
































































































































2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usług nieuciążliwych;
3) zabudowę mieszkaniową w formie zabudowy wolno stojącej;
4) funkcję usługową jako wbudowaną w zabudowie mieszkaniowej na pierwszej kondygnacji lub 

w zabudowie wolno stojącej;
5) dopuszczenie  utrzymania,  przebudowy  i  rozbudowy  istniejącej  zabudowy  zgodnie

z parametrami określonymi planem;
6) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie  lokalizacji  zabudowy  przy  granicy  działki,  z  zachowaniem  ustaleń 
dotyczących linii zabudowy,

b) linię zabudowy na 6,0 m od drogi publicznej znajdującej się poza planem,
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,7,
d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 30 %,
e) budynki mieszkaniowe i  usługowe do 3 kondygnacji  nadziemnych,  w tym trzecia  jako 

poddasze użytkowe,
f) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej do 12,0 m,
g) dopuszczenie  realizacji  wolno  stojącej  zabudowy  garażowej  lub  gospodarczej,

o wysokości do 5,30 m, 1 kondygnacji nadziemnej i powierzchni zabudowy do 60,0 m2,
h) wysokość ogrodzeń od strony dróg do 1,6 m,
i) zakaz  stosowania  w  ogrodzeniach  od  strony  dróg  betonowych  elementów 

prefabrykowanych,
j) dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º;

7) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 500 m2 ;
8) minimalną szerokość frontu działki na 10,0 m;
9) utrzymanie istniejących i realizację nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej;
10) obsługę komunikacyjną poprzez zjazd z drogi publicznej znajdującej się poza planem;
11) liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wyliczonych według następujących 

wskaźników:
a) minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny, w tym miejsca w garażu,
b) 1 miejsce na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, jednak nie mniej niż 1.

§ 17. Dla terenu MNU1 ustala się:
1) przeznaczenie  podstawowe  –  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  oraz  zabudowa  usług 

nieuciążliwych;
2) dopuszczenie lokalizacji budynków w zwartej pierzei zabudowy, przez którą należy rozumieć 

wyznaczoną  linię  usytuowania  zewnętrznych,  najbliższych  w  stosunku  do  drogi,  ścian 
budynków zlokalizowanych bez zachowania odstępu od budynków sąsiednich;

3) funkcję usługową jako wbudowaną w zabudowie mieszkaniowej na pierwszej kondygnacji lub 
w zabudowie wolno stojącej;

4) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszczenie  lokalizacji  zabudowy  przy  granicy  działki,  z  zachowaniem  ustaleń 

dotyczących linii zabudowy,
b) linię zabudowy w linii rozgraniczającej terenu zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,7,
d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 30 %,
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e) budynki  mieszkaniowe i  usługowe do 3 kondygnacji  nadziemnych,  w tym trzecia  jako 
poddasze użytkowe,

f) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej do 12,0 m,
g) układ najdłuższej  kalenicy równolegle  do sąsiadującej  drogi  publicznej  znajdującej  się 

poza planem, z możliwością odchylenia do 10º,
h) dopuszczenie  realizacji  wolno  stojącej  zabudowy  garażowej  lub  gospodarczej,

o wysokości do 5,30 m, 1 kondygnacji nadziemnej i powierzchni zabudowy do 60,0 m2,
i) wysokość ogrodzeń od strony dróg do 1,6 m,
j) zakaz  stosowania  w  ogrodzeniach  od  strony  dróg  betonowych  elementów 

prefabrykowanych,
k) dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º;

5) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 300 m2;
6) utrzymanie istniejących i realizację nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej;
7) obsługę  komunikacyjną  poprzez  bezpośredni  zjazd  z  drogi  publicznej  znajdującej  się  poza 

planem lub za pośrednictwem drogi KDW1;
8) 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny i 1 miejsce postojowe na 1 lokal usługowy.

§ 18. Dla terenu MW1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usług nieuciążliwych, których oddziaływanie mieści 

się w granicach lokalu, w którym prowadzona jest działalność;
3) lokalizację lokali usługowych jako wbudowanych w zabudowie mieszkaniowej;
4) dopuszczenie realizacji osiedlowych terenów zieleni, terenów komunikacji, garaży naziemnych 

i podziemnych, parkingów, urządzeń  i budynków  gospodarczych oraz małej architektury;
5) dopuszczenie  utrzymania,  przebudowy  i  rozbudowy  istniejącej  zabudowy  zgodnie

z parametrami określonymi planem;
6) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)  linię  zabudowy na 8,0 m od linii  rozgraniczającej  oraz w linii  rozgraniczającej  terenu 
zgodnie z rysunku planu,

b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy na 0,5,
c) minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 30 %,
d) budynki mieszkaniowe do 5 kondygnacji nadziemnych,
e) budynki gospodarcze i garażowe do 2 kondygnacji nadziemnych,
f) wysokość zabudowy mieszkaniowej do 15 m,
g) wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej do 6,5 m,
h) maksymalną długość jednego budynku na 60,0 m,
i) wysokość ogrodzeń od strony dróg do 1,6 m,
j) zakaz  stosowania  w  ogrodzeniach  od  strony  dróg  betonowych  elementów 

prefabrykowanych,
k) dachy o dowolnej geometrii;

7) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 3000 m2;
8) utrzymanie istniejących i realizację nowych sieci i obiektów infrastruktury technicznej;
9) obsługę komunikacyjną poprzez zjazdy z dróg publicznych znajdujących się poza planem;
10) liczbę  miejsc  postojowych  dla  samochodów  osobowych,  wyliczoną  według  następujących 
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Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XL/256/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora  C

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA, na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (  Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art.7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr  142,  poz. 1591, tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) rozstrzyga się, co następuje: 

Lp. INWESTYCJE  Z  ZAKRESU  INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ

SPOSÓB REALIZACJI * ZASADY FINANSOWANIA*

Forma:
1  -  zadania 
krótkookresowe 
2 - zadanie wieloletnie

Odpowiedzialni za realizację 
i współpracujący:
1-  wójt,  burmistrz, 
prezydent,
2 - wykonawca,
3  -  pracownik  urzędu 
właściwy  do  spraw 
infrastruktury
4 - inne

PROGNOZOWANE  ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA
1 - dochody własne,
2 - dotacje,
3 - kredyty, pożyczki,
4 - obligacje komunalne,
5 – inne

POTENCJALNY  UDZIAŁ  INNYCH 
INWESTORÓW W FINANSOWANIU 
ZADANIA
1 - właściciele nieruchomości
2 - fundacje i organizacje wspomagające
3 - inwestorzy zewnętrzni
4 - inne

1. DROGI 
PUBLICZNE

 WYKUP TERENÓW 2 1 1 x
2.  BUDOWA 2 1+3 1 x 
3. POZOSTAŁE  WODOCIĄGI 2 1+3 1 x
4.  KANALIZACJA 2 1+3 1 x

* wiersze nr 1-4 wypełnić odpowiednimi numerami z podanych w nagłówkach kolumn

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ireneusz Pepłowski



















Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/257/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora D

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA, na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (  Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art.7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr  142,  poz. 1591, tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) rozstrzyga się, co następuje: 

Lp. INWESTYCJE Z  ZAKRESU  INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ

SPOSÓB REALIZACJI * ZASADY FINANSOWANIA*

Forma:
1  -  zadania 
krótkookresowe 
2 - zadanie wieloletnie

Odpowiedzialni za realizację 
i współpracujący:
1-  wójt,  burmistrz, 
prezydent,
2 - wykonawca,
3  -  pracownik  urzędu 
właściwy  do  spraw 
infrastruktury
4 - inne

PROGNOZOWANE  ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA
1 - dochody własne,
2 - dotacje,
3 - kredyty, pożyczki,
4 - obligacje komunalne,
5 – inne

POTENCJALNY  UDZIAŁ  INNYCH 
INWESTORÓW W FINANSOWANIU 
ZADANIA
1 - właściciele nieruchomości
2  -  fundacje  i  organizacje 
wspomagające
3 - inwestorzy zewnętrzni
4 - inne

1. DROGI 
PUBLICZNE

 WYKUP TERENÓW 2 1 1 x
2.  BUDOWA 2 1+3 1 x 
3. POZOSTAŁE  WODOCIĄGI x x x x
4.  KANALIZACJA 2 1+3 1 x

* wiersze nr 1-4 wypełnić odpowiednimi numerami z podanych w nagłówkach kolumn

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ireneusz Pepłowski












































































































































