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UCHWAŁA Nr 111/IV/8/2003

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN - JEZIORNA

z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Wierzbna.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U Nr 80, poz. 717) oraz w związku z
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Konstancin- Jeziorna uchwala, co
następuje:

Część A
Postanowienia ogólne

8 1.1 Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu Starego Wierzbna
o powierzchni ok. 69ha.

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1,
określone uchwałą nr 75/III/13/99 Rady Miejskiej
Konstancin — Jeziorna z dnia 8 października 1999r.
w Sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego
gruntów terenu Starego Wierzbna, oznaczone są
na rysunku planu.

3. Ustalenia planu stanowią treść uchwały, któ-
rej integralną częścią jest rysunek planu w skali
1:1000 będący załącznikiem graficznym do uchwa-
ły.

8 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach
planu jest:

1) ustalenie zasad udostępniania terenów pod
zabudowę mieszkaniową z usługami towarzy-
szącymi,

2) uporządkowanie istniejącego zagospodarowa-
nia przestrzennego,

3) ochrona istniejących walorów przyrodniczych.

8 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, stanowiące przepisy gminne,
obejmujące obszar określony w 58 1 ust. 2 ni-

niejszej uchwały,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej,

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

rysunku planu - należy przez to rozumieć usta-
lenia graficzne, oznaczone na rysunku w skali
1:1000, będącym integralnym załącznikiem

nr 1 do niniejszej uchwały,

obszarze planu - należy przez to rozumieć ob-
szar określony granicami opracowania planu,
uszczegółowionymi w $ 1, ust.2,

terenie - należy przez to rozumieć najmniejszą
wydzieloną jednostkę ustaleń planu, oznaczo-
ną numerem i symbolem literowym, dla której
ustalono przepisy szczegółowe,

przeznaczeniu podstawowym — należy przez to
rozumieć określony w planie rodzaj przezna-
czenia, które obejmuje nie mniej niż 70% po-
wierzchni użytkowej budynków zlokalizowa-
nych na poszczególnych działkach w danym
terenie,

dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym
- należy przez to rozumieć ciągi komunikacyj-
ne i dojazdy, zieleń i elementy małej architek-
tury oraz określone rodzaje przeznaczenia w
zakresie ustalonym w rozdz. Ill - Przepisy
szczegółowe dla poszczególnych terenów,

powierzchni biologicznie czynnej - należy
przez to rozumieć część działki budowlanej na
gruncie rodzimym, która pozostaje niezabu-
dowana powierzchniowo lub kubaturowo w
głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stano-
wiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych,
pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana
rolniczo. Typową powierzchnią biologicznie
czynną są tereny zieleni towarzyszące zabu-
dowie, w tym zadrzewienia, trawniki, zbiorniki
wodne powierzchniowe, uprawy rolne. W
szczególności za powierzchnię biologicznie
czynną nie uznajesię: zieleni projektowanej na
dachach i ścianach budynków oraz budowli
naziemnych i podziemnych, nawierzchni żwi-
rowych, grysowych i ażurowych,

towarzyszących usługach nieuciążliwych -
należy przez to rozumieć usługi z zakresu han-
dlu detalicznego, gastronomii i rzemiosła, któ-
rych celem jest zaspokajanie podstawowych
potrzeb miejscowej ludności, a które nie wy-
twarzają dóbr materialnych bezpośrednimi
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metodami przemysłowymi i nie powodują
nadmiernej generacji ruchu,

10) wtórnym podziale działki - należy przez to ro-

zumieć taki geodezyjny podział działki, w wy-
niku którego każda z nowopowstałych działek
będzie spełniać warunki zagospodarowaniai

użytkowania zgodne z przepisami szczegóło-

„wymi,

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez
to rozumieć linię zabudowy z zakazem prze-
kroczenia jej obiektami kubaturowymi za wy-
jątkiem lokalizacji stacji trafo. Jeżeli istniejący
budynek mieszkalny znajduje się między linią
rozgraniczającą (od ulicy) a linią nieprzekra-
czalną lub linia nieprzekraczalna przekracza
ten budynek, plan dopuszcza remonty i roz-
budowę istniejącego budynku przy czym roz-
budowa może być realizowana tylko w głąb
działki a nie w kierunkuulicy,

12) budynkach modernizowanych - należy przez
to rozumieć budynki, w których przeprowadza
się działania dokonywane głównie w ramach
istniejącej bryły budynku,

13) budynkach rozbudowywanych — należy przez
to rozumieć budynki istniejące, w których po-
większa się ich kubaturę,

14) działce budowlanej — należy przez to rozumieć
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu,
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp
do drogi publicznej oraz wyposażenie w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej spełniają

wymogi realizacji obiektów budowlanych wy-
nikające z odrębnych przepisów i niniejszej
uchwały.

Część B
Ustalenia planu

Rozdział |
Ustalenia ogólne

8 4.1. Dla obszaru, o którym mowa w 81 ust. 2
plan ustala:

1) przeznaczenie terenów wyszczególnione w roz-
dziale Il niniejszej uchwały oraz inne ustalenia,
zawarte na rysunku planu,

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- standardy kształtowania zabudowy i urzą-
dzenia terenu,

- formę i gabaryty obiektów,

- linie zabudowy;

3) warunki ochrony środowiska przyrodniczego,

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji,

- 36401 - Poz. 7861

5) zasady podziału terenów na działki.

2. Ustalenia planu określone są w treści niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu.

85. Następujące oznaczenia, przedstawione

graficzne na rysunku planu, o którym mowa w 8 1,
ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego ustaleniamiplanu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia terenu, w tym linie rozgraniczające ulic,

3) proponowane podziały wtórne,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) maksymalne strefy bezpieczeństwa od istnieją-
cych linii elektroenergetycznych wysokiego
napięcia 110kV,

6) maksymalne strefy wyznaczone z tytułu bez-
piecznej pracy w pobliżu czynnych linii elek-
troenergetycznych średniego napięcia 15kV,

7) granice działek, na których podziały wtórne
mogą być dokonane po uprzednim połączeniu
działek lub scaleniu,

8) granica terenu górniczego „Konstancin”,

9) granica zasięgu melioracji,

10) przeznaczenie terenów.

$6. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą
plan wyodrębnia tereny, będące przedmiotem
przepisów ogólnych i szczegółowych, oznaczone
na rysunku planu symbolami, dla których ustala
się następujące podstawoweprzeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
rezydencjonalnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MNr,

3) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem R, użytkowanerolniczo zgodnie z przepi-
sami odrębnymi,

4) tereny przestrzeni dróg (ulic), oznaczone na
rysunku planu symbolem KL i KD oraz ciągów
pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu
symbolem KPD,

5) tereny projektowanych stacji trafo, oznaczone
na rysunku planu symbolem EE.

8 7. Obszar objęty granicami opracowania po-

dzielono na tereny oznaczone symbolami(literami
i cyframi), gdzie:

1) pierwszy (cyfra) - oznacza numerterenu,
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będzie spełniać warunki zagospodarowaniai

użytkowania zgodne z przepisami szczegóło-

„wymi,

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez
to rozumieć linię zabudowy z zakazem prze-
kroczenia jej obiektami kubaturowymi za wy-
jątkiem lokalizacji stacji trafo. Jeżeli istniejący
budynek mieszkalny znajduje się między linią
rozgraniczającą (od ulicy) a linią nieprzekra-
czalną lub linia nieprzekraczalna przekracza
ten budynek, plan dopuszcza remonty i roz-
budowę istniejącego budynku przy czym roz-
budowa może być realizowana tylko w głąb
działki a nie w kierunkuulicy,

12) budynkach modernizowanych - należy przez
to rozumieć budynki, w których przeprowadza
się działania dokonywane głównie w ramach
istniejącej bryły budynku,

13) budynkach rozbudowywanych — należy przez
to rozumieć budynki istniejące, w których po-
większa się ich kubaturę,

14) działce budowlanej — należy przez to rozumieć
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu,
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp
do drogi publicznej oraz wyposażenie w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej spełniają

wymogi realizacji obiektów budowlanych wy-
nikające z odrębnych przepisów i niniejszej
uchwały.

Część B
Ustalenia planu

Rozdział |
Ustalenia ogólne

8 4.1. Dla obszaru, o którym mowa w 81 ust. 2
plan ustala:

1) przeznaczenie terenów wyszczególnione w roz-
dziale Il niniejszej uchwały oraz inne ustalenia,
zawarte na rysunku planu,

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- standardy kształtowania zabudowy i urzą-
dzenia terenu,

- formę i gabaryty obiektów,

- linie zabudowy;

3) warunki ochrony środowiska przyrodniczego,

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji,
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5) zasady podziału terenów na działki.

2. Ustalenia planu określone są w treści niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu.

85. Następujące oznaczenia, przedstawione

graficzne na rysunku planu, o którym mowa w 8 1,
ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego ustaleniamiplanu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia terenu, w tym linie rozgraniczające ulic,

3) proponowane podziały wtórne,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) maksymalne strefy bezpieczeństwa od istnieją-
cych linii elektroenergetycznych wysokiego
napięcia 110kV,

6) maksymalne strefy wyznaczone z tytułu bez-
piecznej pracy w pobliżu czynnych linii elek-
troenergetycznych średniego napięcia 15kV,

7) granice działek, na których podziały wtórne
mogą być dokonane po uprzednim połączeniu
działek lub scaleniu,

8) granica terenu górniczego „Konstancin”,

9) granica zasięgu melioracji,

10) przeznaczenie terenów.

$6. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą
plan wyodrębnia tereny, będące przedmiotem
przepisów ogólnych i szczegółowych, oznaczone
na rysunku planu symbolami, dla których ustala
się następujące podstawoweprzeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
rezydencjonalnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MNr,

3) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem R, użytkowanerolniczo zgodnie z przepi-
sami odrębnymi,

4) tereny przestrzeni dróg (ulic), oznaczone na
rysunku planu symbolem KL i KD oraz ciągów
pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu
symbolem KPD,

5) tereny projektowanych stacji trafo, oznaczone
na rysunku planu symbolem EE.

8 7. Obszar objęty granicami opracowania po-

dzielono na tereny oznaczone symbolami(literami
i cyframi), gdzie:

1) pierwszy (cyfra) - oznacza numerterenu,
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2) drugi (litery) - oznacza przeznaczenie podsta-

woweterenu.

58 8. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu, będące przedmiotem decyzji administracyj-

nych należy określać wg przepisów ogólnych usta-

lonych dla całego obszaru objętego planem (część
B, rozdział Il) oraz przepisów szczegółowych usta-

lonych dla poszczególnych terenów (część B, roz-

dział Ill) z uwzględnieniem warunków dotyczących

obsługi komunikacyjnej (część B, rozdział IV) oraz
infrastruktury technicznej (część B, rozdział V).

RozdziałII
Przepisy ogólne dla całego obszaru

$ 9. Plan ustala następujące warunki w zakresie
ochrony środowiska przyrodniczego:

1. W całym obszarze plan zakazuje:

1) lokalizowania przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, z wyjąt-
kiem realizacji i przebudowy niezbędnych
urządzeń infrastruktury technicznej,

2) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do
ziemi i wód powierzchniowych,

3) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz pro-
wadzenia działalności gospodarczej mogącej
powodować emisję do powietrza zanieczysz-
czeń o charakterze odorowym,

4) wprowadzania do powietrza atmosferyczne-
go zanieczyszczeń w ilościach powodujących
przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń,

5) wytwarzania odpadów z grupy niebezpiecz-
nych, które ze względu na pochodzenie,
skład chemiczny, biologiczny i inne właści-
wości mogą stanowić zagrożenie dla życia i
zdrowia ludzi lub dla środowiska,

6) lokalizowania zabudowy: mieszkaniowej i
usługowej (uzupełniającej zabudowę miesz-
kaniową), gospodarczej i garaży w odległo-
ści mniejszej niż 15 m od gazociągu wyso-

kiego ciśnienia,

7) lokalizowania, na terenach przeznaczonych
do zabudowy, nowych budynków mieszkal-
nych, bez poprzedzającego lub równocze-
snego z zabudową realizowania sieci pod-
stawowej infrastruktury technicznej — woda,
kanalizacja sanitarna, energia elektryczna.
Plan dopuszcza ujęcia wody indywidualne
tylko na działkach położonych bezpośrednio
przy ul. Wierzbnowskiej, na pozostałym te-
renie obowiązuje zakaz realizacji indywidu-
alnych ujęć wody. Plan również dopuszcza
czasowo (do czasu wybudowania sieci kana-
lizacji sanitarnej) na terenach oznaczonych
na rysunku planu symbolami 12 MN, 13 MN,
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14 MN stosowanie szczelnych zbiorników
bezodpływowych do czasowego gromadze-
nia nieczystości ciekłych.

2. Plan ustala:

1) maksymalną ochronę terenów zieleni,
zwłaszcza istniejącego drzewostanu i za-
drzewień, spełniających szereg funkcji eko-
logicznych oraz maksymalne nasycanie te-
renów zielenią, w przypadku niezbędnej wy-
cinki drzew, wprowadzanie nasadzeń re-
kompensujących ubytki w drzewostanie,

2) zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu
ochrony środowiska dla obszaru objętego
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego należy przyjąć klasyfikację
akustyczną terenów oznaczonych symbola-
mi: od MN i MNr — jak dla zabudowy miesz-
kaniowej,

3) selekcję i gromadzenie odpadów na pose-
sjach w urządzeniach przystosowanych do
ich gromadzenia i do selektywnej zbiórki od-
padów (odpady wymieszane przeznaczone
na składowisko, surowce wtórne, odpady
organiczne przeznaczone do kompostowa-
nia, wydzielone odpady niebezpieczne) i ich
odbiór i usuwanie zgodnie z systemem
oczyszczania przyjętym w gospodarce ko-

munalnej gminy,

4) przy realizacji inwestycji obowiązek wyko-
rzystania mas ziemnych z wykopów na tere-
nie własnej nieruchomości.

2. W zakresie ochrony terenów górniczych utwo-
rzonych dla złóż wód leczniczych obowiązuje
uzgadnianie projektu budowlanego na etapie
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę z wła-
ściwym organem państwowego nadzoru górni-
czego.

3. W zakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje
ogrzewanie budynków ze źródeł bezpiecznych
ekologicznie, z preferencją do zastosowania ta-
kich czynników grzewczych, jak: gaz, olej opa-
łowy lekki, czy elektryczność.

8 10.1. Plan wyodrębnia tereny maksymalnych
stref bezpieczeństwa od istniejących linii elektro-
energetycznych wysokiego napięcia 110kV, obo-
wiązujące do czasu ustanowienia obszarów ogra-
niczonego użytkowania w trybie aktualnie obowią-
zujących przepisów Prawa ochrony środowiska.

2. Wyznaczony decyzją obszar ograniczonego
użytkowania zastąpi tereny maksymalnych stref
bezpieczeństwa bez konieczności zmiany ustaleń
planu.

ę

3. Do czasu wyznaczenia obszarów ograniczo-
nego użytkowania, obowiązuje zakaz lokalizacji
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2) drugi (litery) - oznacza przeznaczenie podsta-

woweterenu.

58 8. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu, będące przedmiotem decyzji administracyj-

nych należy określać wg przepisów ogólnych usta-

lonych dla całego obszaru objętego planem (część
B, rozdział Il) oraz przepisów szczegółowych usta-

lonych dla poszczególnych terenów (część B, roz-

dział Ill) z uwzględnieniem warunków dotyczących

obsługi komunikacyjnej (część B, rozdział IV) oraz
infrastruktury technicznej (część B, rozdział V).

RozdziałII
Przepisy ogólne dla całego obszaru

$ 9. Plan ustala następujące warunki w zakresie
ochrony środowiska przyrodniczego:

1. W całym obszarze plan zakazuje:

1) lokalizowania przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, z wyjąt-
kiem realizacji i przebudowy niezbędnych
urządzeń infrastruktury technicznej,

2) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do
ziemi i wód powierzchniowych,

3) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz pro-
wadzenia działalności gospodarczej mogącej
powodować emisję do powietrza zanieczysz-
czeń o charakterze odorowym,

4) wprowadzania do powietrza atmosferyczne-
go zanieczyszczeń w ilościach powodujących
przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń,

5) wytwarzania odpadów z grupy niebezpiecz-
nych, które ze względu na pochodzenie,
skład chemiczny, biologiczny i inne właści-
wości mogą stanowić zagrożenie dla życia i
zdrowia ludzi lub dla środowiska,

6) lokalizowania zabudowy: mieszkaniowej i
usługowej (uzupełniającej zabudowę miesz-
kaniową), gospodarczej i garaży w odległo-
ści mniejszej niż 15 m od gazociągu wyso-

kiego ciśnienia,

7) lokalizowania, na terenach przeznaczonych
do zabudowy, nowych budynków mieszkal-
nych, bez poprzedzającego lub równocze-
snego z zabudową realizowania sieci pod-
stawowej infrastruktury technicznej — woda,
kanalizacja sanitarna, energia elektryczna.
Plan dopuszcza ujęcia wody indywidualne
tylko na działkach położonych bezpośrednio
przy ul. Wierzbnowskiej, na pozostałym te-
renie obowiązuje zakaz realizacji indywidu-
alnych ujęć wody. Plan również dopuszcza
czasowo (do czasu wybudowania sieci kana-
lizacji sanitarnej) na terenach oznaczonych
na rysunku planu symbolami 12 MN, 13 MN,

- 36402 - Poz. 7861

14 MN stosowanie szczelnych zbiorników
bezodpływowych do czasowego gromadze-
nia nieczystości ciekłych.

2. Plan ustala:

1) maksymalną ochronę terenów zieleni,
zwłaszcza istniejącego drzewostanu i za-
drzewień, spełniających szereg funkcji eko-
logicznych oraz maksymalne nasycanie te-
renów zielenią, w przypadku niezbędnej wy-
cinki drzew, wprowadzanie nasadzeń re-
kompensujących ubytki w drzewostanie,

2) zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu
ochrony środowiska dla obszaru objętego
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego należy przyjąć klasyfikację
akustyczną terenów oznaczonych symbola-
mi: od MN i MNr — jak dla zabudowy miesz-
kaniowej,

3) selekcję i gromadzenie odpadów na pose-
sjach w urządzeniach przystosowanych do
ich gromadzenia i do selektywnej zbiórki od-
padów (odpady wymieszane przeznaczone
na składowisko, surowce wtórne, odpady
organiczne przeznaczone do kompostowa-
nia, wydzielone odpady niebezpieczne) i ich
odbiór i usuwanie zgodnie z systemem
oczyszczania przyjętym w gospodarce ko-

munalnej gminy,

4) przy realizacji inwestycji obowiązek wyko-
rzystania mas ziemnych z wykopów na tere-
nie własnej nieruchomości.

2. W zakresie ochrony terenów górniczych utwo-
rzonych dla złóż wód leczniczych obowiązuje
uzgadnianie projektu budowlanego na etapie
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę z wła-
ściwym organem państwowego nadzoru górni-
czego.

3. W zakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje
ogrzewanie budynków ze źródeł bezpiecznych
ekologicznie, z preferencją do zastosowania ta-
kich czynników grzewczych, jak: gaz, olej opa-
łowy lekki, czy elektryczność.

8 10.1. Plan wyodrębnia tereny maksymalnych
stref bezpieczeństwa od istniejących linii elektro-
energetycznych wysokiego napięcia 110kV, obo-
wiązujące do czasu ustanowienia obszarów ogra-
niczonego użytkowania w trybie aktualnie obowią-
zujących przepisów Prawa ochrony środowiska.

2. Wyznaczony decyzją obszar ograniczonego
użytkowania zastąpi tereny maksymalnych stref
bezpieczeństwa bez konieczności zmiany ustaleń
planu.

ę

3. Do czasu wyznaczenia obszarów ograniczo-
nego użytkowania, obowiązuje zakaz lokalizacji
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zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach
maksymalnych stref bezpieczeństwa od istnieją-
cych linii elektroenergetycznych wysokiego napię-
cia 110kV. Plan dopuszcza lokalizację innej zabu-
dowy w tych terenach po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zakładu Energetycznego.

4. Plan ustala maksymalne strefy wyznaczone z
tytułu bezpiecznej pracy w pobliżu czynnych na-
powietrznych linii elektroenergetycznych średnie-
go napięcia 15kV w odległości po 5m na stronę od
skrajnego przewodu. Plan dopuszcza lokalizację
zabudowy gospodarczej i garaży po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zakładu Energetycznego. Wy-
znaczona strefa przestaje obowiązywać w przy-
padku przebudowy linii napowietrznej 15kV.

8 11. Plan ustala następujące warunki w zakre-
sie zagospodarowania i użytkowania przestrzeni:

1) obowiązek:

a) zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy w sposób umożliwiający bezkoli-
zyjne korzystanie osobom niepetnospraw-
nym z przestrzeni i obiektów o charakterze
publicznym, ogólnodostępnym,

b) lokalizowania ogrodzeń ażurowych o maks.
wysokości 1,8m bezpośrednio w liniach roz-
graniczających ulic, z zakazem realizacji pet-
nych ogrodzeń oraz ogrodzeń z wypełnie-
niem przęseł prefabrykatami betonowymi,

c) rozwiązania potrzeb parkingowych w ra-
mach użytkowania działki lub zespołu dzia-
tek; plan dopuszcza lokalizację miejsc par-
kingowych w granicach linii rozgraniczają-
cych ulic po uzyskaniu zgody zarządcy drogi,

d) zapewnienia ogólnodostępnego dojazdu dla
konserwacji słupów linii napowietrznej wy-
sokiego napięcia 110kV,

e) zagospodarowaniafrontu działki budowlanej
a zwłaszcza przestrzeni między linią rozgra-

niczającą ulicy a nieprzekraczalną linią zabu-

dowy zielenią wysoką.

2) na terenach przewidywanych do zabudowy o
przeznaczeniu podstawowym mieszkalnym na-
leży przewidzieć stosowne przedsięwzięcia w
zakresie obrony cywilnej.

8 12. Plan ustala, na całym obszarze następują-
ce warunki w zakresie podziału i scalania istnieją-
cych działek:

1. Podział na działki uznaje się za zgodny z pla-
nem, jeżeli wielkość nowych działek nie jest
sprzeczna z przepisami szczegółowymi dla po-
szczególnych terenów i uwzględnia wydzielenie
pasa drogowego dla potrzeb komunikacyjnych.
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2. Plan wskazuje proponowane linie podziałów
wtórnych, oznaczone na rysunku planu jako
rozwiązanie optymalne. Dopuszcza się dokony-
wanie podziałów wtórnych innych niż wskazane

na rysunku planu przy spełnieniu wszystkich
warunków określonych w 5$ 10 ust. 2, 3,4iw
przepisach szczegółowych dla poszczególnych
terenów określonych w niniejszej uchwale.

3. Plan wyznacza granice działek, które przed do-
konaniem podziału wtórnego powinny być po-
łączone - na zasadzie dobrowolnej zgody wła-
ścicieli lub scalone zgodnie z ustawą o gospo-

darce nieruchomościami.

4. Działki budowlane, powstałe w wyniku wtórne-
go podziału lub scalenia działek istniejących
muszą mieć zapewnioną obsługę komunikacyj-
ną kołową, zgodną z ustaleniami planu oraz
zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki
nieruchomościami i warunkami technicznymi,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie.

5. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do
drogi publicznej, podział wtórny lub scalenie
(na terenach zabudowy mieszkaniowej), jest
możliwy pod warunkiem wskazania i wydziele-
nia terenu drogi wewnętrznej dla potrzeb sko-
munikowania działek z drogą publiczną.

RozdziałIII
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych terenów

8 13. Oznaczenie terenów: 1MNr — 7MNr

e przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna, wolnostojąca z wyklucze-
niem pozostałych rodzajów zabudowy, w
tym usługowej. Plan dopuszcza lokalizację
budynków bliźniaczych, pod warunkiem jed-
noczesnej realizacji budynków na obu dział-
kach,tj. na działkach:

- nrewid. i 5 (obręb 03-25),

- nrewid. 7 i 8 (obręb 03-25),

położonych poza terenem w/w działek przezna-
czonym do scalenia (połączenia działek)

e dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- zabudowa gospodarcza, w tym garażowa,

e charakter działań:

- realizacja nowej zabudowy;

e warunki urbanistyczne:

- minimalna powierzchnia nowej działki (po
podziale), przeznaczonej pod jeden budynek
mieszkalny - 2000m2,
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zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach
maksymalnych stref bezpieczeństwa od istnieją-
cych linii elektroenergetycznych wysokiego napię-
cia 110kV. Plan dopuszcza lokalizację innej zabu-
dowy w tych terenach po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zakładu Energetycznego.

4. Plan ustala maksymalne strefy wyznaczone z
tytułu bezpiecznej pracy w pobliżu czynnych na-
powietrznych linii elektroenergetycznych średnie-
go napięcia 15kV w odległości po 5m na stronę od
skrajnego przewodu. Plan dopuszcza lokalizację
zabudowy gospodarczej i garaży po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zakładu Energetycznego. Wy-
znaczona strefa przestaje obowiązywać w przy-
padku przebudowy linii napowietrznej 15kV.

8 11. Plan ustala następujące warunki w zakre-
sie zagospodarowania i użytkowania przestrzeni:

1) obowiązek:

a) zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy w sposób umożliwiający bezkoli-
zyjne korzystanie osobom niepetnospraw-
nym z przestrzeni i obiektów o charakterze
publicznym, ogólnodostępnym,

b) lokalizowania ogrodzeń ażurowych o maks.
wysokości 1,8m bezpośrednio w liniach roz-
graniczających ulic, z zakazem realizacji pet-
nych ogrodzeń oraz ogrodzeń z wypełnie-
niem przęseł prefabrykatami betonowymi,

c) rozwiązania potrzeb parkingowych w ra-
mach użytkowania działki lub zespołu dzia-
tek; plan dopuszcza lokalizację miejsc par-
kingowych w granicach linii rozgraniczają-
cych ulic po uzyskaniu zgody zarządcy drogi,

d) zapewnienia ogólnodostępnego dojazdu dla
konserwacji słupów linii napowietrznej wy-
sokiego napięcia 110kV,

e) zagospodarowaniafrontu działki budowlanej
a zwłaszcza przestrzeni między linią rozgra-

niczającą ulicy a nieprzekraczalną linią zabu-

dowy zielenią wysoką.

2) na terenach przewidywanych do zabudowy o
przeznaczeniu podstawowym mieszkalnym na-
leży przewidzieć stosowne przedsięwzięcia w
zakresie obrony cywilnej.

8 12. Plan ustala, na całym obszarze następują-
ce warunki w zakresie podziału i scalania istnieją-
cych działek:

1. Podział na działki uznaje się za zgodny z pla-
nem, jeżeli wielkość nowych działek nie jest
sprzeczna z przepisami szczegółowymi dla po-
szczególnych terenów i uwzględnia wydzielenie
pasa drogowego dla potrzeb komunikacyjnych.
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2. Plan wskazuje proponowane linie podziałów
wtórnych, oznaczone na rysunku planu jako
rozwiązanie optymalne. Dopuszcza się dokony-
wanie podziałów wtórnych innych niż wskazane

na rysunku planu przy spełnieniu wszystkich
warunków określonych w 5$ 10 ust. 2, 3,4iw
przepisach szczegółowych dla poszczególnych
terenów określonych w niniejszej uchwale.

3. Plan wyznacza granice działek, które przed do-
konaniem podziału wtórnego powinny być po-
łączone - na zasadzie dobrowolnej zgody wła-
ścicieli lub scalone zgodnie z ustawą o gospo-

darce nieruchomościami.

4. Działki budowlane, powstałe w wyniku wtórne-
go podziału lub scalenia działek istniejących
muszą mieć zapewnioną obsługę komunikacyj-
ną kołową, zgodną z ustaleniami planu oraz
zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki
nieruchomościami i warunkami technicznymi,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie.

5. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do
drogi publicznej, podział wtórny lub scalenie
(na terenach zabudowy mieszkaniowej), jest
możliwy pod warunkiem wskazania i wydziele-
nia terenu drogi wewnętrznej dla potrzeb sko-
munikowania działek z drogą publiczną.

RozdziałIII
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych terenów

8 13. Oznaczenie terenów: 1MNr — 7MNr

e przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna, wolnostojąca z wyklucze-
niem pozostałych rodzajów zabudowy, w
tym usługowej. Plan dopuszcza lokalizację
budynków bliźniaczych, pod warunkiem jed-
noczesnej realizacji budynków na obu dział-
kach,tj. na działkach:

- nrewid. i 5 (obręb 03-25),

- nrewid. 7 i 8 (obręb 03-25),

położonych poza terenem w/w działek przezna-
czonym do scalenia (połączenia działek)

e dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- zabudowa gospodarcza, w tym garażowa,

e charakter działań:

- realizacja nowej zabudowy;

e warunki urbanistyczne:

- minimalna powierzchnia nowej działki (po
podziale), przeznaczonej pod jeden budynek
mieszkalny - 2000m2,
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11MN

- minimalna szerokość krótszego boku nowej
działki (po podziale) - 25m,

- minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna — 80%; e

- nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy
mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 8,0m licząc od poziomu terenu do naj- e
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,8m nad poziomem
terenu, e

- dopuszcza się budowę jednego budynku go-
spodarczego, w tym garażowego (na dział-

ce),

- nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy
gospodarczej (garażowej) — 1 kondygnacja,

- obsługa komunikacyjna działek bezpośred-
nio z wyznaczonych w planie dróg; plan do-
puszcza drogi wewnętrzne o minimalnej sze-
rokości ulic wewnętrznych — 6m dla dojazdu
wydzielonego z dwóch sąsiednich działek
(po 3m z każdej działki) lub 5m dla drogi
wewnętrznej z 1 działki. Drogi wewnętrzne
obsługujące więcej niż 4 działki muszą być
zakończone placem do zawracania;

architektura:

- dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne

lub blaszane,

- dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe cera-
miczne lub blaszane, dla zabudowy gospo-
darczej (garażowej),

- ogrodzenia frontowe jednorodne, formą i
materiałami nawiązujące do charakteru za-
budowy mieszkaniowej,

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- ochrona i wzbogacenieistniejącejzieleni,

- zakaz lokalizacji budynków w pasie wyzna-
czonym nieprzekraczalnymiliniami zabudo-
wy o szerokości po 15m na stronę od osi ga-
zociągu wysokiego ciśnienia,

- w celu zabezpieczenia urządzeń melioracji
szczegółowych przed zniszczeniem obowią-
zuje przed wystąpieniem o pozwolenie na
budowę uzgodnienie projektu budowlanego
z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych — Inspektorat w Piasecznie.

5 14. Oznaczenie terenów: 8MN, 9MN, 10MN,

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wolnostojąca z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy.

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

towarzyszące usługi nieuciążliwe,

zabudowa gospodarcza, w tym garażowa,

charakter działań:

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

minimalna powierzchnia nowej działki (po
podziale), przeznaczonej pod jeden budynek
mieszkalny — 1500m*,

minimalna szerokość krótszego boku nowej
działki po podziale — 20m,

minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna — 70%;

nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej- 2 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 8,0m licząc od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,8m nad poziomem
terenu,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
8,0m licząc od poziomu terenu do najwyż-
szego punktu dachu budynku;

dopuszcza się budowę jednego budynku go-
spodarczego, w tym garażowego (na dział-

ce),

nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy
gospodarczej (garażowej) — 1 kondygnacja,

minimalna szerokość dróg wewnętrznych —
5m;

architektura:

dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne
lub z blachy powlekanej w kształcie dachów-
ki,

dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe cera-
miczne lub blaszane, dla zabudowy gospo-

darczej (garażowej),

ogrodzenia frontowe jednorodne, formą i
materiałami nawiązujące do charakteru za-
budowy mieszkaniowej,

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

uciążliwość prowadzonej działalności go-
spodarczej usługowej nie powinna wykra-
czać poza lokal,
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- ochrona i wzbogacenie istniejącej zieleni,

- w celu zabezpieczenia urządzeń melioracji
szczegółowych przed zniszczeniem obowią-
zuje przed wystąpieniem o pozwolenie na
budowę uzgodnienie projektu budowlanego
z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych — Inspektorat w Piasecznie.

$ 15. Oznaczenie terenów: 12MN -16MN

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca i bliźniacza (zabudowa bliźnia-
cza może być lokalizowana tylko na istnieją-
cych działkach o szerokości mniejszej niż
20m);

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- towarzyszące usługi nieuciążliwe,

- zabudowa gospodarcza, w tym garażowa,

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszcze-
niem modernizacji i rozbudowy,

- realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

- minimalna powierzchnia nowej działki (po
podziale), przeznaczonej pod jeden budynek
mieszkalny — 1500m?,

- minimalna szerokość krótszego boku nowej
działki po podziale - 20m,

- minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna — 70%,

-  nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 8,0m licząc od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,8m nad poziomem
terenu,

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
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8,0m licząc od poziomu terenu do najwyż-
szego punktu dachu budynku;

- dopuszcza się budowę jednego budynku go-

spodarczego, w tym garażowego (na dział-
ce),

- nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy
gospodarczej (garażowej) — 1 kondygnacja,

- minimalna szerokość dróg wewnętrznych —
5m;

e architektura:

- w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i kra-
jobrazu;

e warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- uciążliwość prowadzonej działalności go-
spodarczej usługowej nie powinna wykra-
czać poza lokal,

- ochrona i wzbogacenieistniejącejzieleni,

- zakaz lokalizacji budynków w pasie wyzna-
czonym nieprzekraczalnymi liniami zabudo-
wy o szerokości po 15 m na stronę od osi
gazociągu wysokiegociśnienia,

- w celu zabezpieczenia urządzeń melioracji
szczegółowych przed zniszczeniem, obowią-
zuje przed wystąpieniem o pozwolenie na
budowę uzgodnienie projektu budowlanego
z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych — Inspektorat w Piasecznie.

Rozdział IV
Przepisy szczegółowe

w zakresie obsługi komunikacyjnej

8 16.1. Plan ustala w stosunku do terenów ulic
oznaczonych na rysunku planu symbolem K na-
stępującą klasyfikację funkcjonalno — techniczną:

1) L- ulice lokalne,

2) D-ulice dojazdowe,

3) PD- ciągi pieszo — jezdne.

2. Dla ulic, o których mowa w ust.2 plan ustala:

 

 

 

 

    

Oznaczenie Klasa ulicy/ Szerokość w liniach Przekrój poprzeczny
na rysunku nazwa ulicy rozgraniczających

planu m

1 2 3 4

01 KL L - projektowana 10,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa

02 KL L - projektowana 12,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa

03 KL L - projektowana 10,0-12,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa   
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od04KD  |D- projektowane 10,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa
do 06KD

i 08KD 8,0

07KD w istniej. granicach
O09KD własności

10 KD 13,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa + przełożony
rów odwadniający

11 KPD Ciągi pieszo — jezd- minimum 6,0

15 KPD ne

13 KPD w istniej. granicach
14 KPD własności    
 

3. Parametry techniczne ulic powinny spełniać
wymogi określone w warunkach technicznych ja-
kim powinny odpowiadaćdrogi(ulice) i ich usytu-
owanie.

4. Ogrodzenia działek budowlanych i innych
nieruchomości nie mogą przekraczać wyznaczo-
nychlinii rozgraniczających dróg (ulic).

5. W projektowanych ulicach lokalnych postulu-
je się lokalizację ścieżek rowerowych.

Rozdział V
Przepisy szczegółowe w zakresie uzbrojenia

8 17.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan
ustala:

1) docelowe zaopatrzenie w wodę z sieci wodo-
ciągowej w oparciu o ujęcie i stacje uzdatniania
wody „Nowe Wierzbno”,

2) tymczasowo zaopatrzenie w wodęz istniejącej
sieci wodociągowejzasilanej z SUW Siedliska,

3) lokalizację przewodów wodociągowych w li-
niach rozgraniczających ulic lokalnych i dojaz-
dowych; dopuszcza się lokalizację w terenach
mieszkaniowych, wzdłuż ulic, których szerokość
w liniach rozgraniczających uniemożliwia lokali-
zację pełnego uzbrojenia.

2. Dla nowej zabudowy, lokalizowanej na istnie-
jących wolnych działkach położonych bezpośred-
nio przy ul. Wierzbnowskiej, plan dopuszcza przej-
ściowo indywidualne ujęcia wody — z obowiązkiem
podłączenia budynków do wodociągu gminnego
po jego wybudowaniu.

8 18.1. W zakresie odprowadzenia ścieków sani-
tarnych plan ustala:

1) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych
(sanitarnych) poprzez projektowane kanały sa-
nitarne do układu centralnego i unieszkodliwia-
nie ich w oczyszczalni komunalnej,

2) obowiązek podłączenia wszystkich nierucho-
mości do sieci kanalizacyjnej, po jej zrealizowa-
niu,

3) dla nieruchomości położonych poza zasięgiem
kanalizacji grawitacyjnej - system kanalizacji ci-
śnieniowej i odprowadzanie ścieków przez
przydomowe pompownie lokalizowane w gra-
nicach nieruchomości,

4) lokalizację zbiorczych kanałów sanitarnych w
liniach rozgraniczających ulic lokalnych i dojaz-
dowych, dopuszcza się lokalizację kanałów w
terenach mieszkaniowych, wzdłuż ulic, których
szerokość w liniach rozgraniczających uniemoż-
liwia lokalizację pełnego uzbrojenia,

5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 12MN, 13MN, 14MN plan dopuszcza
czasowo (do czasu wybudowania sieci kanali-
zacji sanitarnej) stosowanie szczelnych zbiorni-
ków bezodpływowych do czasowego groma-
dzenia nieczystości ciekłych.

8 19.1. W zakresie odprowadzenia wód opado-
wych plan ustala:

1) odprowadzenie wód opadowychz ulic, placów i
parkingów do projektowanych kanałów desz-
czowych,

2) dopuszcza się ewentualne odprowadzenie wód
opadowych z ulic, placów i parkingów po-
wierzchniowo do studni chłonnych pod warun-
kiem uzyskania zgody Wydziału ds. Ochrony
Środowiska tut. Urzędu,

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej dopuszcza się odprowadzenie wód
opadowych powierzchniowo i przez infiltrację
do gruntu lub do bezódpływowych zbiorników
kontenerowych, pod warunkiem zagospodaro-
wania zgromadzonych wód opadowych w gra-
nicach nieruchomości,

4) wody opadowe z utwardzonych miejsc parkin-
gowych lokalizowanych jako funkcja uzupetnia-
jąca przy obiektach usługowych należy odpro-
wadzać do bezodpływowych zbiorników konte-
nerowych z obowiązkiem zagospodarowania
wód we własnym zakresie i obowiązkiem prze-
łączenia odpływów do projektowanych kanałów
deszczowychw ulicach po ich wybudowaniu,
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5) lokalizację projektowanych kanałów deszczo-
wych w jezdńiach ulic lokalnych i dojazdowych.

8 20.1.Plan ustala w zakresie zaopatrzenie w
energię elektryczną:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z układu

istniejącej sieci średniego (15kV) i niskiego na-
pięcia,

2) rozbudowę i przebudowę sieci oraz budowę
urządzeń elektroenergetycznych prowadzoną w
uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energe-
tycznym,

3) budowę liniowych odcinków sieci średniego i
niskiego napięcia w liniach rozgraniczających
ulic,

4) lókalizację nowych stacji transformatorowych
poza liniami rozgraniczającymiulic, na terenach
oznaczonych w planie symbolem EE.

2. Plan dopuszcza zmianę lokalizacji wyznaczo-
nych działek pod stacje trafo.

3. Zmiana lokalizacji stacji trafo oraz lokalizacja
dodatkowej stacji trafo, nie ujętej w planie, nie
wymaga zmiany ustaleń planu.

8 21.1.Plan ustala w zakresie zaopatrzenia w
gaz:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodar-
czych i grzewczych z istniejącej sieci gazowej
średniego i niskiego ciśnienia,

2) rozbudowę i przebudowęsieci gazowej na wa-
runkach określonych przez zarządcęsieci,

3) budowę sieci gazowej w liniach rozgraniczają-
cych ulic, zgodnie z zasadami lokalizacji gazo-
ciągów w ulicach, określonymi w obowiązują-
cych przepisach dotyczących warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać sieci ga-
zowe,

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej lokaliza-
cję szafek gazowych (otwieranych na zewnątrz
od strony ulicy) w granicy ogrodzeń, linia ogro-
dzeń winna przebiegać w odległości minimum
0,5m od gazociągu.

2. Plan dopuszcza, na terenach zabudowy jed-
norodzinnej, przebieg sieci poza liniami rozgrani-
czającymiulic.

8 22. Plan ustala zaopatrzenie w ciepło z lokal-
nych źródeł, bezpiecznych ekologicznie.

8 23.1. Plan ustala:

1) budowęsieci telekomunikacyjnej w liniach roz-
graniczających ulic, na warunkach określonych
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przez zarządcę drogi, w uzgodnieniu z właści-

wym gestorem sieci,

2) obsługę abonentów za pośrednictwem indywi-
dualnych przyłączy, na warunkach określonych
przez gestorów sieci.

2. Plan dopuszcza przebieg istniejących kabli te-
lekomunikacyjnych doziemnych i linii telefonicz-
nych napowietrznych, poza liniami rozgraniczają-
cymi ulic.

$ 24. Plan ustala następujące zasady parkowa-

nia dla obszaru objętego planem:

Dla nowych inwestycji ustala się następujące
wskaźniki parkingowe:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej —
min. 2 stanowiska na lokal mieszkalny,

b) dla usług — min. 3 stanowiska na 100m? po-
wierzchni użytkowej.

Rozdział VI
Ustalenia przejściowe i końcowe

8 25.1. Ustala się stawkę procentową jednora-
zowej opłaty (renty planistycznej), pobieranej w
razie zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła
w związku z uchwaleniem niniejszego planu, w
wysokości 20%.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 będzie pobie-
rana w razie zbycia nieruchomości przed upływem
5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego planu.

$ 26. Na terenie objętym niniejszą uchwałą tra-
cą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Sto-
łecznego Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna, za-
twierdzonego uchwałą nr 69/XIX/87 Rady Narodo-
wej Miasta i Gminy w Konstancinie - Jeziornie z
dnia 29 stycznia 1987r. (Dz. Urz. Woj. Warszaw-
skiego Nr 17 poz.110, z dnia 30 października 1987r.)
i ustalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i Stołecznego
Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna dla terenu poło-
żonego przy ul. Wierzbnowskiej, zatwierdzonego
uchwałą nr 47/I1/1X/94 Rady Miejskiej w Konstanci-
nie - Jeziornie z dnia 12 grudnia 1994r. (Dz. Urz.
Woj. Warszawskiego Nr 27, poz. 858, z dnia
15 grudnia 1994r.).

8 27. Wykonanie niniejszej uchwały powierza
się Burmistrzowi Gminy Konstancin- Jeziorna.

$ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mariusz Dzierźawski
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Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
do uchwały nr 111/1V/8/2003

Załącznik

z dnia 22 września 2003r.

Województwa Mazowieckiego Nr 297 - 36408 - Poz. 7861
Dziennik Urzędowy


