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Poz. 1588 i 1589

§ 7. 1. WysokoÊç górnej kraw´dzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wyznacza si´ dla nowej zabudowy jako przed∏u˝enie tych kraw´dzi odpowiednio do
istniejàcej zabudowy na dzia∏kach sàsiednich.

§ 9. 1. Warunki i wymagania dotyczàce nowej zabudowy i zagospodarowania terenu ustala si´ w decyzji
o warunkach zabudowy, zawierajàcej cz´Êç tekstowà
i graficznà.

2. WysokoÊç, o której mowa w ust. 1, mierzy si´ od
Êredniego poziomu terenu przed g∏ównym wejÊciem
do budynku.

2. Wyniki analizy, o której mowa w § 3 ust. 1, zawierajàce cz´Êç tekstowà i graficznà, stanowià za∏àcznik do
decyzji o warunkach zabudowy.

3. Je˝eli wysokoÊç, o której mowa w ust. 1, na dzia∏kach sàsiednich przebiega tworzàc uskok, wówczas
przyjmuje si´ jej Êrednià wielkoÊç wyst´pujàcà na obszarze analizowanym.

3. Cz´Êç graficznà decyzji o warunkach zabudowy
oraz cz´Êç graficznà analizy, o której mowa w § 3 ust. 1,
sporzàdza si´ na kopiach mapy, o której mowa w art. 52
ust. 2 pkt 1 ustawy, w czytelnej technice graficznej zapewniajàcej mo˝liwoÊç wykonywania ich kopii.

4. Dopuszcza si´ wyznaczenie innej wysokoÊci,
o której mowa w ust. 1, je˝eli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust.1.

4. Cz´Êç graficznà analizy, o której mowa w § 3
ust. 1, sporzàdza si´ z uwzgl´dnieniem nazewnictwa
i oznaczeƒ graficznych stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy.

§ 8. Geometri´ dachu (kàt nachylenia, wysokoÊç
g∏ównej kalenicy i uk∏ad po∏aci dachowych, a tak˝e kierunek g∏ównej kalenicy dachu w stosunku do frontu
dzia∏ki) ustala si´ odpowiednio do geometrii dachów
wyst´pujàcych na obszarze analizowanym.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: M. Pol

1589
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie oznaczeƒ i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zarzàdza si´, co nast´puje:

b) zabudowa us∏ugowa,

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie
— nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

d) zabudowa produkcyjna,

§ 2. Ustala si´ nast´pujàcy sposób zapisywania
ustaleƒ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy:

g) drogi wewn´trzne,

1) ustalenia dotyczàce rodzaju zabudowy zapisuje si´,
stosujàc w szczególnoÊci nast´pujàce nazewnictwo:
a) zabudowa mieszkaniowa, w tym:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141,
poz. 1359).

c) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

e) cmentarze,
f) drogi publiczne,

h) obiekty infrastruktury technicznej;
2) ustalenia dotyczàce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu zapisuje si´ poprzez okreÊlenie
sposobu u˝ytkowania obiektów budowlanych
i sposobu zagospodarowania terenu;
3) ustalenia dotyczàce warunków i wymagaƒ kszta∏towania ∏adu przestrzennego zapisuje si´ poprzez
okreÊlenie parametrów i wskaêników kszta∏towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
a w szczególnoÊci okreÊlenie linii zabudowy, wielkoÊci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia∏ki lub terenu, w tym udzia∏u powierzchni biologicznie czynnej, a tak˝e gabarytów
i wysokoÊci projektowanej zabudowy, w tym szerokoÊci elewacji frontowej oraz geometrii dachu;
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4) ustalenia dotyczàce ochrony Êrodowiska, przyrody
i krajobrazu zapisuje si´ poprzez nakazy, zakazy,
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu, wynikajàce z:
a) potrzeb ochrony Êrodowiska, o których mowa
w szczególnoÊci w art. 72 i 73 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.2)),
b) obowiàzujàcych ustaleƒ planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a tak˝e
dla innych form ochrony przyrody, o których
mowa w przepisach o ochronie przyrody;
5) ustalenia dotyczàce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó∏czesnej
zapisuje si´ poprzez okreÊlenie nakazów, zakazów,
dopuszczeƒ i ograniczeƒ w zabudowie i zagospodarowaniu terenu;
6) ustalenia dotyczàce obs∏ugi w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej zapisuje si´ w szczególnoÊci poprzez okreÊlenie sposobu zaopatrzenia
w wod´, energi´ elektrycznà i cieplnà, Êrodki ∏àcznoÊci, odprowadzania Êcieków i gospodarowania
odpadami, a tak˝e okreÊlenie dost´pu do drogi publicznej oraz wymaganej iloÊci miejsc parkingowych;
7) ustalenia wymagaƒ dotyczàcych ochrony interesów osób trzecich zapisuje si´ w szczególnoÊci poprzez okreÊlenie warunków ochrony przed:
a) pozbawieniem:
— dost´pu do drogi publicznej,
— mo˝liwoÊci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Êrodków
∏àcznoÊci,
— dost´pu Êwiat∏a dziennego do pomieszczeƒ
przeznaczonych na pobyt ludzi,
———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r.
Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721.

Poz. 1589

b) ucià˝liwoÊciami powodowanymi przez ha∏as,
wibracje, zak∏ócenia elektryczne i promieniowanie,
c) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
8) ustalenia dotyczàce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajàcych
ochronie, ustalonych na podstawie odr´bnych
przepisów, w tym terenów górniczych, a tak˝e nara˝onych na niebezpieczeƒstwo powodzi oraz zagro˝onych osuwaniem si´ mas ziemnych, powinny
zawieraç nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.
§ 3. 1. W cz´Êci graficznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, sporzàdzanej na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, stosuje si´ nazewnictwo i oznaczenia umo˝liwiajàce ich jednoznaczne powiàzanie z tekstem decyzji.
2. Cz´Êç graficznà decyzji, o których mowa w ust. 1,
sporzàdza si´ w czytelnej technice graficznej zapewniajàcej mo˝liwoÊç wykonywania jej kopii.
3. Podstawowe jednobarwne oznaczenia graficzne
dotyczàce granic i linii regulacyjnych, a tak˝e elementów zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone
do stosowania w cz´Êci graficznej decyzji, o których
mowa w ust. 1, stosuje si´ zgodnie z Polskà Normà
PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r.
4. W zale˝noÊci od specyfiki i zakresu ustaleƒ decyzji, o których mowa w ust. 1, dopuszcza si´ stosowanie
w cz´Êci graficznej tych decyzji oznaczeƒ uzupe∏niajàcych.
5. W cz´Êci graficznej decyzji, o których mowa
w ust. 1, zamieszcza si´ objaÊnienia wszystkich u˝ytych
w niej oznaczeƒ.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: M. Pol
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Szanowni Paƒstwo
ZAK¸AD WYDAWNICTW I POLIGRAFII CENTRUM OBS¸UGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW informuje,
˝e stosownie do art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z póên. zm.), urz´dy terenowe organów administracji rzàdowej oraz organów samorzàdu
terytorialnego zobowiàzane sà do prowadzenia zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B
i udost´pniania nieodp∏atnie do powszechnego wglàdu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach
pracy urz´dów.
Prenumerat´ rocznà oraz egzemplarze bie˝àce i archiwalne mo˝na zamówiç
listownie pod adresem: Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
lub faksem pod numerem (0-prefix-22) 694-62-06, 694-67-03
Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym.

Ceny brutto prenumeraty*) na 2003 r. (w tym 7% VAT):
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ — 1225,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI” — 275,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI B” — 2320,00 z∏
Og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ZDROWIA — 34,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW — 54,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI — 20,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA I G¸ÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ÂRODOWISKA — 46,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU PA¡STWA — 26,00 z∏
PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — 216,00 z∏
Dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce
problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych
BIULETYN ZAMÓWIE¡ PUBLICZNYCH — 1320,00 z∏; op∏ata za III–IV kwarta∏ 2003 r. — 660,00 z∏
Og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ
Informujemy, ˝e nie przyjmujemy zarówno rezygnacji z prenumeraty, jak i zmniejszenia iloÊci prenumerowanych egzemplarzy.
Wyjàtek stanowi likwidacja instytucji lub firmy oraz uzasadnione wydarzenie losowe osób fizycznych.
*)

Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników.

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad i kolporta˝: Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; faks 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl
Druk w kooperacji: Toruƒskie Zak∏ady Graficzne „ZAPOLEX” Sp. z o.o., ul. gen. Sowiƒskiego 2/4, 87-100 Toruƒ
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