
UCHWALA NR 225/XXV1I1I2021 

RADY GMINY NOWE MlASTO 


z dnia 15 paidziemika 2021 r. 

w sprawic miejscowego planu 7..agospodarowania przestrzennego dla dzialek oznaczonych w ewidencji 
grunt6w wsi Nowe Miasto Folwark numerami 209 i 211/5 

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Oz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6zn.zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 Ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym ( tekst jednolity -
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w wykonaniu Uchwa1y or 112IXIII2019 Rady Gminy Nowe Miasto, z duia 
6 grudnia 2019 roku, w sprawie przyst!lpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dzialek oznaczonycb w cwidencji grunt6w wsi Nowe Miasto Folwark numerami 
209 i 21115 

Rada Gminy Nowe Miasto stwierdza, ze projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla dzia1ek oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi Nowe Miasto Folwark numerami 209 i 211/5 nie narusza 


ustalen Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto 

uchwalonego przez Rady Gminy Nowe Miasto Uchwalq Nr 181/XXIX/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku 


i uchwala, co nastypuje: 


Rozdziall. 

Postanowienia ogolne 


§ 1. I. Uchwala siy mieJscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzialek oznaczonycb 
w ewidencji grunt6w wsi Nowe Miasto Folwark numerami 209 i 211/5, zwany dalej "planem". 

2. Granice obszaru objytego planem ozoaczone zostaly na rysunku plaou. 

§ 2. Uchwa1a sklada siy z nastttPujqcych, integralnych czysci: 

I) tekstu planu, stanowiqcego tresc uchwaty; 

2) rysunku planu w skali I : 1000, stanowiqcego zah!cznik or 1; 

3) rozstrzygniycia w sprawie rozpatrzeoia uwag do projektu planu, stanowiqcego zalqcznik I1r2; 

4) rozstrzygniycia dotyc74cego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, kt6re naleZlj, do zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiqcego za1qcznik nr 3, 

5) danych przestrzennych dla planu w postaci dokumentu elektronicznego, 0 kt6rych mowa wart. 67a 
ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2020 r., 
poz. 293, ze zm.), stanowiqcego zalqcznik nr 4. 

§ 3. § 3. I. Ilekroc w przepisach uchwaly jest mowa 0: 

I) dziake budowlanej - nalety przez to rozumiec dzialky budowlanlJ: w rozumieniu przepis6w 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) nieprzekraczalnej !inii zabudowy - naie1:y przez to rozumiec !ioiy wyznaczonq na rysunku planu, 
okreslajqCf! obszar, w granicach kt6rego nale1:y lokalizowac nowo realizowane budynki i tymczasowe 
obiekty budowlane, biorqc pod uwagy ich zewnytrzny obrys, do kt6rego nie wlicza siy schod6w, pochylni, 
gank6w, balkon6w, taras6w itp.; 

3) przepisach odrybnych - nalety przez to rozumiec przepisy innych ustaw wraz z aktami vvykonawczymi; 

4) terenie - nalety przez to rozumlec obszar jednolity pod wzglydem przeznaczema i zasad 
zagospodarowania, dia kt6rego obowi~zujq ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraUlczaJ<).cymi oraz 
okreS]ony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu, 

5) syrnbolu terenu 	- nalez.y przez to rozumiec symbol zlozony z liter okre.sJaj<).cych przeznaczenie i numeru 
wyrozniajqcego dany teren sposr6d innych teren6w; 



6) wskainiku powierzchni biologicznie czynnej - nalety przez to rozumiec stosunek powierzchni terenu 
bio logiczoie czynnego, zdefiniowanego w przepisach odrybnych, do powierzchn i dzialki budowlanej, 
wyraiony w procentach; 

7) dachu plaskim - naJeiy przez 10 rozumiec dach ojednej lub wielu po/aeiach , kt6rych k(tt naehylenia 
wzgl~dem pJaszczyzny poziomej nie przekracza 12°; 

8) miej scu do parkowania - nalety przez to rozumiec miejsce poslojowe ur:llldzone w poziomie lere nu 
i slanowiska w garaz.aeh; 

9) wskaill iku powierz.chni zabudowy - naleiy przez 10 rozumiee stosunek powien.cnni zabudowy wszysl kieh 
budynk6w na dziatce budowlanej do powierzchni tej dzialki, wyrai.ony w procentach. 

2. Poj~ia i okreslenia utyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane powyzej nale:ty rozumiec zgodnie 
Z obowiqzujlJcymi przepisami prawa. 

§ 4. Ustala siC( przeznaczenie teren6w obj C(tyeh planem jako: 

I ) tereny zabudowy obiekt6w produkeyj nych, sktadow, magazyn6w il/ub zabudowy ustugowej , oznaczone na 
rysunku planu symbolem: PU 1; 

2) lereny w6d powierzchniowych sr6<lllJdowych, omaczone na rysunku planu symbolem WS 1. 

§ 5. Na obszarze objC(tym planem nie zachodu, przes'anki do oltreSlenia : 

I) wymagan wynikajl}eych z potrzeb ksztahowania prL.estrzeni publieznych; 

2) granie i sposob6w zagospoda rowania teren6w gomiczyeh i obszarow osuwania siy mas ziemnych; 

3) granie i sposob6w zagospodarowania teren6w Jub obiekt6w podlegaj<!;cyeh ochronie, usta lonyeh na 
podsLawie przepjs6w odrybnych, a taki.e obszarow szczeg6Jnego zagro:renia powodzitl, krajobraz6w 
priorytetowych okresJonyeh waudycie krajobrazowym oraz 
w planaeh zagospodarowania przestrzennego wojew6dztWa; 

4) szczeg61n ych warunk6w zagospodarowania teren6w oraz ograniczen. w ieh utytkowaniu ; 


5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, ufZ!jdzania i ut}'tkowan ia lerenow. 


§ 6, Rysunek planu obowilJZuje w zakresie ustalen: 


I) graniey obszaru obj~lego planem; 


2) Jinii rozgraniezaj4cej tereny 0 r6inym przeznaczeniu lub r6:tnych zasadach zagospodarowania; 


3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 


4) wymiarowaoia; 


5) przezn8czenia tereno , omaczonego odpowiednio symbo lem literowym i numerem wyr6:iniaj~eym je 
sposr6d innych teren6w; 

6) zadrzewien ; 

7) strefy lechnicmej napowietrznej lini i e lektroenergelycznej SN lSkY . 

Rozdzial2. 
Ksztaitow8oie i ochrona ladu przestrzennego 

§ 7. I. Dopuszcza s i~ dzialki budowlane 0 powierzchni mniejszej nii jest to okreslone w przepisach 
szczeg610wych zawartych w Rozdziale 8,jeieii dziatka powslala przed wejsciem w Zycie niniejszego planu; 

2. Dopuszcza s i~ dzialki budowlane 0 powierzehni mniejszej nit jest to okreslone w przepisach 
szczeg6towych dla poszczeg61nych leren6w zawartyeh w Rozdz.iale 8 wyod r~bn ione pod obiekly iofraslruklury 
techn icznej oraz powstalych W oparciu 0 ustalony w planie przebieg linii rozgraniczajqeej. 

§ 8. Dopuszcza siy remon! i przebudowy budynkow iSlniejJ}cych. z zaehowaniem ieh dotychezasowej 
funkcji i sposobu uZytkowania . 

Rozdzial3. 

Och"ona s rodowiska, przyrody i krajobrazll 


§ 9. \V :z.akresie ochrony srodowiska uSlala siC( : 



1) zakaz lokalizacji uslug zwi~zanych z gospodarowan iem od padami, ustug lakiemiczych i blacharskich, 
schronisk i hoteli dla zw ieT74t, spa lami zwlok; 

2) zakaz tworunia pod napowielrznymi liniami eleklroenergetycznym i hald j nasyp6w, Oraz sadzenia drzew 
i knew6w, kt6rych naturalna wysokosc moi:e przekraczac 3 In ; 

3) zakaz realizacj i przedsiywzi~c. mog~eych zawsze znacZlj,co oddzialywac na srodowisko, w rozumien itl 
przepisow od~bnych . 

§ 10. Na teren ie oznaczonym symbolem: PU 1 nakazuje siy realizaejet zadrzewien, zgodnie Z I)'sunkiem 
planu i nastypuj~cymi zasadami: 

I) w miejseu, w kt6rym wskazaoo loka lizacjy "zadrzewie6", ustala siy: 

a) nakaz uwzglydnienia tej zi eleni w projektach zagospodarowania dzia~ki lub terenu oraz nakaz realizacj i 
tej zieJeni w formie uporz~dkowanych , co najmniej trzech rzyd6w drzew, sadzooych w odleglosc i 
oie wiykszej nii; 5 m od s iebie w kai:dym rz¥zie, 

b) nakaz uzupe-tniania szeregu drzew nasadzeniami z krzew6w w celu zapewnieni a piytTOwej budowy pasa 
zielen i i jego wiykszej izolacyjnosei; pojedyneze knewy nalety sadzic. w odlegtosci nie wiykszej nii 0,8 
In od siebie, 

c) minima loti szeroko~c pojedynczego zadrzewienia - 6 m, mier2on~ jako odJeglosc dziel~cz, osie poi drzew 
usytuowanyeh w skrajnych r2ydaeh zadrzewienia; 

2) dopuszeza s i~ moiJiwosc przerwania zadrzewieni a w miejscach sytuowania dojsc lub dojazd6w obiekt6w 
i ul7..!ldzen infrastru ktury tech niewej, 0 de iell lokaJ izaeja jest zgodna z przepisa mi planu lub przepisami 
odrybnymi. 

§ 11. Na calym obszarze obj~tym planem zakazuje sit; /okalizacj i inwestycji powodujl}cych przekroczenie 
standard6w jakosci srodowiska poza terenem, do kt6rego prowadZ4cy dziata lnosc posiada tytul prawny. 

§ 12. Na ca-l)m obszarze objytym planem zakazuje siy lokali zowania zaklad6w stwarzajqcych zagroien ie 
dla Zycia lub zdrowia ludzi, a w szczeg6lno~ci uk/ad6w 0 Z\viykszonym Jub duZym ryzyku wyst~pienia 

powatnych awarii. 

Rozdzial4. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytl,6w 


§ 13. Wszelkie zagospodarowanie mUSt bye zgodne z wlasciwymi przepisami w zakresie ochrony 
dziedzietwa kulturowego i zabytJ<6w ora2 d6br kultu ry wsp6kzesnej oraz innymi przepisami odrybnymi. 

Rozdziai 5. 
Szczeg6fowe zasady i warunki sealania i podziafu nierucbomoSci 

§ 14. Ustala siy nastypuj4ee parametry dzialek uzys kiwanych w wyniku sealania i podzialu nieruehomosci: 

J) minimalnz, powierzchnie; dzialki : 1500 m2; 

2) minimalny k4t potozenia granie dziaJek w stosunku do pasa drogowego ad 750 do 90°; 

3) minimaloq szeroko~c frontu dzialki: 20,0 m; 

4) zasady i wamoki, 0 kt6rych mowa w pkl 1, 2 i 3 nie dotyCUI dzialek przewaczonych pod budow\! uJL4dzen 
infrastruktury technieznej oraz pod dragi. 

Rozdzial6. 

Zasady moderoizacji, rozbudowy i budowy sys temow infrastruklury tecbniczucj 


§ 15. I . Ustala si~ dopuszczenie utrzymania, modemizacji, rozbud owy oral przebudowy istniej~cych sieci 
i obiek(6w infrastru ktury technicznej. 

2. Ustala siet obsrugy is!niej~eego i nowego za inwestowania z s ieei infrastruktury leclmicznej, poprzez. 
istniej~ce i projektowane przewody magistralne i siee rozdziciczq, oraz poprzez ul"Z4dzenia lokalne. 

§ 16. Dla projektowanych i iSlniej'lcych /inii eJektroenergetyeznych SN, nn za r6wn o napowietrznych jak 
i kablowyeh strefy ochronne j spos6b zagospodarowania usta la siy z uwzglydnieniem powszechnie 
obwi¥uj tlcych przep is6w og61nyeh i szezeg610wych oraz norm i zasad branzowych. 



§ 17. I. Ustala sity s trefty technicznlJ napowietrznej linii elektroenergetycznej SN ISkV, 0 sz.ero koSci 7,0 m 
!icz~c ad osi linii, dla kt6ryeh maj~ zastosowanie zapisy § It pkt 2; 

2. Zasiyg strefy. 0 kt6rej mowa w ust. I wywaezona sil( 118 rysunku planu ; 

3. W slre fie 0 kt6rej mowa w ust. I zakazuje si.-y rea l izacj i zabudowy z pomieszcz.eniami oa pobyt ludz.i; 

4. Przy zagospodarowaniu strefy, 0 kt6ryeh mowa w ust. 1 w spos6b nieokreslooy w w/w usterpie, naleZy 
uwzglydnic uwarunkowania wyni kaj'lee z przebiegu linii, 0 kj6ryeh mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami 
odr~bnym i . 

§ 18. DIa infrastruktury technieznej ustala sry: 

I) w za kresie L'lOpatrzenia w wody; 

a) zaopatrzenie na ce le bytowe za posrednictwem istniej&eej sieei wodoci.,gowej <1> 160 mm, zastrz.eieniem 
przep is6w odrybnyeh, 

b) sredn ie~ przewod6w sieci wodoei'l80wej co najmniej DN 80, przy ezym nie dotyezy to srednie 
przewod6w przytlJ:czy, a tak:ze instalaej i wodoci'lgowyeh sytuow3nych oa dzialce budowlanej , 

c) zaopatrzenie z ujycia w Nowym Mieseie, 

d) przy budowie sicci wodociqgowej uwzglydnienie wymog6w prz.eciwpoiarowych . w tym 
w szezeg6lnosci w zakresie lokalizacj i hyd rant6w zewnytrznych. 

e) dopuszcza si~ real izacjy indywid ualnych ujyc w6d podziemnyeh. z zastrzezeniem uwarunkowan 
wyn ikajlJcych z przepisOw odrybnyeh; 

2) w zakres ie odprowadzania seiek6w san itarnych: 

a) docelowe odprowadzan ie do zbiorezego systemu kana lizaeji sanitamej, z zastrzezeniem przepis6w 
odr~ bnych , 

b) srednicy przewod6w siee i kana lizacji sanitamej co najm niej ON 150, przy czym oie dotyczy to ~redn ic 
przewod6w sieel i insta laej i docznych, sred nic przewod6w przy11!czy, a taki:e instalacj i kana lizacyjnych 
sytuowanych na dzialce budowlanej , 

e) docelowe odprowadzanie do oczyszczalni sciek6w w miejscowosei Nowe Miasto, 

d ) dopuszcza sl/( reali zacj/( odcink6w tlocmych sieei j insta lacjj kana lizaeyjnych; 

e) do czasu realizacji zbiorczego systemu odprowadzenia se iek6w, dopuszeza s i'r real izacjy indywid ualnych 
oczyszczalni seiek6w lub zbiom ik6w bezodplywowyeh, z zastrzezeniem uwarunkowan wyni kaj'lcye h 
z przepis6w odrybnych; 

3) w zakresie odprowadzania w6d opadowycb j roztoJX)wych: 

a) odprowadzan ie do sieei kanalizacji deszczowej , zas w przypadku jej braku, zagospodarowanie w6d 
w gran icach nie ruchomo.sci do kt6rej in westor posiada tytul prawny, w szczeg61nosci poprzez 
stosowanie: zbiomik6w reteneyj nych lub odparowl.Ij 'lcych, studn i ehlonnyeh, a laki:e innych fonn 
wprowadU!nia do gru ntu, z zachowanieOl wymog6w wynikajflcych z przepis6w odrybnych, 

b) dopuszcza siy odprowad zen ie w6d opadowycit do odbiomi k6w zewnytrznych , na zasadach 
przewidzianye h w prz.episach odntbnych, 

c) srednicy przewod6w sieei kanalizaeji deszczowej co najmniej ON ISO, przy czym nie dotyezy to sredoic 
prz.ewod6w sieei i instaJacj i tlocznych, srednic przewod6w przyhlczy, a taki.e instal aeji kanalizacj i 
deszezowych sytuowanych na dzia lce budowlanej, 

d) dopuszcza siy realizacjy odcin k6w ttocznych si eei i instalacj i ka nal izacyjnych; 

4) w zakresie zaopatrzenia w eoergit; e lektrycZIlIJ: 

a) zaopatrzenie z sieci elektroenergetyeznych sredniego oapiycia SN ) 5 kV i oiskiego Ilapi~e ia no 0,4 kV. 
z dopu sz.ezeniem budowy nowej infrastruktury e lektroenergetycz.nej , jej rozbudowy, przebudowy 
i remont6w, z zastosowaniem: 

lin ii elektroenergetycznych SN i nn wraz z przyt~cz.ami w wykonaniu kablowym illub 
napowietrznym, 



- stacj i elektroenergetyeznych SN (w tym stacji SN/nn) w wykonaniu wn~trzowym i/lub 
napowietrznym, 

b) lokalizacj'Y ufu,dzen pomiarowych zutycja energii elektrycznej w liniach ogrodzen cd strony dregi 
obslugujllcej nieruchomosc, 

c) dis nowych, wnytrzowych slscji trallsformatorowych SNJnN budow(( ns wydzielonych dzialkach 
z dostlYpem do drogi publicznej , 0 minimalnej powierzehni 20 m2, 

d) doplIszczenie budowy wnylrzowyeh stacji transfonnalorowych w od legloki 1,5 m od graniey z s~siedni'l 
dzialk<} budowlan<} jei:eli ZVlr6cone Sq w jej kiernnku scian~ bez OfWorow drzwiowych j wentylacyj nych, 

e) dopuszcza si~ zaopalrzenie obiekt6w budowlenych, ne terenie objytym plnnem z urZl\dzen 
wytwarzaj<}cych energiy z odnawialnych zr6del energii wykorzystuj'leych energi y s1 ol1ca, 0 moey 
wytw6rczej poniZej IOOkW, 

5) w. zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) minimalna sredniea przewod6w dystrybueyj nej sieei gazowej 25 mm, 

b) zaopatrzenie z steei gazowej betdz z.e i.r6del indyw-idualnych, 

e) loka lizaejy uraJ:dzen pomiarowyeh zUZycia gazu z sieei w liniach OgrOdzeli od strony dragi obstugujetcej 
nieruehomosc, 

d) dla istniej<}cych i projektowanych sieei gazowyeh ustala s i~ strefy kontro lowane, ktoryeh zasiyg i spos6b 
zagospodarowania naleiy ustalae z uwzghrdnieniem przepis6w odrybnych; 

6) 6) w zakresie zaopatrzenia w ciepto: 


a) zaoparrzenie ze :ir6det indywidualnych, 


b) slosowanie system6w cieplnyeh wykorzystuj~cych paliwa niskoemisyjne; 


7) W ZAkres ie infmstruktury telekomunikacyjnej i teJeinfonnatycznej dopuszczenie utrzymania, przebudO\·vy 
i rozbudowy oraz. budowy sieci i obiekl6w; 

8) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) usuwanie odpad6w w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

b) w przypadku nierucbomoSci nieobjyfych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, 
usuwanie odpadow z.godnie z przepisami odr~bnymi, 

c) zabezpieezenie mo:tliwosci segregowania odpad6w w miejscu zbi6rki, zgodnie 
z obowi<JZUj~cymi przepisami odrvhnymi. 

Rozdzial 7. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacj i 


§ 19. Powictzanie komunikaeyjne obszaru obj~tego planem z zewnli'lrzoym ukladem komunikacyjnym 
odbywa si~ za posrednictwem z drogi gminnej nr 30060SW oraz, na zasadach dotyehczasowych, z dregi 
wojew6dzkiej or 620. 

§ 20. Ustal a sili' liczbli' miejsc do parkowania wyliczonet wedrug nastypuj llcych wskainik6w: 

I) minimum 2 miejsca na kaide rozpoczyre 100 m1 powierzehni uZytkowej obiekt6w w zabudowie 
produkcyjnej, magazynowej i skladowej, pay czym sumaryewa liczba miejsc do parkowania nie moZe bye 
mniejsza niz 3 oraz nie mniej nii: 5 miejsc na 20 7..atrudnionyeh; 

2) minimum 2 rniejsce na kai:de rozpoczyte 100 m2 powienchni utytkowej obiekt6w w zabudowie ustugowej, 
jednak nie mniej nii: 3 miejsca; 

3) dla niewymienionych w pkt 1-2 obiekt6w ltstala siy obowiqzek zapewnienia nie moiej nit 3 miejsc do 
parkowania na 100 m2 powierzchni utytkowej ; 

4) ilosc miejsc parkingowych przeznaczonych do parkowania pojazd6w zaopatrzonych w kart~ parkingow~ 
ustala sit{ W liczbie nie mniej szej , nit okreslona w obowiJV-.uj(Jcych W fym zakresie prz.episach odrybnych. 

§ 21. Dopuszcza si~ realizaejli' drag wewnli'trznych i dojazd6w nie \vyznaczonyeh na rysllnku plan u, dla 
kl6ryeh ustala sirt nastypujQce warunki , zasady i stan dardy zagos podarowan ia terenu : 



\) W przypadku realizacji dr6g do co najmniej trzech dziafek budowlanych uSlala s iC;: 


a) dla drag 0 drugosci wynosUlcej do 100 m, szerokosc nie mniejszll; nii 6 m; 


b) dla dr6g 0 dtugoSci wynoszqcej pOwyZej 100 m, szerokosc nie mniejsZ<t nii: 8 m, 

c) zakor'iczenie placern do zawracania 0 szerokosci nie mniej szej ni t 12,5 x 12,5 m; 

2) w rejonie pof<l:czenia z innet drag'l, stosowanie sci((c naroznych 0 wymiarac h nie mniejszych nit 5 x 5 m; 

3) jezdnie musZIJ spemiac warunki niezbc;dne dla ruchu k%wego. w tym dla pojazd6w ratowniczo
ga~niczych , oa warunkach okreslonych w przepisach odr((bnych z zakresu ochrony przeciwpotarowej; 


4) dopuszcza siy realizacjy dr6g bez wyodrybnieniajezdni i chod nik6w. 


§ 22. Dla dr6g wewn((trznych nie wyznaczonych oa rysunku planu uslala s j~ oieprzekracza lo4 /ioi~ 

zabudov-ry - minimum 6,0 m. 

Rozdzial8. 

Przeznaczcnie teren6w i zasady icb zagospodarowania 


§ 23. Budow~ s leei infrastruktury technicznej lub obiekt6w infrastruktury teehn ieznej a powierzchni 
zabudowy do 40 m2, obiekt6w niewymagajqcych uzyskania pozwolenia na budow((, sciei.ek, dojsc j dojazd6w 
do budynk6w i dzialek budowlanych, traktuje siy jako zagospodarowanie teren u uzupemiaj,!ce i towarzysZ4ce 
zagospodarowaniu lerenu wyn ikajJ}cemu zjego przeznaczenia i dopuszcza si y j'l na wszys tki ch terenach. jeSli 
nie stoi to w sprzeezno~ci z ustaleniarni planu oraz jei:e li przepisy odrybne nie wykluczajJ} motliwosc i realizaej i 
tego rypu in westycji. 

§ 24. Na terenie oznaczonyrn symbolem PUl uSlala si~: 

I) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy obiekt6w produkcyjnych, sklad6w, magazyn6w i/Jub 
zabudowy ustugowej; 

2) dopuszczenie reaJizacji zagospodarowania towar.cyszqcego przeznaczemu podstawowemu, a w 
szezeg6lnoSci: garaZy. miejsc do parkowania , l.8tok postojowych. parking6w, infrasu-uktury technicznej , 
dojsc i doja.zdow; 

3) nastypuj ijce parametry i wskainiki ksztaltowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokosc zabudowy - 12 tn, 

b) maksymalna liewa kondygnaeji nadzienmych - 3, 

c) geometria dach6w • daehy ptaskie lub spadziste 0 naehy leniu gfownych poIaei gJ6wnych od I Y' do 35°. 
przy czym dopuszcza siy r6wniez daehy krzywj zl1owe; 

4) nast((puj~ee parametry i wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik minimalnej intensywnosei zabudowy na dzialce budowlanej - 0,0 I, 


b) wskatnik maksyma{nej intensywnosci zabudowy na dzialce budowlanej - 2,0, 


e) maksymalny wskainik powierzchni zabudoV¥)' na dzia/ce budowlanej - 0,8 


d) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 20%, 


e) minimalna powierz.chnia nowo wydz.ielanej dziatki budowlanej - 1500 m2, 


f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) minimalna liczba miejsc do parkowania zgodnie z §20; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) s:zczeg6lowe zasady i warunk i sca lania i podzialu nieruchomosci zgodnie z §J4 ; 

8) zasady obshlgi komunikacyjnej zgodnie z § 19· z drag llsytuowaoyeh poza obszarem obj~tym p/aoem. 

§ 25. Dla lerenu WS} ustala si«(: 


I) przeznaczenie - tereny w6d powierzchniowych sroo/qdowych ; 


http:sciei.ek


2) dopuszcza siy reaJi zacjy obiekt6w i u174dzen melioracji wodnych oraz sh.l iclcych spowalnianiu odplywu 
wody. a takte obiekrow i ur74dzen slui1jcych pozyskiwDniu energii elektrycznej za posrednictwem energii 
wocty, 0 mocy zainstalowanej nie wiykszej ni2: 100 kW; 

3) zakaz zmiany Jinii brzegowej ciekow, za wyj"ltki em zmian wynikaj'lcych z rob6t reguJacyjn ych oraz 
modemi zacj i. rozbudowy i budowy obiekt6w i sieci infrastruktul), technicznej. 

Rozdzial9. 

Przepisy koncowe 


§ 26. Usta la sly stawky procen1owlh wynikajf.!.C4 ze WZTOStu wartosci nieruchomosci w wyniku uchwalenia 
planu miejscowego: 

1) dla terenu oznaczonego symboJem PUI w wysokosci 10 %; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem WS I \V wysokosci J %. 

§ 27. Wykonanie uchwaly powierza si'r Wojtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 28. Uchwata wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni ad dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urzydov.'Ym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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Zal<lcznik Nr 2 do uchwaty Nr 2251XXYJ11I2021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 15 pat dziemika 202 1 r. 

Rozstn:ygnilfcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
pnestrzennego dIn dziatek oznaezonych w ewidencj i gruntow wsi Nowe Miasto Fo lwark numerami 

209 i 211 / 5 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennyrn (Dz. U. z 202 1 r. poz.. 741, z p6in. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto rozstrzyga co nastypuje: 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek ozoaezonych 
wewiden cji gruntow wsi Nowe Miasto Folwark numerami 209 i 2 11 / 5, W okresie jego wylotenia do 
publicznego wglqdu nie wplyn(fly uwagi, kt6re nastlfpnie zostatyby nieuwzgltfdnione przez W6j ta Gminy 
Nowe Miasto. 



Zal'lcznik Nr 3 do uchwaty Nr 225fXXVllll2021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

zdnia 15 paidziemi ka 202 1 f. 

Rozs trzygnil(cic 

o sposobie rea!izacji i zasadach finansowania zapisanych w planie in westycji 1. za kresu infrastruktury 
lechnicznej, na l e~cych do zadan wlasnych gminy oraz 0 zasadach ieh finan sowan ia zgod nie Z pfzepisami 

o finansach puhlicznych 

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mafca 2003 f. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrLennym (Oz. U. I. 202 1 f., pOI.. 74 1, ze zm.) USlala, ze zapisane w p!anie inwestycje z za kresu 
infrastru ktury technicznej, kt6re na let<} do zadan wlasnych gminy, ~dlJ rea lizowane przez gminl( i finansowane 
stosownie do ustawy 0 finansach publicznych z: 

I) dochod6w wfasnych budZetu gminy, 


2) Srodk6w pochodz<)cych I. Unii Europejs kiej, 


3) jrlRych i:T6del . 


§ 2. Wykonanie fin ansowa nia in westycj i powlerza Sly W6j towi Gminy Nowe Mi8S10. 



Zabl:cznik Nr 4 do uch waty Nr 225fXX VIIIl2021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 15 paidziemika 2021 r. 

Zalaeznik4.gml 

Dane przestrzeDOe, 0 ktorych mowa wart. 67a usf. 3 i 5 uslawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 pianowaoiu 
i zagospodarowanlu przeslrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z potn. zm.) ujawnione zostan~ po 

kJikni~ciu w ikon~ 

W')fJ. IC'Z,,>CY 

IM ·~~, lard lid:; 



Uzasadnienie 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia, 
kl6rego uprawnia Rad~ Gminy Nowe Miaslo ustawa z dnta 8 marea 1990 rok u 0 samorzqdz ie gminnym 
o raz ustawa z dnia 27 marea 2003 roku 0 planowan iu j zagospodarowaniu przestrzennym. 

Potrzebl} przystlJpienia do sporL"ldzania miejscowego planu zagospodarowania przestrz.ennego dla cz~ki 

obr/(bu geodezyjnego Nowe Miasto Folwark, byt wniosek wlascieieli nieruchoroosci oznaczonycn 
wewidencji grunt6w jako dziatki nr ew. 209 j 211 /5. Opracowanie nowego planu na przedmiotowym 
obszarze rna oa celu ko rekly wybranych wskaini k6w zagospodarowaoia i ksztahowania zabudowy i ich 
dostosowanie do aktualnego Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania gminy Nowe Miasto. 
Przewiduje si~, ie uchwalenie planu wprowadzi jednolil'e zasady rozwoju zabudowy na (erenie nim 
objytym. a takie zwiykszy jego atrakcyjnosc. 

Plan jest zgodny z przesqdzeniami aktualnie obowilJZujllcego studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przeslnennego Gminy Nowe Miaslo. Obszar w gran icach pJanu studium jako teren 
istniejl}cej zabudowy obiekt6w produkcyjnych, sktadow i magazynow. 

o fakcie przysUjpienia do o pracowan ia planu miejscowego spoleclnosc lokatna zostMa powiadomiona 
stosownymi ogloszeniami i obwieszczeniami , us organy wlasciwe do opin iowania i uzgadniania plan6w 
stosownymi zawiadomieniami. 

Wra:z. z projektem miej scowego pl anu zagospodarowan ia przestrzenn ego wykonuje sif( prognoz~ jego 
oddz ia.tywania na srodowisko. Jest to opracowanie spofZ4cfzane na podstawie uslaw: przywo.tywanej na 
wst~pie - 0 planowaniu i zagospodarowani przestrzennym oraz ustawy 0 udostf;pnieniu info rmacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa \V ochronie srodowiska omz oocenach oddziatywani a 
na srodowisko z dnia 3 paidziemika 2008 ro ku . Zakres i stopien s2Czeg6towoSci prognozy oddziatywania 
na srodowisko uzgodnily obydwa powolane do lego organy, czy li : Regionalny Dyrektor Och rony 
Srodowiska w Warszawie oraz Paitsrwowy Powiatowy lnspektor Sani lamy w Plonsku . W odpowiedzi oa 
obwieszczenia, ogloszen ia i zawiadomienia 0 Przystllpieniu do SPorzlldzan ia pJanu, zostary przez organy 
i instytucje zloione wnioski. W oznaczonym w zawiadomieniu terrninie nie wplyncrly wnioski os6b 
fizycznych ani o rganizacj i. 

W toku trwania procedury planistycznej, W6jt rozpatrujllc wszystkie wntoski - spoI'ZlJdzit projekt planu 
miej scowego wraz z progno~ jego oddzialywania oa srodowisko oraz prognoZ<} skutk6w finansowych jego 
uchwalenia. Gminna Ko rnisja Urbanistyczno-Architektonicznej , wyrazib swa opini~, wobec czego projekt 
dokumentu zosta1 przedstawiony organo m j instytucjom wrnsciwym do uzgodnieJ'1 oraz wyrazania opinii. 

Projekt planu wraz z Progno74 §rodowiskow~ zostal wylozony do publicznego wgilldu w dniach ad 
4 maja 2021 roku do 28 maja 2021 ro ku , w dn iu 24 maja 2021 roku przeprowadzona zosta1a dyskusja 
publiczna nad przyj~tymi w nich rozwi'l2aniami. Projekt pl anu i prognozy oddziatywani a na srodowi sko na 
zyczenie by! udostypniany drog4 elektroniczn~. Do proje kt6w obu dokument6w, zgodnie z przepisami 
mozna by to sktadac uwagi (w tym z.a posrednictwem srodk6w komunikacji e lekuon icznej via e·mail), do 
projektu planu do dnia 14 czerwca 2021 r. 

W toku procedury wylotenia do publiczoego wgl<!du, do projektu planu miejscowego oraz do prognozy 
oddzia!ywania oa srodowisko wplyn~ta jedna uwaga, kt6ra 7..llJ"Z4dzeniem 41 1202 1 W6jta Gminy Nowe 
Miasto, 2. dnia 30 czerwca 2021 roku, zosta'a uW'lglcrdniona. 

Spos6b realizac.ji wymog6w wynikaj:}cych z art. 1 ust. 2·4 ustawy o plallowaniu 
i zagospodarowaoiu prz.estrzeoDym 

Wymogi okrdlooe w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 roku 0 pJanowaniu 
i zagospodarowaniu pn.estrzennym, w nioiejszym projekcie planu miej scowego uwzglydniono w spos6b 
nastt(pujllcy: 

I) wymogi tadu przesn:zennego, w tyro urbanistyki i architektury - poprzez ustalenie w treSci uchwaly 
planu zasad ochrony i ksztahowania ladu przeslrzennego, a w tym gabaryt6w zabudowy, material6w 
wykollczeniowych j kolorystyki dach6w oraz zasad ksztahowania zabudo""')' i zagospodarowania terenu ; 

2) wa lory architektoniczne i krajobrazowe - poprzez. okreSienie w tresci uchwaly zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego, zasad ksztahowania zabudowy oraz zagospodarowania teren6w, zasad 
loka lizacji, gabaryt6w j zasad podziatu na dzialki budowlane; 



3) wymagania ochrony srodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntow rol nych i leSnych 
- poprzez okreslenie w tresci uchwafy zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturOwego

• v,.yraiajqce sift m. in . zakazem lokalizacji pn.eds i~wzi~c mogflcych znacZJJ:co oddziatywac 03 srodowisko, 
a ponadto obowiflZkiem oehrony powietrza atm os ferycznego, w6d podziemnych, oraz uSlaleniem 
minimalnego udzialu procenlowego powierzchni biologicznie czynnej czy wprowadzania i oehrony 
zadrzewierl; 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6kzesnej - poprzez 
zawarcie infonnacji 0 og61nych regulacjach dotycz"lcych ochrony zabytk6w; 

5) wymagan ia ochrony zdrowia omz bezpieczenstwa ludzi i miema, a taUe potrzeby os6b 
niepehlOsprawnych - poprzez ustalenie w tresci uchwa~ wymog6w w zakresie zasad ochrony srodowiska, 
zasad obsrugi komunikacyjnej w tym zapewn ienia stanowisk postojowych dla pojazd6w wyposaz.onych 
w kart~ patkingowi} a taki:e z, zakresu W)'posatenia w infrastruktury lechniczn~; 

6) wa lol)' ekonomiezne przestrz.eni - poprzez przeznacz.enie terenu dlB realizaeji zabudowy produkcyj nej , 
sklad6w i magazyn6w i/iub usrugowej w obszarze kt61)' jest jut na Ie eele przeznaezony, leez ze wzgly<lu oa 
obecne restrykcyjne zasady nie moze bye w dalszym ci&gu zabudowywany; 

7) prawo wlasnosci - poprzez ksztahowanie zagospodarowania w spos6b racjonalny, nieingerujqcy 
w prawa dysponowania poszczeg61nymi nieruehomoseiami znajdujllcymi Sly w granicach planu 
miejscowego i zachowuj~c poszanowanie dla wlasnosci prywatnej; 

8) potrzeby obronnosc i i bezpieczenstwa patistwa - w obszarze planu Yl)'nikajlJ one w ea/osci z przepisow 
odr~bnyeh i nie wymagaty dodatkowych ustalen; 

9) potrz.eby ioteresu publicznego - plan respektuje potrzeby real izaej i inwestycj i ee lu publieznego 
o znaezeniu Jokalnyrn, dopuszcza si~ real izacj'Y oa tereoie obj~lym planem inwestycji celu publieznego, 
w szczeg6Jno~ci z zakres u uzbrojen ia terenu, wprowadza siy ustalenia z zakresu zachowania ladu 
przestnennego, poprzez odpowiednie ksztahowanie zabudoYl)', a takZe zachowanie walor6w 
srodowiskowych obszaru: 

10) potrzeby w zakresie rozwoj u infrastruktury teehnicznej - poprzez ustalenie zasad przebudowy, 
rozbudowy i budowy syslem6w infrastruktllry lechnicznej, w tym z zakresu t~cznosci publicznej ; 

II) zapewnienie udziaru spoleczenstwa w praeaeh nad miejscowym p!anem zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy uZyciu srodk6w komun ikacji elektronicznej oraz zaebowanie jasoosci 
i przejrzystosei procedur planisrycznyeh poprzez: 

a) podanie do publicznej wiadomosci informacjj 0 przystqpien iu do spol"Vldzenia planu miejscowego 
wraz z Progno74 oraz wytozen iu tyeh dokumelllow do publicznego wgl~du, zgodnie z wymogami ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu i zagospodarowaniu przesrrzennym oraz ustawy z doia oraz usta'N)' 
zdnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku ijego ochronie, udziale 
spoleczenstwa wochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania oa ~rodowisko - w fonnie ogloszen 
w prasie, obwieszczen zamieszczonych na tabliey ogloszen oral na oficjalnej stronie intemetowej Uro(du 
Ominy Nowe Miaslo; 

b) umozliwjenie sk~ada nia wnioskow do planu ; progoozy oddzialywaoia oa ~rodowisko w tym przy 
uZyciu drogi elektronicznej~ 

c) udost«(pnienie projektu planu miejseowego wraz z prognoUl oddzialywan ia na srodowisko 
do publicznego wgl1}du oraz oa i:q.danie drog~ elektroniczn~; 

d) przeprowadzenie dyskusji publicznej; 

e) umotlj wienie skJadania wn iosk6w i uwag do planu mieJseowego j prognozy oddziatywania 
na srodowisko, w tym przy uZyciu drogi elektroniemej; 

12) potrze~ zapewnien ia odpowiedniej iloSci ijakosci wody do eelow zaopatrzenia ludnOSc i 
w obszarze pl an u wyznaczono tereny zamieszkani a w rejonie i stn iej ~cej siee; wodocil}gowej . 

Zgodni e z art. 1 ust. 3 usta'W)' z dnia 27 marca 2003 roku 0 pianowan iu j zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustalaj~c przeznaczenie terenu organ waZy! interes publie7.IlY j interesy prywatne, w tym 
w zakresie jego zagospodarowania, a takZe \.V)'konywat ana lizy ekonom iezne i srodowiskowe. 



Projeklowane przeznaczenie lerenu ksztattowano w sposob racjonalny, W oparciu 0 zaprogramowane jUt: 
ns elapie tworzenia obowi~jl:jcego Studium rozmieszcz.enie funkcji umozliwiajl:jcych optymalne 
zagospodarowanie przestrzeni. 

Dla potrzeb projektu planu miejscowego, zgodnie z wymogami art. 17 pkt 4 i 5 usta wy 0 planowaniu 
zagospodarownniu przestrzennym sporzqdzono progn ozy: oddziatywania oa srodowisko oraz skulkow 
finansowych uchwalenia planu. 

Zgodnie z art. Just. 4 ustawy z. dnia 27 marca 2003 roku 0 pl anowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, sytuujl:jc nowt!, zabudowy uwzglydniono wymaganja ~adu prz.estrzelUlego, efektywne 
gospodarowanie przestrzenil:j ora2 walory ekonomiczne przeslrzeni poprzez: 

I) ksztaltowanie struktur przestrzennyeh przy uwzgl~n;eniu dtJZenia do minimalizowania 
transportochlonnosci ukladu przestr.a:nnego. rozw6j zabudowy prz.ewiduje s i~ oa terenie wyposazonym 
w system drag publicznych, projekt planu zaklada min. wykorzystanie istniej<lcego uk~adu 

komunikaeyjnego omz prOjektuje jego dalsZ4 rozbudow~, poprzez wyznaczanie dr6g wewn~trznych wraz. 
Z rozwojem dziatalnoSci gospodarczej oa obszarze obj~tym plaoem; 

2) dost~p do transportu publicznego ~dzie realizowany poprzez dost~p do srodk6w lokomocji 
publicznej , kt6rej rozw6j b¢Zie mozliwy dz.i~k i (ozwojowi sz.lak6w komunikacyj nych lokalnych 
i regionalnych. 

3) zapewnieI1ie rozwi<j.zan przestrzennyeh lIlarwiaj&cych prz.emiesz.ezanie si~ pieszych i rowerzyst6w: 
obszar obj~ty planem nie obejmuje teren6w dr6g publicznych, oa terenie obj~tym planem dopuszcza si~ 
natomiast reaJiz.acj~ dreg; innyeh ci.~g6w komunikacyj nych 0 eharakterze wewnytrznym, kt6re mog" 
okazac sj~ niez~ne do obstugi obecnej i przysz.lej zabudowy; 

4) d(li.enie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na terenach 0 wyksztatconej struknlrze 
funkcjonalno-przestaennej jako uzupetnieoie istniej ,!cej zabudo\vy. 

Zgodnosc z wynikami analizy, 0 ktorej mowa wart. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 0 pJanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzeooym 

Gmina Nowe Miaslo dotychezas nie prowadzila anaijz w zakresie oceny aktualnosci obowi<j.ZUj,!eego 
studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania prz.es1rzennego. Prace nad planem wyn ikaj(J 
z przeprowadzonych an aliz w zakresie potrzeb podjvcia tego rodl.aju dl.ialan, w szczeg61nosci 
powodowanych ZJlacmym zaioteresowaniem wlascicieli nieruchomosei zlokaJizowanych na terenle obj~tym 
planem, rozpoczyciem stosownej procedury . PrzyjC(te w planie kierunki rozwoju obsl.ar6w pozostaj(J 
w peb1ej zgodnosci z ustaleniami studiurn i wyraiaj<l: rea lizacjC( ustalen lego dok umentu . 

Wplyw na finanse publiclne, w tym na budzet gmiuy 

Zgodnie z wymogiem art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 ptanowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, dla potrzeb planu miej scowego sporz.qdzono prog:noz~ skutk6w finansowyeh uchwalenia 
planu miejscowego. 

Prognoza wykazaJa, ze reali zacja ustalen projektu planu nie bC(:dzie skutkowac \V)Idatkami z budi.etu 
gminy. Stan istniej(Jcy infrastruktury technicznej i ustalenia szczeg610we planu miej scowego w zakresie 
obsrugi w infrastrukrurer technicZflil umotii wiaj(J rozpocl.t;Cie inwestowania na terenie obj~tym 
opracowaniem bez nak/ad6w ze strony Gminy. 

Zgodnie z przeplsami ustawy z dnia 27 marea 200J roku 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w ramach uchwalenia planu Rada Gminy Nowe Miasto podejmuje rawniez rozstrzygn itrcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji l. zakresu infrastruktury technicznej , kt6re naJei<l do 
zadan w1asnych gminy oral. 0 zasadach ich finansowania, zgodni e z przepisami 0 finansach publicznych, 
stanowi!}ce za1(Jezoik Nr 3 do uchwaly. Zgod nie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dl.ie 

gminnym, rozstrzygnic;cie to dotyczy wy~~cznie zadan wtasnych gm iny z zakresu infrastruktury technicznej. 

Wobec spehlienia wymogow fonnalnych w mys l przepisOw lIstawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny, zaistnia!y okoliczno.sci prawne pozwalaj,!ce os uchwa lenie 
planu i zakonczellje procedury fonnalno - prawnej spot"Z.1dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

P~m'OIJNI(L"'CYdY Grr'r.y 

. art'/<~C" ' k'alms I 
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;~~~~~~~~ - LEGENDA- granica obszaru obj~tego planem 

linia rozgraniczajqca tereny 0 r6inym przeznaczen;u 
lub rtlinych zasadach zagospodarowania 

nieprzekraczalna linia zabudowy 

~:...J IZ/1 strefa techniczna napowietrznej linli eleketroenergetycznej SN 15kV 

If-""'--I wymiarowanie 

- tereny zabudowy obiel<tow produkcyjnych, sklad6w, magazynow 
i/lub zabudowy uslugowej 

tereny w6d powierzchniowych sr6dl~dowych '. , 

zadrzewienia /M~, , 
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