Uchwała Nr 61/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo ci Ostrów
– cz
I
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z pó n. zm.), w zwi zku z Uchwał Nr 250/17 Rady Gminy Celestynów z dnia
28 marca 2017 r. w sprawie przyst pienia do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowo ci Ostrów oraz Uchwał Nr 41/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego
2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 250/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
przyst pienia do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo ci Ostrów,
stwierdzaj c, e zapisy planu nie naruszaj ustale Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Celestynów przyj tego Uchwał Nr 177/16 Rady Gminy Celestynów z dnia
27 pa dziernika 2016 r., Rada Gminy Celestynów uchwala si , co nast puje:
DZIAŁ I.
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1.
Zakres obowi zywania planu
§ 1. 1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo ci Ostrów – cz
zwany dalej planem, obejmuj cy obszar okre lony granic na rysunku planu.

I,

2. Rysunek planu w skali 1: 1 000 stanowi zał cznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu z list uwag nieuwzgl dnionych przez
Wójta Gminy Celestynów stanowi zał cznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Rozstrzygni cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale do zada własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi zał cznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Nast puj ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowi zuj cymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru obj tego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefa ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego;
5) wymiarowanie;
6) symbole terenów.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust.1 s
informacyjnym.

oznaczeniami o charakterze

Rozdział 2.
Wyja nienie poj u ytych w planie
§ 3. Ilekro w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
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1) adaptacji budynków – nale y przez to rozumie mo liwo
zachowania istniej cych budynków
w dotychczasowym u ytkowaniu z dopuszczeniem ich remontu i przebudowy; rozbudowa, nadbudowa lub
zmiana sposobu u ytkowania tych budynków jest mo liwa wył cznie przy zachowaniu zgodno ci
z ustaleniami planu dotycz cymi terenu, na którym te budynki s poło one;
2) budynkach istniej cych – nale y przez to rozumie budynki istniej ce w dniu wej cia w ycie planu lub te,
dla których wydano ostateczne pozwolenie na budow lub skutecznie zgłoszono budow przed dniem wej cia
w ycie planu;
3) dachu płaskim – nale y przez to rozumie dach o k cie nachylenia głównych połaci dachowych od 0° do
12°;
4) dachu spadzistym – nale y przez to rozumie dach o k cie nachylenia głównych połaci dachowych powy ej
12°;
5) miejscu do parkowania – nale y przez to rozumie miejsce postojowe urz dzone w poziomie terenu, w tym
na podjazdach do gara y, oraz stanowiska w gara ach;
6) modernizacji – nale y przez to rozumie wykonywanie robót budowlanych polegaj cych na trwałym
ulepszeniu, unowocze nieniu, zwi kszeniu u yteczno ci lub podniesieniu standardu istniej cego obiektu
budowlanego lub dostosowanie do przepisów szczególnych, a zwłaszcza przepisów przeciwpo arowych czy
dotycz cych dost pno ci dla osób niepełnosprawnych; modernizacj mo e by : remont, przebudowa
i rozbudowa, a w przypadku budynków równie nadbudowa;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale y przez to rozumie linie wyznaczone na rysunku planu,
ograniczaj ce obszar, na którym dopuszcza si lokalizowanie budynków; linie te mog by przekroczone,
o ile ustalenia szczegółowe planu tak stanowi i na warunkach ustalonych w planie; Nieprzekraczalne linie
zabudowy nie dotycz :
a) realizacji elementów termomodernizacji,
b) cz ci podziemnych budynków, pod warunkiem, e nie przekraczaj one linii rozgraniczaj cej terenu,
c) wykraczaj cych poza obrys budynku nie wi cej ni 1,5 m, takich cz ci budynków, jak: balkony, werandy,
tarasy na gruncie, okapy i nadwieszenia dachu, schody zewn trzne, rampy, o ile nie przekraczaj one linii
rozgraniczaj cej terenu,
d) urz dze infrastruktury technicznej;
8) przeznaczeniu podstawowym – nale y przez to rozumie przeznaczenie, które zostało ustalone jako jedyne
lub przewa aj ce na działce budowlanej, przy czym powierzchnia u ytkowa obiektów o przeznaczeniu
podstawowym nie mo e by mniejsza ni 60% powierzchni u ytkowej wszystkich obiektów na działce
budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie mniejsza, ni 60%
powierzchni działki;
9) przeznaczeniu uzupełniaj cym – nale y przez to rozumie przeznaczenie inne ni podstawowe, które
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu;
10) uci liwo ciach – nale y przez to rozumie emisje b d ce skutkiem działalno ci człowieka przekraczaj ce
standardy emisyjne i standardy jako ci rodowiska, takie jak wprowadzane do: powietrza, wody, gleby lub
ziemi substancje i energie takie jak: ciepło, hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne, jak równie
zanieczyszczenie ciekami i odpadami, przekraczaj ce obowi zuj ce normy zawarte w przepisach odr bnych
z zakresu prawa ochrony rodowiska;
11) usługach nieuci liwych – nale y przez to rozumie budynki i lokale usługowe, w których prowadzona
działalno nie zaliczana jest do przedsi wzi mog cych zawsze znacz co oddziaływa na rodowisko oraz
przedsi wzi cia, których uci liwo ci zamykaj si na terenie działki budowlanej lub w lokalu, w którym s
wytwarzane;
12) usługach uci liwych - nale y przez to rozumie budynki i lokale usługowe, w których prowadzona jest
działalno
zaliczona do przedsi wzi mog cych zawsze znacz co oddziaływa na rodowisko oraz
zwi zana z działalno ci szkodliw dla zdrowia ludzi, rodowiska, które nie spełniaj wymogów sanitarnych
i standardów emisyjnych, okre lonych w przepisach odr bnych lub których uci liwo wykracza poza teren
działki budowlanej oraz z zakresu: dystrybucji gazu, paliw płynnych, stałych oraz substancji
niebezpiecznych, za wyj tkiem obiektów obsługi technicznej gminy;
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13) wska niku powierzchni biologicznie czynnej – nale y przez to rozumie stosunek powierzchni terenu
biologicznie czynnego zdefiniowanego w przepisach odr bnych z zakresu prawa budowlanego do
powierzchni działki budowlanej, wyra ony w procentach.
DZIAŁ II.
Ustalenia ogólne
Rozdział 3.
Ogólne zasady u ytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszaru obj tego ustaleniami planu
§ 4. Wyznacza si liniami rozgraniczaj cymi, okre lonymi na rysunku planu, nast puj ce tereny o ró nym
przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania oznaczone odpowiednio symbolami terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: od MN-1 do MN-22;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone symbolami: od MNU-1 do
MNU-13;
3) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony symbolem: RM-1;
4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: od U-1 do U-8;
5) tereny zabudowy usług o wiaty, oznaczone symbolami: UO-1, UO-2;
6) teren zabudowy usług kultu religijnego, oznaczony symbolem: UK-1;
7) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: od UMN-1 do
UMN-5;
8) tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, oznaczone symbolami: od PU-1 do PU-9;
9) tereny rolne, oznaczone symbolami: od R-1 do R-10;
10) tereny lasów i zalesie , oznaczone symbolami: od ZL-1 do ZL-14;
11) tereny rowów melioracyjnych, oznaczone symbolami: od WR-1 do WR-14;
12) teren infrastruktury technicznej, oznaczony symbolem: ITW-1;
13) teren obsługi komunikacji samochodowej, oznaczony symbolem: KS-1;
14) tereny drogi publicznej klasy drogi ekspresowej, oznaczone symbolami: KDS-1, KDS-2;
15) teren drogi publicznej klasy drogi zbiorczej, oznaczony symbolem KDZ-1;
16) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej, oznaczone symbolami: od KDL-1 do KDL-9;
17) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej, oznaczone symbolami: od KDD-1 do KDD-22;
18) tereny dróg wewn trznych, oznaczone symbolami: KDW-1, KDW-2;
19) teren ci gu pieszego, oznaczony symbolem: KDP-1.
§ 5. 1. Wyznacza si tereny przeznaczone do rozmieszczenia inwestycji celu publicznego:
1) tereny rowów melioracyjnych oznaczone symbolami od WR-1 do WR-14 jako tereny przeznaczone
do regulacji i utrzymywania wód oraz urz dze melioracji wodnych;
2) tereny dróg publicznych oznaczone symbolami: KDS-1, KDS-2, KDZ-1, od KDL-1 do KDL-9, od KDD-1
do KDD-22 jako wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót
budowlanych tych dróg, obiektów i urz dze transportu publicznego, a tak e ł czno ci publicznej
i sygnalizacji;
3) teren obsługi komunikacji samochodowej oznaczony symbolem KS-1, jako publicznie dost pny
samorz dowy parking;
4) tereny zabudowy usług o wiaty oznaczone symbolami UO-1, UO-2, jako teren pod budow i utrzymywanie
szkół publicznych oraz publicznych przedszkoli;
5) teren infrastruktury technicznej oznaczony symbolem ITW-1, jako teren przeznaczony do budowy
i utrzymywania publicznych urz dze słu cych do zaopatrzenia ludno ci w wod ;
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6) teren ci gu pieszego, oznaczony symbolem KDP-1, jako wydzielanie gruntów pod publicznie dost pny
samorz dowy ci g pieszy.
2. Dopuszcza si realizacj inwestycji celu publicznego na pozostałych terenach, na warunkach okre lonych
w ustaleniach planu i przepisach odr bnych z zakresu gospodarki nieruchomo ciami.
Rozdział 4.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 6. Ustala si nast puj ce zasady realizacji budynków na działkach budowlanych:
1) nowo realizowane budynki oraz rozbudow budynków istniej cych nale y lokalizowa z uwzgl dnieniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy okre lonych na rysunku planu z uwzgl dnieniem punktu 2;
2) dopuszcza si zachowanie zabudowy zrealizowanej poza wyznaczonymi liniami zabudowy z mo liwo ci
jej modernizacji o ile nie jest to sprzeczne z przepisami odr bnymi dotycz cymi dróg publicznych;
3) dopuszcza si lokalizacj budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz gara owych w odległo ci 1,5 m od
granicy działki budowlanej lub bezpo rednio przy granicy działki budowlanej, na terenach oznaczonych
symbolami od MN-1 do MN-22, od MNU-1 do MNU-12, RM-1 oraz od UMN-1 do UMN-5 przy
zachowaniu ustale szczegółowych i zgodno ci z przepisami odr bnymi z zakresu prawa budowlanego;
4) okre la si geometri dachów:
a) dla budynków mieszkalnych, usługowych, usługowo-mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych: dachy
płaskie lub spadziste o k cie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°,
b) dla budynków gospodarczych, inwentarskich, gara owych: dachy płaskie lub spadziste o pochyleniu
głównych połaci dachowych do 45°,
c) dla budynków przemysłowych, magazynów: dachy płaskie lub spadziste o pochyleniu głównych połaci
dachowych do 20°,
d) nakazuje si , aby główne połacie dachu spadzistego na jednym budynku miały jednakowy spadek, za
wyj tkiem budynków gospodarczych, inwentarskich i gara owych;
5) okre la si pokrycie dachów spadzistych: dachówk ceramiczn lub materiałami dachówkopodobnymi
w palecie kolorów naturalnych od br zu do ceglastej czerwieni lub w odcieniach szaro ci;
6) kolorystyka elewacji powinna zawiera
w odcieniach szaro ci.

si

w palecie kolorów pastelowych od bieli do br zu oraz

Rozdział 5.
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu
§ 7. Na całym obszarze obj tym planem zakazuje si realizacji inwestycji zaliczanych do przedsi wzi
mog cych zawsze znacz co oddziaływa na rodowisko – z wyj tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu
komunikacji oraz budowy urz dze i obiektów infrastruktury technicznej, je eli ich lokalizacja jest zgodna
z przepisami odr bnymi z zakresu: prawa budowlanego, prawa ochrony rodowiska, wspierania rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych, z zakresu ochrony gruntów rolnych i le nych oraz z ustaleniami planu.
§ 8. Na całym obszarze obj tym planem nakazuje si , aby wszelkie uci liwo ci wytwarzane przez
inwestorów zamykały si na terenie działki budowlanej, na jakiej s wytwarzane i do której inwestor posiada
tytuł prawny.
§ 9. Na całym obszarze obj tym planem zakazuje si lokalizowania zakładów stwarzaj cych zagro enie dla
ycia lub zdrowia ludzi, a w szczególno ci zakładów o zwi kszonym lub du ym ryzyku wyst pienia powa nych
awarii.
§ 10. 1. W zagospodarowaniu terenów nale y stosowa normy dopuszczalnych poziomów hałasu
w rodowisku zawarte w przepisach odr bnych z zakresu prawa ochrony rodowiska.
2. Wskazuje si nast puj c kwalifikacj poszczególnych terenów w zakresie ochrony przed hałasem
zgodnie z przepisami odr bnymi z zakresu prawa ochrony rodowiska:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami: od MN-1 do MN-22, ustala
si dopuszczalne poziomy hałasu, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
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2) na terenach zabudowy usług o wiaty, oznaczonych symbolami UO-1, UO-2 ustala si dopuszczalne poziomy
hałasu, jak dla terenów zabudowy zwi zanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzie y;
3) na terenie zabudowy zagrodowej, oznaczonym symbolem: RM-1, ustala si dopuszczalne poziomy hałasu,
jak dla terenów zabudowy zagrodowej;
4) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczonych symbolami: od MNU-1 do
MNU-13, ustala si dopuszczalne poziomy hałasu, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
5) na terenach zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami: od UMN-1 do
UMN-5, ustala si dopuszczalne poziomy hałasu, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
§ 11. Na całym obszarze obj tym planem dla istniej cych urz dze wodnych, w tym równie urz dze
melioracyjnych obowi zuj wszelkie zakazy, nakazy i ograniczenia zawarte w przepisach odr bnych z zakresu
prawa wodnego.
§ 12. Na rysunku planu wskazuje si :
1) granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
2) granic otuliny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w których obowi zuj przepisy odr bne z zakresu
ochrony przyrody.
§ 13. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w tym Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 2151 „Subniecka Warszawska (cz
centralna)”, w granicach którego znajduje si cały obszar
planu:
1) odprowadzanie cieków oraz wód opadowych i roztopowych musi odbywa si zgodnie z ustaleniami planu
zawartymi w §24;
2) zakazuje si odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód powierzchniowych i do ziemi zgodnie
z przepisami odr bnymi.
Rozdział 6.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych
§ 14. 1. Ustala si stref ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego i wskazuje si stanowisko
archeologiczne o numerze ewidencyjnym AZP 59-70/2.
2. W strefie, o której mowa w ust. 1:
a) ochronie podlegaj domniemane relikty archeologiczne, takie jak: obiekty i struktury powierzchniowe,
warstwy i struktury podziemne oraz znajduj ce si w nich wytwory lub ich pozostało ci, stanowi ce lady
osadnictwa,
b) przed wydaniem przez organ architektoniczno-budowlany pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na
gruncie w obr bie tej strefy, nale y uwzgl dni przepisy odr bne.
Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci obj tych planem
§ 15. Ustala si nast puj ce szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci:
1) minimaln szeroko

frontu działki okre la si w ustaleniach szczegółowych planu;

2) minimaln powierzchni działki okre la si w ustaleniach szczegółowych planu;
3) k t poło enia granic działki w stosunku do pasa drogowego - nie mniejszy ni 60°;
4) zasady i warunki, o których mowa w pkt 1-3 nie dotycz działek wydzielanych pod budow urz dze
infrastruktury technicznej oraz pod drogi.
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Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
§ 16. 1. Ustala si układ komunikacji drogowej:
1) podstawowy, obsługuj cy obszar planu i słu cy powi zaniom zewn trznym tego obszaru: drogi publiczne
oznaczone symbolami: KDZ-1, od KDL-1 do KDL-9, KDD-1, KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-13,
KDD-15, KDD-19, KDD-20, KDD-21, KDD-22;
2) uzupełniaj cy: drogi publiczne oznaczone symbolami: KDD-2, KDD-3, KDD-4, KDD-5, KDD-6, KDD-7,
KDD-8, KDD-9, KDD-14, KDD-16, KDD-17, KDD-18, drogi wewn trzne oznaczone symbolami KDW-1,
KDW-2 oraz ci g pieszy oznaczony symbolem KDP-1;
3) ponadlokalny, słu cy wył cznie powi zaniom zewn trznym: droga publiczna klasy drogi ekspresowej
oznaczona symbolami: KDS-1, KDS-2.
2. Dopuszcza si realizacj , poza wyznaczonymi na rysunku planu, dróg wewn trznych, parkingów, ci gów
pieszych, ci gów pieszo-rowerowych, dróg rowerowych zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odr bnymi
z zakresu: prawa budowlanego, dróg publicznych oraz z zakresu ruchu drogowego.
§ 17. Dost p do dróg publicznych dla istniej cych i nowo wydzielanych działek budowlanych nale y
realizowa zgodnie z przepisami odr bnymi.
§ 18. Dla
dróg wewn trznych, o których mowa w §16 ust. 2, ustala si
zagospodarowania terenu:
1) działki wydzielane pod drogi wewn trzne musz mie szeroko

nast puj ce zasady

nie mniejsz , ni :

a) 6 m na terenach oznaczonych symbolami: od MN-1 do MN-21, od MNU-1 do MNU-7, MNU-9,
MNU-10, MNU-11, RM-1, od U-2 do U-8, UO-1, UO-2, UK-1, od UMN-1 do UMN-3, UMN-5, PU-4,
PU-9,
b) 8 m na terenach oznaczonych symbolami: od PU-1 do PU-3, od PU-5 do PU-8;
2) nawierzchnie dróg wewn trznych realizowanych na wydzielonych działkach o których mowa w pkt 1 musz
spełnia warunki niezb dne dla ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowniczo-ga niczych.
§ 19. Ustala si nast puj ce warunki dotycz ce minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym miejsc
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kart parkingow , i sposób ich realizacji:
1) nakazuje si realizacj miejsc do parkowania na terenie działki budowlanej, na której realizowana jest
inwestycja;
2) nale y zapewni miejsca do parkowania w najwi kszej liczbie całkowitej, nie mniejszej ni 1, wynikaj ce
z nast puj cych wska ników:
a) dla funkcji mieszkalnej: nie mniej, ni 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny,
b) dla funkcji przemysłowej: nie mniej ni 1 miejsce do parkowania na 2 miejsca pracy,
c) dla funkcji usług handlu: nie mniej, ni 1 miejsce do parkowania na ka de rozpocz te 10 m2 powierzchni
sprzeda y,
d) dla funkcji usług gastronomicznych: nie mniej, ni 1 miejsce do parkowania na 5 miejsc konsumpcji,
e) dla pozostałych funkcji usługowych: nie mniej, ni 3 miejsca do parkowania na ka de 100 m2 powierzchni
u ytkowej usług;
3) dopuszcza si obni enie wska ników o 50% przy wyznaczaniu miejsc parkingowych na działkach
budowlanych z zabudow istniej c ;
4) miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kart parkingow nale y
realizowa zgodnie z przepisami odr bnymi z zakresu dróg publicznych.
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Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 20. 1. Sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej nale y lokalizowa w liniach rozgraniczaj cych dróg
publicznych przy zachowaniu zgodno ci z przepisami odr bnymi z zakresu dróg publicznych.
2. Dopuszcza si lokalizacj sieci infrastruktury technicznej poza terenami przeznaczonymi na cele
publiczne, za wyj tkiem terenów lasów i zalesie oznaczonych symbolami od ZL-1 do ZL-14, a w szczególno ci
w liniach rozgraniczaj cych dróg wewn trznych, przy zachowaniu zgodno ci z ustaleniami szczegółowymi
planu.
3. Ustala si zaopatrzenie w infrastruktur techniczn z zakresu zaopatrzenia w wod , odprowadzania
cieków, zaopatrzenia w gaz i energi elektryczn poprzez istniej ce i nowo realizowane sieci oraz obiekty
znajduj ce si w obszarze planu w powi zaniu z zewn trznym układem tych sieci zrealizowanym poza obszarem
planu.
§ 21. Ustala si zasady zaopatrzenia w energi elektryczn :
1) nakazuje si zaopatrzenie obiektów budowlanych, na terenie obj tym planem, z istniej cych
i projektowanych sieci elektroenergetycznych redniego i niskiego napi cia na warunkach zgodnych
z przepisami odr bnymi z zakresu: prawa energetycznego i prawa budowlanego;
2) nakazuje si zaopatrzenie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w przył cze
elektroenergetyczne umo liwiaj ce pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczaj cym dla obsługi funkcji
i sposobu zagospodarowania i zabudowy;
3) dopuszcza si wytwarzanie energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych o mocy poni ej 100 kW na
warunkach okre lonych w przepisach odr bnych z zakresu: odnawialnych ródeł energii i prawa
energetycznego;
4) dopuszcza si dostarczanie energii elektrycznej z alternatywnych ródeł, których stosowanie jest zgodne
z przepisami odr bnymi z zakresu: prawa budowlanego, prawa ochrony rodowiska i prawa energetycznego.
§ 22. Ustala si zasady zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza si zaopatrzenie obiektów budowlanych, na terenie obj tym planem, z sieci gazowej oraz
dopuszcza si stosowanie rozwi za indywidualnych wykorzystuj cych paliwa gazowe takie jak: gaz ziemny
i gaz ciekły;
2) okre la si minimaln rednic nowo budowanych gazoci gów na 32 mm, przy czym dopuszcza si
zachowanie istniej cych rozwi za , zgodnie z przepisami odr bnymi z zakresu prawa budowlanego;
3) przy realizacji sieci gazowej i przył czy do obiektów budowlanych oraz modernizacji sieci gazowej nale y
zachowa przepisy odr bne z zakresu prawa budowlanego.
§ 23. Ustala si zasady zaopatrzenia w wod :
1) nakazuje si zaopatrzenie w wod obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
ze zbiorczej sieci wodoci gowej z zastrze eniem pkt 2;
2) dopuszcza si mo liwo korzystania z indywidualnych uj wody przez: obiekty o wiaty, obiekty ochrony
zdrowia, placówki opieku czo-wychowawcze, obiekty sportowe, domy opieki społecznej oraz jako
zabezpieczenie przeciwpo arowe oraz do celów gospodarczych i technologicznych;
3) nakazuje si , e zbiorcza sie wodoci gowa b dzie realizowana w sposób umo liwiaj cy jej wykorzystanie
do celów po arowych;
4) nakazuje si , aby nowo budowane przewody wodoci gowe, za wyj tkiem przył czy, posiadały rednic
nie mniejsz ni 40 mm.
§ 24. Ustala si zasady odprowadzania cieków oraz wód opadowych i roztopowych:
1) nakazuje si docelowe odprowadzanie cieków bytowych, komunalnych ze wszystkich obiektów
budowlanych w systemie rozdzielczym do zbiorczej sieci kanalizacyjnej;
2) do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza si odprowadzanie cieków bytowych,
komunalnych zgodnie z przepisami odr bnymi z zakresu: prawa budowlanego i z zakresu utrzymania
czysto ci i porz dku w gminach;
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3) nakazuje si odprowadzanie cieków przemysłowych do urz dze kanalizacyjnych zakładu, w którym s
produkowane lub do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych
z zakresu: prawa wodnego oraz zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków;
4) nakazuje si , aby nowo budowane przewody kanalizacji sanitarnej, za wyj tkiem przył czy, posiadały
rednic nie mniejsz ni 50 mm;
5) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nale y realizowa na teren, do którego inwestor posiada tytuł
prawny, przez infiltracj do ziemi lub do zbiorników retencyjnych lokalizowanych na działkach budowlanych
z zastrze eniem pkt. 6 i 7;
6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych, wymaga podczyszczania
zgodnie z przepisami odr bnymi z zakresu: prawa wodnego oraz prawa ochrony rodowiska;
7) dopuszcza si dotychczasowy sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla istniej cych
obiektów budowlanych i dla aktualnego zagospodarowania, zgodnie z przepisami odr bnymi z zakresu
prawa wodnego i ochrony rodowiska.
§ 25. Ustala si nast puj ce zasady zaopatrzenia w ciepło:
1) nakazuje si , aby budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi posiadały ródła dostarczania
ciepła w stopniu wystarczaj cym dla prawidłowego u ytkowania zgodnego z funkcj ;
2) dopuszcza si dostarczanie ciepła do budynków z sieci gazowej oraz z indywidualnych ródeł ciepła
z wykorzystaniem paliw płynnych, a w szczególno ci: gazu ziemnego, oleju opałowego o niskiej zawarto ci
siarki, gazu płynnego, a tak e energii elektrycznej, odnawialnych ródeł energii o mocy poni ej 100 kW;
3) dopuszcza si stosowanie innych no ników energetycznych zapewniaj cych standardy emisji dopuszczone
w przepisach odr bnych z zakresu prawa ochrony rodowiska.
§ 26. Gospodarowanie odpadami nale y realizowa zgodnie z przepisami odr bnymi
gospodarowania odpadami oraz z zakresu utrzymania czysto ci i porz dku w gminach, przy czym:

z zakresu

1) ustala si usuwanie odpadów w ramach zorganizowanego i o powszechnej dost pno ci systemu zbierania
i usuwania odpadów stałych;
2) nakazuje si zabezpieczenie miejsca do magazynowania odpadów na terenie działki, na której s wytwarzane,
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi.
Rozdział 10.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 27. 1. Wskazuje si , na rysunku planu, oznaczeniem graficznym „granica strefy kontrolowanej gazoci gu
wysokiego ci nienia”, tereny, w obr bie których prace budowlane i zmiany zagospodarowania nale y realizowa
z uwzgl dnieniem przepisów odr bnych z zakresu prawa budowlanego.
2. Wskazuje si na rysunku planu, oznaczeniami graficznymi „granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza
– 50 m” oraz „granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza – 150 m”, tereny, w obr bie których wszelkie
zagospodarowanie, urz dzanie i u ytkowanie musi by zgodne z przepisami odr bnymi z zakresu cmentarzy.
3. Teren oznaczony symbolem ITW-1 to teren ochrony bezpo redniej uj cia wody, w obr bie którego
obowi zuj zakazy, nakazy i ograniczenia wynikaj ce z przepisów odr bnych z zakresu prawa wodnego.
4. Dopuszcza si zabudow na działkach budowlanych o mniejszej powierzchni ni ustalona w ustaleniach
szczegółowych planu, wył cznie w przypadku, kiedy powierzchnia działki budowlanej uległa zmniejszeniu
w wyniku wydzielenia jej cz ci pod drogi, obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami
planu, z uwzgl dnieniem pozostałych ustale i wska ników okre lonych w planie.
Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów
§ 28. 1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza si ich u ytkowanie
w sposób dotychczasowy oraz w formie terenów rolnych.
2. Zakazuje si lokalizacji obiektów tymczasowych z wyj tkiem obiektów niezb dnych na czas trwania
budowy lub modernizacji.
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DZIAŁ III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Rozdział 12.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych symbolami: od MN-1 do MN-22
§ 29. Na terenach oznaczonych symbolami: od MN-1 do MN-22 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zakazuje si realizacji usług uci liwych oraz takich, które zgodnie z przepisami odr bnymi zaliczane s
do przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co oddziaływa na rodowisko;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §6, przy
czym:
a) dopuszcza si realizacj kondygnacji podziemnych budynków,
b) dopuszcza si adaptacj budynków;
3) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik maksymalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 1,0,
b) wska nik minimalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,01,
c) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 60%,
d) maksymalna wielko

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 35%,

e) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych: 3,
f) maksymalna wysoko

zabudowy:

- maksymalna wysoko

budynków mieszkalnych: 9 m,

- maksymalna wysoko

budynków gospodarczych i gara y: 6 m,

- maksymalna wysoko

budowli: 12 m;

4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z: §7, §8, §9, §10, §11, §13, przy czym na
terenach oznaczonych symbolami MN-1, MN-2, MN-10, MN-13, MN-21, MN-22 dodatkowo zgodnie
z §12;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, zgodnie z §27 ust. 4,
przy czym na terenie oznaczonym symbolem MN-21 dodatkowo zgodnie z §27 ust. 1;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci zgodnie z §15, przy czym:
a) minimalna powierzchnia działki: 700 m2,
b) minimalna szeroko

frontu działki: 18 m,

c) minimalny k t poło enia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego zgodnie z §15 pkt.3;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 700 m2;
8) parametry okre lone w pkt. 7 nie dotycz działek wydzielanych pod urz dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej oraz pod drogi.
Rozdział 13.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej oznaczonych symbolami: od MNU-1 do MNU-13
§ 30. Na terenach oznaczonych symbolami: od MNU-1 do MNU-13 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupełniaj ce: zabudowa usługowa nieuci liwa,
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c) zakazuje si realizacji usług uci liwych oraz takich, które zgodnie z przepisami odr bnymi zaliczane s
do przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co oddziaływa na rodowisko;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §6, przy
czym:
a) dopuszcza si realizacj kondygnacji podziemnych,
b) dopuszcza si adaptacj budynków,
c) na terenie oznaczonym symbolem MNU-5 zakazuje si realizacji zabudowy usługowej z zakresu usług
o wiaty, szpitali i opieki nad dzie mi;
3) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik maksymalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej:
- na terenach oznaczonych symbolami: MNU-1, MNU-2, MNU-8, MNU-13 : 0,6,
- na terenach oznaczonych symbolami: MNU-3, MNU-5, MNU-11, MNU-12 : 0,9,
- na terenach oznaczonych symbolami: MNU-4, MNU-6, MNU-7, MNU-9, MNU-10 : 1,2,
b) wska nik minimalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,01,
c) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej:
- na terenach oznaczonych symbolami: MNU-1, MNU-2, MNU-8, MNU-13 : 70%,
- na terenach oznaczonych symbolami: MNU-3, MNU-5, MNU-11, MNU-12 : 60%,
- na terenach oznaczonych symbolami: MNU-4, MNU-6, MNU-7, MNU-9, MNU-10 : 50%,
d) maksymalna wielko

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:

- na terenach oznaczonych symbolami: MNU-1, MNU-2, MNU-8, MNU-13 : 25%,
- na terenach oznaczonych symbolami: MNU-3, MNU-5, MNU-11, MNU-12 : 35%,
- na terenach oznaczonych symbolami: MNU-4, MNU-6, MNU-7, MNU-9, MNU-10 : 45%,
e) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych
i usługowych: 3,
f) maksymalna wysoko

zabudowy:

- maksymalna wysoko

budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych: 12 m,

- maksymalna wysoko

budynków gospodarczych i gara y: 6 m,

- maksymalna wysoko

budowli: 12 m;

4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z: §7, §8, §9, §10, §11, §13, przy czym na
terenach oznaczonych symbolami MNU-5, MNU-13 dodatkowo zgodnie z §12;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu zgodnie z §27 ust. 4;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci zgodnie z §15, przy czym:
a) minimalna powierzchnia działki: 700 m2,
b) minimalna szeroko

frontu działki: 18 m,

c) minimalny k t poło enia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego zgodnie z §15 pkt.3;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 700 m2;
8) parametr okre lony w pkt. 7 nie dotyczy działek wydzielanych pod urz dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej oraz pod drogi.
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Rozdział 14.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy zagrodowej oznaczonej symbolem:
RM-1
§ 31. Na terenie oznaczonym symbolem: RM-1 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §6, przy
czym:
a) dopuszcza si realizacj kondygnacji podziemnych,
b) dopuszcza si adaptacj budynków;
3) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik maksymalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,4,
b) wska nik minimalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,01,
c) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 70%,
d) maksymalna wielko

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%,

e) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
f) maksymalna wysoko

zabudowy: 10 m;

4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z: §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13.
Rozdział 15.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolami: od
U-1 do U-8
§ 32. Na terenach oznaczonych symbolami: od U-1 do U-8 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) zabudowa usługowa,
b) dopuszcza si w ka dym budynku usługowym, realizacj funkcji mieszkaniowej, przy czym powierzchnia
u ytkowa funkcji mieszkaniowej nie mo e by wi ksza, ni 10% powierzchni u ytkowej budynku,
c) dopuszcza si
realizacj
zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu podstawowemu,
a w szczególno ci: gara y, budynków gospodarczych, miejsc do parkowania, infrastruktury technicznej,
doj i dojazdów, dróg wewn trznych oraz zieleni izolacyjnej,
d) zakazuje si realizacji usług uci liwych oraz takich, które zgodnie z przepisami odr bnymi zaliczane s
do przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co oddziaływa na rodowisko;
e) zakazuje si realizacji usług z zakresu handlu o powierzchni sprzeda y wi kszej ni 2000 m2;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §6, przy
czym:
a) dopuszcza si realizacj kondygnacji podziemnych,
b) dopuszcza si adaptacj budynków,
c) na terenie oznaczonym symbolem U-8 zakazuje si realizacji zabudowy usługowej z zakresu usług
o wiaty, szpitali i opieki nad dzie mi;
3) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik maksymalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 1,5,
b) wska nik minimalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,01,
c) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 40%,
d) maksymalna wielko
e) maksymalna wysoko

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 55%,
zabudowy:
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- maksymalna wysoko

budynków na terenach oznaczonych symbolami od U-1 do U-7 : 12 m,

- maksymalna wysoko

budynków na terenie oznaczonym symbolem U-8 : 15 m,

- maksymalna wysoko

budowli na terenach oznaczonych symbolami od U-1 do U-7 : 12 m,

- maksymalna wysoko

budowli na terenie oznaczonym symbolem U-8 : 15 m;

4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z: §7, §8, §9, §10, §11, §13, przy czym na
terenach oznaczonych symbolami U-8 dodatkowo zgodnie z §12;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu zgodnie z §27 ust. 4,
przy czym na terenie oznaczonym symbolem U-8 dodatkowo zgodnie z §27 ust. 1;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci zgodnie z §15, przy czym:
a) minimalna powierzchnia działki: 900 m2,
b) minimalna szeroko

frontu działki: 18 m,

c) minimalny k t poło enia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego zgodnie z §15 pkt.3;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 900 m2;
8) parametry okre lone w pkt. 7 nie dotycz działek wydzielanych pod urz dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej oraz pod drogi.
Rozdział 16.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usług o wiaty oznaczonych symbolami:
UO-1, UO-2
§ 33. Na terenach oznaczonych symbolami: UO-1, UO-2 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) zabudowa usług o wiaty,
b) dopuszcza si
realizacj
zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu podstawowemu,
a w szczególno ci: boisk sportowych, gara y, miejsc do parkowania, infrastruktury technicznej, doj
i dojazdów, dróg wewn trznych oraz zieleni izolacyjnej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §6, przy
czym:
a) dopuszcza si realizacj kondygnacji podziemnych,
b) dopuszcza si adaptacj budynków;
3) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik maksymalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,8,
b) wska nik minimalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,01,
c) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 70%,
d) maksymalna wielko
e) maksymalna wysoko

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%,
zabudowy:

- maksymalna wysoko

budynków usługowych – 15 m,

- maksymalna wysoko

gara y – 4 m,

- maksymalna wysoko

budowli – 25 m;

4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z: §7, §8, §9, §10, §11, §13;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu zgodnie z §27 ust. 4;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci zgodnie z §15, przy czym:
a) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,
b) minimalna szeroko

frontu działki: 20 m,
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c) minimalny k t poło enia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego zgodnie z §15 pkt.3;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;
8) parametr okre lony w pkt. 7 nie dotyczy działek wydzielanych pod urz dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej oraz pod drogi.
Rozdział 17.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usług kultu religijnego oznaczonego
symbolem: UK-1
§ 34. Na terenie oznaczonym symbolem: UK-1 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) zabudowa usług kultu religijnego,
b) dopuszcza si
realizacj
zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu podstawowemu,
a w szczególno ci: gara y, miejsc do parkowania, infrastruktury technicznej, doj i dojazdów, dróg
wewn trznych oraz zieleni izolacyjnej,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §6,
przy czym:
a) dopuszcza si realizacj kondygnacji podziemnych,
b) dopuszcza si adaptacj budynków;
3) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik maksymalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,8,
b) wska nik minimalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,01,
c) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 70%,
d) maksymalna wielko
e) maksymalna wysoko

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 25%,
zabudowy:

- maksymalna wysoko

budynków usługowych– 20 m,

- maksymalna wysoko

gara y – 4 m,

- maksymalna wysoko

budowli – 18 m;

4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z: §7, §8, §9, §10, §11, §13;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu zgodnie z §27 ust. 1,
4;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci zgodnie z §15, przy czym:
a) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,
b) minimalna szeroko

frontu działki: 20 m,

c) minimalny k t poło enia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego zgodnie z §15 pkt.3;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;
8) parametr okre lony w pkt. 7 nie dotyczy działek wydzielanych pod urz dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej oraz pod drogi.
Rozdział 18.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczonych symbolami: od UMN-1 do UMN-5
§ 35. Na terenach oznaczonych symbolami: od UMN-1 do UMN-5 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: zabudowa usługowa,
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b) uzupełniaj ce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
c) dopuszcza si
realizacj
zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu podstawowemu,
a w szczególno ci: gara y, budynków gospodarczych, miejsc do parkowania, infrastruktury technicznej,
doj i dojazdów, dróg wewn trznych,
d) zakazuje si realizacji usług uci liwych oraz takich, które zgodnie z przepisami odr bnymi zaliczane s
do przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co oddziaływa na rodowisko;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §6, przy
czym:
a) dopuszcza si realizacj kondygnacji podziemnych,
b) dopuszcza si adaptacj budynków;
3) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik maksymalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 1,5,
b) wska nik minimalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,01,
c) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 40%,
d) maksymalna wielko

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 55%,

e) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych
i usługowych: 3,
f) maksymalna wysoko

zabudowy:

- maksymalna wysoko

budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych: 12 m,

- maksymalna wysoko

budynków gospodarczych i gara y: 6 m,

- maksymalna wysoko

budowli: 12 m;

4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z: §7, §8, §9, §10, §11, §13, przy czym na
terenach oznaczonych symbolami UMN-2 i UMN-4 dodatkowo zgodnie z §12;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu zgodnie z §27 ust. 4,
przy czym na terenach oznaczonych symbolami UMN-2 i UMN-4 dodatkowo zgodnie z §27 ust.1;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci zgodnie z §15, przy czym:
a) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2,
b) minimalna szeroko

frontu działki: 18 m,

c) minimalny k t poło enia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego zgodnie z §15 pkt. 3;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2;
8) parametr okre lony w pkt. 7 nie dotyczy działek wydzielanych pod urz dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej oraz pod drogi.
Rozdział 19.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej oznaczonych
symbolami: od PU-1 do PU-9
§ 36. Na terenach oznaczonych symbolami: od PU-1 do PU-9 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) zabudowa produkcyjna, składy, magazyny, zabudowa usługowa z wył czeniem usług o wiaty, szpitali,
opieki nad dzie mi,
b) dopuszcza si
realizacj
zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu podstawowemu,
a w szczególno ci: gara y, budynków gospodarczych, miejsc do parkowania, infrastruktury technicznej,
doj i dojazdów, dróg wewn trznych, placów manewrowych oraz zieleni izolacyjnej,
c) zakazuje si realizacji usług z zakresu handlu o powierzchni sprzeda y wi kszej ni 2000 m2,
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d) zakazuje si prowadzenia działalno ci zwi zanej z gospodark
składowania, sortowania i przetwarzania odpadów;

odpadami komunalnymi, w tym

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §6,
przy czym:
a) dopuszcza si realizacj kondygnacji podziemnych,
b) dopuszcza si adaptacj budynków,
c) na terenie oznaczonym symbolem PU-1 dopuszcza si zachowanie istniej cej zabudowy mieszkaniowej
oraz jej modernizacj przy zachowaniu zgodno ci z ustaleniami planu;
3) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik maksymalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 2,1,
b) wska nik minimalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,01,
c) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej:
- na terenie oznaczonym symbolem PU-1 : 20%,
- na terenach oznaczonych symbolami od PU-2 do PU-9 : 30%,
d) maksymalna wielko

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:

- na terenie oznaczonym symbolem PU-1 : 75%,
- na terenach oznaczonych symbolami od PU-2 do PU-9 : 65%,
e) maksymalna wysoko

zabudowy:

- maksymalna wysoko

budynków mieszkalnych na terenie oznaczonym symbolem PU-1 - 12 m,

- maksymalna wysoko budynków i budowli na terenie oznaczonym symbolem PU-1 – 22 m,
z wył czeniem zabudowy o której mowa w tiret pierwszym,
- maksymalna wysoko
– 15 m,
- maksymalna wysoko

budynków na terenach oznaczonych symbolami od PU-2 do PU-5, PU-9
budynków na terenach oznaczonych symbolami od PU-6 do PU-8 – 20 m,

- maksymalna wysoko budowli z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach oznaczonych
symbolami PU-6, PU-7 – 50 m,
- maksymalna wysoko pozostałych budowli na terenach oznaczonych symbolami od PU-2 do PU-9
– 25 m, z wył czeniem budowli o których mowa w tiret pi tym;
4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z: §7, §8, §9, §10, §11, §13, przy czym na
terenach oznaczonych symbolami PU-2, PU-3, PU-4, PU-5, PU-6, PU-7, PU-8, PU-9 dodatkowo zgodnie
z §12;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu zgodnie z §27 ust. 4,
przy czym:
a) na terenach oznaczonych symbolami PU-2, PU-3, PU-5 dodatkowo zgodnie z §27 ust. 1,
b) na terenach oznaczonych symbolami PU-6, PU-7, PU-9 dodatkowo zgodnie z §27 ust. 3;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci zgodnie z §15, przy czym:
a) minimalna powierzchnia działki: 2000 m2,
b) minimalna szeroko

frontu działki: 20 m,

c) minimalny k t poło enia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego zgodnie z §15 pkt 3;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 2000 m2;
8) parametr okre lony w pkt. 7 nie dotyczy działek wydzielanych pod urz dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej oraz pod drogi.
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Rozdział 20.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów rolnych oznaczonych symbolami: od R-1 do R-10
§ 37. Na terenach oznaczonych symbolami: od R-1 do R-10 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) tereny rolne,
b) zakazuje si zabudowy z wyj tkiem infrastruktury technicznej dopuszczonej planem;
2) minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej – 95%;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, na terenie
oznaczonym symbolem R-3 zgodnie z §14;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu:
a) na terenie oznaczonym symbolem R-3 zgodnie z §14 ,
b) na terenach oznaczonych symbolami R-5, R-6, R-7 zgodnie z §27 ust. 2.
Rozdział 21.
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów lasów i zalesie oznaczonych symbolami: od ZL-1 do ZL-14
§ 38. Na terenach oznaczonych symbolami: od ZL-1 do ZL-14 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu: tereny lasów i zalesie ;
2) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z: §7, §8, §9, §10, §11, §13, przy czym na
terenach oznaczonych symbolami ZL-1, ZL-2, ZL-3, ZL-4, ZL-6, ZL-7, ZL-8, ZL-9, ZL-10, ZL-11,
ZL-12, ZL-13, ZL-14 dodatkowo zgodnie z §12;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu na terenach
oznaczonych symbolami ZL-6, ZL-7, ZL-9, ZL-10, ZL-11 zgodnie z §27 ust. 3.
Rozdział 22.
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów rowów melioracyjnych oznaczonych symbolami: od WR-1 do
WR-14
§ 39. Na terenach oznaczonych symbolami: od WR-1 do WR-14 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) tereny rowów melioracyjnych,
b) dopuszcza si
realizacj
zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu podstawowemu,
a w szczególno ci: urz dze wodnych zgodnie z przepisami odr bnymi z zakresu prawa wodnego, kładek,
przej i przejazdów,
c) dopuszcza si wykonywanie niezb dnych prac z zakresu: regulacji, utrzymania skarp oraz wycinki drzew
i krzewów, a tak e innych działa zwi zanych z ochron przeciwpowodziow i gospodark wodn ;
2) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 85%;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z §7, §8, §9, §10, §11, §13, przy czym dla
terenów oznaczonych symbolami WR-1, WR-2, WR-3, WR-11, WR-12 dodatkowo zgodnie z §12;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu na terenach
oznaczonych symbolami WR-11, WR-12 zgodnie z §27 ust. 2.
Rozdział 23.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu infrastruktury technicznej oznaczonej symbolem:
ITW-1
§ 40. Na terenie oznaczonym symbolem: ITW-1 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury technicznej zwi zanej z gospodark wodn ;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §6;
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3) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik maksymalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,2,
b) wska nik minimalnej intensywno ci zabudowy na działce budowlanej: 0,01,
c) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 70%,
d) maksymalna wielko

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,

e) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków: 1,
f) maksymalna wysoko

zabudowy:

- maksymalna wysoko

budynków – 6 m,

- maksymalna wysoko

budowli – 15 m;

4) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z: §7, §8, §9, §11, §12, §13;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu zgodnie z §27
ust. 3 i 4;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci zgodnie z §15, przy czym:
a) minimalna powierzchnia działki: 3000 m2,
b) minimalna szeroko

frontu działki: 40 m,

c) minimalny k t poło enia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego zgodnie z §15 pkt.3;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2;
8) parametr okre lony w pkt. 7 nie dotyczy działek wydzielanych pod urz dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej oraz pod drogi.
Rozdział 24.
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu obsługi komunikacji samochodowej oznaczonego symbolem
KS-1
§ 41. Na terenie oznaczonym symbolem: KS-1 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: parking urz dzony w poziomie terenu;
2) dopuszcza si
realizacj
zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu podstawowemu,
a w szczególno ci: infrastruktury technicznej, dróg rowerowych, doj i dojazdów, urz dze monitoringu,
o wietlenia;
3) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 5%,
b) maksymalna wysoko

zabudowy: 12 m;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci zgodnie z §15, przy czym:
a) minimalna powierzchnia działki: 300 m2,
b) minimalna szeroko

frontu działki: 8 m,

c) minimalny k t poło enia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego zgodnie z §15 pkt.3;
5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 300 m2;
6) parametr okre lony w pkt. 5 nie dotyczy działek wydzielanych pod urz dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej.
Rozdział 25.
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów drogi publicznej klasy drogi ekspresowej oznaczonych
symbolami KDS-1, KDS-2
§ 42. Na terenach oznaczonych symbolami KDS-1, KDS-2 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
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a) podstawowe: droga publiczna klasy drogi zbiorczej,
b) dopuszcza si
realizacj
zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu
a w szczególno ci: infrastruktury technicznej, zieleni urz dzonej, zatok postojowych;

podstawowemu,

2) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 5%,
b) szeroko

drogi w liniach rozgraniczaj cych: 22 m ze zmianami szeroko ci, zgodnie z rysunkiem planu,

c) maksymalna wysoko

zabudowy: 15 m.

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu zgodnie z §27 ust. 1.
Rozdział 26.
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu drogi publicznej klasy drogi zbiorczej oznaczonej symbolem:
KDZ-1
§ 43. Na terenach oznaczonych symbolami: KDZ-1 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: droga publiczna klasy drogi zbiorczej,
b) dopuszcza si
realizacj
zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu
a w szczególno ci: infrastruktury technicznej, zieleni urz dzonej, zatok postojowych;

podstawowemu,

2) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 5%,
b) szeroko

drogi w liniach rozgraniczaj cych: 22 m ze zmianami szeroko ci, zgodnie z rysunkiem planu,

c) maksymalna wysoko

zabudowy: 15 m.

Rozdział 27.
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów dróg publicznych klasy drogi lokalnej oznaczonych
symbolami: od KDL-1 do KDL-9
§ 44. Na terenach oznaczonych symbolami: od KDL-1 do KDL-9 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: drogi publiczne klasy drogi lokalnej,
b) dopuszcza si
realizacj
zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu
a w szczególno ci: infrastruktury technicznej, zieleni urz dzonej, zatok postojowych,

podstawowemu,

2) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 5%,
b) szeroko

dróg w liniach rozgraniczaj cych:

- na terenach oznaczonych symbolami KDL-1, KDL-2, KDL-3, KDL-4, KDL-7, KDL-8, KDL-9 :
12 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- na terenie oznaczonym symbolem KDL-5 : 16 m ze zmianami szeroko ci, zgodnie z rysunkiem planu,
- na terenie oznaczonym symbolem KDL-6 : 18 m ze zmianami szeroko ci, zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna wysoko

zabudowy: 12 m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu:
a) na terenach oznaczonych symbolami KDL-5, KDL-8 zgodnie z §27 ust. 1,
b) na terenach oznaczonych symbolami KDL-6, KDL-7 zgodnie z §27 ust. 2.
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Rozdział 28.
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów dróg publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczonych
symbolami: od KDD-1 do KDD-22
§ 45. Na terenach oznaczonych symbolami: od KDD-1 do KDD-22 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: drogi publiczne klasy drogi dojazdowej,
b) dopuszcza si
realizacj
zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu
a w szczególno ci: infrastruktury technicznej, zieleni urz dzonej, zatok postojowych;

podstawowemu,

2) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 5%,
b) szeroko

dróg w liniach rozgraniczaj cych:

- na terenach oznaczonych symbolami KDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4, KDD-5, KDD-6, KDD-7,
KDD-8, KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-14, KDD-16, KDD-17, KDD-18 : 10 m oraz zgodnie
z rysunkiem planu,
- na terenie oznaczonym symbolem KDD-9, KDD-19, KDD-20, KDD-21, KDD-22 : 10 m ze zmianami
szeroko ci, zgodnie z rysunkiem planu,
- na terenie oznaczonym symbolem KDD-13 : 1 m ze zmianami szeroko ci dla cz ci drogi poło onej
w granicach planu, zgodnie z rysunkiem planu,
- na terenie oznaczonym symbolem KDD-15 : 8 m ze zmianami szeroko ci, zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna wysoko

zabudowy: 12 m;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu:
a) na terenach oznaczonych symbolami KDD-5, KDD-17, KDD-20, KDD-21, KDD-22 zgodnie z §27 ust. 1,
b) na terenach oznaczonych symbolami: KDD-19, KDD-22 zgodnie z §27 ust. 2.
Rozdział 29.
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów dróg wewn trznych oznaczonych symbolami: KDW-1,
KDW-2
§ 46. Na terenach oznaczonych symbolami: KDW-1, KDW-2 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: droga wewn trzna,
b) dopuszcza si
realizacj
zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu
a w szczególno ci: infrastruktury technicznej, zieleni urz dzonej, zatok postojowych,

podstawowemu,

c) dopuszcza si realizacj drogi bez wyodr bniania jezdni i chodników;
2) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 5%,
b) szeroko

drogi w liniach rozgraniczaj cych:

- na terenie oznaczonym symbolem KDW-1 : 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- na terenie oznaczonym symbolem KDW-2 : 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
c) jezdnie musz spełnia warunki niezb dne dla ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowniczoga niczych, zgodnie z przepisami odr bnymi z zakresu ochrony przeciwpo arowej,
d) maksymalna wysoko

zabudowy: 12 m.

Rozdział 30.
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu ci gu pieszego oznaczonego symbolem: KDP-1
§ 47. Na terenie oznaczonym symbolem: KDP-1 obowi zuj nast puj ce ustalenia:
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1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: ci g pieszy,
b) dopuszcza si realizacj zagospodarowania towarzysz cego przeznaczeniu podstawowemu z wyj tkiem
budynków, a w szczególno ci: infrastruktury technicznej, zieleni urz dzonej,
c) dopuszcza si urz dzenie terenu w sposób umo liwiaj cy okazjonalny wjazd pojazdów samochodowych;
2) wska niki zagospodarowania terenu:
a) wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 5%,
b) szeroko drogi w liniach rozgraniczaj cych na terenie oznaczonym symbolem KDP-1 : 6,0 m
ze zmianami szeroko ci, zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna wysoko

zabudowy: 8 m.

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu zgodnie z §27 ust. 1.
DZIAŁ IV.
PRZEPISY PRZEJ CIOWE I KO COWE
§ 48. 1. Ustala si stawk procentow słu c naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko ci:
1) 10% – na terenie zabudowy zagrodowej oznaczonym symbolem RM-1;
2) 15% – na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami od MN-1 do MN-22
oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonych symbolami od MNU-1
do MNU-13;
3) 20% - na terenach zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami od
UMN-1 do UMN-5, na terenach zabudowy usług o wiaty oznaczonych symbolami UO-1, UO-2 oraz na
terenie usług kultu religijnego, oznaczonym symbolem UK-1;
4) 25% - na terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolami od U-1 do U-8;
5) 30% – na terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej oznaczonych symbolami od PU-1 do PU-9;
6) 0,1% - na terenach oznaczonych symbolami: od ZL-1 do ZL-14, od WR-1 do WR-14, ITW-1, KS-1,
KDS-1, KDS-2, KDZ-1, od KDL-1 do KDL-9, od KDD-1 do KDD-22, KDW-1, KDW-2, KDP-1, od R-1
do R-10.
§ 49. Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Celestynów.
§ 50. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Mazowieckiego i publikacji na
stronie internetowej Gminy Celestynów.
§ 51. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicz cy
Rady Gminy Celestynów
(-)
Romuald Zi tala
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