALA NR VIII/69/20I1
RADY GMII{YwLACKU

z dnia 30.12.2011 r'

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosp.odarowania przestrzennego

dra jeziora Zdworskiego d-"4";F;;;t:::liitly Lqck i grunt6w przvregtvch

do jeziora w strelie do JUUm'

Na podstawie art' 18 ust' 2 pkr s i *:.10 Ustarvv.z 1*. s 
T11,1?"10 ''

o samorz4dzie gminnym Certsi j"anofitv Dz' U' Nr 142 poz' l59l z 2001 r' z poimeJszymr

zmianami) oraz art' 
' 

#i;;;;; i oyy ^2i 'marca 
2003 r' o planowaniu

i zagospodarow*iu p"t'to"''-y;6;'' U' z 2003.r' Nr 80 poz' 717' z plinielszymi

zmianami), w zwiqzku , ""J;dti; ilvre rizoo+ t"dv Gminv w Lqcku 
"-9:::-1n,:11"1"

ffi;;;"*;;i. povttqpi";l do spoptdzenia miejscowego planu zagospodarowanra

przestrzennego dla jeziora Zdwonkiego polozon"go na terenie gminy l-4ck i' grunt6w

przyleglych do jerio,a * st'erit do fOOrn'' naaa Gminy w L4cku uchwala co nastQpuJe:

Ql Stwierdza siq zgodnoSi ze "Studium 
uwaru$1w1n i kierunk6w zagospodarowani

irzestrzennego gmirry l-ack, z;i*ffi;""c" uchwata Rady Gminy L4ck Nr IV/93/99 z dnia

'10 
lirtopudu 1999r. (z p6in' zmianami)'

g2 Uchwala siE Mielscowy plan.zagospodaroYlil,:'i:*"*ego dla jeziora Zdworskiego

ooloZonego na terenre gmrny Lqck i lrunt6w przylegtych do jeziora w strefie do 300m'

Rozdzial I
Zakres obowiqzYwania Planu

S3 l. Miejscowy plan zagospodargwlnia Rllstrzennego obejmujqcy obszar o powierzchni:

59ha oolozony we wsi tUatffoOw, 34ha polozony we.wsi Zofi6wka' 32ha polo2ony we wst

Koszel6wka i 93ha polozoni i"e *ti ZJt^iot'' zwany dalej w treSci uchwaly planem'

2. Granice obszaru objqtego ustaleniami planu 
-oznaczone 

sq na rysunku planu'

sporz4dzonym w ,Ufi r,iEOO, ,i"""Ji.y.int grutny zalqcznik do niniejszej uchwaly.

3. Zalqcznikanti do uchwaly s4:

1) rysunek planu * 'tuii 
rt"j OOO' stanowiqcy integralna cze56 uchwaly - zalqcmik m l'

2) rozstrzvgnie"i" " 'p:';;i;;;;;;;";i;;*"s 
io proiekru olanu'zat4cznikw 2'

3)rozstrzygnigci.o,p-oJi"rei|incjiinwestycji.zzakresuinfrastrukturytechnicznej,"' -ttor. 
t"i.zq do zadari wlasnych gminy ' zalqcmik tn 3'

$4 1. Plan zawiera ustalenia dotyczqce:

1)
?\

,l\

4)

5\

6)
t)
R)

e)

eranic obowi 4zy"rvania ustaleri planu'

7;;;;;;^l;i"ren6w oraz linii rozgraniczai4cych tereny o r6invm przeznaczen,.

iub r6rnvch zasadach zagospodarowanta'

zasad oc-hrony i ksaahowania ladu przestrzennego' 
.

;il t6* i;r[u^ito* ksztaltowania zabudorry i zagospodarowania terenu w tym

iinii zabudowv : ouo*iq^jqiil; i 

*ln"t" 
rn"rtyln nieprzekraczalnvch' gabarl6w

lili"f..* i wslaznik6* intensywnoSci zabudowy'

;; ;"ht"ty Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego'

zasad ocfuony dziedzictwa kulturowego'

-r"l ""g"rpla*owania 
teren6w i oblekt6w podlegajqcych ochronie,

ir-i" zltoirt Przyrodniczo-Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego'

il-i. t"t*o* rekreacyjno - wypoczynkowych'

2



10) granic obszar6w rehabilitacji istniej4cej zabudowy i infrastruktury technicznej,
1 l) zasad modemizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej

i obslugi komunikacyjnej,
12) zasad i warunk6w podzialu nieruchomodci,
13) szczeg6lnych warunk6w zagospodarowania teren6w oraz ograniczeri w ich

uZytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,
14) sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, wzqdzania i u2ytkowania

teren6w.
15) stawek procentowych, na podstawie kt6rych ustala sig oplatg z tytulu wzrostu

wartoSci nieruchomoSci wynikaj4cych z uchwalenia planu,

Ze wzglgdrt na przedmiot ustaleri planu nie okreSla siE:

1) granic i sposob6w zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie,
ustalonych na podstawie przepis6w szczegflnych takich jak tereny g6micze,
nara2onych na niebezpieczeristwo powodzi, zagrohonych osuwaniem siE mas

zlemnycn,
szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania nieruchomo5ci,
granic obszar6w wymagaj 4cych scaleri,
zasad ochrony d6br kultury wsp6lczesnej,
wymagari wynikajqcych z potrzeb ksztaltowaaia przestrzeni publicznych,
granic teren6w przeznaczonych pod budowg obiekt6w handlowych o powierzchni
sprzedzr2y powy ircj 2000m',
granic obszar6w wymagajqcych przeksztalcef i rekultywacji.
granic teren6w slui4cych organizacji imprez masowych.

$5 Ilekrod w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) planie - nale2y przez to rozumie6 plan zatwierdzony niniej szq uchwalq stanowieca
akt prawa miejscowego,

2) przepisach szczeg6lnych - naleZy puez to rozumied, przepisy ustaw twaz z aktami
wykonawczymi orM ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajqce
z prawomocnych decyzji administracljnych,

3) obszarze - nale?y przez to rozumied obszar objgty planem w granicach
przedstawionych na rysunku planu i opisanych w $ I ust. 2. niniejszej uchwaly,

terenie - nale?y przez to rozumiei czg6i obszaru planu z oke5lon4 funkcj4
omaczon4na rysunku planu specjalnym symbolem - cyframi i literami,

liniach rozgraniczaj4cych - nale7y przez to rozumiei linie rozgraniczaj4ce tereny
o r6imym przeznaczeniu lub r62nym sposobie zagospodarowania,

dzialce budowlanej - nale2y przez to rozumie6 nieruchomoSi gruntow4 lub dzialkg
gruntu, kt6rej wielkod6 cechy geometryczne, dostpp do drogi publicznej oraz

wyposaZenie w vz4dzsnia infrastruktury technicznej spelniajq wymogi realizacj i
obiekt6w budowlanych wl,nikaj 4ce z odrgbnych przepis6w i akt6w prawa
miejscowego,

liniach podzialu na dzialki budowlane - rozumie sip przez to linie podzialu
wyznaczone stosownie do wartodci kartometrycmych na rysunku planu,

przeznaczenit podstawowym - nale2y przez to rozumiei takie przeznaczenie, kt6re
powinno przewuZat (stanowid wiqcej ni2 50 oh powierzchni terenu, oznaczone
odpowiednim symbolem u2ytkowania) na obszarze ograniczonym liniami
rczgrariczajqcymi,

2)
3)
4)

6)

8)

4)

5'l

6)

8)



9) przeznaczeniu dopuszczalnyrn - nale2y przez to rozumie6 przernczenie inne niZ

podstawowe, kt6re moze by6 wprowadzane l4cznie lub altematywnie do

przeznaczenia podstawowego,

10) przeznaczeniu uzupetniaj4cym - naleZy przez to rozumie6 wskazan4 dla terenu

funkcjg, kt6rej udzial w zagospodarowaniu dzialki budowlanej wynosi maksimum

40%o udzialu powierzchni u2ytkowej budynk6w o tej funkcji, w l4cznej powierzchni

uzytkowej wszystkich budynk6w wystQpuj4cych na tej dzialce budowlanej,

1 1) liniach zabudowy - nalezy przoz to rozumie6 ustalon4 obowi4zuj4c4 lub
maksymaln4 niepzekraczalnq granicg usytuowania budynk6w w ich powierzchni

zabudowy, vqizaczonq zgodnie z normq PN-ISO 9836 (okreSlanie i obliczanie

wska2nik6w powierzchniowych i kubaturowych),

12) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nalely przez to rozumied czEd6 dzialki
budowlanej, na gruncie rodzimym, pokytej roSlinnodci4 oraz wodg powierzchniow4
na dzialce budowlanej, a takZe 50 % sumy nawierzchni taras6w i stropodach6w,
urz4dzonych jako stale trawniki lub kwietniki na podloZu zapewniaj4cym ich
naturaln4 wegetacjE, o powierzchni nie mniejszej ni2 10m',

13) uslugach nieuci4'iliwych - nale2y przaz to rozumied uslugi: handlu detalicznego,
gastronomii, nieuci4zliwego rzemiosla uslugowego (poza warsztatami obslugi

samochod6w i stacjami paliw), administracji i bezpieczeristwa publicznego, l4czno6ci,

informacji, nauki i oSwiaty, zdrowia i opieki spolecznej, kultu religijnego, kultury
i rozrywki, wypoczynku, rekeacji i sportu, biur komercy'nych, bank6w i innych

o analogicmym do powyZszych charakterze i stopniu uci4Zliwo6ci, kt6rych normalne

funkcjonowanie:
a) nie powoduje przekoczenia iadnego z parametr6w dopuszczalnego poziomu

szkodliwych lub uci4zliwych oddzialy'van na Srodowisko poza zajmowanym
obiektem,

b) nie jest ir6dlem uci4zliwych lub szkodliwych odpad6w, nie powoduje

nieodwracalnych zmian Srodowiska przyrodniczego w obrgbie zajmowanej dzialki,
c) ani w 2aden inny oczlwisty spos6b nie pogarsza warunk6w uZytkowania teren6w

s4siadujqcych np. pruez emisjE nieprzyjemnych zapach6w, dym6w, skladowanie
nieestetycznych odpad6w na otwartej przestrzeni;

14) maksymatnej wysoko5ci zabudowy - r'ale2y przez to rozumiei wysokoSi mierzon4

od naturalnej warstwicy terenu w najniZszym punkcie obrysu budynku do kalenicy
lub najwyZszego punktu na pokyciu kubatury, bez maszt6w odgromnikowych, anten,

komin6w i wieZ koiciol6w.

15) maksymalnej intensywno6ci zabudowy - nalezy przez to rozumiei stosunek

procentowy powierzchni zabudowy wszystkich budynk6w znajduj4cych sig na danej

dzialce do powierzchni dzialki,

16) ulicy, pasie ulicznym - naleiry przEz to rozumie6 pas terenu prawnie wydzielony
liniami rozgrani czajqcymi, przebiegaj4cy przez tereny istniej4cego i projektowanego

zainwestowania miejskiego, ptzeznaczony do ruchu lub postoju pojazd6w i do ruchu
pieszych wraz ze majduj4cymi siE w jego ci4gu obiektami in2ynierskimi, jezdni4
placami, zatokami postojowymi oraz chodnikami, drzewami, krzewami

i urz4dzeniami technicznymi, zwiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

a ponadto przenraczonych do prowadzenia ci4g6w nadziemnych i podziemnych

uzbrojenia terenu i obslugi komunikacyjnej otoczenia w zakesie zaleimym od klasy,
kategorii i funkcji ulicy,



17) drodze - nal eLry przez to rozurnie6 pas terenu wyznaczony liniami rozgraniczajqcymi,
przrznaczony w zaleino6ci od klasy drogi na pas drogowy komunikacji kolowej,
pieszej i rowerowej, miejsca postoju pojazd6w, wz4dzenia infrastruktury technicmej
w tym niezwi4Tanej z funkcjq komunikacyjnq oraz zielef publicm4

18) drogach wewnptrznych - naleLy ptzez to rozumiei wszystkie drogi na terenie
miasta, kt6re nie s4 drogami publicmymi,

l9) wymaganiach parkingowych - nale?y przez to rozumie6 wymaganq minimalna ilo66
miejsc postoj owy ch, kt6rqnale2y zapewnii na terenie dzialki budowlanej.

Rozdzial II
Ustalenia og6lne dla calego obszaru objgtego planem

$6 Plan ustala podzial obszaru na tereny o nastppujqcym przeznaczerlru:
1) tereny zieleni objgte prawnq formq ochrony przyrody - tereny Zespolu Przyrodniczo-

Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego, oznaczone symbolem ZN,
2) tereny zieleni objgte form4 ochrony przyrody - koryIzrz ekologiczny, oznaczone

symbolem ZNE,
3) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych z

agroturystyk4 oznaczone symbolem RMA,
tereny zabudowy mieszkaniowej j ednorodzinnej , oznaczone symbolem MN,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sezonowej o charakterze rekreacji
indywidualnej, ozn czone symbolem MNS,

6) tereny zabudowy uslugowej, omaczone symbolem U,
7) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US,
8) tereny parking6w publicznych, oznaczone symbolem KS,
9) tereny las6w, oznaczone symbolem ZL,
10) tereny dolesieri, ozf,iaczone symbolem ZLD,
I 1) tereny rolne, oznaczone symbolem R,
12) tereny w6d powierzchniowych, oznaczone symbolem WS,
13) tereny dr6g publicznych, oznaczone symbolem KD w klasach:

a) ulicy zbiorczej -KDZ
b) ulicy dojazdowej - KDD

14) tereny dr6g wewnptrmych, oznaczone symbolem KDW,

Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

$7 l. Ustala sig:
I ) wprowadzanie nowych element6w zabudowy mieszkaniowej w nawiq4aniu do

gabaryt6w i wystroju elewacji obiekt6w w ich otoczeniu na terenach

zainwestowanych RMA, MN, MNS, U i US,
2) do wykoriczenia elewacji budynk6w preferuje siE stosowanie takich material6w jak:

kamieri naturalny, cegla licowa, tynk, drewno,
3\ zakaz stosowania agresyrvnej kolorystyki elewacji budynk6w,
4) nakaz stosowania dach6w w stonowanej, jednorodnej kolorystyce brqg6w, czerwieni,

dach6wki ceramicznej,
5) dopuszczenie zmian kolorystyki, konstrukcji i pokrycia dach6w oraz elewacji na

terenach RMA, MN i MNS,
6) nakaz utrzymania ustalonego planem wskainika intensywnoSci zabudowy oraz

udzialu powierzchni biologicznie czynnej,
7) realizacja ogrodzeri od strony ulic w liniach rczgrantczajqcych ulic oraz w

zewnEtrznych granicach Zespolu Przyrodniczo-Krajobrazowego,

4)
s)



s8

8) zakaz grodzenia teren6w poloZonych na obszave Zespolu Przyrodniczo-

Krajobrazowego z wyj4tkiem istniejqcej zabudowy,

9) od strony ulic publicznych stosowanie ogrodzeri aZwowych harmonizuj4cych
z kajobrazem, z maksymalnym wykorzystaniem drewna na jego budowg, oraz
ograniczenie mru6w do podmur6wki i slup6w; zakaz stosowania ogrodzef
z prefabrykowanych element6w betonowych, cegly, siatki itp.; nakaz zachowania

przynajmniej 50% dlugoSci plotu w formie aZurowej,
10) nakaz ksztaltowania ukladu zabudowy przy uwzglEdnianiu wskazanego na rysunku

planu przebiegu ustalonych obowi4zuj4cych i maksymalnych nieprzekaczalnych linii
zabudowy,

11) zzkaz zabudowy tymczasowej na dzialkach zlokalizowanych wzdlu2 ulic KDZ KDL
i KDD.

12) zakaz lokalizowania na obszarze planu elektrowni wiatrowych,
13) ksztaltowanie powierzchni dzialek w spos6b zabezpie czajqcy przed splywem w6d

opadowych na s4siednie tereny,
14) zakaz eksploatacji kruszyw i dokonywania zmian w uksztaltowaniu powierzchni

terenu.
Ponadto obowiqguj4 ustalenia z zak'resu zasad zagospodarowania i ksztahowania

zabudowy okreSlone w Rozdziale III.

Zasady w zakresie ochrony i ksztaltowania Srodowiska przyrodniczego

Ustala siQ:

1) ochronp teren6w i obiekt6w, na podstawie przepis6w odrEbnych:
a) dla Gostynirisko-Gqbiriskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (caly obszar

objgty planem) obowiqzujq przepisy odrpbne tj. rozporzqdzenie Nr l5 ll'ojewody
Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie Gostynifisko-Gqbinskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Itoj. Maz. Nr 157, poz. 6152), w tym
m.ln.:
- zakaz lokalizowania obiekt6w budowlanych w pasie szeroko6ci 100m od linii

brzegowej jezior z wyj4tkiem wz4dzeh wodnych oraz obiekt6w slu24cych

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, le3nej lub rybackiej,
- czynna ochrona ekosystem6w le6nych, lqk i pastwisk,
- ochrona zieleni wiejskiej.

b) dla fragmentu zespolu przyrodniczo-krajobrazowego,,Jezioro Zdworskie"
omaczonych symbolem ZN - obowiqgujq przepisy odrqbne, tj. rozporzqdzenie nr
220 Wojewody Mazowieckiego z dnia l0 lipca 2001 roku ,,w sprawie
wprowadzenia zespol6w przyrodniczo-lrajobrazowych na terenie wojewddztwa
mazowieckiego"(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 162, po2.2402),

c) zakaz realizacji przedsigwziEd mogqcych znaczqco oddzialywad na Srodowisko za

wyj4tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury o charakterze

lokalnym oraz przedsiEwzigd slui4cych ttlrystyce zgodnie z przepisami

odrgbnymi,
adaptacjg istniej4cej zabudowy z ograniczeniem jej rozbudowy i nadbudowy do

ustalonych niniejszym planem: wskalnika intensywno5ci zabudowy oraz gabaryt6w

dla wla3ciwych przeznaczen tereu,
dopuszczenie poziomu halas6w dla ,,teren6w przsmaczonych pod zabudowg

mieszkaniow4 szpitale i domy opieki spolecmej, pod budynki zwiryane ze stalym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodzie?y, ptzeznacznnych na cele uzdrowiskowe i
rekreacjno-wypocz)rnkowe poza miastem" - zgodnie z przepisami odrqbnymi, tj.
ustawq z dnia 27 httietnia 2001r. "Prawo ochrony irodowiska" (Dz.U. Nr 62, poz.

627 z 2001r.) oraz przepisami wykonawczymi,

2)



rcalizacje zieleni wzdhtz gl6wnego ci4gu komunikacyjnego i granic dzialek,
ochronp i utrzymanie istniejqcych skupisk zieleni, zadrzevieh, row6w, oczek

wodnvch oraz ocbrone uksztaltowania powierzchni terenu,
6) obowi4zuje maksymalna adaptacja istr:riejqcego drzewostanu, wycinkg drzew

ograniczyi do terenu niezbgdnego dla budowy i prawidlowego korzystania z budynku
oraz do wycinki drzew zagrulajqcych bezpieczeristwu ruchu drogowego,

7) ksztaltowanie zieleni urz4dzonej: drzew i kzew6w zgodnie z uwarunkowaniami
siedliskowymi i geograficznymi (dominuj4cy udziat drzew lifciastych) oraz

stosowanie gatunk6w odpomych na zanieczyszczeni4
8) zachowanie ciek6w wodnych, row6w melioracyjnych i row6w melioracji

szczeg6lowych oraz pozostawienie pasa wolnego od zabudowy i ogrodzeri o

szeroko6ci min. 3m od g6mej kawgdzi skarpy row6w,
9) nakaz zachowania przynajmniej 50 % (lvtN) 70 % (RMA, MNS), 75% (US) oraz 20%

(U) terenu kazdej dzialki jako powierzchni biologicznie czynnej,
10) zaopatrzenie w cieplo do cel6w grzewczych z wykorzystaniem proekologicznych

noSnik6w energii: gaz, energia elektryczna, olej opalowy o niskiej zawartoSci siarki
lub odnawialne lr6dla energii,

1 1) prowadzenie uporzqdkowanej gospodarki Sciekowej i odpadami stalymi, stosownie do
obowi4zuj 4cych regulacj i gminnych,

12) podjgcie dzialah na necz zmnielszenia odplywu i ustabilizowania poziomu w6d
gruntowych i powierzchniowych (np. rozbudowa malej retencji),

1 3) zachowanie istniej4cych roSlinnych pas6w brzegowych,
14) zachowanie przybrzeimych mokadel (niedopuszczznie do ich zasypyrvania),
I 5) bezpieczne dla Srodowiska udostEpnianie atrakcji przyrodniczych,

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

$9 Ustala siq nastEpujqce zasady:
l) w stosunku do objgtych ochron4 konserwatorskq stanowisk archeologicznych wpisanych

do krajowej ewidencji stanowisk archeologicznych:
a) Matyld6w nr 6 (AZP 52-54/30),
b) Matyld6w nr 7 (AZP 52-54/31),
c) Matyld6w nr 4 (AZP 52-53/l'7),
d) Zdw6rz nr 3 (AZP 52-53/11),
e) Zdw6rznr 6 (AZP 52-53110),
I) Zdw6n rtr 4 (AZP 52-53/4),
g) Zdw6nnt 5 (AZP 52-53/5),
h) Zdw6rz (AZP 52-53 /28),

2) na terenie objgtym niniej szyrn planem - w obrgbie dzialek, na kt6rych zlokalizowane sq

stanowiska archeologiczne - wszystkie projektowane dzialaria dotyczqce zabudowy i
zagospodarowania ich obszar6w musz4 by6 przed wydaniem pozwolenia na budowg
uzgodnione z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytk6w, kt6ry wyda szczeg6lowe

warunki dopuszczenia do ich realizacji ze stanowiska konserwatorskiego oraz okreSli

zakes niezbEdnych do przeprowadzenia badari archeologicmych wyprzedzajqcych
przyst4pienie do wykonania projektowanych inwestycji bqd? nadzor6w archeologicznych
nad budowlanymi robotami ziemnymi.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej

$10 Ustala siE nastgpujqce zasady obslugi w zakesie infrastnrktury technicznej:
1) koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzajqc4

lub r6wnoczesn4 realizacjq sieci i urz4dzeri infrastruktury technicmej.

4)
s)



2) budowa i rozbudowa sieci i urz4dzeri infrastruktury technicznej w liniach
rozgranczaj4cych tereny ulic, warunek ten nie dotyczy przyl4czy; dopuszcza siE

realizacje lokalnych sieci infrastruktury poza liniami rozgraniczalqcymi ulic, przy
zachowaniu przepis6w szcze96lnych.

3) w stosunku do istniej4cych urz4dzefi nadziemnych i podziemnych uzbrojenia teren6w
ustala sig mo2liwodi ich rozbudowy lub przebudowy w przypadku kolizji z
planowanym zagospodarowaniem,

4) dopuszcza sig wydzielanie dzialek dla urzqdzrli i obiekt6w infrastruktury o
powierzchniach wynikajqcych z potrzeb technologicznych z zabezpieczeniem dostEpu
do dr6g publicznych,

5) zaopatrzenie w wodQ dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpoiarowych
w systemie wodoci4gu gminnego opartego na ujEciu w Zdworzt, poprzez budowE
sieci rozbiorczej w ukladzie pierScieniowo-rozgalpinym i pnylqczy od istniej4cych
przewod6w usytuowanych wzdtuz dr6g.

6) rozrvi4zanie gospodarki Sciekowej w oparciu o:

a) zbiorcz4 sie6 kanalizacji sanitamej w ukladzie grawitacyjno-pompowym na
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej sezonowej,
ustugowej i zagrodowej z odprowadzeniem Sciek6w na oczyszczalnig w
Zu2dziernt;

b) dopuszcza siE do czasu budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej utylizacjg Sciek6w
w oparciu o szczolne zbiomiki na Scieki i okesowe wywo2enie na oczysznzalnig
5ciek6w,

c) utylizacja Sciek6w dowoZonych i doprowadzonych sieciq w oparciu o
programowanQ o czyszczalnip Sciek6w w zu2dzient,

d) dopuszcza sig mo2liwoS6 wydzielenia dzialki dla pompowni Sciek6w o
powierzchni wynikaj4cej potrzeb technologicznych,

7) odprowadzenie w6d opadowych z powierzchni utwardzonych i z pas6w ulicznych
powierzchniowo do gruntu poprzez istniejqce i profilowane rowy lub bezpoSrednio po
podczyszczeniu i zastosowaniu w razie koniecznoSci separatora,

a) wody opadowe odprowadzane do zbiornika powinny spelnia6 wymagania
oke6lone w przepisach dotyczqpych ochrony Srodowiska,

8) zaopatrzenie w energig elektrycmq z sieci elektroenergetycznej Sredniego i niskiego
napiEcia, istniejqcej i proj ektowanej, kablowej lub napowietrznej na warunkach
technicmych ustalonych przez zzrz4dc7 sieci z zachowaniem nastgpuj4cych
warunk6w:

a) dla odbiorc6w zasilanych niskim napigciem poprzez istniejqc4 lub projektowan4
sie6 elektroenergetyczn1i przyl4cza niskiego napigcia z zastosowaniem skzynek
zl4czowo - pomiarowych usytuowanych w linii ogrodzenia lub poza ni4 w
granicach dzialki,

b) w przypadku wzrosttr zapotrzebowania mocy lub potrzeby rezerwowego zasilania
odbiorc6w, wymagaj4cych zwigkszonej pewnoSci zasilafia, powiq,za.nia

projektowanej sieci z istniej4c4 realizowat na podstawie odrgbnych projekt6w w
oparciu o warunki przyl4czenia wydane przez zarz4dcE sieci,

c) budowp i przebudowE sieci energetycznej napowietrznej lub kablowej przewidziei
w pasie drogowym tak, aby byly zachowane odpowiednie odlegloSci od obiekt6w
budowlanych i urz4dzeh uzbrojenia terenu. Dopuszcza sig prowadzenie linii
kablowych po obu stronach pasa drogowego, na warunkach okreSlonych przez
zarz4dcp sieci i zgodnie z ustaw4 o drogach publicznych.



d) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniej4cymi
urz4dzeniami energetycznymi, wnioskodawca poniesie kosay niezbgdnej
przebudowy, po zawarciu z wla3cicielem sieci elektroenergetycznej stosownej
umowy okre6lajecej warunki tej przebudowy,

e) nale2y stosowa6 nastQpujqce strefy ochronne dla linii SN i nN:
o dla linii napowietrznych 15kV: 7,5m od osi,
o dla linii napowietrznych 0,4kV: 1,5m od osi,

o dla linii kablowych 15kV: 1,5m od osi,
o dla linii kablowych 0,4kV: lm od osi,

f) dopuszcza siE zmniej szenie stref ochronnych z uwzglQdnieniem obowi4zujqcych
norm, przepis6w i zasad branZowych po uzgodnieniu indy"widualnych
przypadk6w z przedsiEbiorstwem energetycmym.

9) zabezpieczenie w l4cza telefoniczne z sieci administrowanej przez r6imych
operatof6w.

10) rozwiqzanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywn4 zbi6rkg
odpad6w do pojemnik6w zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach
og6lnodostEpnych i wyw6z na skladowisko zgodnie z regulacjami gminnymi,

1l) zaopatrzenie w cieplo w systemie indywidualnych i lokalnych 2r6del ciepla
z wykorrystaniem proekologicznych technologii i no5nik6w energii. Dopuszcza sig
budowg komink6w.

12) zaopatrzenie w gaz przewodowy w systemie gazoci4g6w Sredniego ciSnienia.
Dopuszcza sig stosowanie zbiornik6w indywidualnych na gaz ptynny.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacyjnych

$11 l. Ustala sig nastQpujece zasady w zakresie klasyfikacji ulic:
l) IKDZ - tereny komunikacji kolowej, droga wojew6dzka, ulica zbiorcza:

a) szerokoSi w liniach rozgraniczaj4cych - 20m,
b) ulica jednojezdniowa, dwupasowa, szerokoSd jezdni min. 6,0m,
c) ograniczona bezpoirednia obsluga teren6w przyleglych;

2) KDZ (od 2KDZ do 3KDZ) - tereny komunikacji kolowej, drogi powiatowe, ulice
zbiorcze:.
a) szerokoS6 w liniach rozgraniczajqcych - 20m,
b) ograniczona bezpo6rednia obsluga teren6w przyleglych;

3) KDL (IKDL) - tereny komunikacji kolowej, ulica lokalna:
a) rozstaw linii rozgraniczajqcych - 15m, wg oznaczenia na rysunku planu,
b) ulicajednojezdniowa, dwupasowe, szerokoS6 jezdni min. 5,5m,
c) bezpo6rednia obsluga teren6w przyleglych;

4) KDD (od 1KDD do 3KDD) - tereny komunikacji kolowej, ulice dojazdowe:
a) rozstaw linii rozgraniczaj4cych - od 10m do 14m, wg oznaczenia na rysunku

planu,
b) ulice jednojezdniowe, dwupasowe, szerokoSd jezdni min. 5,0m,
c) bezpo6rednia obsluga teren6w przyleglych;

5) KDW (od 1KDW do 88KDW) - ulice wewnptrme, drogi dojazdowe, ciqgi pieszo-
jezdne i ci4gi piesze:
a) szerokod6 w liniach rozgraniczajqcych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Ustala siQ nastQpujece zasady w zakresie zagospodarowania pas6w drogowych i ulicznych
wymienionych w ust. 1:

1) zgodnie z przepisami szczegilnp|



2) w stosunku do budynk6w istniejqcych na terenie pasa drogowego, kt6re nie powoduj4
zagroaenia bezpieczefstwa ruchu, stosuje sig odpowiednio przepisy o &ogach
publicznych,

3) mozliwoS6 prowadzenia Sciezek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczajqcych
ulicy KDZ,

4) dopuszcza sig sytuowanie Scie2ek rowerowych wzdluZ pas6w drogowych poza liniami
rozgraniczaj4cymi ulic z zachowaniem przepis6w szczeg6lnych,

5) ogrodzenie od strony dr6g i ulic nale2y sytuowa6 w liniach rozgraniczajqcych ulic,
6) przy budowie dr6g i ich modemizacji naleZy zapewnii warunki do migracji zwierz4t

ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem plaz6w i gad6w.
3. Ustala siE obowiqgujqce i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach

zabudowanych i przewidzianych do zainwestow ania zgodnre z rysunkiem planu:
1) ustalone obowi4zuj4ce i maksymalne nieprzekaczalne linie zabudowy odnosz4 sig do

nowoprojektowanej i rozbudowywanej istniejqcej zabudowy.
4. Ustala siE nastgpuj4ce zasady parkowania:

1) dopuszcza sig urz4dzanie miej sc postojowych w liniach rozgraniczaj4cych ulic
o rozstawie min. 12m:

2) ustala sig nastgpuj4ce wska:Zniki parkingowe: 
^a) dla ieren6w uslug - 30 miejsc parkingowych na 1000m' powierzchni uzytkowej

budynk6w lub na 100 miejsc konsumpcyjnych,
b) dla zabudowy rolniczej, mieszkaniowej i rekreacji indyuvidualnej min. 2 miejsca

parkingowe,

3) potrzeby w zakesie parkowania wg wska:lnik6w wymienionych w ust. 4. pkt 2)
wlaSciciele posesji zapewniajq na terenach swoich dzialek.

Rozdzial III
Zasady zagospodarowania teren6w i ksztaltowania zabudowy

$12 Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN (od lZN do 29ZN) plan
ustala:

l) tereny Zespolu Przyrodniczo - Krajobrazowe go leziora Zdworskiego dla kt6rego
obowi4zujq ustalenia zawarte w rozporz4dzeniu nr 220 lI/ojewody Mazowieckiego z dnia
10 lipca 2001 roku w tym w odlegloSci 100m od linii brzegowej j eziora zakaz'.

a) niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania obiektu,
b) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajqcych rzelbg terenu,

z wyjqtkiem obiekt6w zwiqzanych z bezpieczefstwem przeciwpowodziowym,
przeciwosuwiskowym i budowq urz4dzeri wodnych,

c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
d) wysypywania, zakopywania i wylewania odpad6w lub innych nieczysto5ci,
e) dokonywania zmian stosunk6w wodnych, jeSli sluz4 innym celom niZ ochrona

przyrody i zr6wnowaZone wykorzystanie u2ytk6w rolnych i leSnych oraz gospodarki

rybackiej,
f) likwidowania malych zbiomik6w wodnych, row6w, starorzeczy oraz obszar6w

wodnoblotnych,
g) wylewania gnojowicy,

2) zakazy wymienione w pkt l) nie dotycz4 prac wykonywanych na potrzeby ochrony
przlrody i realizacji inwestycji celu publicznego - zgodnie z przepisami odrEbnymi,

3) obowi4zuj 4 nastgpuj4ce zasady zagospodarowania terenu:
a) zakaz budowy nowych obiekt6w kubaturowych
b) adaptacja istniejqcej zabudowy z ograniczeniem jej rozbudowy i nadbudowy do

ustalonych niniejszym planem wska:Znika intensywno5ci zabudowy oraz gabaryt6w
dla wladciwych przemaczeh terent,
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c) dopuszczenie urz4dzania ScieZek przyrodniczo-edukacyjnych, platform
widokowych i irurych urz4dzeh slui4cych bezpiecznemu udostgpnianiu atrakcji
przyrodniczych,
utrzymanie l4k i pastwisk ekstensywnych,
zachowanie istniej4cych ro5linnych pas6w brzegowych,
zachowanie przybrzeimych mokadel (niedopuszczanie do ich zasyplvmnia),

$13 l Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem lZNE zabagnionych mokadel
pr zybr zeimy ch plan ustal a:

l) przeznaczenie podstawowe - korytarz ekologicmy (fragment) funkcjonujqcy
pomigdzy Jeziorem Zdworskim a Jeziorem l-qckim Malym,

2) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia terentt,

2. Zxady zagospodarowania terenu:
1) obsluga komunikacyjna bezpo5rednia z ulicy zbiorczej i dojazdowej,
2) zachowanie naturalnych element6w krajobrazu.

3. Zasady i warunki podzialu nieruchomo5ci:
1) zakaz podzialu terenu.

$14 l. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RMA (od IRMA do SRMA)
zlokalizowanego na obszarze i w sqsiedztwie Zespolu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jeziora

Zdworskiego plan ustala:

2) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagtodowa w gospodarstwach rolnych i
ogrodniczych w powi4zaniu z agroturystykq w ramach wyznaczonych na rysunku
planu lokalizacji,

3) przeznaczenie uzupelniajqce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa

uslugowa w zakesie uslug nieuci4ifiwych, na terenie omaczonym symbolem IRMA,
4) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa sezonowa o charakterze rekreacji

indyuvidualnej na terenie oznaczon),rn symbolem IRMA,
5) zakaz wprowadzania innego przez'naczenia terent,

2. Zuady zagospodarowania terenu:
1) obsluga komunikacyjna bezpoSrednia z ulicy dojazdowej,

2) adapracla istniejqcej zabudowy z mo2liwoSci4 jej rozbudowy, nadbudowy i
przeksztalceri w ramach dopuszczalnych funkcji oraz przystosowanie obiekt6w do

cel6w pensjonatowych,
zachowanie powierzchni biologicznie czynnej stosownie do ustaleri $ 8 pkt 9),

na obszarze Zespolu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego adaptacjg

istniejqcej zabudowy z moZliwo5ci4 jej nadbudowy, przeksztalceri i rozbudowy, o ile
nie zwiEkszq one negatywnego oddzialywania na Srodowisko,

3. Zasady ksztahowania zabudowy:
l) realizacja funkcji uslugowej jako wbudowanej w istniej4ce obiekty lub w oddzielnych

budynkach,
maksymalna wysokoSi zabudowy mieszkaniowej, pensjonatowej i usfugowej do 2
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasza uzytkowe (do 9m),

maksymalna *ysokoS6 budynk6w gospodarczych i gatuzy - I kondygtacja
nadziemna, plus poddasze (do 7m),
geometria dachu: uklad polaci dachowych dwu lub wielospadowy o kqcie nachylenia

od 25' do 45", kierunek gl6wnej kalenicy dachu dowolny w zharmonizowaniu z

dachami istniej4cych na dzialce budynk6w,
stosowanie tradycyjnych material6w wykoriczeniowych zgodnie z $7 ust. l. pkt2),3),
4),

d)
e)
f)

4)

2)

3)

4)



6) maksymalny wska:inik intensywnodci zabudowy 0,3,
4. Zasady i warunki podzialu nieruchomoici:

l) zakaz podzialu terenu oznaczonego symbolem 2RMA.

$15 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN (od lMN do 17MN) plan
ustala:

l) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczente dopuszczalne: uslugow4 w zakresie uslug nieuciqzliwych,

2. Zasady zagospodarowania terenu:
l) obsluga komunikacyjna bezpodrednia z ulicy zbiorczej, ulic dojazdowych i dr6g

wewngtrznych,
2) ustalone obowiqguj4ce i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie

z oznaczeniem na rysunku planu,
3) zachowanie powierzchni biologicmie czynnej stosownie do ustaleri $ 8 pkt 9),
4) adaptacja istniej4cej zabudowy z moZliwodci4 jej rozbudowy, nadbudowy i

przeksztalceri w ramach dopuszczalnych funkcji,
5) adaptacja istniej4cego zagospodarowania terenu (studni glgbinowych i obiekt6w z

nimi zwi4zanych) na terenie oznaczonym symbolem l4MN,
6) zabudowa mieszkaniowa realizowana j ako wolnostoj4ca,
7) funkcja uslugowa l4czona z funkcjq mieszkaniow4 jako wbudowana w obiekt gl6wny

lub jako obiekty wolnostojqce,
8) na obszarze Zespolu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego adaptacjE

istniejqcej zabudowy z mozliwodci4 jej nadbudowy, przeksztalceh i rozbudowy, o ile
nie zrviEksz4 one negatywnego oddzialywania na drodowisko,

3. Zasady ksztaltowania zabudowy:
1) maksymalna wysoko6i zabudowy mieszkaniowej i uslugowej do

nadziemnych, w tym poddasza uzytkowe (do 9m),
2) maksymalna wysoko66 budynk6w garaZowych i gospodarczych

nadziemna, plus poddasze (do 7m),
3) szerokodi elewacji frontowej budynk6w mieszkalnych, mieszkalno-uslugowych i

uslugowych od 10 do 16m,
4) geometria dachu: uklad polaci dachowych dwu lub wielospadowy o k4cie nachylenia

od 30o do 45o, kierunek gl6wnej kalenicy dachu: r6wnolegly do ulicy zbiorczej IKDZ
i ulic dojazdowych KDD, dowolny przy drogach wewnEtrznych KDW.

5) formy zabudowy nawi4zuj4ce do architektury regionalnej i krajobrazu,
6) stosowanie tradycyjnych material6w wykofczeniowych zgodnie z $7 ust. 1. pkt 2), 3),

4),
7) maksymalny wskzr:Znik intensywnoSci zabudowy do 0,3.

4. Zasady i warunki podzialu nieruchomoSci:
l) minimalna powierzchnia dzialki dla funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- 800m'.
2) szeroko66 frontu dziatki nie mniejsza ni2 18m,
3) pokazane na rysunku planu postulowane linie podzialu nieruchomoSci mog4 zostai

u6cidlone w projekcie podzialu,

$16 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNS (od lMNS do 53MNS)
ustala siE:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa sezonowa o charakterze

rekreacji indyT vidualnej ;

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
mieszkaniowo-uslugowa na terenach bezpodrednio przyleglych do ulicy zbiorczej;

2 kondygnacji

1. kondygnacja

l2



Zasady zago sp odarowania terenu :

1) obsluga komunikacyjna bezpoSrednia z lulicy zbiotczej, ulic dojazdowych i dr6g
wewngtrznych,

2) na obszarze Zespolu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego adaptacjg
istniej4cej zabudowy z moZliwoSciq jej nadbudowy, ptzeksztalceh i rozbudowy, o ile
nie zwigkszq one negatywnego oddziatlvania na drodowisko,

3) ustalone obowiqgujqce i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu,

4) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej stosownie do ustaleri $ 8 pkt 9),
5) zabudowa realizowana j ako wolnostojqca,
6) zakaz lokalizacji budynk6w gospodarczych,
7) zakaz sytuowania ciqglych cokol6w w ogrodzeniu od strony las6w,

3. Zasady ksztaltowani a zabudowy:
l) maksymalna wysokoSd budynk6w do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze

u2ytkowe (do 9m),
szeroko6i elewacji frontowej: od 10m do 15m,
geometria dachu: uklad polaci dachowych dwu lub wielospadowy o k4cie nachylenia
od 30'do 45o, kierunek gl6wnej kalenicy dachu: r6wnolegly do ulic zbiorczych KDZ,
ulicy lokalnej KDL, ulic dojazdowych KDD, ulic wewngtrznych KDW i dowolny na
pozostalych terenach.

4) formy zabudowy nawi4zuj4ce do architektury regionalnej i krajobrazu,
5) stosowanie tradycyjnych material6w wykoriczeniowych zgodnie z $7 ust. 1. pkt 2), 3),

4),
6) maksymalny wskaZnik intensywnoSci zabudowy do 0,2,

4. Zasady i warunki podzialu nieruchomodci:
1) minimalna powierzchnia dzialki dla funkcji mieszkaniowej sezonowej 1200m2,

2) szerokoSd frontu dzialki nie mniej sza niZ 20m,
3) pokazane na rysunku planu postulowane linie podzialu nieruchomoSci moge zostad

uSciSlone w projekcie podzialu,
4) ustala siq koniecznoS6 dostosowania powierzchni istniejqcych dzialek do powierzchni

minimum 1200m', z r6wnoczesnym poszerzeniem wydzielanych dr6g wewngtrznych
do szerokodci min. 5m w liniach rozgraniczaj4cych.

$17 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U (1U) plan ustala:

l) przeznaczenie podstawowe - zabudowa uslugowa;
2) zakaz wprowadzania innego ptzeznaczenia terenu,

2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) obsluga komunikacyjna bezpo5rednia z ulicy zbiorczej IKDZ i drogi wewngtrznej

KDW,
2) ustalone maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na

rysunku planu,
3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej stosownie do ustaleri $ 8 pkt 9),

4) adaptacja istniej4cej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy przebudowy
i przeksztalceri w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad

ksztaltowania zabudowy ustalonych w ust 3.

3. Zasady ksztahowania zabudowy:
1) maksymalna wysoko66 zabudowy uslugowej do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym

poddasze u2ytkowe (do 12m),
2) dopuszcza siE lokalizacjg budynk6w gara:Zowych i gospodarczych o wysoko6ci do 7m,

tj. 1 kondygnacj a nadziemna, plus ewentualnie poddasze,

2)
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szerokosd elewacji frontowych: nieprzekaczaj qcu ?0\' -

n""..t.i" dachu: uktad poiaci dachowych dwu lub wielospadowy o kqcie nachylenia

6a zs' co 45o, gl6wna kalenica dachu dowolna,

io.rnv *"a"iv nawiqzuj4ce do architektury regionalnej i krajobrazu'

;i;;;;;. traaycyjnvctt muterial6w wykoriczeniowych zgodnie z $7 ust' 1' pkt 2)' 3)'

4).
maksymalny wskamik intensyvvnoSci zabudowy: 0'5'

4. Zasatty i warunki podziatu nieruchomoSci:

I ) dopuszcza siq mo2liwoS6 podzialu terenu' 
. .

2) minimalna powierzchnia iziatki dla funkcji zabudowy ustugowej: 500m2 
'

3j szerokoSi frontu dzialki: min' 18m'

818 1. Dla terenu, oznaczonego na vsunku p-l-anr1 symbolem US (od lUS do 8US) w-tym

ilJ;;;;;;;.ni. Z.tpori pt'vrodnit"o Ktulobrazowego Jeziora Zdworskiego plan

ustala:

|)przemaczeniepodstawowe:zabudowauslugowawzakresiesportu,rekreacji,turystyki-' 
t* tv- tu- noclegowa, budynki zamieszkania zbiorowego z gastronomi4);

2)iorirnu"t"ni"uzupelniaj4ce: plaie, pola namiotowe i obiekty malej architektury'

2. Zasady zagospodarowama terenu:

l) obsluga komunikacyjni tt"poSttA"iu z ulic dojazdowych KDD i dr6g wewnEtrznych

KDW,
z1 ou o*^r" Zespolu przyrodniczo-Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego adaptacjq
-'istniejqcej 

zabudowy bt''' i*'y jej gabarytOw a takze mozliwoSd jej nadbudowy'

iiii^t*" i tortoio*y, o il" "Litielszq 
one negatywnego oddzialywania na

Srodowisko,
3) ;;;;" makslT nalne nieprzekraczalne linie zabudowy' zgodnie z oznaczelllem na

rysunku Planu,
c)';ok* toiiti^cJi budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych' gospodarczych i gara2y'

il ,".ft"**1" po*i"r,,tt"i biotogicznie czynnej stosownie do ustaleir $ 8 pkt 9)'

3. ZasadY ksztahowania zabudowY:

1) maksymalna *yrof.oSi UuJy'ntOw do 2 kondygnacji nadziemnych' w tym ewentualnie

poddasza uZYtkowe (do 9m)'
2) uklad oolaci dachowici,-li*rw dwu lub wielospadowe o k4cie nachylenia do 45"'
-' 

;;;;;Je au"rtv prutnt, kierunek gl6wnej kalenicv dachu dowolnv'

:l i"ilV-r"U"a"wy nawiqzuj4ce do architektury regionalnej i krajobrazu'

4) stosowanie truay"y;,,yln 
'tut"rial6w wykoritzeniowych zgodnie z $7 ust' 1' pkt 2)' 3)'

4),
5) maksymalny *ska:lnik intensywnoSci zabudowy: 0'2'

4. Zasady i warunki podzialu nieruchomo5ci:

l) z*az Podnal6w nieruchomo$ci'

g19 l. Dla teren u, oznaczonegona rysunku planu symbolem KS (od lKS do 2KS):

l) przemaczeniepodstawowe: zespoly parkingowe'

2i zakaz Wrowadzania innego przeznaczenia letent'

2. Zasady zagospodarowania terenu:

l) zakaz zabudowY kubaturowej

2) procent -go.poo.oi*ia plking6w zieleni4 wysok4 i nisk4 min' 20%o powieruchn\

dzialki oraz zastosowanie nawierzchni azurowych'

1\
4)

s)
6)

t4



$20 1. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL (od IZL do l2ZL) plan

ustala:

l\ orueznaczenie podstawowe: tereny las6w;

)i '"xu, *pro*aizania innego p rzeznaczenia terenv'

2. Zasady zagospodarowania terenu:

l\ zakaz zabudowY kubaturowel'

i\'*y#y*:;'r?r.uriru".1E niezbEdnvch sieciowvch element6w vz4dzehinfrastruktury

techniczneJ ,

.) :"ffi ii:X ;iE urz4dzanie sciezek przvrodnt'^1-,'"1*l'Hl:,::lpiy ;::ff ffi iJ
:il#fr-Jt'.t"[fr ffi T#ilWa)"nrr"zq"ych-beipiecznemuudostEpnianiu
itrakcj i PrzYtodniczYch'

3. Zasady i warunki podziatu nieruchomo$ci'

1) zakaz Podzialu terenu'

g21 1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZLD (od IZLD do gZLD) plan ustala:

l) przeznaczenie podstawowe: tereny zalesief'

)\ tx* *pt"wadzania innego przeznaczenia tereu'

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakaz wszelkiej zabudowY'

ZS zahaz grodzenia,

3l ffiffiffi'r?ut-";E niezbEdnvch sieciowvch element6w ttrzLdzef' infrastrukturv

technicznej,
.r lti'flllli' ;ie'rzadlani.e :"t"+ ry{:g'"::-""i*1"#X*iffiJ ;5:ff ffiiJ

:i,l#ff l"T"ilff tr"iil;;{,r,ii*i"t*a"ychbezpiecznemuudostEpnianiu
atrakcji PrzYrotlniczYch'
uprawa le5na w odlegloSct :o. 

nE."YltJ'5) uprawa lesna w ooteg{osT;:Hioruttkowanej 
jako grunt lesny'' 

u) 1'St*t*ni"I tT1:1,'-r, ,-,.rH 'i.vrkowanei iako srunt rolny' stanowr4ceJ
;i iil; Er*i.v tqti"a"i"; a'iutt'i uzrytkowanej jako grunt

wlasnoS6 inne go Podmiotu
.f iirn .a ittti".i"qtyctr i projektowanych obiekt6w kubaturowych'

3. Zasady i warunki podzialu nieruchomo6ci'

1) zakaz Podziatu terenu'

$22 1. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem R (od lR do 5R) plan ustala:

il::fi:#li:ntt3;ff;11?il ;';,ieri na grebach o krasach bonitacyjnych V i1)
2)

VL
l) ruta, *pto*adzania innego przeznaczenia terent'

2. Zasady zagospodarowania terenu:

l\ zakaz zabudowY kubaturowel '
2\ zakaz grodzenia teren6w'

l. 
-Z"tiay 

i Jarunki podzialu nieruchomodci'

l\ zakaz Podzialu terenu'



$23 1. Dla terenu oznaczorego na rysunku planu symbolem WS (od lWS do llWS) plan
ustala:

l) przeznaczenie podstawowe: tereny w6d Sr6dl4dowych;

2. zasady zagospodarowania:
1) utrzymanie stabilnego poziomu w6d powierzchniowych poprzez budowE budowli

i urz4dzeri piqtrz4cych, upustowych i regulacfnych,
2) lokalizacjE vzqdzefi pomiarowych sfu2by hydrologiczno - meteorologicznej, stopni

wodnych oraz iru:rych vrzqdzeh melioracyjnych slu24cych do korzystania z wody,

3) lokalizacjg urz4dzeh sport6w wodnych: kqpielisk, pomost6w, zjezdialni, przystani

itp., dotyczy terenu oznaczonego symbolem 2WS , wg oznaczenia na rysunku planu,

4) zachowanie ciek6w i row6w melioracyjnych oraz pozostawienie pasa wolnego od
zabudowy i ogrodzeri o szeroko6ci min. 1,5m od g6mej kawgdzi skarpy row6w.

$24 Ustala siE nastppuj4cy spos6b i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzqdzaaia
i uzytkowania teren6w:

1) do czasu realizacji ustaleri planu dopuszcza sig mo2liwo6i wykorzystania terenu
w spos6b dotychczasowy,

2) dla istniej4cych obiekt6w, kolidujqcych z ustaleniami planu (w zakresie przenaczenia
terenu, usltuowania na dzialce, formy i gabaryt6w zabudowy) dopuszcza sig

u2ytkowanie zgodne z dotychczasowym prznznaczeniem i remontowanie obiekt6w
bez moZliwoSci ich rozbudowy.

Rozdzial IV
Pnepisy przejSciowe i koticowe

$25 Jednorazow4 oplatQ z tytulu wzrostu wartoSci nieruchomo3ci spowodowanE
uchwaleniem niniejszego planu ustala sip w wysokodci 30% .

$26 Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
UrzEdowym Wojew6dawa Mazowieckiego.

Przewodnicz4cy Rady Gminy

l6
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