
RADA MIEJSKA
w Glinojecku

UCHWAŁA NRVII/500019
RADYMIEJSKIEJW GLINOJECKU

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla
obszaru polożonegow obrębie KondrajecSzlachecki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U„ z2019 r. poz, 506), oraz art. 20 ust. l i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z20l8r. poz.l945 ze zmianami), w zwiąńtu
z uchwalą Rady Miejskiej w Glinojecku Nr XXII/2330013 z dnia 7 listopada 20l3 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów
położonych w obrębach: Dukt-Krusz, Kondrajec Szlachecki, Żeleźnia, po stwierdzeniu zgodności ze „Studium
uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennegomiasta igminy Glinojeck” przyjętego uchwałą
Rady Miejskiej w Glinojecku Nr XXV/ZI3/02 zdnia 6czerwca 2002 r, Rada Miejska wGlinojecku.
postanawia. co następuje:

R 0 Z D Z I A Ł ]
Ustalenia ogólne

5 ]. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru
polozonego w obrębieKondrajec Szlachecki, o powierzchni ok. 6 ha, zwany dalej planem.

@ 2. Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennegosklada sie z następujących, integralnych części:

|) części tekstowej, stanowiącej treść niniejszej uchwaly, składającej się z czterech rozdziałów:
[. ustalenia ogólne,

Il. ustalenia dotyczące calego obszaru objętego planem.

[II. ustalenia szczegółowedotyczącewyznaczonych terenów:

lV. ustalenia końcowe;

Z)części graficznej, na którą składa się rysunek wskali l:!OOO, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący
załącznik nr l do uchwały;

3) romrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiącego załącznik nr
2 do uchwały;

4) rozstrzygnięć dotyczących sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań wlasnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiących zalącznik
nr 3 do uchwały.

53. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

]) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekstjednolity Dz, U. z 2018r. pozrl945 ze zmianami);

2) przepisach odrębnych — należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) planie ~ należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w 5 [ niniejszej uchwały;

4) uchwale — należy przez to rozumieć niniejszauchwalę;
5) rysunku planu - należy przez to rozumieć integralną część planu, rysunek w skali I : l000, stanowiący
zalącznik nr l do uchwaly;

6) symbolu — należy przez to rozumieć symbol terenu funkcjonalnego lub terenu komunikacji określony
odpowiednio symbolem literowym i numerem, wyróżniającymgo spośród innych terenów;

7) terenie —— należy przez to rozumieć teren funkcjonalny lub teren komunikacji
dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymioraz określony symbolem
terenu zgodnie z rysunkiem planu;
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8) linii rozgraniczającej ~ należy przez to rozumieć linie będącą granicą pomiędzy terenami oróznym
sposobie użytkowania, zagospodarowania lub róznym przeznaczeniu podstawowym ( różnej funkcji ),

w tym również pomiędzy terenami dróg a terenami przeznaczonymi pod zabudowę;

9) wskaźniku zabudowy — należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni zabudowywszystkich budynków
na działce budowlanej w odniesieniudo powierzchni tej dzialki;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy — należy przez to rozumieć linię ustaloną niniejszym planem,
określającą najmniejszą dopuszczalną odległość plaszczyzny elewacji noworealizowanegoobiektu od linii
rozgraniczającej terenu, krawędzi jezdni ulicy lub granicy działki, z pominięciem logii, balkonów, wykuszy
wysuniętych poza obrys budynku oraz elementów wejść do budynków (schodów, podestów, pochylni dla
niepełnosprawnych i zadaszeń) - o głębokości do I,5m, kondygnacji podziemnychbudynku oraz obiektów
infrastruktury technicznej;

l l) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie,któremusi przeważać na danym
terenie - nie może obejmować mniej niz 70% powierzchni zabudowy zlokalizowanych na tym terenie
budynków;

lZ) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które nie moze przeważać na
danym terenie - nie może obejmować więcej niz 30% powierzchni zabudowy zlokalizowanych na tym
terenie budynków;

13) proekologicznych systemach cieplnych - należy przez to rozumieć systemy cieplne, które nie powodują
przekroczenia dopuszczalnych emisji gazów i pyłow, określonych w obowiązujących przepisach
odrębnych,w szczególnościwykorzystujące: gaz ziemny |ub płynny, olej opałowy niskosiarkowy, energię
elektryczną, słoneczną, itp,

5 4. Celem regulacji zawartychw planie jest określenie:

]) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przemaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowaniaładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

4) zasad kształtowaniakrajobrazu;

5) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytków, wtym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury
wspólczesnej;

6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną iminimalną
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni calkowitej zabudowy wodniesieniu do powierzchni
działki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej wodniesieniu
do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do
parkowania, wtym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych wkartę parkingową
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

7) granic isposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów,

8)szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia wich uzytkowaniu.
w tym zakazzabudowy;

9) zasad modemimcji. rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

IO) sposobu i terminów tymczasowegozagospodarowania,nrządzaniai użytkowaniaterenów;

ll)stawek procentowych, na podstawie których ustala się jednorazowa opłatę ztytułu wzrostu wartości
nieruchomości na skutek uchwaleniaplanu.

5 5. Na obszarzeobjętym planem nie zachodzą przeslanki do określenia:

]) wymagań wynikającychz potrzeb kształtowaniaprzestmeni publicznych,

2) terenow górniczych. atakże obszarów szczególnego zagrozenia powodzią, obszarów usuwania się mas
ziemnych, krajobrazow priorytetowych określonych waudycie krajobrazowym oraz wplanach
zagospodarowaniaprzestrzennegowojewództwa:
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i 3) szczegółowych zasad i warunkówscalania i podzialu nieruchomości;
l

@ 6. Rysunek planu obowiązujew zakresie ustaleń:
l

]) granic obszaru objętego planem;
2) linii rozgraniczającychtereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

l 3) nieprzekraczalnych linii zabudowy terenu;
j 4)przeznaczenia terenu funkcjonalnego, określonego odpowiednio symbolem literowym inumerem
, wyróżniającym spośród innych terenów: R;
. 5) wymiarowania w metrach.
ji R 0 Z 1) Z 1 A L 11

Ustalenia dotyczące calego obszaru objętego planem

57. Wyodrębnia sie teren oróżnym przeznaczeniu iróznych zasadach zagospodarowania, oznaczone
l odpowiednimi symbolami i liniami rozgraniczającymi,zgodnie z rysunkiem planu:

1. Teren upraw rolnych izieleni nieurzadzonej, z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej.
oznaczony na rysunkuplanu symbolem R.Z,

@ 8. Znsady ochrolyi kształtowania ladu przestrzennego.
]. Obiekty i urządzenia na terenie funkcjonalnym należy realizować w sposób zgodny z ustaleniami planu

w zakresie warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, z przepisami określonymi dla terenu
funkcjonalnego, z obowiązującymiprzepisami odrębnymi ] zasadami współżycia społecznego.

2, Stosowanie działań porzadkujacychw zakresie ujednolicenia elementów przestrzeni ogólnodostępnych
(ogrodzenia, zieleń, znaki systemu informacji),

3. Stosowanie rozwiazań przestrzennych, architektonicznych itechnicznych zapewniających dostępność
terenów, budynków i urządzeń dla osób starszych ] niepelnosprawnyeh.

4. Określa się zasady lokalizowania budynków poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych
linii zabudowy.

5 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
]. Dla terenu objętego planemzakaz lokalizacji:

, l)przedsiewzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych wprzepisach
* odrebnych;
i 2) przedsięwzięć, które nie spełniają wymogów przepisow odrębnych dotyczących zasad zabudowy

izagospodarowania wObszarze Chronionego Krajobrazu, za wyjątkiem dróg oraz sieci iurządzeń
j infrastmktury technicznej.

i

2.W celu ochrony środowiska. prawidlowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się następujące nakazy i zakazy:

I)zakaz stosowania rozwiąmń mogących stanowic bariery ekologiczne, utrudniające przemieszczanie się
gatunków;

2) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń oraz prowadzeniadzialalności,mogących powodować przekroczenia
obowiązujących standardów jakości środowiska (w tym dopuszculnych poziomów halasu, wibracji
i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego),poza terenem dzialki budowlanej, na której są wytwarzane
i do której inwestor posiada tytul prawny;

3) przy zagospodarowaniu terenów obowiązek stosowania norm dopuszczalnych poziomów halasu
w środowisku zawartychw przepisach odrebnych;

4) ograniczenie uciążliwości akustycznych pochodzących ze żródel hałasu 0 natężeniu ponadnormatywnym,
glownie na obszarach zamieszkalych. poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmianą technologii
i urządzeń.

I 3.Zakaz odprowadzania ścieków do gruntu, cieków wodnych, wód powierzchniowych ido urzadzeń
| melioracyjnych.

ld: 8AB7ZBÓF~4EEF—49BE-A026-954OEF55CA IC. Podpisany Strona 3



4. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej Dopuszcza się
realizację przydomowych lub grupowych oczyszczalni ścieków. Jako rozwiązanie tymczasowe, jedynie do
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się funkcjonowanie bezodpływowych. szczelnych,
opróżnianych okresowozbiorników ścieków.

5. Obowiązek zgodnego zzasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów › gromadzenie
odpadów wurządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, zgodnie zobowiazującymi przepisami
odrębnymi.

6. Ochronę istniejących cieków wodnych iurządzeń melioracyjnych. Wszelkie działania związane
zprzebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami lub liniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej
rowów należy przeprowaduc zgodnie z obowiązującymiprzepisami odrębnymi.

7. Stosowaniew nowych i przebudowywanychobiektach, wysokosprawnych.proekologicznych systemów
cieplnych. o niskich emisjach zanieczyszczeńdo środowiska.

8. Ochronę iutrzymanie wmaksymalnym stopniu istniejących zadrzewień. zakrzewień, gmp zieleni
i pojedynczych drzew. przy uwzględnieniupodstawowej funkcji terenów.

9. Ochronę i otoczenie opieką starodrzewu(okazałych, starych drzew lub zespołów. grup drzew i krzewów
o wysokiej wartości przyrodniczej i krajobrazowej).

10. Minimalny udzial terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej został określony
w ustaleniach szczegółowych, zawartychw rozdziale lll.

& 10. Zasady kształtowania krajobrazu.
i. Zagospodarowanie terenu objętego planem w sposób uwzględniający otoczenie przyrodnicze, zgodnie

z ustaleniami dotyczącymi zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zawartymi w 5 9 oraz ustaleniami
szczegółowymi dla wyznaczonegoterenu.

2. Zastosowanie architektury, która niekonkuruje zotoczeniem przyrodniczym, zastosowaniem
zharmonizowanej dla wszystkich obiektów na dzialce budowlanej kolorystyki elewacji imateriałów
wykończeniowych.

5 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
]. Ochrona zabytku archeologicznegow granicach stanowiska archeologicznego,oznaczonego na rysunku

planu specjalnym symbolem. Podejmowanie działań wobszarach lub przy obiektach objętych ochroną
konserwatorską. wymaga stosowania obowiązujących przepisów odrębnych wzakresie ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami oraz prawa budowlanego.

glz. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów, określa się
indywidualnie w ustaleniachszczegółowych,zawartychw rozdziale III.

l.Dopuszeza się możliwość wydzielania działek opowierzchni innej niż wskazane wustaleniach
szczegółowychw przypadku:

l) wydzielania dzialek na lokalizacjęobiektów infrastruktury technicznej;
2) wydzielania dzialek o nieregularnymkształcie.

(i 13. Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
przepisów odrębnych.

I. Przy realizacji zainwestowaniana tereniewyznaczonymniniejszym planem — koniecznośćuwzględnienia
NadwkrzańskiegoObszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie zrozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego
nr 24zdnia 15.04.2005 roku wsprawie Nadwkrzańskiego Obszam Chronionego Krajobrazu (zmienionego
późniejszymi rozporządzeniami).

& 14. Szczególnewarunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia wich użytkowaniu.
1. Przy zagospodarowaniu terenów położonych w sąsiedztwie sieci iurządzeń infrastruktury technicznej,

w szczególności linii elektroenergetycznych średniego napięcia l5 kV należy uwzględnić ograniczenia
wynikającez norm i przepisówodrębnychobowiązującychw tym zakresie.

5 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.
[. Obsługa komunikacyjnaterenu objętego planem poprzez istniejący w sąsiedztwie układ drogowy.
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2. Konieczność zapewnienia wramach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny miejsc
postojowych dla samochodówosobowych związanychz funkcją terenu,

3, Przy zagospodarowaniu terenów dróg dojazdowych ustala się konieczność uwzględnienia istniejących
elementów infrastruktury technicznej, Wszelkie działania znimi związane należy wykonywać wtrybie
i zakresie określonym w obowiązującychprzepisach odrębnych;

4. Przy zagospodarowaniu terenów dróg dojazdowych konieczność uwzględnienia istniejących cieków
wodnych, rowów melioracyjnychoraz sieci drenarskiej,zgodnie z ustaleniamizawartymiw lj 16, pkt 19.

516. Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemów iufrnstruktury technicznej.
W oparciu osieci istniejące iprojektowane ustala się zasady wyposażenia terenu wsieci iurządzenia
infrastruktury technicznej:

]. Docelowe wyposażenieterenu w sieci w przypadku realizacji zabudowy siedliskowej:

i) wodociągową,
2) kanalizacji sanitarnej,

3) kanalizacji deszczowej,

4) elektroenergetyczną,

5) telekomunikacyjną.

2. Na terenach objętych planem dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
oraz utrzymanie istniejącego uzbrojenia terenu, zmożiiwośeią jego modernizacji, rozbudowy iprzebudowy
przy zachowaniu obowiązującychprzepisówodrębnych.

3. Przy zagospodarowaniuterenu objętego planem koniecznoścuwzględnieniauwarunkowańwynikających
z przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie wymaganych odrębnymi
przepisami odległości obiektów od tych sieci oraz wzajemnych odległości pomiędzy nimi.

4. Planowane przewodowe sieci infrastruktury technicznej należy wykonywać jako podziemne lub
napowietrzne. poprzez przedłużenie istniejących w sąsiedztwie sieci, przy zachowaniu innych ustaleń planu
oraz przepisów odrębnych.

5.Zaopatrzenie wwodę (w tym także dla celów przeciwpożarowych) zistniejącej gminnej sieci
wodociągowej, zgodne z obowiązującymiprzepisami odrębnymi.

6. Dopuszcza się realizację indywidualnychujęć wody, zgodne z obowiązującymiprzepisami odrębnymi.
7. Każda działka powinna posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją

i sposobem zagospodarowaniadziałki.

8. Odprowadzenie wód opadowych - wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenach
zabudowanych należy odprowadzić powierzchniowolub docelowo do systemu kanalizacji deszczowej,zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

9.Na terenach zabudowy niepowodujących zanieczyszczenia wód opadowych, dopuszcza się
powierzchniowe zagospodarowanie wód opadowych wgranicach własnej działki budowlanej, zgodne
z obowiązującymi pmepisami odrębnymi.

10. Obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznychw ramach terenu do którego
inwestor posiada tytul prawny.

i ]. Dopuszcza się tymczasowe studnie chłonne lub inne rozwiązania techniczne, zgodne z obowiązującymi
przepisami odrębnymi.

12. Odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo poprzez zbiorczą siec' kanalizacji sanitarnej do
gminnego systemu kanalizacji sanitarnej ido najbliższej oczyszczalni ścieków, zgodnie zobowiązującymi
przepisami odrębnymi.

l3. Do chwili realizacji sieci kanalizacyjnej, jako rozwiązanie tymczasowe, dopuszcza się możliwość
odprowadzania ścieków sanitarnych do bezodpływowych, szczelnych, okresowo opróżnianych zbiornikow
(ścieki wywożone wozami asenizaeyjnymi do najbliższego punktu zlewnego) lub przydomowych
(indywidualnych lub zespołowych)oczyszczalni ścieków, zgodnie z obowiązującymiprzepisami odrębnymi.
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14. Gospodarka odpadami — konieczność zbiórki odpadów wramach poszczegolnych działek (nalezy
przewidzieć miejsca na pojemniki, związane ze zbiórka odpadów) oraz zorganizowany ich wywóz na
spełniające wymogi ochrony środowiskaskładowisko,w sposób zgodny z przepisami odrębnymi,

15. Zaopatrzenie wenergię elektryczną poprzez elektroenergetyczną sieć kablową lub napowietrzna,
zasilaną z istniejących stacji transformatorowych,przy zachowaniuobowiązującychprzepisówodrębnych.

16. Przy zagospodarowaniu terenów konieczność uwzględnienia istniejących linii elektroenergetycznych
SN 15 kV ~ nieprzekraczalnalinia zabudowyw odległości 7,5 m w obie stmny od osi w/w linii.

17. Zaopatrzenie w ciep-lo z indywidualnychźródeł. z zastosowaniemwysokosprawnych,proekologicznych
rozwiązań o niskich emisjach zanieczyszczeńdo środowiska.

18.Zabezpieczenie włącza telekomunikacyjne - poprzez istniejące iplanowane sieci, realizowane
w róznych technologiach, w tym bezprzewodowe.

I9. Dla terenów wód powierzchniowych irowów melioracyjnych oraz terenów do nich przyległych plan
ustala:

„obowiązekzachowania i utrzymaniadrożności istniejących odkrytych rowów melioracyjnych,
2) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do istniejących rowów otwartych w odległości mniejszej niż

3 m od krawędzi rowu;
3) możliwość lokalizowaniazabudowyw odległościnie mniejszej niż 5 m od granicy rowu,

20. Mozliwość realizacji innych elementów infrastruktury technicznej,np. systemów światłowodowych.

5 17. Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów.

LW niniejszym planie nieustala się innego, poza dotychczasowym, sposobu tymczasowego
zagospodarowaniaterenow.

& 18. Stawka procentowa.
[. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do naliczania opłat : tytułu wzrostu wartości nieruchomości

w związku z uchwaleniemplanu, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniuprzestrzennym,została określonaw ustaleniachszczegółowych,zawartychw rozdziale lll.

R 0 Z D Z I A L lll
Ustalenia szczegolowedotyczące wyznaczonych terenów

@ l9, Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

R. Z - pow. ok. 5,8] ha, ustala się:

I.Przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze (uprawy polowe, laki, pastwiska, zadrzewienia
i zakrzewienia śródpolne);

2, Przeznaczenie uzupełniające— dopuszczenie realizacji zabudowy zagrodowej;
3. Możliwość realizacji obiektówprodukcji zwierzęcej o wielkości obsady do 40 DJP.
4. Zakaz lokalizowania:

„przedsięwzięć mogacych zawsze znacmco oddziaływać na środowisko, wrozumieniu przepisow
odrębnych, Lawyjątkiem dróg oraz sieciiurządzeń infrastruktury technicznej,

2) przedsięwzięć, które niespełniają wymogów przepisów odrębnych dotyczących zasad zabudowy
i mgospodarowaniaw ObszarzeChronionego Krajobrazu,

3) tymczasowych obiektów budowlanych zwylączeniem obiektów sezonowych związanych z prowadzeniem
gospodarstwa.

5. Dopuszcza się lokalizację:

]) w obszarze wyznaczonym na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy - obiektów
gospodarczych związanych z hodowlą, chowem zwierzat iprodukcją rolną, w tym mozliwość lokalizacji
nowych siedlisk rolniczych,

2) zbiornikówwodnych i urządzeń melioracji,
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3) terenów zieleni i ogródkówdziałkowych,

4) dróg gospodarczych dojazdowychdo pól,

5) elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i ro1nictwa;

6. Dla zabudowy zagrodowej, dopuszczonej na terenach rolnych, ustala się:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu a w pozostalych przypadkachobowiązują
ustalenia zawarte w przepisachodrębnych;

Z) minimalna powierzchniadzialki zagrodowej — 0,5 ha;

1) intensywność zabudowy: maksimum 0.30. minimum 0,05,

2) wskaźnik mbudowy: maksimum 0,30,

3)teren siedliska pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu należy traktować jako teren zabudowy
zagrodowej,

4) co najmniej 40% powierzchnidzialki budowlanej musi stanowić teren biologicznieczynny.
5) gabaryty budynków:

— budynki mieszkalne - z dachami o kącie nachylenia polaci do 45”, o wysokości maksimum 10,5m.
Poziom posadowieniaposadzki panem - maksimum 0,6 rn przy wejściu do budynku,

-dla budynków inwentarskich, gospodarczych igarażowych — zdachami o kącie nachylenia polaci do
45”, o wysokości maksimum 12 m.

7. Konieczność zapewnienia wramach terenu do którego inwestor posiada tytul prawny miejsc
postojowych dla samochodówosobowych zwiazanych z funkcją terenu.

8. Dla funkcji mieszkaniowej obowiązek zapewnienia minimum Z miejsc postojowych dla samochodów
osobowych na 1 lokal mieszkalny (wliczającw to miejsce w garażu).

9. Sposób zagospodarowaniaterenu musi uwzględniać przepisy odrębne w zakresie dróg pożarowychoraz
przeciwpożarowego zaopatrzeniaw wodę.

10. Zaopatrzenie w media oraz realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej— zgodnie z ustaleniami
zawartymi w 5 16.

11. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejącej linii elektroenergetycznej SN
15 kV - nieprzekraczalnalinia mbudowy w odległości 7,5 m od osi w/w linii), zgodnie z rysunkiem planu.

12. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia istniejących elementów
infrastruktury technicznej awszelkie dzialania inwestycyjne musu być realizowane wtrybie izakresie
określonym w obowiązującychprzepisach odrębnych.

13. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejących cieków wodnych, rowów
melioracyjnych oraz sieci drenarskiej.zgodnie z ustaleniami zawartymi w 5 16. pkt 19.

14. Przy zagospodarowaniu terenu ustala się konieczność uwzględnienia zasad dotyczących
gospodarowania w Obszarze ChronionegoKrajobrazu.

15. Przy zagospodarowaniu terenu konieczność uwzględnienia istniejącego stanowiska archeologicznego
a wszelkie dzialanianależy prowadzićw oparciu o ustalenia zawarte w 5 1 1.

16. Stawkę procentową, slużąca naliczaniu oplat wynikających z art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,ustala się w wysokości 0 %.

R 0 Z D Z 1 A L IV
Ustalenia końcowe

5 20. Wykonanie uchwaly powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.
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521. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia tzienniku Urbędowym
Województwa Mazowieckiego.

Prawu 'c Rady

[vb
Gr z$de
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gminyGlinojeck dla obszaru położonego w obrębie Kondrajec Szlachecki
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ZałącznikNr 3 do uchwały Nr VII/502019

Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 9 maja 20I9 r.

Na podstawie art. 20 ust. i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i mgospodarowaniu przestrzennym
(tekstjednolity Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zmianami), określa się sposób realizacji oraz zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w w/w planie, należących do zadańwlasnych
gminy.

51. 1. Zgodnie zart. 7 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 220l8 r.
poz,994ze zmianami) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
Wszczególnos'ci zadania własne obejmują sprawy: agminnych dróg oraz organizacji mchu drogowego,
b.wodociągów i zaopatrzeniaw wodę, kanalizacji! usuwania i oczyszczaniaścieków komunalnych, utrzymania
czystości iporządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk iunicszkodliwiania odpadów komunalnych,
mopatrzeniaw energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Z. W/w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego
wobrębie Kondrajec Szlachecki dotyczy zmiany przeznaczenia terenu zdolesienia na teren upraw rolnych
zdopuszczeniem zabudowy mgrodowej ~— wzwiązku zpowy'uzym nie zachodzi tu potrzeba realizacji
inwestycji z zakresudróg oraz infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

PRZEWOD @ RADY
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Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do którego
ustanowienia uprawniaRadeMiejska w Glinojecku,zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie
gminnym (Dz, U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) i ustawą z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity Dz, U. z 2018 r, poz l945ze zm.).
Uchwała Rady Miejskiej wGIinojecku Nr XXII/2330013 wsprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych
w obrębach: Dukt-Kmsz Kondrajec Szlachecki, Żeleźnia została podjęta w dniu 7 listopada 2013 roku.

Przystąpienie do sporządzenia niniejszego planu bylo potrzebą interesu publicznego oraz interesu
prywatnego w zakresie ustalenianowych zasad zagospodarowaniapodmiotowego terenu.

Ustalenia planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta igminy Glinojeck" (przyjętego uchwalą Rady Miejskiej wGlinojecku Nr
XXV/213/02 z dnia 6 czerwca2002 r.)

Zgodnie z przepisami ustawy, w ramach uchwalenia planu Rada Miejska
w Glinojecku podejmuje równiez:

1)romtrzygniecie osposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, stanowiące załącznikdo uchwaly.

2)rozstrzygniecie o sposobie realimcji wpisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleza do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, stanowiące załącznik do uchwaly. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U, z 20l8 r. poz. 994 ze zmianami), z uwzględnieniemzapisów art. 18 ustawy
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1165).

W planie miejscowym uwzględniono:

l)wymagania ladu przestrzennego, wtym urbanistyki iarchitektury, walory architektoniczne
i krajobrazowe — ustalenia planu nie naruszają tych wymogów, projektowana zabudowa oraz jej charakter
jest ściśle związany zprzeznaczeniem terenu wskazanym wplanie, dla przeznaczenia terenu określono
wskaźniki i parametry zabudowy. które nie naruszają inie burzą ładu przestrzennego oraz nie powodują
powstania dysharmoniiw krajobrazie;

2)wymagania w zakresie ochrony ikształtowania ładu przestrzennego, ale równiez urbanistyki
iarchitektury spełniono wniniejszym planie poprzez zgodność z szeregiem przepisów, ustaw, norm oraz
rozporządzeń wykonawczych;

3)wymagania ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu, w tym
gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych — spełniono ten wymóg określają w planie
msady ochrony środowiska i przyrody poprzez zakazy i nakazy;

4)wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr
kultury wspólczesnej — w granicach obszanl objętego planem miejscowym nie występują obiekty i obszary
objęte prawnymi formami ochrony;
5)wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi imienia, atakże potrzeby osób

niepelnosprawnych — plan miejscowy nienarusza tych wymagań ] spelnia potrzeby osob
niepelnosprawnych.

6)walory ekonomiczne przestrzeni - niniejszy plan stwarza mozliwości racjonalnego wykorzystania
przestrzeni na etapie planowania jej przeznaczeniaw zakresie właściwego rozmieszczenia poszczególnych
rodzajów budynków i ich funkcji, jak też maksymalnegowykorzystaniaprzestrzeni;

7)prawo własności - ustalenia planu wyznaczają granice korzystania z rzeczy
] terenu oraz nie narusmją przy tym konstytucyjnej zasady ochrony prawa wlasności, dzialalność
realizowana w wyniku ustaleń planu oraz jej oddziaływanie nie będzie wykraczać poza granice obszaru
objętego planem;

8)potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa — potrzeby logistycznew zakresie obronności oznaczają
wplanie miejscowym lokalizacje wprzestrzeni dróg publicznych, linii kolejowych iwodnych szlaków
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komunikacyjnych — w granicach terenu objętego planem występuje publiczna droga powiatowa;
9)potrzeby interesu publicznego — zgodnie zustaleniami niniejszego planu nie występuje konieczność

określenia sposobu realizacji potrzeb interesu publicznego — miejscowy plan obejmuje obszar prywatnej
własności;

10)potrzeby wzakresie rozwoju infrastruktury technicznej — wniniejszym planie określono zasady
modernizacji, rozwoju i budowy urzadzeń infrastruktury technicznej.

W trakcie czynności proceduralnych zapewniono udzial społeczeństwa w pracach nad planem
zagospodarowania przestrzennego poprzez Wystosowanie ogloszenia oprzystąpieniu io wyłożeniu do
publicznego wgladu. Wtym czasie istniala możliwość składania uwag iwniosków, wtym również
zpomoca środków komunikacji elektronicznej. sziązku zczym została zachowana jawność
i przejrzystość procedury planistycznej.

W niniejszym planie miejscowymokreślając sposób zagospodarowaniaprzestrzennegoterenu zwazono
na interes publiczny i prawny. Plan sporządzono na wniosek właścicieli terenów objętych planem.
Sporządzanie planu miejscowego poprzedzone analizami ekonomicznymi, społecznymi iśrodowiskowymi,
Ustalenia planu nie naruszają równowagi środowiskowej oraz interesów osób trzecich.

Reasumując, uchwalany plan miejscowy spelnia wymogi określone w art.!ust.2-4 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym.
Przedmiotowy plan jest zgodny zwynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta

i gminy Glinojeck dla której Rada Miejska w Glinojecku dnia 30 czerww 2017 roku podjeła Uchwale Nr
XVll/l76/2017 w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Glinojeck" oraz miejscowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego.
Niniejszy plan miejscowy bedzie mial wplyw na finanse publiczne, w tym budżet gminy. W planie

określono zasady lokalizacji nowej zabudowy. Zmiana przeznaczeniagruntów w planie spowoduje zmianę
obciążeń podatkowychwlascicieli na rzecz gminy. Podatki od gruntów, budynków będą stanowić jedno ze
źródeł dochodów gminy. Nie przewiduje się kosztów gminy zwiąmnych z wykupem nieruchomości na cele
publiczne, wynikającychz uchwalenianiniejszegoplanu miejscowego,
Procedura sporządzania planu miejscowegoprzebiegała zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z dokumentowaniem czynności zgodnym
z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz, U. z 2003 r. Nr. [64 poz. 1587],
wydanym na podstawie delegacji zawartej w art.|6 ust. 2 Ustawy.

Projekt planu spełniawymogi merytoryczne i formalne dojego uchwalenia.

Sporządzila:

Koziatek Sylwia
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