
RADA MIEJSKA
w Ghnwęeku

UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY MIEJSKIEJw GLINOJECKU

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego
w obrębie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 22018r. poz. 994; zm. Dz. U. 22018 r. poz. 1000) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy zdnia27 marca 2003r. o planowaniu i mgospodarowaniu pnestrzennym (tj. Dz. U. z2018r. poz. 1945) wzwiązkuz uchwalą Nr XVII/1850017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia dosporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębiegeodezyjnym Działy, gmina Glinojeck, Rada Miejskaw Glinojecku uchwala co następuje:
Rozdzial 1.

Przepisy ogólne
śl. Stwierdza sie, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanegowobrebie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań ikierunkowzagospodarowania przestrzennegogminy Glinojeck.
52. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennegoobszam zlokalizowanegow obrębiegeodezyjnym Działy, gmina Glinojeck zwany dalej „planem".

1)Zakres planu obejmuje obszar o łącznej powierzchni 1 l3ha w obrębie geodezyjnymDziały;
2) Granice opracowaniaplanu oznaczone są na rysunku planu sporządzonymw skali 1:2000.

2. Załącznikami do uchwaly są:
]) rysunek planu w skali 122000, stanowiący integralną część uchwaly - załączniknr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - zalącznik nr 2;
„rozstrzygnięcie osposobie realizacji inwestycji, zapisanych w planie, inwestycji zzakresu infrastrukturytechnicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisamio finansach publicznych - załącznik nr 3.

53. 1. Plan zawiera ustaleniadotyczące:
l) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o róznym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowanialadu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasad kształtowania krajobrazu;
5) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabylkow, wtym krajobrazow kulturowych, oraz dóbr kulturywspółczesnej;

6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna iminimalnąintensywność zabudowyjako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchnidziałki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej wodniesieniu dopowierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do
parkowania wtym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych wkartę parkingowai sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
8) granic isposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajacych ochronie, na podstawieodrębnych przepisów;

9) szczególnych warunkow zagospodarowania terenów oraz ograniczeń wich użytkowaniu, wtym zakazu
zabudowy;
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10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
] ]) sposobów i terminów tymczasowegozagospodarowania,urządzania i użytkowania terenów;
12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o których mowa wart. 34 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym;

13) minimalnej powierzchni nowo wydzielonychdziałek budowlanych.
2. Ustala się, że na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia regulacji w zakresie

terenów podlegających ochronie w tym terenow górniczych, atakże obszarów szczególnego zagrozenia
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, wymagań wynikających z potneb kształtowania przestrzeni
publicznych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennegowojewództwa.

3. Na rysunku planu następujące oznaczeniagraficzne są obowiązującymiustaleniami planu:
]) granice obszaru objętego ustaleniami planu. (granica opracowania i obowiązywaniaplanu);
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu określone symbolem literowym;

5 4, [. ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:
]) planie — należy pnez to rozumieć tekst irysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegobędącego pnedmiotem niniejszej uchwały, stanowiący akt prawa miejscowego;
2) obszarze — należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu w granicach przedstawionych narysunku planu i opisanychw @ 2 ust. l. niniejszej uchwały;
3) terenie — należy przez to rozumieć część obszaru planu z określonym przeznaczeniem, oznaczoną narysunku planu liniami rozgraniczającymi i symbolami literowymi i cyfrowymi;
4) liniach rozgranicznjących — należy pizez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym
pneznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania, o przebiegu oznaczonymna rysunku planu;

5) przeznaczeniu podstawowym — należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje się za
dominujące na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym — należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niz podstawoue,które uzupełniają lub wzbogacająprzeznaczeniepodstawowe;
7) uieprzekraeznlnej linii zabudowy — należy przez to rozumieć linie wyznaczoną na rysunku planu.
określającą teren, w granicach którego należy lokalizować budowle oraz budynki, biorąc pod uwage ich
zewnętrzny obrys, do którego nie wlicza się schodów, pochylni, ganków, balkonów, tarasów, uykuszy,wind dla osób niepełnosprawnych,podjazdów dla wózków. zadaszeń nad wejściami i okapów na głębokość
1,5m, realizacji elementow ten'noizolacji oraz części podziemnych budynków, atakże budowli
infrastruktury technicznej iurządzeri budowlanych, które mozna sytuować poza nieprzekraczalną linią
zabudowy;

8) powierzchni biologicznie czynnej — należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny w rozumieniu
przepisów odrębnych;

9) usługach nieuciązliwych — należy pnez to rozumieć usługi, ktorych uciążliwość nie może powodować
przekroczenia standardów jakości środowiska, o których mowa wustawie ~ Prawo ochrony środowiska,
poza terenem, do którego prowadzący dzialalność ma tytul prawny i które nie są zaliczane do
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnieznacząco oddziaływaćna środowisko;

IO) proekologicznych systemach cieplnych — należy przez to rozumieć systemy cieplne, które nie powodują
przekroczenia dopuszczalnych emisji gazów i pyłów, określonych w obowiązujących przepisach
odrębnych, w szczególności wykorzystujące: gaz ziemny lub płynny, olej opalowy niskosiarkowy, energie
elektryczną, słoneczną, itp.
2, Pojęcia i określenianiezdefiniowanenależy rozumieć zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa.
5 5. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń:
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]) granic obszamobjętego planem;

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub róznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalnych linii zabudowy;

4) przeznaczenia terenów funkcjonalnych i terenów komunikacji, określonych odpowiednio symbolem
literowym i numerem wyróżniającymje spośród innych terenow: RM, UML, ZL, ZLD, R, KDW,

Rozdzial 2.
Ustalenia ogólne dla calego obszaru objętego planem

& 6. 1. Ustala się podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu:
i) tereny mbudowyzagrodowej,oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
2) tereny zabudowy usług i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem U.ML;
3) tereny lasów„ oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;
4) tereny przeznaczone do zalesienia,oznaczone na rysunkuplanu symbolem ZLD;
5) tereny upraw rolnych i zieleni nieurzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolemR;
6) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

Z. Tereny wymienione w ust. l wydzielone sa liniami rozgraniczającymi.
% 7. 1, W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoustala się:

1) obiekty iuiządzenia na kazdym terenie funkcjonalnym nalezy realizować w sposób zgodny z ustaleniami
planu w zakresie warunków, zasad istandardów kształtowania zabudowy. z przepisami określonymi dla
poszczególnych terenów funkcjonalnych, zobowiązującymi przepisami odrębnymi izasadami wspolzycia
społecznego;

2) nakaz realizacji zabudowy zgodnie z wskazanym na rysunku planu przebiegiem nieprzekraczalnych linii
zabudowy;

3)kształtowanie gabarytów zabudowy wsposób nie zakłócający harmonii krajobrazu, aw szczególności
ograniczenie wysokości budynków mieszkalnych do 2. kondygnacji nadziemnych, o wysokości do 12m.
budynków gospodarczych do 7m;

4) do wykańczania elewacji budynków stosowanie takich materiałów jak: kamień naturalny, cegła licowa_
tynk, drewno;

5) nakaz stosowania dachów w stonowanej, jednorodnej kolorystyce brązów, czerwieni i grafitu;
6) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów przeznaczonych do
czasowego użytkowania, związanych z prowadzeniemprac budowlanych;

7) nakaz utrzymania ustalonego planem wskaźnika intensywności zabudowy oraz udzialu powierzchni
biologicznie czynnej;

8) dopuszczenie sytuowania budynków garażowych igospodarczych wgranicach działek dla terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami RM i U.ML;

9) stosowanie rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych zapewniających dostępność
terenów, budynkówi urządzeńdla osób starszych i niepelnosprawnych.
2. Ponadto obowiazuja ustalenia z zakresu zasad mgospodarowania ikształtowania zabudowy określone

w Rozdziale 3.

5 8. W zakresie zasadochrony środowiska, przyrody i krajobrazuustala się:
l)ochronę i kształtowanie środowiska na terenach objętych prawną formą ochrony przyrody (Nadwkrzański
Obszar Chronionego Krajobrazu)na podstawieprzepisówodrębnych;

2) zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż: [00,0 m. od linii brzegowej
rzeki Rosicy, aogrodzeń wodleglości mniejszej niż 5,0 m. od korony rowów melioracyjnych ilinii
brzegowej cieków wodnych;
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3) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych zwykorzystaniem proekologicznych nośników energii: gaz,energia elektryczna, ekogroszek, olej opałowy o niskiej zawartości siarki lub odnawialneźródła energii;
4) prowadzenie uporządkowanej gospodarki ściekowej i odpadami stałymi;
5) nakaz zachowania przynajmniej 50% terenu kazdej dzialki budowlanej jako — powierzchni biologicznieczynnej na terenach oznaczonych symbolem RM; 70% terenu każdej dzialki budowlanej jako —
powierzchni biologicznie czynnej na terenach oznaczonych symbolem U.ML; 80% terenu kazdej dzialkibudowlanej jako ~ powierzchni biologicznie czynnej na terenach oznaczonych symbolemR;

6) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, ktore nie spelniają wymogów przepisów odrebnych dotyczących zasadzabudowy izagospodarowania wObszarze Chronionego Krajobrazu, za wyjątkiem dróg oraz siecii urządzeń infrastruktury technicznej;
7) zakaz wycinania starodrzew z dopuszczeniem wycinki jedynie pod inwestycje liniowe lub ze względówbezpieczeństwa;

8) sposób zagospodarowaniaterenów musi uwzględniać przepisy odrebne, w szczególności w zakresie drógpożarowych oraz przeciwpożarowegozaopatrzeniaw wodę;
9) nakaz przylączenia smmb szczelnych do sieci kanalizacji sanitarnej;
10) zakaz odprowadzania ścieków do gruntu, cieków wodnych, wód powierzchniowych ido urządzeńmelioracyjnych; dopuszcza się funkcjonowanie bezodpływowych, szczelnych, opróżnianych okresowozbiornikow ścieków lub przydomowych (indywidualnych lub zespołowych)oczyszczalni ścieków;
ll)zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco ipotencjalnie znacząco oddziaływać naśrodowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
12) zachowanie dopuszczalnegopoziomu halasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenuustalonej w przepisachodrębnychw odniesieniu do przeznaczeniaterenu;
13) ochrone istniejących cieków wodnych iurządzeń melioracyjnych. Wszelkie dzialania związanezprzebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami lub liniowymi urzadzeniami infrastrukturytechnicznej rowów należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
14) kształtowanie powierzchni dzialek w sposób zabezpieczający przed spływem powierzchniowym wód
opadowych na teren poza granicami wlasności;

15) wykorzystanie uwarunkowańprzyrodniczychdla rozwoju produkcji rolnej, w tym z preferencją rolnictwa
ekologicznego i produkcjążywności o wysokich parametrach jakościowych— tzw. zdrowej żywności;

16) dopuszczenie chowu i hodowli zwierząt o maksymalnej wielkości 40 DJP;
17) wspieranie gospodarstwzmieniającychprofrl dzialalności z gospodarstw rolnych na leśno-rolne;
18) tworzenie warunkówdla rozwoju agroturystyki oraz podniesienie standardu zabudowy zagrodowej.

@ 9. W zakresie zasad kształtowaniakrajobrazuustala się:
[)ochrone walorów krajobrazowych, tzn, wartości ekologicznych, estetycznych ikulturowych terenu orazzwiązanych znim elementow przyrodniczych, ukształtowanych przez sily przyrody lub w wynikudzialalności czlowieka, niezależnieod tego, czy są objęte szczególnymi formami ochronyprzyrody;
2)ochronę ciągo'w powiązań przyrodniczych zapewniających rownowagę ekologiczną obszaru wskali
lokalnej;

3)ksztaltowanie zieleni urządzonej: drzew ikrzewów zgodnie zuwanrnkowaniami siedliskowymiigeografrcznymi (dominujący udzial drzew liściastych) oraz stosowanie gatunkow odpornych nazanieczyszczenia;

4) zwiększenie walorow przyrodniczych terenu poprzez prowadzenie zalesień w bezpośrednim sąsiedztwieistniejącychjuz powierzchni leśnych, przeznaczając na ten cel grunty nieprzydatnedla rolnictwa (nieużytki,enklawy leśne) oraz takie na których produkcja rolna jest nieoplacalna (grunty najsłabsze jakościowo _klasy VI i Vlz);

5) ochronę i utrzymanie w maksymalnym stopniu istniejących zadrzewień, zakrzewień, grup zieleni
i pojedynczych drzew oraz odtworzeniazieleni w miejscach koniecznegojej usuniecia, przy uwzględnieniu
podstawowej funkcji terenów;
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6) ochronę dolin rzecznych iobniżeń terenowych (ciągi ekologiczne, układy wentylacyjne iodwadniające)poprzez pozostawienie tych terenów w dotychczasowymużytkowaniu;
7) ochronę iotoczenie opieką starodrzewu (okazałych, starych drzew lub zespołow, grup drzew ikrzewówo wysokiej wartości przyrodniczej ikrajobrazowej, występujących np. przy zagrodach, drogach. ciekachwodnych itp.).

5 10. I. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowychoraz dóbr kultury wspólczesnej ustala się:
1) ochronę krzyzy przydrożnych.
2. Na obszarze opracowania planu nie występują objęte ochroną konserwatorska obiekty zabytkowe,stanowiska archeologiczne ani obiekty lub obswry, które wymagająwprowadzeniazasad ochrony dóbr kulturywspólczesnej.
@ 11. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenow, określa sięindywidualnie, dla każdego terenu wydzielonegoniniejszym planem w ustaleniach szczegółowych,zawartychw rozdziale 3.

512. Granice isposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawieprzepisów odrębnych.

[) Przy realizacji zainwestowania na terenach wyznaczonych niniejszym planem ustala się koniecznośćuwzględnienia przepisów ustanowionychdla NadwkrzańskiegoObszaru ChronionegoKrajobrazu, zgodniez rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiegonr 24 z dnia 15.04.2005 roku w sprawie NadwkrzanskiegoObszaru Chronionego Krajobrazu(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 91 z 2005 r. poz.2456), z późniejszymizmianami.
@ 13. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

!) Na obszarze objętym planem nie wyznacu się obszarów wymagających przeprowadzenia proceduryscalania i podziału nieruchomości, w oparciu o obowiązująceprzepisy odrębne;
2) Zasady scalenia i podziału nieruchomości zostaly określone w ustaleniach szczegółowych dlaposzczególnych terenów funkcjonalnych, zawartychw rozdziale 3.

5 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeniawich użytkowaniu, w tym Lakazzabudowy, określa się indywidualnie. dla każdego terenu wydzielonego niniejszym planem wustaleniachszczegółowych, zawartychw rozdziale 3,
Q 15. I. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
2. Jako podstawową sieć komunikacji drogowej ustala się tereny dro'g wewnętrznych,wyznaczone liniamirozgraniczającymi i oznaczone symbolami.
3. Dla terenów dróg wewnętrznychKDW (od lKDW do 6KDW) ustala się:

!) przeznaczenie ~ teren na urządzenie dróg wewnętrznych oraz lokalizację sieci infrastruktury technicznej;
2) szerokość istniejącej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem lKDW ustala się jakozmienna od 4m do i im w liniach rozgraniczających;
3) szerokość projektowanychdróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 4KDW i 7KDWustala się na Sm w liniach rozgraniczających;
4) szerokość pozostałych drog wewnętrznychustala się zgodnie ze stanem istniejącym;
5) działania związane zbudową, remontem imodernizacją dróg iich skrzyżowań realizowane zgodniez przepisami odrębnymi;
6) linie rozgraniczające dla drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem lKDW ustala sięzgodnie z rysunkiem planu;
7) możliwość poprowadzeniaw obrębie linii rozgraniczajacych dróg, elementów infrastruktury technicznej,wsposob, który nie spowoduje zmniejszenia trwałości obiektow drogowych inie będzie stanowićzagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym oświetlenia ulicznego oraz hydrantówprzeciwpożarowych);

8) zagospodarowanie terenu iksztaltowanie nawierzchni wsposób umożliwiający bezpiecme korzystanieosobom niepełnosprawnym ruchowo;
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9) przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnieniaistniejących cieków wodnych;
10) dopuszcza się drogi bez wydzielonej jezdni i chodników;
l [) obsługa komunikacyjnaterenów przyległych — bezpośrednia,
4. Ustala się uklad komunikacji rowerowej:

]) prowadzenie ruchu rowerowegow ramach jezdni lub wydzielonychzjezdni pasów dla rowerów;
2) prowadzenie ścieżek mchu rowerowego lub pieszo-rowerowego.

5. Ustala się wskaźniki dotyczące minimalnej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych
w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
l)dla zabudowy rolniczej, mieszkaniowej jednorodzinnej iletniskowej min. 2 miejsca postojowe na [ lokal
miesdcalny zlokalizowanena terenie wlasnej działki w tym miejsca w garażach;

2) obiekty turystyki (hotele, motele, pensjonaty) — 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych;
3) usługi handlu — 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m2 pow, Użytkowej:
4) usługi gastronomii ~ 1 miejsce postojowena każde rozpoczęte 5 miejsc konsumpcyjnych;
5) uslugi biurowe, administracji, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rzemiosła i inne — 3 miejsca postojowe
na każde rozpoczęte 100mz pow. użytkowej;

6) 1 miejsce postojowena każdych 3 zatrudnionych;

7) nie wyznacza się miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonychw kartę parkingowa.
6. Tereny dro'g wewnętrznych iewentualnych ciągów pieszo-jezdnych można również wydzielać

iksztaltować wzaleznos'ci od potrzeb, na terenach funkcjonalnych wtrakcie realizacji planu, zgodnie
z ustaleniami planu iprzepisami odrębnymi.

516. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy ibudowy systemów infrastruktury technicznej ustala
się:W oparciu osieci istniejące iprojektowane ustala się zasady wyposażenia terenu wsieci iuiządzenia
infrastruktury technicznej:

2. Docelowe wyposażenie terenu w sieci:
1 ) wodociągową;

2) kanalizacji sanitarnej;

3) elektroenergetyczna;

4) telekomunikacyjną.

3, Budowę nowych sieci iurządzeri infrastruktury technicznej oraz utrzymanie istniejącego uzbrojenia
terenu, zmożliwością jego modernizacji, rozbudowy iprzebudowy przy zachowaniu obowiązujących
przepisów odrębnych.

4. Realizacja poszczegolnych sieci iurządzeri infrastmktury technicznej musi uwzględniać wymagane
wzajemne odległości pomiędzy nimi.

5, Planowane przewodowe sieci infrastruktury technicznej należy wykonywać jako podziemne, poprzez
przedluzenie istniejących wsąsiedztwie sieci, wgranicach linii rozgraniczających dróg ipod warunkiem
zachowania innych ustaleń planu oraz przepisówodrębnych.

6, W przypadku kolizji istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów
z planowanym zagospodarowaniem,dopuszcza się możliwość ich przebudowy i rozbudowy przy zachowaniu
obowiązujących przepisówodrębnych.

7.Zaopatrzenie wwodę (w tym także dla celów przeciwpożarowych) zprojektowanej gminnej sieci
wodociągowej o średnicy min. llOmm. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody do
cmsu wybudowania gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

8.Na terenach zabudowy rolniczej, uslugowej irekreacyjnej nie powodujących zanieczyszczenia wód
opadowych, dopuszcza się powierzchniowe zagospodarowaniewód opadowych wgranicach wlasnej dzialki
budowlanej, zgodne z obowiązującymiprzepisami odrębnymi;
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9. Odprowadzenie ścieków bytowych do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy mrociągów min
400mm. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do bezodpływowych, szczelnych, okresowo
opróżnianych zbiorników lub przydomowych (indywidualnych lub zespołowych) oczyszczalni ścieków (o ile
pozwalają na to warunki gruntowe). Obowiązuje nakaz przyłączenia szczelnych zbiorników na ścieki do sieci
kanalizacji sanitarnej w trakeiejej realizacji.

IO. Gospodarka odpadami — konieczność zbiórki odpadów w ramach poszczególnych dzialek (nalezy
przewidzieć miejsca na pojemniki, związane ze zbiórką odpadów) oraz zorganizowany ich wywo'z na
spelniające wymogi ochrony środowiska składowisko, w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

ll. Zaopatrzenie w energię elektryczną ios'wietlenie dróg poprzez elektroenergetyczną sieć kablową lub
napowietrzna, zasilaną z istniejącej i projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, przy zachowaniu
obowiązujących przepisów odrębnych, i z zachowaniem zasad:

1) lokalizacja urądzeń elektroenergetycznych (np. obiekty liniowe typu linia napowietrzna |ub/i kablowa)
głównie w istniejących czy projektowanychpasach drogowych, liniach rozgraniczającychdrógjak rowniez
na terenach innego przeznaczenia;

2) zasilanie obiektów odbywać się będzie poprzez złącza kablowe z ukladami pomiarowymi umieszczonymi
w granicach działki;

3) lokalizacja nowych budowli typu stacja transformatorowa SN/nN Slupowa i/lub budynkowa glownie
wistniejących czy projektowanych pasach drogowych, liniach rozgraniczających drog jak również na
terenach innego przeznaczenia, zmożliwością wydzielenia odrębnej działki oniezbędnej powierzchni,
z zapewnieniem dostepu do drogi publicznej;

4) dla istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych zarówno napowietrznych jak i kablowych
ustala się strefy ochronne zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) lokalizacja budowli typu stacja transformatorowa iinnych urządzeń elektroenergetycznych nie wymaga
zmiany ustaleń planu,
12. Zaopatrzenie w cieplo z indywidualnychźródeł, z zastosowaniemwysokosprawnych,proekologicznych

rozwiązań (› niskich emisjachzanieczyszczeńdo środowiska.

13.Zabezpieczenie wlacza telekomunikacyjne ~ poprzez istniejące iplanowane sieci. realizowane
w roznych technologiach, w tym bezprzewodowej.

l4. Wszelkie działania związane zpnebudowa imodernizacją urządzeń melioracyjnych (projekt ijego
realizacja) na terenie objętym planem muszą być realizowane wtrybie imkresie określonym
w obowiązujących przepisachodrębnych.

15. Możliwość realizacji innych elementów infrastruktury technicznej, np. systemowświatłowodowych.

Rozdział 3.
Przepisy szczegółowe

@ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami RM (od lRM do 7RM) ustala się:
l)przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa, wgospodarstwach rolnych, hodowlanych

i ogrodniczych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa wzakresie agroturystyki iuslug podstawowych
nieuciązliwych, obiekty obslugi rolnictwa;

2. Zasady zagospodarowaniaterenu:
]) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
2) obsługa komunikacyjnabezpośrednia z przyległych dróg wewnętrznych;
3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z @8. pkt 5) uchwały;
4) wskaźnik intensywności zabudowy od 0.2 do 0,5;
5)prowadzona działalnośc usługowa nie może powodować przekroczenia standardów środowiska poza
terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;

6) zabudowa usługowa jako wbudowanaw budynki mieszkalne lub jako wolnostojąca;

ld: 905EAEEB~4 l40-4977-BSA9-FZFOC5 lóEFIA. Uchwalony Strona 7



7) dopuszcza się realizację zabudowy z zakresu funkcji dopuszczalnej na odrębnych działkach;
8) adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy i przebudowy w ramach
dopuszczalnego przeznaczenia i z zachowaniem zasad kształtowaniazabudowyw pkt 3.;

9) dopuszczalny poziomhalasuw środowiskujak dla terenówmieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Zasady kształtowaniazabudowy:

i) maksymalna wysokość zabudowymieszkaniowej i usługowej do 12m;

2) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych w zabudowie zagrodowej do 7m;

3) maksymalna wysokośćobiektów i urządzeń służących do obsługi produkcji rolniczej (np. silosy) do I5m:

4) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe okącie nachylenia połaci dachowych od 30” do 45”;
główna kalenica dachu: dowolnadla wszystkich budynków;

5) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych od 8m do 18m.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

I) minimalna powierzchniadziałki o funkcji zagrodowej 2000m1;
2) kąt położenia granic działek w stosunkudo pasa drogowego: od 70D do 90”;

3) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 22m.
5. Minimalna powierzchnianowo wydzielanych działek budowlanych- 2000m2.
@ 18. 1. Dla terenu oznaczonegona rysunku planu symbolem lU.ML ustala się:

]) przeznaczenie podstawowe - zabudowausługowaw zakresie: gastronomii, hotelarstwa; zabudowa rekreacji
typu pensjonatowego;

2) przeznaczenie dopuszczalne — zabudowamieszkaniowadla właściciela lub zarządzającego nieruchomością
oraz obiektów zamieszkaniazbiorowego.
2. Zasady zagospodarowaniaterenu:

[) nieprzekraczalna linia zabudowyw odległości 10m od granicy terenu istniejącej drogi wewnętrznej IKDW
i w odległości [2 rn od granicy terenu lasu, zgodnie z rysunkiem planu. W pozostałych przypadkach
obowiazuja ustaleniazawarte w przepisachodrębnych;

2) obsługa komunikacyjnabezpośredniaz przyległych drogi wewnętrznej;

3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z 58. pkt 5) uchwały;

4) wskaźnik intensywności zabudowyod 0,05 do 0,5;

5) prowadzona działalnośc usługowa niemoze powodować przekroczenia standardów środowiska poza
terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;

6) zabudowa mieszkaniowajako wbudowanaw budynek usługowy lub jako budynekwolnostojący;
7) dopuszczalny poziom hałasu w środowiskujak dla terenów zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej;
8) zabudowa garażowa i gospodarczamoze być realizowanajako wbudowana lub zespolona z bryłą budynku

o funkcji podstawowej lub jako budynek wolnostojący;

9) stosowanie zharmonizowanej kolorystyki elewacji imateriałów wykończeniowychwszystkich budynków
zlokalizowanych na działce;

10) Sposób zagospodarowaniaterenu musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie drog pożarowych oraz
przeciwpożarowego zaopatrzeniaw wodę.

3. Zakaz lokalizowania:

[) zakładów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) przedsięwzięć mogacych zawsze oddziaływać znacząco na środowisko, w rozumieniu przepisów
odrębnych za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastmkturytechnicznej i dróg;

3) przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad mbudowy
i zagospodarowania na terenie NadwkrzańskiegoObszaruChronionego Krajobrazu;
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4) tymczasowych obiektów budowlanych.
4. Zasady kształtowaniambudowy:

l) maksymalna wysokość zabudowymieszkaniowej,usługowej ] rekreacyjnej o wysokości kalenic do 12m;
2) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych do 7m;
3) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe okącie nachylenia połaci dachowych od 300 do 45”;glówna kalenicadachu: dowolna;
4) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych od 9m do 18m, budynków usługowych od l0m do30m.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
]) brak wskazania nieruchomościobjętych obowiazkiemprzeprowadzeniascalenia i podzialu;
2) możliwość przeprowadzenia scalenia a następnie podzialu nieruchomości z zachowaniem regulacjiwynikających z przepisówodrębnych, przy zachowaniuparametrówpodanych poniżej;
3) minimalna powierzchnianowowydzielanej dzialki 1600m7;
4) kąt polozenia granic dzialek w stosunkudo pasa drogowego: od 700 do 90”;
5) szerokość frontu dzialki nie mniejsza niż 80m.
5 19. i. Dla terenu oznaczonegona rysunku planu symbolem ZL (od lZL do 8ZL) ustala się:

]) przeznaczenie podstawowe: tereny leśne.
2, Zasady zagospodarowaniaterenu:

!) utrzymanie istniejących kompleksów leśnych;
2) zakaz zabudowy kubaturowej;
3) gospodarkę na terenach lasów zgodnie z planami urządzenia lasów;
4) przy zagospodarowaniuterenów konieczność uwzględnienia istniejących sieci infrastruktury technicznejoraz cieków wodnych, urządzeń irowo'w melioracyjnych, zgodnie zobowiazującymi przepisamiodrębnym.

3. Na terenach laso'w dopuszcza się możliwość:
]) lokaliucje obiektów zwiazanych z gospodarką leśna i eksploatacją Iaso'w;
2) urządzania ciągów spacerowych i szlaków turystycznych;
3) utrzymanie istniejących oczek wodnych i łąk śródleśnych.
4, Szczególowe zasady i warunki podzialu i scalania nieruchomościobjętych planem miejscowym.

l)nie ustala się szczegółowych zasad podzialu nieruchomości dla terenów leśnych, podzialo'w nalezydokonywać zgodnie z przepisami odrębnymi.
$ 20. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem ZLD (od 1ZLD do 14ZLD) plan ustala:

l) przeznaczenie podstawowe— tereny pod miesienie wyznaczonych gruntów rolnych o najniższych klasachbonitacyjnych i nieużytków;
2) przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących gospodarowaniaw Obszarze NadwkrzańskiegoChronionego Krajobrazu;
3) zakaz zabudowy kubaturowej i urządzeń infrastruktury technicznej;
4) przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących sieci infrastruktury technicznejoraz cieków wodnych, urządzeń irowów melioracyjnych, zgodnie zobowiązującymi przepisamiodrębnym.

2, Zasady i warunki podzialu nieruchomości.
1) Zgodnie z przepisami odrębnymi.

521. i. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem lR (od lR do SR) ustala się:
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]) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne;

2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny zalesień na glebach o klasach bonitacyjnychVI i Vlz; tereny nowych
siedlisk rolniczych dla gospodarstwo wielkości powyżej średniej powierzchni gospodarstwaw gminie.
2. Zasady zagospodarowaniaterenu:

]) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
2) obsluga komunikacyjnabezpośrednia z przyległych drog wewnętrznych;
3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z 58. pkt 5) uchwały;
4) wskaźnik intensywności zabudowyod 0,2 do 0,5;
5) dopuszcza się realizację zabudowy z zakresu funkcji dopuszczalnej na odrębnychdziałkach;
6) dopuszczalny poziom hałasuw środowiskujak dla terenów mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Zasady kształtowaniazabudowy:
[) maksymalna wysokość zabudowymieszkaniowej do 12m;

2) maksymalna wysokość budynkow garażowych i gospodarczychw mbudowie zagrodowej do 7m;
3) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe okacie nachylenia polaci dachowych od 30„ do 45”;
główna kalenicadachu: dowolna dla wszystkich budynków;

4) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych od Sm do 18m.

4. Szczególowe zasady i warunki podzialu i scalania nieruchomości objętych planem miejscowym:
l)nie ustala się szczególowych zasad podzialu iscalania nieruchomości dla terenów rolnych, podziałów
należy dokonywać zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdzial 4.
Przepisy przejściowe i końcowe

5 22. W celu zapewnienia warunków ochrony ludności w sytuacji zagrożeniaustala się:
]) konieczność uwzględnieniawymogów obrony cywilnej zgodnych z przepisami odrębnymi przy realizacji
zabudowy;

2) możliwość lokalizacji na obszarzeobjętym planem urzadzeń sygnalizacji alarmowej obrony cywilnej.
5 23. Ustala się następujący sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania,urządzania i użytkowania

terenów:

[) do czasu zabudowy i zagospodarowania poszczegolnych terenow zgodnie z określonym w planie
przeznaczeniem moznaje tymczasowo użytkować w sposóbdotychczasowy;
524. Ustala się jednorazową oplate z tytulu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem

niniejszego planu w wysokości:

]) 10 % dla terenu RM;
2) 20 % dla terenu U.ML;
3) 1 % dlaterenu R;

525.1.Uchwala wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwala podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
do uchwały NR III/25/2018
RADY MIEJSKIEJW GLINOJECKU
: dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.

Realizując ustalenia zawarte w art. 20 ust, 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. gmina przewiduje następujące wydatki związane
z realizacją infrastruktury technicznej zgodnie z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyy'nym Dzia/y,
gmina Glinojeck (zawarte w Prognozie skutków finansowych uchwalenia „Miejscowego
planu ..."), które będą realizowanew sposób następujący:

Zadanie 1. — przejęcie na rzecz Gminy gruntów pod drogi publiczne w perspektywie 10 lat,

szacowany koszt: 10 OOOZł;

W/w wielkości zostaną uściślone na etapie sporządzania dokumentacji projektowo -

kosztorysowej oraz operatów szacunkowych dotyczących wyceny gruntów, celem wykupu
przez gminę.

Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWDDN CL w zmar
Ar

(::,/.n;- SkA—21.
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UZASADNIENIE
Do sporządzenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennegoobsmru zlokalizowanego w
obrębie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck przystąpiono na podstawie uchwałyNr XVll/I8S/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpieniado sporządzenia miejscowego planu mgospodarowaniaprzestrzennego obszaru zlokalizowanego w
obrębie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do
ustanowienia, którego uprawnia Rade Miejską w Glinojecku ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekstjednolity: Dz. U, z 2017r. poz. 1073).
Granice planu obejmują obszar o powierzchni ok. 113 ha, w skład którego wchodzą tereny wsi
Działy.

Stosownie do art. 20 ust ] ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym Rada Miejska
w Glinojecku stwierdziła, że przyjęte w projekcie rozwiązania nie naruszają ustaleń aktualnego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck,
przyjętego uchwałą Nr XXV/213/02 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26.06.2002 roku.
Studium w obszarze planu wyznacm strefę rozwoju funkcji leśno rolnych oraz wyodrębnia
nastepujące tereny:
[) tereny lasów i zadrzewień,
2) tereny planowanychdolesień,
3) tereny użytków zielonych 0 niższych klasach bonitacyjnych.

Ustalenia planu realizują wymagania wynikające z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (tekst jednolity; Dz. U. z 2017r. poz. l073)

Wymogi określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w niniejszym projekcie planu miejscowego uwzględniono w
sposób nastepujący:
]) wymogi ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury - poprzez ustalenie

przeznaczenia terenów oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, a także
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w sposób
harmonizujący z istniejącym zainwestowaniem i zabudową bezpośredniego sąsiedztwa.

2) walory architektoniczne i krajobrazowe - poprzez określenie w treści uchwały zasad ochrony i

kształtowania ładu przestrzennego, zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenów, zasad lokalizacji zabudowy w stosunku do dróg gminnych wewnętrznychoraz przezokreślenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych,

3) wymagania ochrony środowiska - poprzez określenie w treści uchwały zasad ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wyrażające się m.in. zakazem lokalizacji
realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych
w przepisach odrebnych z zakresu ochrony środowiska, z wyłączeniem zabudowy
mieszkaniowej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury, w szczególności
budowy i modernizacji dróg, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej przy zachowaniu
przepisów odrębnych, a ponadto obowiązkiem ochrony powietrza atmosferycznego. wód
podziemnych oraz ustaleniem minimalnego udzialu procentowego powierzchni biologicznie
czynnej,

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego: brak obiektów o walorach kulturowych z
wyjątkiem dwóch krzyży przydrożnych.
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5) wymagania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i mienia: ustalono minimalnąpowierzchnię działki budowlanej i wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w celuzachowania standardów zamieszkania oraz odpowiednie parametry dróg wewnetrznych,umożliwiające działania ratunkowe,
6) walory ekonomiczne przestrzeni: zmiana przeznaczenia terenu przyczyni się do aktywizacjigospodarczej wsi i spowoduje wzrost podatku od nieruchomości,
7) prawo własności: tereny są własnością prywatną i będą mgospodarowane zgodnie z ich

przeznaczeniem w planie miejscowym i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa — w obszarze planu ustalono obowiązekdostosowania dróg wewnetrznych. sieci i urządzeń mopatrujących w wodę i urządzeńtelekomunikacyjnych, do działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, zgodnie wymaganiamiprzepisów dotyczących obronności państwa,
9) potrzeby interesu publicznego: zostały zabezpieczone poprzez określenie prawidłowychparametrów dróg oraz ograniczenie uciążliwości funkcjonowania obiektów i urządzeń dogranic wyznaczonegoterenu,
lO) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej: planowana zabudowa bedziezaopatrywana w media z istniejących i projektowanych wzdłuż drogi gminnej systemówinfrastruktury technicznej; na obszarze planu i w jego sąsiedztwie nie występują sieci

szerokopasmowe,
ll)zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zachowaniejasności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez:
a) podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia planumiejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wyłożeniu tychdokumentów do publicznego wglądu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia oraz

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku ijegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania naśrodowisko - w formie ogłoszeń w prasie, obwieszczeń zamieszczonych na tablicyogloszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,
b) umożliwienie składania wniosków i uwag do planu miejscowego i prognozyoddziaływaniana środowisko. w tym przy użyciu drogi elektronicznej.
c) udostępnienie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania naśrodowisko do publicznego wglądu oraz na żądanie drogą elektroniczną,
d) przeprowadzeniedyskusji publicznej,

12)potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności:
w obszarze planu problem zaopatrzenia w wodę do picia oraz na cele przeciwpożarowe
zapewniono poprzez ustalenia mówiące o możliwości przyłączenia obiektów do sieci
wodociągowej; ponadto sieci i urządzenia zaopatrujące w wodę, muszą spełniać wymagania wsytuacja kryzysowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, określając przeznaczenie terenu wyważono interes publiczny i interesy prywatne. atakże wzięto pod uwagę analizy ekonomiczne (zawarte w prognozie skutków finansowychuchwalenia planu), środowiskowe (przeprowadzono procedure strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, uwzględniono uwarunkowania wynikające z opracowania ekolizjograficznegogminy) i społeczne (aktywizacja gospodarcza).
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Zgodnie z art. ] ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przy sytuowaniu nowej zabudowy uwzględniono wymagania ładu przestrzennego,efektywne gospodarowanie przestrzenią orazjej walory ekonomiczne poprzez:a) kształtowanie struktury przestrzennej w nawiązaniu do sąsiedztwa przy istniejących układach

komunikacyjnych - minimalizowanie transportochłonności,
b) ze względu na niewielkie zainwestowanie osadnicze nie przewiduje się objęcia

przedmiotowego terenu systemami transportu zbiorowego.
c) rozwiązania przestrzenne ułatwiające przemieszczanie pieszych i rowerzystów zapewniająodpowiednie szerokości istniejących drog,
d) nową zabudowę zlokalizowano w oparciu o istniejąca zabudowę z dostępem do sieci

komunikacyjnej i istniejących systemów infrastruktury technicznej.
Przedstawiony projekt planu obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Działy, gminaGlinojeck jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck.
Wpływ na finanse publiczne gminy w zakresie wydatków nie będzie znaczący i ponadto rozłożonyw czasie, natomiast z tytułu zmiany przeznaczenia wzrosną dochody budżetu gminy; powyższezostało przedstawione w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu ijako załącznik nr 2 doUchwały.

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. I ustawy z dnia 27 marca o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym
Stosownie do wymogów art. 32 ust. ] ustawy o planowaniu i mgospodarowaniu przestrzennym,wójt, burmistrz albo prezydent dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonego przez siebie
rejestru wniosków dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
Projekt planujest zgodny z wynikami „Analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck oraz planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego"przyjętej Uchwałą Nr XVll/ 176/2017 Rady Miejskiej w
Glinojecku z dnia 30 czerwca2017r., która Wykazała koniecznośc uchwalaniakolejnych
miejscowych planówzagospodarowaniaprzestrzennego.
Sporządziała:

Sylwia Koziatek
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