
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 grudnia 2005 r. Nr 282
 

 

 

ZARZĄDZENIA WOJEWODY:

10677 — nr 282 z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

GminyLelis..........-. 4:4 s4:es ses eza aaa aaa naw aaa aaa aaa aaa aaa aaa aa aaa ae taaataaaae aaa 51143

10678 — nr 283 z dnia 21 wew2005r. w sprawieswyborów sawikdoZE

Gminy Sokołów Podlaski... romdires dizódi 51144

UCHWAŁY RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY:

10679 — nr LXIV/1940/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia zmian

w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa-

Ursynów z siedzibą w Warszawie......2.42424:-4442: 0: se: seata eta zaaaaaraat ara aeaner0e0 51145

10680 — nr LXIV/1941/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statu-

tu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warsza-

waPraga-Północ z siedzibą w Warszawie............-:.4:: 44484440: ne senna enea aaa aa nae eaten 51151

10681 — nr LXIV/1942/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia zmiany

w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa

Włochy z siedzibą w Warszawie......1-11:1121144 44:24: 244244 ss ese ane eee ara aen ananasa zezeeececene  BT156

10682 — nr LXIV/1950/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustale-

nia na terenie miasta stołecznego Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spo-

życia poza miejscem sprzedaży jak i w AachAPIRSCEY oraz zasad usytuowania

miejsc sprzedaży i podawania alkoholowych... KAWOWYDARE

UCHWAŁY RAD GMIN:

10683 — uchwała nr XXXII/46/05 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2006 rok..........-2:-2:s:ssssee res enea anna zwane aan ian 51163

10684 — uchwała nr XXXII/47/05 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych w roku 2006 na terenie gminy Garbatka — Letnisko................. 51168

10685 — uchwała nr 435/IV/27/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 paździer-

nika 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gruntów osiedla Grapa i terenów przyległych.........-4:s2:44:neueee enea ane ananan wa 51171

10686 — uchwała nr 436/IV/27/ 2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 paździer-

nika 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C”- I etap......... 51191

10687 uchwała nr XXXIX/328/05 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 listopada 2005r. w spra-

wie zmiany uchwały nr XXV/215/04 z dnia 26 października 2004r. w sprawie

ustalania zasad sprzedaży, na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących

się w budynkach wielomieszkaniowych, blokach mieszkalnych, wybudowanych do

roku 1985, stanowiących własność Gminy Otwock... ...2444:444:444 44444 ssnasaanszezeznznznncw B1204
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UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

uchwała nr XXXV/221/2005 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 grudnia 2005r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe wa-

runki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-

runki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia......11112:4444::14:14211122

uchwała nr XXXV/222/2005 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 grudnia 2005r

w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-

czego dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświato-

wych prowadzonych przez Powiat Garwoliński....2-12-2244:24: 4444444 4444:0:+: 484: sres41e1

uchwała nr XXVI/179/05 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 roki...--::2::4: 42424: s4:sns 40: sei ees nasa ana

uchwała nr XXX/197/05 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005 rok.......2:- s: 2:s2:444 r: 24: s44s4sa4 see ra ear ata ns

POROZUMIENIA:

porozumienie zawarte w dniu 16 listopada 2005r. pomiędzy Miastem Siedlce

a Powiatem Węgrowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polega-

jących na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla

uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedl-

HITU s aaaaana

porozumienie zawarte w dniu 28 listopada 2005r. pomiędzy Miastem Łaskarzew

a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających

na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów

klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2.w Łaskarzewie...........114444:4:-44:s::44:1::::

porozumienia zawarte w dniu 22 listopada 2005r. pomiędzy Wojewodą Mazowiet-

kim a Gminą Bielany w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów

i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych

na realizację powierzonych zadań.........11111111.:. sh
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w składzie Rady m.st. Warszawy... 21442 es sss esa saa aaa aaa aaa aaa aaa aaa naa aa ara aaa anawa nio radca
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czego dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświato-

wych prowadzonych przez Powiat Garwoliński....2-12-2244:24: 4444444 4444:0:+: 484: sres41e1
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UCHWAŁA Nr 435/IV/27/2005

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN - JEZIORNA

z dnia 17 października 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Grapa
i terenów przyległych,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (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 zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), w związku z uchwałą nr 74/I11/13/99
Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia 8 paź-
dziernika 1999r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gruntów osiedla Grapa i terenów
przyległych, Rada Miejska Konstancin - Jeziorna
uchwala, co następuje:

Część A
Postanowienia ogólne

81.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gruntów osiedla Grapai te-
renów przyległych obejmujący obszar o po-
wierzchni ok. 103ha.

2. Granice planu, o którym mowa w ust.1, okre-
ślone uchwałą nr 74/lll/13/99 Rady Miejskiej
Konstancin - Jeziorna z dnia 8 października
1999r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gruntów osiedla Grapa i tere-
nów przyległych, oznaczone są na rysunku pla-
nu.

3. Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której
integralną częścią jest rysunek planu w skali
1:1000, będący załącznikiem graficznym do

uchwały.

8 2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu
jest: u

1) przeznaczenie terenów oraz ustalenie linii roz-
graniczających tereny o różnych funkcjach lub
różnych zasadach zagospodarowania,

2) ustalenie linii rozgraniczających ulice, place
oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami po-

mocniczymi, a także tereny niezbędne do wyty-
czenia ścieżek rowerowych,

3) wskazanie granic i zasad zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegających ochronie,

4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej oraz linie rozgraniczające tereny

tej infrastruktury,

.5) ustalenie lokalnych warunków, zasad i stan-

dardów kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym również linii za-
budowy i gabarytów obiektów, a także maksy-
malnych i minimalnych wskaźników intensyw-
ności zabudowy,

6) podanie zasad i warunków podziału terenów na
" działki budowlane,

7) ustalenie szczególnych zasad zagospodarowa-
nia terenu, w tym zakazu zabudowy wynikają-
cego. z potrzeb ochrony środowiska przyrodni-
czego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidło-

wego gospodarowania zasobamiprzyrody oraz
ochrony gruntów rolnych i leśnych,

8) wskazanie granic obszarów zorganizowanej

działalności inwestycyjnej.

33.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia
niniejszego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, stanowiące przepisy

gminne, obejmujące obszar określony w $ 1

ust. 2 niniejszej uchwały,

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

aczej,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w
skali 1: 1000, będącym integralną częścią ni-
niejszej uchwały i stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały,

4) obszarze planu - należy przez to rozumieć
obszar określony granicami opracowania pla-
nu,
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UCHWAŁA Nr 435/IV/27/2005

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN - JEZIORNA

z dnia 17 października 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Grapa
i terenów przyległych,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (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 zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), w związku z uchwałą nr 74/I11/13/99
Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia 8 paź-
dziernika 1999r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gruntów osiedla Grapa i terenów
przyległych, Rada Miejska Konstancin - Jeziorna
uchwala, co następuje:

Część A
Postanowienia ogólne

81.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gruntów osiedla Grapai te-
renów przyległych obejmujący obszar o po-
wierzchni ok. 103ha.

2. Granice planu, o którym mowa w ust.1, okre-
ślone uchwałą nr 74/lll/13/99 Rady Miejskiej
Konstancin - Jeziorna z dnia 8 października
1999r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gruntów osiedla Grapa i tere-
nów przyległych, oznaczone są na rysunku pla-
nu.

3. Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której
integralną częścią jest rysunek planu w skali
1:1000, będący załącznikiem graficznym do

uchwały.

8 2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu
jest: u

1) przeznaczenie terenów oraz ustalenie linii roz-
graniczających tereny o różnych funkcjach lub
różnych zasadach zagospodarowania,

2) ustalenie linii rozgraniczających ulice, place
oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami po-

mocniczymi, a także tereny niezbędne do wyty-
czenia ścieżek rowerowych,

3) wskazanie granic i zasad zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegających ochronie,

4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej oraz linie rozgraniczające tereny

tej infrastruktury,

.5) ustalenie lokalnych warunków, zasad i stan-

dardów kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym również linii za-
budowy i gabarytów obiektów, a także maksy-
malnych i minimalnych wskaźników intensyw-
ności zabudowy,

6) podanie zasad i warunków podziału terenów na
" działki budowlane,

7) ustalenie szczególnych zasad zagospodarowa-
nia terenu, w tym zakazu zabudowy wynikają-
cego. z potrzeb ochrony środowiska przyrodni-
czego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidło-

wego gospodarowania zasobamiprzyrody oraz
ochrony gruntów rolnych i leśnych,

8) wskazanie granic obszarów zorganizowanej

działalności inwestycyjnej.

33.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia
niniejszego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, stanowiące przepisy

gminne, obejmujące obszar określony w $ 1

ust. 2 niniejszej uchwały,

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

aczej,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w
skali 1: 1000, będącym integralną częścią ni-
niejszej uchwały i stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały,

4) obszarze planu - należy przez to rozumieć
obszar określony granicami opracowania pla-
nu,
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UCHWAŁA Nr 435/IV/27/2005

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN - JEZIORNA

z dnia 17 października 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Grapa
i terenów przyległych,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (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 zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), w związku z uchwałą nr 74/I11/13/99
Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia 8 paź-
dziernika 1999r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gruntów osiedla Grapa i terenów
przyległych, Rada Miejska Konstancin - Jeziorna
uchwala, co następuje:

Część A
Postanowienia ogólne

81.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gruntów osiedla Grapai te-
renów przyległych obejmujący obszar o po-
wierzchni ok. 103ha.

2. Granice planu, o którym mowa w ust.1, okre-
ślone uchwałą nr 74/lll/13/99 Rady Miejskiej
Konstancin - Jeziorna z dnia 8 października
1999r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gruntów osiedla Grapa i tere-
nów przyległych, oznaczone są na rysunku pla-
nu.

3. Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której
integralną częścią jest rysunek planu w skali
1:1000, będący załącznikiem graficznym do

uchwały.

8 2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu
jest: u

1) przeznaczenie terenów oraz ustalenie linii roz-
graniczających tereny o różnych funkcjach lub
różnych zasadach zagospodarowania,

2) ustalenie linii rozgraniczających ulice, place
oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami po-

mocniczymi, a także tereny niezbędne do wyty-
czenia ścieżek rowerowych,

3) wskazanie granic i zasad zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegających ochronie,

4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej oraz linie rozgraniczające tereny

tej infrastruktury,

.5) ustalenie lokalnych warunków, zasad i stan-

dardów kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym również linii za-
budowy i gabarytów obiektów, a także maksy-
malnych i minimalnych wskaźników intensyw-
ności zabudowy,

6) podanie zasad i warunków podziału terenów na
" działki budowlane,

7) ustalenie szczególnych zasad zagospodarowa-
nia terenu, w tym zakazu zabudowy wynikają-
cego. z potrzeb ochrony środowiska przyrodni-
czego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidło-

wego gospodarowania zasobamiprzyrody oraz
ochrony gruntów rolnych i leśnych,

8) wskazanie granic obszarów zorganizowanej

działalności inwestycyjnej.

33.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia
niniejszego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, stanowiące przepisy

gminne, obejmujące obszar określony w $ 1

ust. 2 niniejszej uchwały,

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

aczej,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w
skali 1: 1000, będącym integralną częścią ni-
niejszej uchwały i stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały,

4) obszarze planu - należy przez to rozumieć
obszar określony granicami opracowania pla-
nu,
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UCHWAŁA Nr 435/IV/27/2005

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN - JEZIORNA

z dnia 17 października 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Grapa
i terenów przyległych,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (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 zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), w związku z uchwałą nr 74/I11/13/99
Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia 8 paź-
dziernika 1999r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gruntów osiedla Grapa i terenów
przyległych, Rada Miejska Konstancin - Jeziorna
uchwala, co następuje:

Część A
Postanowienia ogólne

81.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gruntów osiedla Grapai te-
renów przyległych obejmujący obszar o po-
wierzchni ok. 103ha.

2. Granice planu, o którym mowa w ust.1, okre-
ślone uchwałą nr 74/lll/13/99 Rady Miejskiej
Konstancin - Jeziorna z dnia 8 października
1999r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gruntów osiedla Grapa i tere-
nów przyległych, oznaczone są na rysunku pla-
nu.

3. Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której
integralną częścią jest rysunek planu w skali
1:1000, będący załącznikiem graficznym do

uchwały.

8 2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu
jest: u

1) przeznaczenie terenów oraz ustalenie linii roz-
graniczających tereny o różnych funkcjach lub
różnych zasadach zagospodarowania,

2) ustalenie linii rozgraniczających ulice, place
oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami po-

mocniczymi, a także tereny niezbędne do wyty-
czenia ścieżek rowerowych,

3) wskazanie granic i zasad zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegających ochronie,

4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej oraz linie rozgraniczające tereny

tej infrastruktury,

.5) ustalenie lokalnych warunków, zasad i stan-

dardów kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym również linii za-
budowy i gabarytów obiektów, a także maksy-
malnych i minimalnych wskaźników intensyw-
ności zabudowy,

6) podanie zasad i warunków podziału terenów na
" działki budowlane,

7) ustalenie szczególnych zasad zagospodarowa-
nia terenu, w tym zakazu zabudowy wynikają-
cego. z potrzeb ochrony środowiska przyrodni-
czego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidło-

wego gospodarowania zasobamiprzyrody oraz
ochrony gruntów rolnych i leśnych,

8) wskazanie granic obszarów zorganizowanej

działalności inwestycyjnej.

33.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia
niniejszego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, stanowiące przepisy

gminne, obejmujące obszar określony w $ 1

ust. 2 niniejszej uchwały,

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

aczej,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w
skali 1: 1000, będącym integralną częścią ni-
niejszej uchwały i stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały,

4) obszarze planu - należy przez to rozumieć
obszar określony granicami opracowania pla-
nu,
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UCHWAŁA Nr 435/IV/27/2005

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN - JEZIORNA

z dnia 17 października 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Grapa
i terenów przyległych,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (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 zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), w związku z uchwałą nr 74/I11/13/99
Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia 8 paź-
dziernika 1999r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gruntów osiedla Grapa i terenów
przyległych, Rada Miejska Konstancin - Jeziorna
uchwala, co następuje:

Część A
Postanowienia ogólne

81.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gruntów osiedla Grapai te-
renów przyległych obejmujący obszar o po-
wierzchni ok. 103ha.

2. Granice planu, o którym mowa w ust.1, okre-
ślone uchwałą nr 74/lll/13/99 Rady Miejskiej
Konstancin - Jeziorna z dnia 8 października
1999r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gruntów osiedla Grapa i tere-
nów przyległych, oznaczone są na rysunku pla-
nu.

3. Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której
integralną częścią jest rysunek planu w skali
1:1000, będący załącznikiem graficznym do

uchwały.

8 2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu
jest: u

1) przeznaczenie terenów oraz ustalenie linii roz-
graniczających tereny o różnych funkcjach lub
różnych zasadach zagospodarowania,

2) ustalenie linii rozgraniczających ulice, place
oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami po-

mocniczymi, a także tereny niezbędne do wyty-
czenia ścieżek rowerowych,

3) wskazanie granic i zasad zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegających ochronie,

4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej oraz linie rozgraniczające tereny

tej infrastruktury,

.5) ustalenie lokalnych warunków, zasad i stan-

dardów kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym również linii za-
budowy i gabarytów obiektów, a także maksy-
malnych i minimalnych wskaźników intensyw-
ności zabudowy,

6) podanie zasad i warunków podziału terenów na
" działki budowlane,
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5) jednostce urbanistycznej — należy przez to . nia w zakresie ustalonym w rozdz.III - Przepi-

rozumieć wydzieloną część obszaru, wyróż- „sy szczegółowe dla poszczególnych terenów,
niającą się stanem zainwestowania, dominu- 16) sowarzeńnt blełodieznie: «6 SE le;
jącą funkcją podstawową i cechami środowi- p. Bokg CZE. CZYNNEJ a

; ; przez to rozumieć część działki budowlanej na
ska przyrodniczego, oznaczoną symbolem li- , | ż GE wii
terowym, <a rodzimym, która pozostaje niezabu-

owana powierzchniowo lub kubaturowo w
6) terenie - należy przez to rozumieć najmniejszą głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stano-

wydzieloną liniami rozgraniczającymi jed- wiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych,
nostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem i pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana
symbolem literowym, dla której ustalono rolniczo,

przepisy szczegółowe, 16) towarzyszących usługach nieuciążliwych -
7) działce budowlanej - należy przez to rozumieć należy przez to rozumieć usługi z zakresu

nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, handlu detalicznego, gastronomii i rzemiosła,

przeznaczoną w planie pod zabudowę, której których celem jest zaspokajanie podstawo-
wielkość, kształt, dostęp do drogi publiczneji wych potrzeb miejscowej ludności, a które nie
wyposażenie w urządzenia infrastruktury wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi
technicznej spełniają wymogirealizacji obiek- metodami przemysłowymi i nie powodują
tów budowlanych, wynikające z obowiązują- nadmiernej generacji ruchu,
cych przepisów szczególnych i ustaleń planu, 17) obowiązującójlinii zabudowy nałeży przezto

8) zabudowie bliźniaczej — należy przez to rozu- rozumieć linię zabudowy, w której znajduje
mieć zabudowę jednorodzinną usytuowaną się płaszczyzna lica budynku, z zakazem prze-
na zasadzie styku budynków na sąsiednich kroczenia jej obiektami kubaturowymi; usta-
działkach wraz z urządzeniami związanymiz lenia planu dotyczące obowiązującej linii za-
ich obsługą, budowy uznaje się za spełnione,jeżeli co naj-

AKC EC ; 3 mniej 60% powierzchni frontowej elewacji
9) zabudowie jednorodzinnej rezydencjonalnej — budyni duieci (il ssbuwi i]

należy przez to rozumieć zabudowę mieszka- PUZYNAW ENBJCNISSIĘ Przy MIZADUSOWY Lie"
niową wolnostojącą na działkach o po- YW płasZREYAMIO ACMOWO, WYZNACZONEJ
wierzchni co najmniej 3 000m?, przez tę linię,

10) dostępie do drogi publicznej - należy przez to 18) nieprzekraczalnej ę linit zabudowy: = należy
rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi al- przez ie DOAMDAJZE imię żaDRdowy 2 zakażmi
bo dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez przekroczenia jej obiektami kubaturowymi,

ustanowienie odpowiedniej służebności dro- 19) przebudowie (istniejącej zabudowy) - należy
gowej, przez to rozumieć działania dokonywane w

11) podziale działki - należy przez to rozumieć taki ramach istniejącej bryły budynku,
geodezyjny podział działki, w wyniku którego 20) rozbudowie (istniejącej zabudowy) - należy
każda z nowopowstałych działek będzie spet- przez to rozumieć działania związane z po-
niać warunki zagospodarowania i użytkowa- większeniem kubatury budynków,
nia terenu, zgodne z wymogamiplanu i prze- . RM zzz śoucy
pisami szczególnymi, 21) zorganizowanej działalności inwestycyjnej -

należy przez to rozumieć realizację zabudowy
12) działce plombowej— należy przez to rozumieć prowadzoną w oparciu o- projekt zagospoda-

działkę niezabudowaną zlokalizowaną na te- rowania, obejmujący wyznaczone w planie te-
renie przeznaczonym pod zabudowę,sąsiadu- reny.
jącą bezpośrednio minimum z dwóch stron z EE:
działkami zabudowanymi; Część B.

Ustalenia planu
13) przeznaczeniu podstawowym — należy przez .

to rozumieć określony w planie rodzaj prze- Rozdział |.
znaczenia, które obejmuje nie mniej niż 70% Ustalenia ogólne
powierzchniterenu, 84,

14) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniają- 1. Dla obszaru, o którym mowa w $1 ust. 2 plan
cym - należy przez to rozumieć ciągi komuni-
kacyjne i dojazdy, zieleń i elementy małej ar-
chitektury oraz określone rodzaje przeznacze-

ustala:

1) przeznaczenie terenów wyszczególnione w

rozdziale Ill niniejszej uchwały oraz inne
ustalenia, zawarte na rysunku planu,
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niać warunki zagospodarowania i użytkowa- większeniem kubatury budynków,
nia terenu, zgodne z wymogamiplanu i prze- . RM zzz śoucy
pisami szczególnymi, 21) zorganizowanej działalności inwestycyjnej -

należy przez to rozumieć realizację zabudowy
12) działce plombowej— należy przez to rozumieć prowadzoną w oparciu o- projekt zagospoda-

działkę niezabudowaną zlokalizowaną na te- rowania, obejmujący wyznaczone w planie te-
renie przeznaczonym pod zabudowę,sąsiadu- reny.
jącą bezpośrednio minimum z dwóch stron z EE:
działkami zabudowanymi; Część B.

Ustalenia planu
13) przeznaczeniu podstawowym — należy przez .

to rozumieć określony w planie rodzaj prze- Rozdział |.
znaczenia, które obejmuje nie mniej niż 70% Ustalenia ogólne
powierzchniterenu, 84,

14) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniają- 1. Dla obszaru, o którym mowa w $1 ust. 2 plan
cym - należy przez to rozumieć ciągi komuni-
kacyjne i dojazdy, zieleń i elementy małej ar-
chitektury oraz określone rodzaje przeznacze-

ustala:

1) przeznaczenie terenów wyszczególnione w

rozdziale Ill niniejszej uchwały oraz inne
ustalenia, zawarte na rysunku planu,
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2) warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu:
18) granice ochrony układu urbanistycznego

wpisanego do rejestru zabytków,

- standardy kształtowania zabudowy i 19) granice terenu górniczego „Konstancin”

urządzenia terenu,

— zasady podziału terenów na działki,

— formę i gabaryty obiektów,

3) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-

go;

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji.

. Ustalenia planu określone są w treścininiejszej
uchwały oraz na rysunku planu.

17) granice ochrony zespołu budowlanego
wpisanego do rejestru zabytków,

dla złóż wód leczniczych.

$ 6.

Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan wy-
odrębnia tereny, będące przedmiotem przepisów
ogólnych i szczegółowych, oznaczone na rysunku
planu symbolami, dla których ustala się następu-
jące podstawoweprzeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej oznaczone na rysunku planu symbolem
MW,

5 5, 2) tereny usług, o charakterze użyteczności pu-
; ; ; : blicznej i kultu religijnego oraz rekreacji, wy-

. Następujące oznaczenia graficzne przedstawio- poczynku, kultury, oświaty i wychowania z

ne na rysunkuplanu, o którym mowa w $ 1 ust. zabudową mieszkaniową, oznaczone na ry-
3, są ustaleniami obowiązującymi: sunku planu symbolem U, MZ,

1) granice obszaru objętego planem, 3) tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjo-
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze- nalnej oznaczone na rysunku planu symbo-

znaczeniu, w tym linie rozgraniczająceulic, lem MNR,

3) istniejące podziały własnościowe do adap- 4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
tacji, dzinnej oznaczone na rysunku planu symbo-

|", " lem MN,
4) obowiązujące linie zabudowy,

, 2. 5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
5) nieprzekraczalnelinie zabudowy, dzinnej z usługami oznaczone na rysunku
6) granice terenów zorganizowanej działalno- planu symbolem MN,U,

ści inwestycyjnej, 6) tereny usług sportu i rekreacji z dopuszcze-
7) przeznaczenie terenów, niem budynku mieszkalnego właściciela,

oznaczone na rysunku planu symbolem US,
8) zabudowa 0 charakterze zabytkowym MN

przewidziana do zachowania, a
CA 7) tereny usług oznaczone na rysunku planu

9) wyznaczone trasy ścieżek rowerowych, symbolem U

10) granice rezerwatówprzyrody, 8) tereny zieleni. urządzonej i sportu oznaczone
11) granice Chojnowskiego Parku Krajobrazo- na rysunku planu symbolem ZP, US,

wego, 9) tereny ogrodów działkowych oznaczone na
12) granice otuliny Chojnowskiego Parku Kra- rysunku planu symbolem ZD,

jobrazowego, 10) tereny zieleni i rezerwatu „Skarpy Oborskiej”

13) granice Warszawskiego Obszaru Chronio- oznaczone na rysunku planu symbolem Z,

nego Krajobrazu, 11) tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku
14) granice strefy „B1W” ochrony uzdrowiska planu symbolem ZL,

Konstancin - Jeziorna, 12) tereny upraw rolnych, oznaczone na rysunku
15) granice strefy „B” ochrony uzdrowiska planu symbolem RP,

Konstancin - Jeziorna, 13) tereny obsługi komunikacji oznaczone na
16) granice strefy „C” ochrony uzdrowiska rysunku planu symbolem KS,

Konstancin - Jeziorna, 14) tereny ulic i ciągu pieszego, oznaczone na
rysunku planu symbolem K,
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6) granice terenów zorganizowanej działalno- planu symbolem MN,U,

ści inwestycyjnej, 6) tereny usług sportu i rekreacji z dopuszcze-
7) przeznaczenie terenów, niem budynku mieszkalnego właściciela,

oznaczone na rysunku planu symbolem US,
8) zabudowa 0 charakterze zabytkowym MN

przewidziana do zachowania, a
CA 7) tereny usług oznaczone na rysunku planu

9) wyznaczone trasy ścieżek rowerowych, symbolem U

10) granice rezerwatówprzyrody, 8) tereny zieleni. urządzonej i sportu oznaczone
11) granice Chojnowskiego Parku Krajobrazo- na rysunku planu symbolem ZP, US,

wego, 9) tereny ogrodów działkowych oznaczone na
12) granice otuliny Chojnowskiego Parku Kra- rysunku planu symbolem ZD,

jobrazowego, 10) tereny zieleni i rezerwatu „Skarpy Oborskiej”

13) granice Warszawskiego Obszaru Chronio- oznaczone na rysunku planu symbolem Z,

nego Krajobrazu, 11) tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku
14) granice strefy „B1W” ochrony uzdrowiska planu symbolem ZL,

Konstancin - Jeziorna, 12) tereny upraw rolnych, oznaczone na rysunku
15) granice strefy „B” ochrony uzdrowiska planu symbolem RP,

Konstancin - Jeziorna, 13) tereny obsługi komunikacji oznaczone na
16) granice strefy „C” ochrony uzdrowiska rysunku planu symbolem KS,

Konstancin - Jeziorna, 14) tereny ulic i ciągu pieszego, oznaczone na
rysunku planu symbolem K,
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2) warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu:
18) granice ochrony układu urbanistycznego

wpisanego do rejestru zabytków,

- standardy kształtowania zabudowy i 19) granice terenu górniczego „Konstancin”

urządzenia terenu,

— zasady podziału terenów na działki,

— formę i gabaryty obiektów,

3) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-

go;

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji.

. Ustalenia planu określone są w treścininiejszej
uchwały oraz na rysunku planu.

17) granice ochrony zespołu budowlanego
wpisanego do rejestru zabytków,

dla złóż wód leczniczych.

$ 6.

Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan wy-
odrębnia tereny, będące przedmiotem przepisów
ogólnych i szczegółowych, oznaczone na rysunku
planu symbolami, dla których ustala się następu-
jące podstawoweprzeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej oznaczone na rysunku planu symbolem
MW,

5 5, 2) tereny usług, o charakterze użyteczności pu-
; ; ; : blicznej i kultu religijnego oraz rekreacji, wy-

. Następujące oznaczenia graficzne przedstawio- poczynku, kultury, oświaty i wychowania z

ne na rysunkuplanu, o którym mowa w $ 1 ust. zabudową mieszkaniową, oznaczone na ry-
3, są ustaleniami obowiązującymi: sunku planu symbolem U, MZ,

1) granice obszaru objętego planem, 3) tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjo-
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze- nalnej oznaczone na rysunku planu symbo-

znaczeniu, w tym linie rozgraniczająceulic, lem MNR,

3) istniejące podziały własnościowe do adap- 4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
tacji, dzinnej oznaczone na rysunku planu symbo-

|", " lem MN,
4) obowiązujące linie zabudowy,

, 2. 5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
5) nieprzekraczalnelinie zabudowy, dzinnej z usługami oznaczone na rysunku
6) granice terenów zorganizowanej działalno- planu symbolem MN,U,

ści inwestycyjnej, 6) tereny usług sportu i rekreacji z dopuszcze-
7) przeznaczenie terenów, niem budynku mieszkalnego właściciela,

oznaczone na rysunku planu symbolem US,
8) zabudowa 0 charakterze zabytkowym MN

przewidziana do zachowania, a
CA 7) tereny usług oznaczone na rysunku planu

9) wyznaczone trasy ścieżek rowerowych, symbolem U

10) granice rezerwatówprzyrody, 8) tereny zieleni. urządzonej i sportu oznaczone
11) granice Chojnowskiego Parku Krajobrazo- na rysunku planu symbolem ZP, US,

wego, 9) tereny ogrodów działkowych oznaczone na
12) granice otuliny Chojnowskiego Parku Kra- rysunku planu symbolem ZD,

jobrazowego, 10) tereny zieleni i rezerwatu „Skarpy Oborskiej”

13) granice Warszawskiego Obszaru Chronio- oznaczone na rysunku planu symbolem Z,

nego Krajobrazu, 11) tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku
14) granice strefy „B1W” ochrony uzdrowiska planu symbolem ZL,

Konstancin - Jeziorna, 12) tereny upraw rolnych, oznaczone na rysunku
15) granice strefy „B” ochrony uzdrowiska planu symbolem RP,

Konstancin - Jeziorna, 13) tereny obsługi komunikacji oznaczone na
16) granice strefy „C” ochrony uzdrowiska rysunku planu symbolem KS,

Konstancin - Jeziorna, 14) tereny ulic i ciągu pieszego, oznaczone na
rysunku planu symbolem K,
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15) tereny obiektów związanych z uzbrojeniem,

oznaczone na rysunku planu symbolami WZ,

EG,EE.-

5 7.

Obszar objęty granicami opracowania podzielono

na tereny, oznaczone symbolami (literami i cyfra-

mi), gdzie:

pierwszy (litera) - oznacza jednostkę urbani-

styczną, |

drugi (cyfra) - oznacza numer terenu w jedno-

stce,

trzeci (litery) - oznacza przeznaczenie podsta-

woweterenu.

RozdziałIl

Przepisy ogólne dla całego obszaru

8 8.

Plan ustala następujące warunki w zakresie

ochrony środowiska przyrodniczego:

1. W całym obszarze plan zakazuje:

1) realizowania przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko (inwesty-

cji szczególnie szkodliwych dla środowiska i

zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć

stan środowiska), z wyłączeniem inwestycji

infrastrukturalnych,

2) wprowadzania nieoczyszczonych Ścieków

do wód powierzchniowych lub do gruntu

oraz tworzenia i utrzymywania otwartych

kanałów ściekowych,

3) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz

prowadzenia działalności usługowej i wy-

twórczej mogącej powodować:

a) przekroczenie na terenach o funkcji pod-

legającej ochronie akustycznej (istniejąca

i projektowana zabudowa mieszkaniowa)

dopuszczalnego poziomu hałasu, w za-

leżności od charakteru zabudowy:

— dla zabudowy jednorodzinnej: 45 dB/A

w porze dziennej, a 40 dB/A w porze

nocnej,

— dla zabudowy wielorodzinnej oraz

jednorodzinnej z usługami rzemieślni-

czymi: 50 dB/A w porze dziennej, a 40

dB/A w porze nocnej,

b) emisję do powietrza zanieczyszczeń,

c) wytwarzanie odpadów z grupy niebez-

piecznych, które ze względu na pocho-

dzenie, skład chemiczny, biologiczny i in-

ne właściwości mogą stanowić zagroże-
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nie dla życia i zdrowia ludzi lub dla Śro-

dowiska,

4) wprowadzania do powietrza atmosferycz-

nego zanieczyszczeń w ilościach powodują-

cych przekroczenia norm dopuszczalnych

stężeń.

„ Plan ustala:

1) zachowanie i ochronę istniejących natural-

nych oczek wodnych,

2) ochronę pomników przyrody ożywionej,

oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z

zasadami wskazanymi w aktach prawnych

ustanawiających te obiekty (w tym

uwzględnienie strefy ochronnej od pomni-

ków przyrody — minimum: 15 m) oraz ko-

nieczność ochrony wartościowych drzew w

pasie ulicy Od Lasu,

3) ochronę walorów przyrodniczych i krajobra-

zowych skarpy wiślanej poprzez zakaz naru-

szania rzeźby terenu oraz lokalizowania za-

budowy, zgodnie z rysunkiem planu,

4) ochronę terenów zieleni, zwłaszcza istnieją-

cego drzewostanu,

5) w przypadku konieczności wycięcia drzew,

wprowadzanie nasadzeń rekompensujących

ubytki w drzewostanie,

6) selekcję i gromadzenie odpadów na pose-

sjach w urządzeniach przystosowanych do

ich gromadzenia orazich odbiór i usuwanie,

zgodniez systemem oczyszczania przyjętym

w gospodarce komunalnej gminy,

7) w odniesieniu do Terenu Górniczego „Kon-

stancin”, utworzonego decyzją Ministra

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych

i Leśnictwa z dnia 10 października 1997r.

obowiązek uzgadniania projektu zagospoda-

rowania działki z właściwym organem pań-

stwowego nadzoru górniczego, na etapie

uzyskiwania pozwolenia na budowę.

„ Ustalenia planu są zgodne z zasadami ochrony

i zagospodarowania terenów wchodzących w

obręb: *

1) rezerwatu „Skarpa Oborska”- zawartymi w

Zarządzeniu Ministra Leśnictwai Przemysłu

Drzewnego z dn. 3 grudnia 1981r. (MP z

1981r. Nr 29, poz. 271),

2) Chojnowskiego Parku Krajobrazowego - za-

wartymi w rozporządzeniu nr 7 Wojewody

Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. w

sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazo-

wego(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 9

kwietnia 2005r. Nr 75, poz. 1976),
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15) tereny obiektów związanych z uzbrojeniem,

oznaczone na rysunku planu symbolami WZ,

EG,EE.-

5 7.

Obszar objęty granicami opracowania podzielono

na tereny, oznaczone symbolami (literami i cyfra-

mi), gdzie:

pierwszy (litera) - oznacza jednostkę urbani-

styczną, |

drugi (cyfra) - oznacza numer terenu w jedno-

stce,

trzeci (litery) - oznacza przeznaczenie podsta-

woweterenu.

RozdziałIl

Przepisy ogólne dla całego obszaru

8 8.

Plan ustala następujące warunki w zakresie

ochrony środowiska przyrodniczego:

1. W całym obszarze plan zakazuje:

1) realizowania przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko (inwesty-

cji szczególnie szkodliwych dla środowiska i

zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć

stan środowiska), z wyłączeniem inwestycji

infrastrukturalnych,

2) wprowadzania nieoczyszczonych Ścieków

do wód powierzchniowych lub do gruntu

oraz tworzenia i utrzymywania otwartych

kanałów ściekowych,

3) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz

prowadzenia działalności usługowej i wy-

twórczej mogącej powodować:

a) przekroczenie na terenach o funkcji pod-

legającej ochronie akustycznej (istniejąca

i projektowana zabudowa mieszkaniowa)

dopuszczalnego poziomu hałasu, w za-

leżności od charakteru zabudowy:

— dla zabudowy jednorodzinnej: 45 dB/A

w porze dziennej, a 40 dB/A w porze

nocnej,

— dla zabudowy wielorodzinnej oraz

jednorodzinnej z usługami rzemieślni-

czymi: 50 dB/A w porze dziennej, a 40

dB/A w porze nocnej,

b) emisję do powietrza zanieczyszczeń,

c) wytwarzanie odpadów z grupy niebez-

piecznych, które ze względu na pocho-

dzenie, skład chemiczny, biologiczny i in-

ne właściwości mogą stanowić zagroże-
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nie dla życia i zdrowia ludzi lub dla Śro-

dowiska,

4) wprowadzania do powietrza atmosferycz-

nego zanieczyszczeń w ilościach powodują-

cych przekroczenia norm dopuszczalnych

stężeń.

„ Plan ustala:

1) zachowanie i ochronę istniejących natural-

nych oczek wodnych,

2) ochronę pomników przyrody ożywionej,

oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z

zasadami wskazanymi w aktach prawnych

ustanawiających te obiekty (w tym

uwzględnienie strefy ochronnej od pomni-

ków przyrody — minimum: 15 m) oraz ko-

nieczność ochrony wartościowych drzew w

pasie ulicy Od Lasu,

3) ochronę walorów przyrodniczych i krajobra-

zowych skarpy wiślanej poprzez zakaz naru-

szania rzeźby terenu oraz lokalizowania za-

budowy, zgodnie z rysunkiem planu,

4) ochronę terenów zieleni, zwłaszcza istnieją-

cego drzewostanu,

5) w przypadku konieczności wycięcia drzew,

wprowadzanie nasadzeń rekompensujących

ubytki w drzewostanie,

6) selekcję i gromadzenie odpadów na pose-

sjach w urządzeniach przystosowanych do

ich gromadzenia orazich odbiór i usuwanie,

zgodniez systemem oczyszczania przyjętym

w gospodarce komunalnej gminy,

7) w odniesieniu do Terenu Górniczego „Kon-

stancin”, utworzonego decyzją Ministra

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych

i Leśnictwa z dnia 10 października 1997r.

obowiązek uzgadniania projektu zagospoda-

rowania działki z właściwym organem pań-

stwowego nadzoru górniczego, na etapie

uzyskiwania pozwolenia na budowę.

„ Ustalenia planu są zgodne z zasadami ochrony

i zagospodarowania terenów wchodzących w

obręb: *

1) rezerwatu „Skarpa Oborska”- zawartymi w

Zarządzeniu Ministra Leśnictwai Przemysłu

Drzewnego z dn. 3 grudnia 1981r. (MP z

1981r. Nr 29, poz. 271),

2) Chojnowskiego Parku Krajobrazowego - za-

wartymi w rozporządzeniu nr 7 Wojewody

Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. w

sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazo-

wego(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 9

kwietnia 2005r. Nr 75, poz. 1976),

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 282

15) tereny obiektów związanych z uzbrojeniem,

oznaczone na rysunku planu symbolami WZ,

EG,EE.-

5 7.

Obszar objęty granicami opracowania podzielono

na tereny, oznaczone symbolami (literami i cyfra-

mi), gdzie:

pierwszy (litera) - oznacza jednostkę urbani-

styczną, |

drugi (cyfra) - oznacza numer terenu w jedno-

stce,

trzeci (litery) - oznacza przeznaczenie podsta-

woweterenu.

RozdziałIl

Przepisy ogólne dla całego obszaru

8 8.

Plan ustala następujące warunki w zakresie

ochrony środowiska przyrodniczego:

1. W całym obszarze plan zakazuje:

1) realizowania przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko (inwesty-

cji szczególnie szkodliwych dla środowiska i

zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć

stan środowiska), z wyłączeniem inwestycji

infrastrukturalnych,

2) wprowadzania nieoczyszczonych Ścieków

do wód powierzchniowych lub do gruntu

oraz tworzenia i utrzymywania otwartych

kanałów ściekowych,

3) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz

prowadzenia działalności usługowej i wy-

twórczej mogącej powodować:

a) przekroczenie na terenach o funkcji pod-

legającej ochronie akustycznej (istniejąca

i projektowana zabudowa mieszkaniowa)

dopuszczalnego poziomu hałasu, w za-

leżności od charakteru zabudowy:

— dla zabudowy jednorodzinnej: 45 dB/A

w porze dziennej, a 40 dB/A w porze

nocnej,

— dla zabudowy wielorodzinnej oraz

jednorodzinnej z usługami rzemieślni-

czymi: 50 dB/A w porze dziennej, a 40

dB/A w porze nocnej,

b) emisję do powietrza zanieczyszczeń,

c) wytwarzanie odpadów z grupy niebez-

piecznych, które ze względu na pocho-

dzenie, skład chemiczny, biologiczny i in-

ne właściwości mogą stanowić zagroże-
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nie dla życia i zdrowia ludzi lub dla Śro-

dowiska,

4) wprowadzania do powietrza atmosferycz-

nego zanieczyszczeń w ilościach powodują-

cych przekroczenia norm dopuszczalnych

stężeń.

„ Plan ustala:

1) zachowanie i ochronę istniejących natural-

nych oczek wodnych,

2) ochronę pomników przyrody ożywionej,

oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z

zasadami wskazanymi w aktach prawnych

ustanawiających te obiekty (w tym

uwzględnienie strefy ochronnej od pomni-

ków przyrody — minimum: 15 m) oraz ko-

nieczność ochrony wartościowych drzew w

pasie ulicy Od Lasu,

3) ochronę walorów przyrodniczych i krajobra-

zowych skarpy wiślanej poprzez zakaz naru-

szania rzeźby terenu oraz lokalizowania za-

budowy, zgodnie z rysunkiem planu,

4) ochronę terenów zieleni, zwłaszcza istnieją-

cego drzewostanu,

5) w przypadku konieczności wycięcia drzew,

wprowadzanie nasadzeń rekompensujących

ubytki w drzewostanie,

6) selekcję i gromadzenie odpadów na pose-

sjach w urządzeniach przystosowanych do

ich gromadzenia orazich odbiór i usuwanie,

zgodniez systemem oczyszczania przyjętym

w gospodarce komunalnej gminy,

7) w odniesieniu do Terenu Górniczego „Kon-

stancin”, utworzonego decyzją Ministra

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych

i Leśnictwa z dnia 10 października 1997r.

obowiązek uzgadniania projektu zagospoda-

rowania działki z właściwym organem pań-

stwowego nadzoru górniczego, na etapie

uzyskiwania pozwolenia na budowę.

„ Ustalenia planu są zgodne z zasadami ochrony

i zagospodarowania terenów wchodzących w

obręb: *

1) rezerwatu „Skarpa Oborska”- zawartymi w

Zarządzeniu Ministra Leśnictwai Przemysłu

Drzewnego z dn. 3 grudnia 1981r. (MP z

1981r. Nr 29, poz. 271),

2) Chojnowskiego Parku Krajobrazowego - za-

wartymi w rozporządzeniu nr 7 Wojewody

Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. w

sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazo-

wego(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 9

kwietnia 2005r. Nr 75, poz. 1976),

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 282

15) tereny obiektów związanych z uzbrojeniem,

oznaczone na rysunku planu symbolami WZ,

EG,EE.-

5 7.

Obszar objęty granicami opracowania podzielono

na tereny, oznaczone symbolami (literami i cyfra-

mi), gdzie:

pierwszy (litera) - oznacza jednostkę urbani-

styczną, |

drugi (cyfra) - oznacza numer terenu w jedno-

stce,

trzeci (litery) - oznacza przeznaczenie podsta-

woweterenu.

RozdziałIl

Przepisy ogólne dla całego obszaru

8 8.

Plan ustala następujące warunki w zakresie

ochrony środowiska przyrodniczego:

1. W całym obszarze plan zakazuje:

1) realizowania przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko (inwesty-

cji szczególnie szkodliwych dla środowiska i

zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć

stan środowiska), z wyłączeniem inwestycji

infrastrukturalnych,

2) wprowadzania nieoczyszczonych Ścieków

do wód powierzchniowych lub do gruntu

oraz tworzenia i utrzymywania otwartych

kanałów ściekowych,

3) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz

prowadzenia działalności usługowej i wy-

twórczej mogącej powodować:

a) przekroczenie na terenach o funkcji pod-

legającej ochronie akustycznej (istniejąca

i projektowana zabudowa mieszkaniowa)

dopuszczalnego poziomu hałasu, w za-

leżności od charakteru zabudowy:

— dla zabudowy jednorodzinnej: 45 dB/A

w porze dziennej, a 40 dB/A w porze

nocnej,

— dla zabudowy wielorodzinnej oraz

jednorodzinnej z usługami rzemieślni-

czymi: 50 dB/A w porze dziennej, a 40

dB/A w porze nocnej,

b) emisję do powietrza zanieczyszczeń,

c) wytwarzanie odpadów z grupy niebez-

piecznych, które ze względu na pocho-

dzenie, skład chemiczny, biologiczny i in-

ne właściwości mogą stanowić zagroże-
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nie dla życia i zdrowia ludzi lub dla Śro-

dowiska,

4) wprowadzania do powietrza atmosferycz-

nego zanieczyszczeń w ilościach powodują-

cych przekroczenia norm dopuszczalnych

stężeń.

„ Plan ustala:

1) zachowanie i ochronę istniejących natural-

nych oczek wodnych,

2) ochronę pomników przyrody ożywionej,

oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z

zasadami wskazanymi w aktach prawnych

ustanawiających te obiekty (w tym

uwzględnienie strefy ochronnej od pomni-

ków przyrody — minimum: 15 m) oraz ko-

nieczność ochrony wartościowych drzew w

pasie ulicy Od Lasu,

3) ochronę walorów przyrodniczych i krajobra-

zowych skarpy wiślanej poprzez zakaz naru-

szania rzeźby terenu oraz lokalizowania za-

budowy, zgodnie z rysunkiem planu,

4) ochronę terenów zieleni, zwłaszcza istnieją-

cego drzewostanu,

5) w przypadku konieczności wycięcia drzew,

wprowadzanie nasadzeń rekompensujących

ubytki w drzewostanie,

6) selekcję i gromadzenie odpadów na pose-

sjach w urządzeniach przystosowanych do

ich gromadzenia orazich odbiór i usuwanie,

zgodniez systemem oczyszczania przyjętym

w gospodarce komunalnej gminy,

7) w odniesieniu do Terenu Górniczego „Kon-

stancin”, utworzonego decyzją Ministra

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych

i Leśnictwa z dnia 10 października 1997r.

obowiązek uzgadniania projektu zagospoda-

rowania działki z właściwym organem pań-

stwowego nadzoru górniczego, na etapie

uzyskiwania pozwolenia na budowę.

„ Ustalenia planu są zgodne z zasadami ochrony

i zagospodarowania terenów wchodzących w

obręb: *

1) rezerwatu „Skarpa Oborska”- zawartymi w

Zarządzeniu Ministra Leśnictwai Przemysłu

Drzewnego z dn. 3 grudnia 1981r. (MP z

1981r. Nr 29, poz. 271),

2) Chojnowskiego Parku Krajobrazowego - za-

wartymi w rozporządzeniu nr 7 Wojewody

Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. w

sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazo-

wego(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 9

kwietnia 2005r. Nr 75, poz. 1976),



Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 282

3) Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu - zawartymi w rozporządzeniu nr
117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3
sierpnia 2000r. (Dz.U. Woj. Maz. z 16 sierp-
nia 2000r. Nr 93, poz. 911) zmieniającym
rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z
dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworze-
nia obszaru Chronionego Krajobrazu na te-
renie Województwa Warszawskiego (Dz.U.
Woj. Warsz. z 16 września 1997r. Nr 43, poz.
149),

4) Strefy „B”, „B1W”, „C” ochrony uzdrowiska
Konstancin - Jeziorna -ustanowionymi w
Statucie Uzdrowiska Konstancin — Jeziorna,
zatwierdzonym uchwałą nr XIX/89/72 WRN
w Warszawie w październiku 1972 roku.

4. Wzakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje
ogrzewanie budynków ze źródeł bezpiecznych
ekologicznie, tj. o jak najniższej emisji do śro-
dowiska substancji szkodliwych, z preferencją
do zastosowania takich czynników grzewczych,
jak: gaz, olej opałowy lekki, czy elektryczność.

5. Plan nakazuje zagospodarowanie ścieków by-
towo-gospodarczych, technologicznych i desz-
czowych w sposób gwarantujący ochronę śro-
dowiska, w tym głównie wód powierzchnio-
wych.

6. Ograniczenie ponadnormatywnego wpływu
związanego z działalnością usługową do tere-
nu, do którego jednostka organizacyjna posia-
da tytuł prawny, dotyczy każdego rodzaju
usług, niezależnie od lokalizowania w sąsiedz-
twie funkcji mieszkaniowej.

58 9.

Plan ustala następujące warunki w zakresie
ochrony dóbr kultury i krajobrazu kultu rowego:

1. Plan wskazuje granice ochrony konserwator-
skiej strefy zespołu budowlanego wpisanego
do rejestru zabytków decyzją Konserwatora
Zabytków m.st. Warszawy z dnia 28 lutego
1990r.

2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1,
plan ustala obowiązek uzgodnienia i akceptacji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w za-
kresie:

1) remontów, przebudowy i rozbudowy bu-
dynków o charakterze zabytkowym,

2) projektów budynków na działkach sąsiadu-
jących z działkami, na których znajdują się
obiekty zabytkowe,

3) remontów ogrodzeń oraz projektów ogro-
dzeń wokół budynków zabytkowych.
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3. Plan ustala zachowanie budynków o charakte-
rze zabytkowym, oznaczonych na rysunku pla-
nu, dla których obowiązuje:

1) zakaz zmiany formy zewnętrznej, w tym da-
chu, wystroju i detalu elewacji, formy otwo-
rów i stolarki,

2) nadzór konserwatorski nad remontami i
pracami adaptacyjnymi (uzgodnienie doku-
mentacji projektowej, nadzór nad pracami),

4. Plan wskazuje granice układu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytków decyzją Kon-
serwatora Zabytków m. st. Warszawyz dnia 28
lutego 1990r., dla którego obowiązują ustalenia
8 9 ust. 2i3.

8 10.

Plan ustala następujące warunki w zakresie zago-
spodarowania i użytkowania przestrzeni:

1) obowiązek:

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

b) lokalizowania ogrodzeń ażurowych o maks.
wysokości 1,8m, nieprzekraczających linii
rozgraniczających ulic, z zakazem realizacji
pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych na całym obszarze obję-
tym planem,

c) rozwiązania potrzeb parkingowych wynika-
jących z potrzeb użytkowania działki lub ze-
społu działek w granicach nieruchomości
objętych inwestycją, z wyłączeniem terenu
znajdującego się w liniach rozgraniczających
ulic;

2) na terenach przewidywanych do zabudowy o
przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną oraz na terenach
przeznaczonych pod zabudowę o funkcji uży-
teczności publicznej należy uwzględnić zagad-
nienia z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z
przepisami odrębnymi.

811.

Plan ustala następujące zasady podziału terenów
na działki budowlane:

1. Plan adaptuje podziały geodezyjne dokonane
przed wejściem w życie niniejszego planu;

2. Podział działki uznaje się za zgodny z planem,
jeżeli wielkość nowych działek nie jest sprzecz-
na z odpowiednimi przepisami rozdziału III dla

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 282

3) Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu - zawartymi w rozporządzeniu nr
117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3
sierpnia 2000r. (Dz.U. Woj. Maz. z 16 sierp-
nia 2000r. Nr 93, poz. 911) zmieniającym
rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z
dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworze-
nia obszaru Chronionego Krajobrazu na te-
renie Województwa Warszawskiego (Dz.U.
Woj. Warsz. z 16 września 1997r. Nr 43, poz.
149),

4) Strefy „B”, „B1W”, „C” ochrony uzdrowiska
Konstancin - Jeziorna -ustanowionymi w
Statucie Uzdrowiska Konstancin — Jeziorna,
zatwierdzonym uchwałą nr XIX/89/72 WRN
w Warszawie w październiku 1972 roku.

4. Wzakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje
ogrzewanie budynków ze źródeł bezpiecznych
ekologicznie, tj. o jak najniższej emisji do śro-
dowiska substancji szkodliwych, z preferencją
do zastosowania takich czynników grzewczych,
jak: gaz, olej opałowy lekki, czy elektryczność.

5. Plan nakazuje zagospodarowanie ścieków by-
towo-gospodarczych, technologicznych i desz-
czowych w sposób gwarantujący ochronę śro-
dowiska, w tym głównie wód powierzchnio-
wych.

6. Ograniczenie ponadnormatywnego wpływu
związanego z działalnością usługową do tere-
nu, do którego jednostka organizacyjna posia-
da tytuł prawny, dotyczy każdego rodzaju
usług, niezależnie od lokalizowania w sąsiedz-
twie funkcji mieszkaniowej.

58 9.

Plan ustala następujące warunki w zakresie
ochrony dóbr kultury i krajobrazu kultu rowego:

1. Plan wskazuje granice ochrony konserwator-
skiej strefy zespołu budowlanego wpisanego
do rejestru zabytków decyzją Konserwatora
Zabytków m.st. Warszawy z dnia 28 lutego
1990r.

2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1,
plan ustala obowiązek uzgodnienia i akceptacji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w za-
kresie:

1) remontów, przebudowy i rozbudowy bu-
dynków o charakterze zabytkowym,

2) projektów budynków na działkach sąsiadu-
jących z działkami, na których znajdują się
obiekty zabytkowe,

3) remontów ogrodzeń oraz projektów ogro-
dzeń wokół budynków zabytkowych.
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3. Plan ustala zachowanie budynków o charakte-
rze zabytkowym, oznaczonych na rysunku pla-
nu, dla których obowiązuje:

1) zakaz zmiany formy zewnętrznej, w tym da-
chu, wystroju i detalu elewacji, formy otwo-
rów i stolarki,

2) nadzór konserwatorski nad remontami i
pracami adaptacyjnymi (uzgodnienie doku-
mentacji projektowej, nadzór nad pracami),

4. Plan wskazuje granice układu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytków decyzją Kon-
serwatora Zabytków m. st. Warszawyz dnia 28
lutego 1990r., dla którego obowiązują ustalenia
8 9 ust. 2i3.

8 10.

Plan ustala następujące warunki w zakresie zago-
spodarowania i użytkowania przestrzeni:

1) obowiązek:

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

b) lokalizowania ogrodzeń ażurowych o maks.
wysokości 1,8m, nieprzekraczających linii
rozgraniczających ulic, z zakazem realizacji
pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych na całym obszarze obję-
tym planem,

c) rozwiązania potrzeb parkingowych wynika-
jących z potrzeb użytkowania działki lub ze-
społu działek w granicach nieruchomości
objętych inwestycją, z wyłączeniem terenu
znajdującego się w liniach rozgraniczających
ulic;

2) na terenach przewidywanych do zabudowy o
przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną oraz na terenach
przeznaczonych pod zabudowę o funkcji uży-
teczności publicznej należy uwzględnić zagad-
nienia z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z
przepisami odrębnymi.

811.

Plan ustala następujące zasady podziału terenów
na działki budowlane:

1. Plan adaptuje podziały geodezyjne dokonane
przed wejściem w życie niniejszego planu;

2. Podział działki uznaje się za zgodny z planem,
jeżeli wielkość nowych działek nie jest sprzecz-
na z odpowiednimi przepisami rozdziału III dla

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 282

3) Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu - zawartymi w rozporządzeniu nr
117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3
sierpnia 2000r. (Dz.U. Woj. Maz. z 16 sierp-
nia 2000r. Nr 93, poz. 911) zmieniającym
rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z
dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworze-
nia obszaru Chronionego Krajobrazu na te-
renie Województwa Warszawskiego (Dz.U.
Woj. Warsz. z 16 września 1997r. Nr 43, poz.
149),

4) Strefy „B”, „B1W”, „C” ochrony uzdrowiska
Konstancin - Jeziorna -ustanowionymi w
Statucie Uzdrowiska Konstancin — Jeziorna,
zatwierdzonym uchwałą nr XIX/89/72 WRN
w Warszawie w październiku 1972 roku.

4. Wzakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje
ogrzewanie budynków ze źródeł bezpiecznych
ekologicznie, tj. o jak najniższej emisji do śro-
dowiska substancji szkodliwych, z preferencją
do zastosowania takich czynników grzewczych,
jak: gaz, olej opałowy lekki, czy elektryczność.

5. Plan nakazuje zagospodarowanie ścieków by-
towo-gospodarczych, technologicznych i desz-
czowych w sposób gwarantujący ochronę śro-
dowiska, w tym głównie wód powierzchnio-
wych.

6. Ograniczenie ponadnormatywnego wpływu
związanego z działalnością usługową do tere-
nu, do którego jednostka organizacyjna posia-
da tytuł prawny, dotyczy każdego rodzaju
usług, niezależnie od lokalizowania w sąsiedz-
twie funkcji mieszkaniowej.

58 9.

Plan ustala następujące warunki w zakresie
ochrony dóbr kultury i krajobrazu kultu rowego:

1. Plan wskazuje granice ochrony konserwator-
skiej strefy zespołu budowlanego wpisanego
do rejestru zabytków decyzją Konserwatora
Zabytków m.st. Warszawy z dnia 28 lutego
1990r.

2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1,
plan ustala obowiązek uzgodnienia i akceptacji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w za-
kresie:

1) remontów, przebudowy i rozbudowy bu-
dynków o charakterze zabytkowym,

2) projektów budynków na działkach sąsiadu-
jących z działkami, na których znajdują się
obiekty zabytkowe,

3) remontów ogrodzeń oraz projektów ogro-
dzeń wokół budynków zabytkowych.
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3. Plan ustala zachowanie budynków o charakte-
rze zabytkowym, oznaczonych na rysunku pla-
nu, dla których obowiązuje:

1) zakaz zmiany formy zewnętrznej, w tym da-
chu, wystroju i detalu elewacji, formy otwo-
rów i stolarki,

2) nadzór konserwatorski nad remontami i
pracami adaptacyjnymi (uzgodnienie doku-
mentacji projektowej, nadzór nad pracami),

4. Plan wskazuje granice układu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytków decyzją Kon-
serwatora Zabytków m. st. Warszawyz dnia 28
lutego 1990r., dla którego obowiązują ustalenia
8 9 ust. 2i3.

8 10.

Plan ustala następujące warunki w zakresie zago-
spodarowania i użytkowania przestrzeni:

1) obowiązek:

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

b) lokalizowania ogrodzeń ażurowych o maks.
wysokości 1,8m, nieprzekraczających linii
rozgraniczających ulic, z zakazem realizacji
pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych na całym obszarze obję-
tym planem,

c) rozwiązania potrzeb parkingowych wynika-
jących z potrzeb użytkowania działki lub ze-
społu działek w granicach nieruchomości
objętych inwestycją, z wyłączeniem terenu
znajdującego się w liniach rozgraniczających
ulic;

2) na terenach przewidywanych do zabudowy o
przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną oraz na terenach
przeznaczonych pod zabudowę o funkcji uży-
teczności publicznej należy uwzględnić zagad-
nienia z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z
przepisami odrębnymi.

811.

Plan ustala następujące zasady podziału terenów
na działki budowlane:

1. Plan adaptuje podziały geodezyjne dokonane
przed wejściem w życie niniejszego planu;

2. Podział działki uznaje się za zgodny z planem,
jeżeli wielkość nowych działek nie jest sprzecz-
na z odpowiednimi przepisami rozdziału III dla

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 282

3) Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu - zawartymi w rozporządzeniu nr
117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3
sierpnia 2000r. (Dz.U. Woj. Maz. z 16 sierp-
nia 2000r. Nr 93, poz. 911) zmieniającym
rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z
dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworze-
nia obszaru Chronionego Krajobrazu na te-
renie Województwa Warszawskiego (Dz.U.
Woj. Warsz. z 16 września 1997r. Nr 43, poz.
149),

4) Strefy „B”, „B1W”, „C” ochrony uzdrowiska
Konstancin - Jeziorna -ustanowionymi w
Statucie Uzdrowiska Konstancin — Jeziorna,
zatwierdzonym uchwałą nr XIX/89/72 WRN
w Warszawie w październiku 1972 roku.

4. Wzakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje
ogrzewanie budynków ze źródeł bezpiecznych
ekologicznie, tj. o jak najniższej emisji do śro-
dowiska substancji szkodliwych, z preferencją
do zastosowania takich czynników grzewczych,
jak: gaz, olej opałowy lekki, czy elektryczność.

5. Plan nakazuje zagospodarowanie ścieków by-
towo-gospodarczych, technologicznych i desz-
czowych w sposób gwarantujący ochronę śro-
dowiska, w tym głównie wód powierzchnio-
wych.

6. Ograniczenie ponadnormatywnego wpływu
związanego z działalnością usługową do tere-
nu, do którego jednostka organizacyjna posia-
da tytuł prawny, dotyczy każdego rodzaju
usług, niezależnie od lokalizowania w sąsiedz-
twie funkcji mieszkaniowej.

58 9.

Plan ustala następujące warunki w zakresie
ochrony dóbr kultury i krajobrazu kultu rowego:

1. Plan wskazuje granice ochrony konserwator-
skiej strefy zespołu budowlanego wpisanego
do rejestru zabytków decyzją Konserwatora
Zabytków m.st. Warszawy z dnia 28 lutego
1990r.

2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1,
plan ustala obowiązek uzgodnienia i akceptacji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w za-
kresie:

1) remontów, przebudowy i rozbudowy bu-
dynków o charakterze zabytkowym,

2) projektów budynków na działkach sąsiadu-
jących z działkami, na których znajdują się
obiekty zabytkowe,

3) remontów ogrodzeń oraz projektów ogro-
dzeń wokół budynków zabytkowych.
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3. Plan ustala zachowanie budynków o charakte-
rze zabytkowym, oznaczonych na rysunku pla-
nu, dla których obowiązuje:

1) zakaz zmiany formy zewnętrznej, w tym da-
chu, wystroju i detalu elewacji, formy otwo-
rów i stolarki,

2) nadzór konserwatorski nad remontami i
pracami adaptacyjnymi (uzgodnienie doku-
mentacji projektowej, nadzór nad pracami),

4. Plan wskazuje granice układu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytków decyzją Kon-
serwatora Zabytków m. st. Warszawyz dnia 28
lutego 1990r., dla którego obowiązują ustalenia
8 9 ust. 2i3.

8 10.

Plan ustala następujące warunki w zakresie zago-
spodarowania i użytkowania przestrzeni:

1) obowiązek:

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

b) lokalizowania ogrodzeń ażurowych o maks.
wysokości 1,8m, nieprzekraczających linii
rozgraniczających ulic, z zakazem realizacji
pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabry-
katów betonowych na całym obszarze obję-
tym planem,

c) rozwiązania potrzeb parkingowych wynika-
jących z potrzeb użytkowania działki lub ze-
społu działek w granicach nieruchomości
objętych inwestycją, z wyłączeniem terenu
znajdującego się w liniach rozgraniczających
ulic;

2) na terenach przewidywanych do zabudowy o
przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną oraz na terenach
przeznaczonych pod zabudowę o funkcji uży-
teczności publicznej należy uwzględnić zagad-
nienia z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z
przepisami odrębnymi.

811.

Plan ustala następujące zasady podziału terenów
na działki budowlane:

1. Plan adaptuje podziały geodezyjne dokonane
przed wejściem w życie niniejszego planu;

2. Podział działki uznaje się za zgodny z planem,
jeżeli wielkość nowych działek nie jest sprzecz-
na z odpowiednimi przepisami rozdziału III dla
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poszczególnych terenów i uwzględnia się wy-
dzielenie terenu dla potrzeb komunikacyjnych;

. Działki budowlane, powstałe w wyniku wtórne-

go podziału muszą mieć zapewnioną obsługę
komunikacyjną kołową i bezpośredni dostęp do
sieci infrastruktury technicznej w zakresie
uzbrojenia, zgodnie z ustaleniami planu oraz
zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki
nieruchomościami i warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-

tuowanie.

„ Plan wyznacza tereny zorganizowanej działa|-
ności inwestycyjnej oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami F18 MN,U - F20 MN,U i F23
MN,U.

. Realizacja zabudowy na terenach, o których
mowa w ustępie 4 jest możliwa po uprzednim

uzbrojeniu terenu w sieć wodociągową i kana-
lizacyjną.

Rozdział III
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych terenów

8 12.

Dla jednostki A plan ustala:

oznaczenie terenów: A1MW, A2MW, A3SMW

— przeznaczenie podstawowe:

—- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— towarzyszące usługi nieuciążliwe związane z

zaopatrzeniem i bytowaniem ludności, wol-
nostojące lub/i wbudowane w parter budyn-
ku mieszkalnego,

— kotłownia osiedlowa,stacje trafo;

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy mieszka-
niowej z dopuszczeniem przebudowy,

— adaptacja istniejącej zabudowy usługowejz
dopuszczeniem rozbudowy do 2 kondygna-
cji naziemnych;

— realizacja nowych usług jedynie jako wbu-
dowanych w istniejącą zabudowę;

warunki urbanistyczne:

— powierzchnia terenu biologicznie czynna —
minimum 60%;

- architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i kra-
jobrazu;
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— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz realizacjj nowej zabudowy mieszka-
niowej oraz rozbudowyistniejącej,

— ochrona istniejącego drzewostanu,

— zakaz realizacji garaży wolnostojących,

— zakaz realizacji parkingów ogólnodostęp-
nych o wielkości powyżej 20 stanowisk,

— parkingi należy realizować otoczone para-
wanem zieleni średniej i wysokiej o funkcji
izolacyjno - krajobrazowej.

oznaczenie terenu: A4MNR

— przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

— zieleń leśna,

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— ochrona konserwatorska willi oznaczonych
na rysunku planu;

warunki urbanistyczne:

— powierzchnia terenu biologicznie czynna -—
minimum 70%;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— nadzór konserwatorski remontów i przebu-
dowy,

— zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej,

— zachowanie leśnego charakteru działek,

— dopuszcza się podział działki po uzyskaniu
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.

oznaczenie terenu: A5MW,U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub

pensjonatowa z usługami;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- parking,

- garaże mogą być realizowane jedynie jako
wbudowane;
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poszczególnych terenów i uwzględnia się wy-
dzielenie terenu dla potrzeb komunikacyjnych;

. Działki budowlane, powstałe w wyniku wtórne-

go podziału muszą mieć zapewnioną obsługę
komunikacyjną kołową i bezpośredni dostęp do
sieci infrastruktury technicznej w zakresie
uzbrojenia, zgodnie z ustaleniami planu oraz
zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki
nieruchomościami i warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-

tuowanie.

„ Plan wyznacza tereny zorganizowanej działa|-
ności inwestycyjnej oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami F18 MN,U - F20 MN,U i F23
MN,U.

. Realizacja zabudowy na terenach, o których
mowa w ustępie 4 jest możliwa po uprzednim

uzbrojeniu terenu w sieć wodociągową i kana-
lizacyjną.

Rozdział III
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych terenów

8 12.

Dla jednostki A plan ustala:

oznaczenie terenów: A1MW, A2MW, A3SMW

— przeznaczenie podstawowe:

—- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— towarzyszące usługi nieuciążliwe związane z

zaopatrzeniem i bytowaniem ludności, wol-
nostojące lub/i wbudowane w parter budyn-
ku mieszkalnego,

— kotłownia osiedlowa,stacje trafo;

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy mieszka-
niowej z dopuszczeniem przebudowy,

— adaptacja istniejącej zabudowy usługowejz
dopuszczeniem rozbudowy do 2 kondygna-
cji naziemnych;

— realizacja nowych usług jedynie jako wbu-
dowanych w istniejącą zabudowę;

warunki urbanistyczne:

— powierzchnia terenu biologicznie czynna —
minimum 60%;

- architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i kra-
jobrazu;
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— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz realizacjj nowej zabudowy mieszka-
niowej oraz rozbudowyistniejącej,

— ochrona istniejącego drzewostanu,

— zakaz realizacji garaży wolnostojących,

— zakaz realizacji parkingów ogólnodostęp-
nych o wielkości powyżej 20 stanowisk,

— parkingi należy realizować otoczone para-
wanem zieleni średniej i wysokiej o funkcji
izolacyjno - krajobrazowej.

oznaczenie terenu: A4MNR

— przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

— zieleń leśna,

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— ochrona konserwatorska willi oznaczonych
na rysunku planu;

warunki urbanistyczne:

— powierzchnia terenu biologicznie czynna -—
minimum 70%;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— nadzór konserwatorski remontów i przebu-
dowy,

— zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej,

— zachowanie leśnego charakteru działek,

— dopuszcza się podział działki po uzyskaniu
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.

oznaczenie terenu: A5MW,U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub

pensjonatowa z usługami;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- parking,

- garaże mogą być realizowane jedynie jako
wbudowane;
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poszczególnych terenów i uwzględnia się wy-
dzielenie terenu dla potrzeb komunikacyjnych;

. Działki budowlane, powstałe w wyniku wtórne-

go podziału muszą mieć zapewnioną obsługę
komunikacyjną kołową i bezpośredni dostęp do
sieci infrastruktury technicznej w zakresie
uzbrojenia, zgodnie z ustaleniami planu oraz
zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki
nieruchomościami i warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-

tuowanie.

„ Plan wyznacza tereny zorganizowanej działa|-
ności inwestycyjnej oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami F18 MN,U - F20 MN,U i F23
MN,U.

. Realizacja zabudowy na terenach, o których
mowa w ustępie 4 jest możliwa po uprzednim

uzbrojeniu terenu w sieć wodociągową i kana-
lizacyjną.

Rozdział III
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych terenów

8 12.

Dla jednostki A plan ustala:

oznaczenie terenów: A1MW, A2MW, A3SMW

— przeznaczenie podstawowe:

—- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— towarzyszące usługi nieuciążliwe związane z

zaopatrzeniem i bytowaniem ludności, wol-
nostojące lub/i wbudowane w parter budyn-
ku mieszkalnego,

— kotłownia osiedlowa,stacje trafo;

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy mieszka-
niowej z dopuszczeniem przebudowy,

— adaptacja istniejącej zabudowy usługowejz
dopuszczeniem rozbudowy do 2 kondygna-
cji naziemnych;

— realizacja nowych usług jedynie jako wbu-
dowanych w istniejącą zabudowę;

warunki urbanistyczne:

— powierzchnia terenu biologicznie czynna —
minimum 60%;

- architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i kra-
jobrazu;
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— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz realizacjj nowej zabudowy mieszka-
niowej oraz rozbudowyistniejącej,

— ochrona istniejącego drzewostanu,

— zakaz realizacji garaży wolnostojących,

— zakaz realizacji parkingów ogólnodostęp-
nych o wielkości powyżej 20 stanowisk,

— parkingi należy realizować otoczone para-
wanem zieleni średniej i wysokiej o funkcji
izolacyjno - krajobrazowej.

oznaczenie terenu: A4MNR

— przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

— zieleń leśna,

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— ochrona konserwatorska willi oznaczonych
na rysunku planu;

warunki urbanistyczne:

— powierzchnia terenu biologicznie czynna -—
minimum 70%;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— nadzór konserwatorski remontów i przebu-
dowy,

— zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej,

— zachowanie leśnego charakteru działek,

— dopuszcza się podział działki po uzyskaniu
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.

oznaczenie terenu: A5MW,U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub

pensjonatowa z usługami;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- parking,

- garaże mogą być realizowane jedynie jako
wbudowane;
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poszczególnych terenów i uwzględnia się wy-
dzielenie terenu dla potrzeb komunikacyjnych;

. Działki budowlane, powstałe w wyniku wtórne-

go podziału muszą mieć zapewnioną obsługę
komunikacyjną kołową i bezpośredni dostęp do
sieci infrastruktury technicznej w zakresie
uzbrojenia, zgodnie z ustaleniami planu oraz
zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki
nieruchomościami i warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-

tuowanie.

„ Plan wyznacza tereny zorganizowanej działa|-
ności inwestycyjnej oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami F18 MN,U - F20 MN,U i F23
MN,U.

. Realizacja zabudowy na terenach, o których
mowa w ustępie 4 jest możliwa po uprzednim

uzbrojeniu terenu w sieć wodociągową i kana-
lizacyjną.

Rozdział III
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych terenów

8 12.

Dla jednostki A plan ustala:

oznaczenie terenów: A1MW, A2MW, A3SMW

— przeznaczenie podstawowe:

—- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— towarzyszące usługi nieuciążliwe związane z

zaopatrzeniem i bytowaniem ludności, wol-
nostojące lub/i wbudowane w parter budyn-
ku mieszkalnego,

— kotłownia osiedlowa,stacje trafo;

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy mieszka-
niowej z dopuszczeniem przebudowy,

— adaptacja istniejącej zabudowy usługowejz
dopuszczeniem rozbudowy do 2 kondygna-
cji naziemnych;

— realizacja nowych usług jedynie jako wbu-
dowanych w istniejącą zabudowę;

warunki urbanistyczne:

— powierzchnia terenu biologicznie czynna —
minimum 60%;

- architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i kra-
jobrazu;
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— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz realizacjj nowej zabudowy mieszka-
niowej oraz rozbudowyistniejącej,

— ochrona istniejącego drzewostanu,

— zakaz realizacji garaży wolnostojących,

— zakaz realizacji parkingów ogólnodostęp-
nych o wielkości powyżej 20 stanowisk,

— parkingi należy realizować otoczone para-
wanem zieleni średniej i wysokiej o funkcji
izolacyjno - krajobrazowej.

oznaczenie terenu: A4MNR

— przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

— zieleń leśna,

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— ochrona konserwatorska willi oznaczonych
na rysunku planu;

warunki urbanistyczne:

— powierzchnia terenu biologicznie czynna -—
minimum 70%;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— nadzór konserwatorski remontów i przebu-
dowy,

— zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej,

— zachowanie leśnego charakteru działek,

— dopuszcza się podział działki po uzyskaniu
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.

oznaczenie terenu: A5MW,U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub

pensjonatowa z usługami;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- parking,

- garaże mogą być realizowane jedynie jako
wbudowane;
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— charakter działań:

- adaptacja istniejącego budynku dawnego

hotelu z dopuszczeniem przebudowy i roz-
budowy na cele mieszkaniowe lub pensjo-
natowei usługi nieuciążliwe;

— warunki urbanistyczne:

— powierzchnia terenu biologicznie czynna -
minimum 40%, w formie terenów zieleni
urządzonej;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona zieleni,

— zakaz powiększania liczby kondygnacji.

oznaczenie terenów: A6WZ, A7EG

— przeznaczenie podstawowe:

— stacja uzdatniania wody (WZ),

— stacja redukcyjno — pomiarowa gazu (EG);

— charakter działań:

- adaptacja istniejących obiektów z dopusz-
czeniem rozbudowyi przebudowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona zieleni.

oznaczenie terenu: A8KS,U

— przeznaczenie podstawowe:

— obsługa komunikacji — parking, zespół gara-
ży wraz z dojazdem;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— nieuciążliwa zabudowa usługowa w formie
zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

— charakter działań:

— adaptacja istniejących garaży,

realizacja nowej zabudowy usługowej w formie
zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej — 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe,

— postuluje się wprowadzenie zieleni izolacyj-

nej;

oznaczenie terenu: A9 MW, U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z

nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi;

— charakter działań:

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej — 3 kondygnacje naziemne,
w tym poddasze użytkowe,

— nieprzekraczalna wysokość pozostałej zabu-
dowy -— 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe,

— usługi jako wolnostojące lub zlokalizowane
w bryle budynku mieszkalnego,

— powierzchnia biologicznie czynna - mini-
mum 70%;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona istniejącej zieleni wysokiej, ochrona
ukształtowania terenu,

— dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?,

— zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki.

oznaczenie terenu: A10 Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń naturalna lub urządzona z dopuszcze-
niem drobnych form architektury;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz zabudowy.

8 13.

Dla jednostki B plan ustala:

oznaczenie terenu: BIMW

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

— dopuszczalne przeznaczenie.uzupełniające:

— towarzyszące usługi nieuciążliwe, związane

z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem rozbudowy i przebudowy;

— warunki urbanistyczne:
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— charakter działań:

- adaptacja istniejącego budynku dawnego

hotelu z dopuszczeniem przebudowy i roz-
budowy na cele mieszkaniowe lub pensjo-
natowei usługi nieuciążliwe;

— warunki urbanistyczne:

— powierzchnia terenu biologicznie czynna -
minimum 40%, w formie terenów zieleni
urządzonej;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona zieleni,

— zakaz powiększania liczby kondygnacji.

oznaczenie terenów: A6WZ, A7EG

— przeznaczenie podstawowe:

— stacja uzdatniania wody (WZ),

— stacja redukcyjno — pomiarowa gazu (EG);

— charakter działań:

- adaptacja istniejących obiektów z dopusz-
czeniem rozbudowyi przebudowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona zieleni.

oznaczenie terenu: A8KS,U

— przeznaczenie podstawowe:

— obsługa komunikacji — parking, zespół gara-
ży wraz z dojazdem;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— nieuciążliwa zabudowa usługowa w formie
zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

— charakter działań:

— adaptacja istniejących garaży,

realizacja nowej zabudowy usługowej w formie
zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej — 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe,

— postuluje się wprowadzenie zieleni izolacyj-

nej;

oznaczenie terenu: A9 MW, U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z

nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi;

— charakter działań:

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej — 3 kondygnacje naziemne,
w tym poddasze użytkowe,

— nieprzekraczalna wysokość pozostałej zabu-
dowy -— 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe,

— usługi jako wolnostojące lub zlokalizowane
w bryle budynku mieszkalnego,

— powierzchnia biologicznie czynna - mini-
mum 70%;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona istniejącej zieleni wysokiej, ochrona
ukształtowania terenu,

— dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?,

— zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki.

oznaczenie terenu: A10 Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń naturalna lub urządzona z dopuszcze-
niem drobnych form architektury;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz zabudowy.

8 13.

Dla jednostki B plan ustala:

oznaczenie terenu: BIMW

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

— dopuszczalne przeznaczenie.uzupełniające:

— towarzyszące usługi nieuciążliwe, związane

z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem rozbudowy i przebudowy;

— warunki urbanistyczne:
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— charakter działań:

- adaptacja istniejącego budynku dawnego

hotelu z dopuszczeniem przebudowy i roz-
budowy na cele mieszkaniowe lub pensjo-
natowei usługi nieuciążliwe;

— warunki urbanistyczne:

— powierzchnia terenu biologicznie czynna -
minimum 40%, w formie terenów zieleni
urządzonej;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona zieleni,

— zakaz powiększania liczby kondygnacji.

oznaczenie terenów: A6WZ, A7EG

— przeznaczenie podstawowe:

— stacja uzdatniania wody (WZ),

— stacja redukcyjno — pomiarowa gazu (EG);

— charakter działań:

- adaptacja istniejących obiektów z dopusz-
czeniem rozbudowyi przebudowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona zieleni.

oznaczenie terenu: A8KS,U

— przeznaczenie podstawowe:

— obsługa komunikacji — parking, zespół gara-
ży wraz z dojazdem;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— nieuciążliwa zabudowa usługowa w formie
zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

— charakter działań:

— adaptacja istniejących garaży,

realizacja nowej zabudowy usługowej w formie
zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej — 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe,

— postuluje się wprowadzenie zieleni izolacyj-

nej;

oznaczenie terenu: A9 MW, U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z

nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi;

— charakter działań:

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej — 3 kondygnacje naziemne,
w tym poddasze użytkowe,

— nieprzekraczalna wysokość pozostałej zabu-
dowy -— 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe,

— usługi jako wolnostojące lub zlokalizowane
w bryle budynku mieszkalnego,

— powierzchnia biologicznie czynna - mini-
mum 70%;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona istniejącej zieleni wysokiej, ochrona
ukształtowania terenu,

— dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?,

— zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki.

oznaczenie terenu: A10 Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń naturalna lub urządzona z dopuszcze-
niem drobnych form architektury;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz zabudowy.

8 13.

Dla jednostki B plan ustala:

oznaczenie terenu: BIMW

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

— dopuszczalne przeznaczenie.uzupełniające:

— towarzyszące usługi nieuciążliwe, związane

z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem rozbudowy i przebudowy;

— warunki urbanistyczne:
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— charakter działań:

- adaptacja istniejącego budynku dawnego

hotelu z dopuszczeniem przebudowy i roz-
budowy na cele mieszkaniowe lub pensjo-
natowei usługi nieuciążliwe;

— warunki urbanistyczne:

— powierzchnia terenu biologicznie czynna -
minimum 40%, w formie terenów zieleni
urządzonej;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona zieleni,

— zakaz powiększania liczby kondygnacji.

oznaczenie terenów: A6WZ, A7EG

— przeznaczenie podstawowe:

— stacja uzdatniania wody (WZ),

— stacja redukcyjno — pomiarowa gazu (EG);

— charakter działań:

- adaptacja istniejących obiektów z dopusz-
czeniem rozbudowyi przebudowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona zieleni.

oznaczenie terenu: A8KS,U

— przeznaczenie podstawowe:

— obsługa komunikacji — parking, zespół gara-
ży wraz z dojazdem;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— nieuciążliwa zabudowa usługowa w formie
zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

— charakter działań:

— adaptacja istniejących garaży,

realizacja nowej zabudowy usługowej w formie
zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej — 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe,

— postuluje się wprowadzenie zieleni izolacyj-

nej;

oznaczenie terenu: A9 MW, U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z

nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi;

— charakter działań:

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej — 3 kondygnacje naziemne,
w tym poddasze użytkowe,

— nieprzekraczalna wysokość pozostałej zabu-
dowy -— 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe,

— usługi jako wolnostojące lub zlokalizowane
w bryle budynku mieszkalnego,

— powierzchnia biologicznie czynna - mini-
mum 70%;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona istniejącej zieleni wysokiej, ochrona
ukształtowania terenu,

— dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?,

— zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki.

oznaczenie terenu: A10 Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń naturalna lub urządzona z dopuszcze-
niem drobnych form architektury;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz zabudowy.

8 13.

Dla jednostki B plan ustala:

oznaczenie terenu: BIMW

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

— dopuszczalne przeznaczenie.uzupełniające:

— towarzyszące usługi nieuciążliwe, związane

z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem rozbudowy i przebudowy;

— warunki urbanistyczne:
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— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe,

powierzchnia terenu biologicznie czynna —
minimum 60%, w formie terenów zieleni
urządzonej;

— architekturę:

w nawiązariiu do istniejącej zabudowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

zakaz realizacji nowej zabudowy mieszka-
niowej,

maksymalna ochrona istniejącego drzewo-
stanu,

zakaz realizacji garaży wolnostojących.

oznaczenie terenu: BZMW

- przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

— charakter działań:

realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

maksymalna wysokość zabudowy — 4 kon-
dygnacje nadziemne (dopuszcza się realiza-
cję parkingu podziemnego), maksymalna
powierzchnia zabudowy — 20% ogólnej po-
wierzchnidziałki,

powierzchnia terenu biologicznie czynna -
minimum 70%, w formie. terenów zieleni
urządzonej;

— architekturę:

dostosowana do krajobrazu i otaczającej za-
budowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochrona istniejącego drzewo-
stanu.

oznaczenie terenu: B3MNR

— przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń leśna;

— charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca o
nieprzekraczalnej wysokości 3 kondygnacji
naziemnych (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 70%;

— architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy istniejącej na
terenach sąsiednich i leśnego charakteru
działek;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej,

zachowanie leśnego charakteru działki.

oznaczenie terenów: B4ĄMNR

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń leśna;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

ochrona konserwatorska willi oznaczonych
na rysunku planu,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

dla nowej zabudowy mieszkaniowej nie-
przekraczalna wysokość 3 kondygnacje na-
ziemne (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 70%;

architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy istniejącej i le-
śnego charakteru działek;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

dopuszcza się podział na działki o po-

wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?,
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— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe,

powierzchnia terenu biologicznie czynna —
minimum 60%, w formie terenów zieleni
urządzonej;

— architekturę:

w nawiązariiu do istniejącej zabudowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

zakaz realizacji nowej zabudowy mieszka-
niowej,

maksymalna ochrona istniejącego drzewo-
stanu,

zakaz realizacji garaży wolnostojących.

oznaczenie terenu: BZMW

- przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

— charakter działań:

realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

maksymalna wysokość zabudowy — 4 kon-
dygnacje nadziemne (dopuszcza się realiza-
cję parkingu podziemnego), maksymalna
powierzchnia zabudowy — 20% ogólnej po-
wierzchnidziałki,

powierzchnia terenu biologicznie czynna -
minimum 70%, w formie. terenów zieleni
urządzonej;

— architekturę:

dostosowana do krajobrazu i otaczającej za-
budowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochrona istniejącego drzewo-
stanu.

oznaczenie terenu: B3MNR

— przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń leśna;

— charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca o
nieprzekraczalnej wysokości 3 kondygnacji
naziemnych (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 70%;

— architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy istniejącej na
terenach sąsiednich i leśnego charakteru
działek;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej,

zachowanie leśnego charakteru działki.

oznaczenie terenów: B4ĄMNR

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń leśna;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

ochrona konserwatorska willi oznaczonych
na rysunku planu,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

dla nowej zabudowy mieszkaniowej nie-
przekraczalna wysokość 3 kondygnacje na-
ziemne (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 70%;

architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy istniejącej i le-
śnego charakteru działek;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

dopuszcza się podział na działki o po-

wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?,
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— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe,

powierzchnia terenu biologicznie czynna —
minimum 60%, w formie terenów zieleni
urządzonej;

— architekturę:

w nawiązariiu do istniejącej zabudowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

zakaz realizacji nowej zabudowy mieszka-
niowej,

maksymalna ochrona istniejącego drzewo-
stanu,

zakaz realizacji garaży wolnostojących.

oznaczenie terenu: BZMW

- przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

— charakter działań:

realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

maksymalna wysokość zabudowy — 4 kon-
dygnacje nadziemne (dopuszcza się realiza-
cję parkingu podziemnego), maksymalna
powierzchnia zabudowy — 20% ogólnej po-
wierzchnidziałki,

powierzchnia terenu biologicznie czynna -
minimum 70%, w formie. terenów zieleni
urządzonej;

— architekturę:

dostosowana do krajobrazu i otaczającej za-
budowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochrona istniejącego drzewo-
stanu.

oznaczenie terenu: B3MNR

— przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń leśna;

— charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca o
nieprzekraczalnej wysokości 3 kondygnacji
naziemnych (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 70%;

— architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy istniejącej na
terenach sąsiednich i leśnego charakteru
działek;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej,

zachowanie leśnego charakteru działki.

oznaczenie terenów: B4ĄMNR

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń leśna;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

ochrona konserwatorska willi oznaczonych
na rysunku planu,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

dla nowej zabudowy mieszkaniowej nie-
przekraczalna wysokość 3 kondygnacje na-
ziemne (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 70%;

architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy istniejącej i le-
śnego charakteru działek;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

dopuszcza się podział na działki o po-

wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?,
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— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe,

powierzchnia terenu biologicznie czynna —
minimum 60%, w formie terenów zieleni
urządzonej;

— architekturę:

w nawiązariiu do istniejącej zabudowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

zakaz realizacji nowej zabudowy mieszka-
niowej,

maksymalna ochrona istniejącego drzewo-
stanu,

zakaz realizacji garaży wolnostojących.

oznaczenie terenu: BZMW

- przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

— charakter działań:

realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

maksymalna wysokość zabudowy — 4 kon-
dygnacje nadziemne (dopuszcza się realiza-
cję parkingu podziemnego), maksymalna
powierzchnia zabudowy — 20% ogólnej po-
wierzchnidziałki,

powierzchnia terenu biologicznie czynna -
minimum 70%, w formie. terenów zieleni
urządzonej;

— architekturę:

dostosowana do krajobrazu i otaczającej za-
budowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochrona istniejącego drzewo-
stanu.

oznaczenie terenu: B3MNR

— przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń leśna;

— charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca o
nieprzekraczalnej wysokości 3 kondygnacji
naziemnych (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 70%;

— architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy istniejącej na
terenach sąsiednich i leśnego charakteru
działek;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej,

zachowanie leśnego charakteru działki.

oznaczenie terenów: B4ĄMNR

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń leśna;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

ochrona konserwatorska willi oznaczonych
na rysunku planu,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

dla nowej zabudowy mieszkaniowej nie-
przekraczalna wysokość 3 kondygnacje na-
ziemne (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 70%;

architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy istniejącej i le-
śnego charakteru działek;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

dopuszcza się podział na działki o po-

wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?,
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wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśne-
go może. wynosić maksymalnie 20% po-
wierzchni działki, nie więcej jednak niż

400m?,

nadzór konserwatorski remontów i przebu-
dowy willi o charakterze zabytkowym, ozna-
czonych na rysunku planu jako przeznaczo-
ne do zachowania,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej,

zachowanie leśnego charakteru działek.

oznaczenie terenów: B5MNR, B6MNR

— przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń leśna, usługi nieuciążliwe o progra-

mie i funkcji harmonizującej z charakterem

rezydencjonalnym terenu;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

ochrona konserwatorska willi, oznaczonych
na rysunku planu,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

dla nowej zabudowy mieszkaniowej nie-
przekraczalna wysokość 3 kondygnacje na-
ziemne (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 70%;

architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy istniejącej i le-

śnego charakteru działek;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

w odniesieniu do działek o numerach ewi-
dencyjnych 4/1, 4/2, 6, 15 i 18 z obrębu 03-15
wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśne-
go wynosi maksymalnie 20% powierzchni

działki, nie więcej jednak niż 400m?,

w odniesieniu do działek o numerach ewi-
dencyjnych 20/1, 20/2 i 20/3 z obrębu 03-15
wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśne-
go wynosi maksymalnie 20% powierzchni
działki,
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nadzór konserwatorski remontów i przebu-

dowy willi o charakterze zabytkowym, ozna-
czonych na rysunku planu jako przeznaczo-
ne do zachowania,

zakaz realizacji nowej zabudowy gospodar-
czej z wyłączeniem garaży realizowanych ja-
ko uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej,

zachowanie leśnego charakteru działek,

dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?.

oznaczenie terenu: BJMN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy jednorodzinnej tj. bliź-
niaczej, szeregowej, atrialnej;

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca o

nieprzekraczalnej wysokości 3 kondygnacji

naziemnych (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna -

minimum 70%;

architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-
czenia;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

- dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 500m?,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-

kaniowej.

oznaczenie terenów: B8BMN, B9MN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy jednorodzinnej tj. bliź-
niaczej, szeregowej, atrialnej;

— charakter działań:
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wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśne-
go może. wynosić maksymalnie 20% po-
wierzchni działki, nie więcej jednak niż

400m?,

nadzór konserwatorski remontów i przebu-
dowy willi o charakterze zabytkowym, ozna-
czonych na rysunku planu jako przeznaczo-
ne do zachowania,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej,

zachowanie leśnego charakteru działek.

oznaczenie terenów: B5MNR, B6MNR

— przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń leśna, usługi nieuciążliwe o progra-

mie i funkcji harmonizującej z charakterem

rezydencjonalnym terenu;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

ochrona konserwatorska willi, oznaczonych
na rysunku planu,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

dla nowej zabudowy mieszkaniowej nie-
przekraczalna wysokość 3 kondygnacje na-
ziemne (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 70%;

architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy istniejącej i le-

śnego charakteru działek;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

w odniesieniu do działek o numerach ewi-
dencyjnych 4/1, 4/2, 6, 15 i 18 z obrębu 03-15
wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśne-
go wynosi maksymalnie 20% powierzchni

działki, nie więcej jednak niż 400m?,

w odniesieniu do działek o numerach ewi-
dencyjnych 20/1, 20/2 i 20/3 z obrębu 03-15
wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśne-
go wynosi maksymalnie 20% powierzchni
działki,
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nadzór konserwatorski remontów i przebu-

dowy willi o charakterze zabytkowym, ozna-
czonych na rysunku planu jako przeznaczo-
ne do zachowania,

zakaz realizacji nowej zabudowy gospodar-
czej z wyłączeniem garaży realizowanych ja-
ko uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej,

zachowanie leśnego charakteru działek,

dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?.

oznaczenie terenu: BJMN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy jednorodzinnej tj. bliź-
niaczej, szeregowej, atrialnej;

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca o

nieprzekraczalnej wysokości 3 kondygnacji

naziemnych (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna -

minimum 70%;

architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-
czenia;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

- dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 500m?,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-

kaniowej.

oznaczenie terenów: B8BMN, B9MN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy jednorodzinnej tj. bliź-
niaczej, szeregowej, atrialnej;

— charakter działań:
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wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśne-
go może. wynosić maksymalnie 20% po-
wierzchni działki, nie więcej jednak niż

400m?,

nadzór konserwatorski remontów i przebu-
dowy willi o charakterze zabytkowym, ozna-
czonych na rysunku planu jako przeznaczo-
ne do zachowania,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej,

zachowanie leśnego charakteru działek.

oznaczenie terenów: B5MNR, B6MNR

— przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna re-
zydencjonalna;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń leśna, usługi nieuciążliwe o progra-

mie i funkcji harmonizującej z charakterem

rezydencjonalnym terenu;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

ochrona konserwatorska willi, oznaczonych
na rysunku planu,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

dla nowej zabudowy mieszkaniowej nie-
przekraczalna wysokość 3 kondygnacje na-
ziemne (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 70%;

architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy istniejącej i le-

śnego charakteru działek;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

w odniesieniu do działek o numerach ewi-
dencyjnych 4/1, 4/2, 6, 15 i 18 z obrębu 03-15
wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśne-
go wynosi maksymalnie 20% powierzchni

działki, nie więcej jednak niż 400m?,

w odniesieniu do działek o numerach ewi-
dencyjnych 20/1, 20/2 i 20/3 z obrębu 03-15
wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśne-
go wynosi maksymalnie 20% powierzchni
działki,
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nadzór konserwatorski remontów i przebu-

dowy willi o charakterze zabytkowym, ozna-
czonych na rysunku planu jako przeznaczo-
ne do zachowania,

zakaz realizacji nowej zabudowy gospodar-
czej z wyłączeniem garaży realizowanych ja-
ko uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej,

zachowanie leśnego charakteru działek,

dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 3 000m?.

oznaczenie terenu: BJMN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy jednorodzinnej tj. bliź-
niaczej, szeregowej, atrialnej;

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca o

nieprzekraczalnej wysokości 3 kondygnacji

naziemnych (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna -

minimum 70%;

architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-
czenia;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

- dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 500m?,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-

kaniowej.

oznaczenie terenów: B8BMN, B9MN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy jednorodzinnej tj. bliź-
niaczej, szeregowej, atrialnej;

— charakter działań:
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- adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca o
nieprzekraczalnej wysokości 3 kondygnacji
naziemnych (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 60%;

— architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-

czenia;

- warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 200m*,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji

gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej.

oznaczenie terenów: B1OMN, B11MN

l

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca i bliźniacza z wykluczeniem
pozostałych rodzajów zabudowy jednoro-

dzinnejtj. szeregowej, atrialnej;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca i

bliźniacza o nieprzekraczalnej wysokości 3
kondygnacji naziemnych (w tym poddasze
użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 60%;

architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-
czenia;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

dopuszcza się podział na działki o po-

wierzchni nie mniejszej niż 1 000m?,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
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wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej.

oznaczenie terenów: B12U,MZ i B13U,MZ

— przeznaczenie podstawowe:

usługi o charakterze użyteczności publicznej
i kultu religijnego, rekreacji, wypoczynku,
kultury, oświaty i wychowania wraz z zabu-
dową mieszkaniową;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zabudowa towarzysząca funkcji podstawo-
wej, tj. gospodarcza, garaże, obiekty małej
architektury;

— charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem rozbudowy i przebudowy - w od-
niesieniu do zabudowy objętej ochroną
konserwatorską za zgodą Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,

ochrona konserwatorska budynku oznaczo-
nego na rysunku planu,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

nieprzekraczalna wysokość nowej zabudowy
- 3 kondygnacje naziemne (w tym poddasze
użytkowe) dla zabudowy o przeznaczeniu
podstawowym,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy towa-
rzyszącej — 1 kondygnacja naziemna,

powierzchnia terenu biologicznie czynna —
minimum 60%;

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-

czenia;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

dopuszcza się podział działki o nr ew. 73
(obręb 03-12) na działki po uzyskaniu zgody
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

nadzór konserwatorki remontów i rozbudo-
wy budynku o charakterze zabytkowym,
oznaczonego na rysunku planu jako prze-
znaczony do zachowania.

oznaczenie terenu: B14Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń pełniąca rolę osłony biologicznej cie-
ku wodnego;,

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 282

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca o
nieprzekraczalnej wysokości 3 kondygnacji
naziemnych (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 60%;

— architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-

czenia;

- warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 200m*,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji

gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej.

oznaczenie terenów: B1OMN, B11MN

l

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca i bliźniacza z wykluczeniem
pozostałych rodzajów zabudowy jednoro-

dzinnejtj. szeregowej, atrialnej;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca i

bliźniacza o nieprzekraczalnej wysokości 3
kondygnacji naziemnych (w tym poddasze
użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 60%;

architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-
czenia;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

dopuszcza się podział na działki o po-

wierzchni nie mniejszej niż 1 000m?,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
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wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej.

oznaczenie terenów: B12U,MZ i B13U,MZ

— przeznaczenie podstawowe:

usługi o charakterze użyteczności publicznej
i kultu religijnego, rekreacji, wypoczynku,
kultury, oświaty i wychowania wraz z zabu-
dową mieszkaniową;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zabudowa towarzysząca funkcji podstawo-
wej, tj. gospodarcza, garaże, obiekty małej
architektury;

— charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem rozbudowy i przebudowy - w od-
niesieniu do zabudowy objętej ochroną
konserwatorską za zgodą Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,

ochrona konserwatorska budynku oznaczo-
nego na rysunku planu,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

nieprzekraczalna wysokość nowej zabudowy
- 3 kondygnacje naziemne (w tym poddasze
użytkowe) dla zabudowy o przeznaczeniu
podstawowym,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy towa-
rzyszącej — 1 kondygnacja naziemna,

powierzchnia terenu biologicznie czynna —
minimum 60%;

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-

czenia;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

dopuszcza się podział działki o nr ew. 73
(obręb 03-12) na działki po uzyskaniu zgody
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

nadzór konserwatorki remontów i rozbudo-
wy budynku o charakterze zabytkowym,
oznaczonego na rysunku planu jako prze-
znaczony do zachowania.

oznaczenie terenu: B14Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń pełniąca rolę osłony biologicznej cie-
ku wodnego;,

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 282

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca o
nieprzekraczalnej wysokości 3 kondygnacji
naziemnych (w tym poddasze użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 60%;

— architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-

czenia;

- warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 200m*,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji

gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej.

oznaczenie terenów: B1OMN, B11MN

l

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca i bliźniacza z wykluczeniem
pozostałych rodzajów zabudowy jednoro-

dzinnejtj. szeregowej, atrialnej;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca i

bliźniacza o nieprzekraczalnej wysokości 3
kondygnacji naziemnych (w tym poddasze
użytkowe),

powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 60%;

architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-
czenia;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

dopuszcza się podział na działki o po-

wierzchni nie mniejszej niż 1 000m?,

zakaz realizacji nowej zabudowy usługoweji
gospodarczej z wyłączeniem garaży realizo-
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wanych jako uzupełnienie zabudowy miesz-
kaniowej.

oznaczenie terenów: B12U,MZ i B13U,MZ

— przeznaczenie podstawowe:

usługi o charakterze użyteczności publicznej
i kultu religijnego, rekreacji, wypoczynku,
kultury, oświaty i wychowania wraz z zabu-
dową mieszkaniową;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zabudowa towarzysząca funkcji podstawo-
wej, tj. gospodarcza, garaże, obiekty małej
architektury;

— charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem rozbudowy i przebudowy - w od-
niesieniu do zabudowy objętej ochroną
konserwatorską za zgodą Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,

ochrona konserwatorska budynku oznaczo-
nego na rysunku planu,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

nieprzekraczalna wysokość nowej zabudowy
- 3 kondygnacje naziemne (w tym poddasze
użytkowe) dla zabudowy o przeznaczeniu
podstawowym,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy towa-
rzyszącej — 1 kondygnacja naziemna,

powierzchnia terenu biologicznie czynna —
minimum 60%;

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-

czenia;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

dopuszcza się podział działki o nr ew. 73
(obręb 03-12) na działki po uzyskaniu zgody
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

nadzór konserwatorki remontów i rozbudo-
wy budynku o charakterze zabytkowym,
oznaczonego na rysunku planu jako prze-
znaczony do zachowania.

oznaczenie terenu: B14Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń pełniąca rolę osłony biologicznej cie-
ku wodnego;,
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— charakter działań:

— ochrona istniejącej zieleni z możliwością jej
wzbogacenia,

-— Ochrona skarpy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz zabudowy.

8 14.

Dla jednostki C plan ustala:

oznaczenie terenu: C1MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca i bliźniacza (z wykluczeniem
pozostałych rodzajów zabudowy jednoro-
dzinnej tj. szeregowej, atrialnej) z nieuciąż-
liwymi usługami towarzyszącymi;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— zabudowa mieszkaniowa o nieprzekraczal-
nej wysokości 3 kondygnacji naziemnych (w
tym poddasze użytkowe),

—- wysokość pozostałej zabudowy - 2 kondy-
gnacje naziemne, w tym poddasze użytko-

we,

— nieprzekraczalny procent zabudowy działki —
30%,

— powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 60%;

— architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-
czenia;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

—- dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 500m?,

— zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki.

oznaczenie terenu: CZMN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna in-
tensywna (w przewadze szeregowa);
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— charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy (na ostatnich,
wolnych działkach);

— warunki urbanistyczne:

— realizacja nowej zabudowy,

— powierzchnia działki biologicznie czynna -
minimum 60%;

— architekturę:

— realizacja nowej zabudowy w nawiązaniu do
form architektonicznych i gabarytów budyn-
ków istniejącej zabudowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 350m?,

- zakaz zabudowy usługowej i odrębnych
obiektów gospodarczych, dopuszcza się re-
alizację garaży jedynie jako wbudowanych
w budynki mieszkalne,

— nowe wjazdy na teren oznaczony symbolem
C2MN wyłącznie od ul. Jana III Sobieskiego.

5 15.

Dla jednostki D plan ustala:

oznaczenie terenu: DIMN

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy jednorodzinnej tj. bliź-

niaczej, szeregowej, atrialnej;

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

-— zabudowa mieszkaniowa o nieprzekraczal-
nej wysokości 3 kondygnacji naziemnych (w
tym poddasze użytkowe),

— powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 70%;

architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i kra-

jobrazu; i
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— charakter działań:

— ochrona istniejącej zieleni z możliwością jej
wzbogacenia,

-— Ochrona skarpy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz zabudowy.

8 14.

Dla jednostki C plan ustala:

oznaczenie terenu: C1MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca i bliźniacza (z wykluczeniem
pozostałych rodzajów zabudowy jednoro-
dzinnej tj. szeregowej, atrialnej) z nieuciąż-
liwymi usługami towarzyszącymi;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— zabudowa mieszkaniowa o nieprzekraczal-
nej wysokości 3 kondygnacji naziemnych (w
tym poddasze użytkowe),

—- wysokość pozostałej zabudowy - 2 kondy-
gnacje naziemne, w tym poddasze użytko-

we,

— nieprzekraczalny procent zabudowy działki —
30%,

— powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 60%;

— architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-
czenia;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

—- dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 500m?,

— zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki.

oznaczenie terenu: CZMN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna in-
tensywna (w przewadze szeregowa);
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— charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy (na ostatnich,
wolnych działkach);

— warunki urbanistyczne:

— realizacja nowej zabudowy,

— powierzchnia działki biologicznie czynna -
minimum 60%;

— architekturę:

— realizacja nowej zabudowy w nawiązaniu do
form architektonicznych i gabarytów budyn-
ków istniejącej zabudowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 350m?,

- zakaz zabudowy usługowej i odrębnych
obiektów gospodarczych, dopuszcza się re-
alizację garaży jedynie jako wbudowanych
w budynki mieszkalne,

— nowe wjazdy na teren oznaczony symbolem
C2MN wyłącznie od ul. Jana III Sobieskiego.

5 15.

Dla jednostki D plan ustala:

oznaczenie terenu: DIMN

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy jednorodzinnej tj. bliź-

niaczej, szeregowej, atrialnej;

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

-— zabudowa mieszkaniowa o nieprzekraczal-
nej wysokości 3 kondygnacji naziemnych (w
tym poddasze użytkowe),

— powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 70%;

architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i kra-

jobrazu; i
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— charakter działań:

— ochrona istniejącej zieleni z możliwością jej
wzbogacenia,

-— Ochrona skarpy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz zabudowy.

8 14.

Dla jednostki C plan ustala:

oznaczenie terenu: C1MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca i bliźniacza (z wykluczeniem
pozostałych rodzajów zabudowy jednoro-
dzinnej tj. szeregowej, atrialnej) z nieuciąż-
liwymi usługami towarzyszącymi;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— zabudowa mieszkaniowa o nieprzekraczal-
nej wysokości 3 kondygnacji naziemnych (w
tym poddasze użytkowe),

—- wysokość pozostałej zabudowy - 2 kondy-
gnacje naziemne, w tym poddasze użytko-

we,

— nieprzekraczalny procent zabudowy działki —
30%,

— powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 60%;

— architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-
czenia;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

—- dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 500m?,

— zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki.

oznaczenie terenu: CZMN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna in-
tensywna (w przewadze szeregowa);
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— charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy (na ostatnich,
wolnych działkach);

— warunki urbanistyczne:

— realizacja nowej zabudowy,

— powierzchnia działki biologicznie czynna -
minimum 60%;

— architekturę:

— realizacja nowej zabudowy w nawiązaniu do
form architektonicznych i gabarytów budyn-
ków istniejącej zabudowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 350m?,

- zakaz zabudowy usługowej i odrębnych
obiektów gospodarczych, dopuszcza się re-
alizację garaży jedynie jako wbudowanych
w budynki mieszkalne,

— nowe wjazdy na teren oznaczony symbolem
C2MN wyłącznie od ul. Jana III Sobieskiego.

5 15.

Dla jednostki D plan ustala:

oznaczenie terenu: DIMN

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy jednorodzinnej tj. bliź-

niaczej, szeregowej, atrialnej;

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

-— zabudowa mieszkaniowa o nieprzekraczal-
nej wysokości 3 kondygnacji naziemnych (w
tym poddasze użytkowe),

— powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 70%;

architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i kra-

jobrazu; i
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— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 2 500m?,

— zakaz realizacji zabudowy usługowej i go-
spodarczej z wyłączeniem garaży realizowa-
nych jako uzupełnienie zabudowy mieszka-

niowej,

— nieprzekraczalna linia zabudowy od strony
skarpy, zgodnie z rysunkiem planu.

oznaczenie terenu: DZMN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— zabudowa mieszkaniowa o nieprzekraczal-

nej wysokości 3 kondygnacji naziemnych (w
tym poddasze użytkowe),

— powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 60%;

— architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-
czenia;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 000m?,

oznaczenie terenu: D3Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń skarpy;

— charakter działań:

— ochrona istniejącej zieleni,

— ochrona skarpy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz zabudowy.

$ 16.

Dla jednostki E plan ustala:

oznaczenie terenu: E1RP

— przeznaczenie podstawowe:

— uprawy rolne;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:
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— zakaz zabudowy.

oznaczenie terenu: E2 ZD

I przeznaczenie podstawowe:

- ogrody działkowe,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— zabudowa towarzysząca(altanki);

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zabudowa ograniczona do niezbędnej dla
funkcjonowania ogrodów.

oznaczenie terenu: E3 ZL

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń leśna;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— maksymalna ochrona istniejącego drzewo-
stanu,

— zakaz zabudowy.

oznaczenie terenu: E4 Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń skarpy; rezerwat „Skarpa Oborska”;

— charakter działań:

— ścisła ochrona rezerwatu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zachowanie istniejącego ukształtowania te-

renu,

- ochrona zieleni,

— zakaz zabudowy.

8 17.

Dla jednostki F plan ustala:

oznaczenie terenów: FIMN - F7MN

- przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z możliwo-

ścią przebudowy;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej przebudowywanej - 2 kon-

Dziennik Urzędowy
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— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 2 500m?,

— zakaz realizacji zabudowy usługowej i go-
spodarczej z wyłączeniem garaży realizowa-
nych jako uzupełnienie zabudowy mieszka-

niowej,

— nieprzekraczalna linia zabudowy od strony
skarpy, zgodnie z rysunkiem planu.

oznaczenie terenu: DZMN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— zabudowa mieszkaniowa o nieprzekraczal-

nej wysokości 3 kondygnacji naziemnych (w
tym poddasze użytkowe),

— powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 60%;

— architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-
czenia;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 000m?,

oznaczenie terenu: D3Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń skarpy;

— charakter działań:

— ochrona istniejącej zieleni,

— ochrona skarpy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz zabudowy.

$ 16.

Dla jednostki E plan ustala:

oznaczenie terenu: E1RP

— przeznaczenie podstawowe:

— uprawy rolne;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:
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— zakaz zabudowy.

oznaczenie terenu: E2 ZD

I przeznaczenie podstawowe:

- ogrody działkowe,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— zabudowa towarzysząca(altanki);

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zabudowa ograniczona do niezbędnej dla
funkcjonowania ogrodów.

oznaczenie terenu: E3 ZL

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń leśna;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— maksymalna ochrona istniejącego drzewo-
stanu,

— zakaz zabudowy.

oznaczenie terenu: E4 Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń skarpy; rezerwat „Skarpa Oborska”;

— charakter działań:

— ścisła ochrona rezerwatu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zachowanie istniejącego ukształtowania te-

renu,

- ochrona zieleni,

— zakaz zabudowy.

8 17.

Dla jednostki F plan ustala:

oznaczenie terenów: FIMN - F7MN

- przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z możliwo-

ścią przebudowy;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej przebudowywanej - 2 kon-
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— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 2 500m?,

— zakaz realizacji zabudowy usługowej i go-
spodarczej z wyłączeniem garaży realizowa-
nych jako uzupełnienie zabudowy mieszka-

niowej,

— nieprzekraczalna linia zabudowy od strony
skarpy, zgodnie z rysunkiem planu.

oznaczenie terenu: DZMN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— zabudowa mieszkaniowa o nieprzekraczal-

nej wysokości 3 kondygnacji naziemnych (w
tym poddasze użytkowe),

— powierzchnia działki biologicznie czynna —
minimum 60%;

— architekturę:

— w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i oto-
czenia;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— dopuszcza się podział na działki o po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 000m?,

oznaczenie terenu: D3Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń skarpy;

— charakter działań:

— ochrona istniejącej zieleni,

— ochrona skarpy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz zabudowy.

$ 16.

Dla jednostki E plan ustala:

oznaczenie terenu: E1RP

— przeznaczenie podstawowe:

— uprawy rolne;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:
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— zakaz zabudowy.

oznaczenie terenu: E2 ZD

I przeznaczenie podstawowe:

- ogrody działkowe,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— zabudowa towarzysząca(altanki);

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy;

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zabudowa ograniczona do niezbędnej dla
funkcjonowania ogrodów.

oznaczenie terenu: E3 ZL

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń leśna;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— maksymalna ochrona istniejącego drzewo-
stanu,

— zakaz zabudowy.

oznaczenie terenu: E4 Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń skarpy; rezerwat „Skarpa Oborska”;

— charakter działań:

— ścisła ochrona rezerwatu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zachowanie istniejącego ukształtowania te-

renu,

- ochrona zieleni,

— zakaz zabudowy.

8 17.

Dla jednostki F plan ustala:

oznaczenie terenów: FIMN - F7MN

- przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z możliwo-

ścią przebudowy;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej przebudowywanej - 2 kon-
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dygnacje naziemne (w tym poddasze użyt-

kowe),

— powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 50%;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz realizacji zabudowy usługowej i go-

spodarczej z wyłączeniem garaży realizowa-

nych jako uzupełnienie zabudowy mieszka-

niowej;

— adaptacja istniejącego zbiornika retencyjne-

go na terenie oznaczonym symbolem

F6MN.

oznaczenie terenu: FBMN — F14MN

przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w

tym bliźniacza i szeregowa;

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z możliwo-

ścią przebudowy,

warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna

_

wysokość zabudowy

mieszkaniowej przebudowywanej - 2 kon-

dygnacje naziemne (w tym poddasze użyt-

kowe),

— powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 50%;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz realizacji zabudowy usługowej i go-

spodarczej z wyłączeniem garaży realizowa-

nych jako uzupełnienie zabudowy mieszka-

niowej.

oznaczenie terenów: F15MW i F16MW

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy.

oznaczenie terenu: F17ZP,US

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń urządzona z urządzeniami rekreacyjno

— sportowymi;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zieleni i urządzeń,

— realizacja nowych urządzeń i nasadzeń;
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— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- adaptacja istniejąc iornikó jAVG ących zbiorników retencyj-

- zakaz zabudowy kubaturowej.

Plan ustala adaptację osiedla ELSAM, obejmują-
cego tereny: FIMN — F7MN, F8MN — F14MN
FI5MW — F16MW oraz F17ZP,US wraz z we-
wnętrznym układem ulic dojazdowych. Plan do-
puszcza ogrodzenie i zamknięcie osiedla.
oznaczenie terenu: F18MN,U — F20MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

— AAA mieszkaniowa jednorodzinna,
nostojąca i bliźniacza (z wykluczeniem

|salych rodzajów zabudowy jednoro-
wyst peKPDOWEJ, atrialnej) z nieuciąż-

ugami, z preferencją dla usłu
sportu i rekreacji; o a *

— charakter działań:

_ "Mch Fade, zabudowy, (budynek
ny i usługo żliwości 5

słu gowy) z możliwością prze

— realizacja nowej zabudowy;,

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość

'

zabudowy
mieszkaniowej - 3 kond |ygnacje naziemne (w
tym poddasze użytkowe), |
nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 2 kondygnacje naziemne (w t
poddasze użytkowe), oki

usługi jako wolnostoj ijące lub zlokalizowanew bryle budynku mieszkalnego,

powierzchnia działki bi iczni _minimum 70%, biologicznie czynna

minimalna powierzchnia działki - 1500m?,
plan dopuszcza realizacje zabud b
wydzielania działek; Ę o

— architekturę:

— w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej w
zrealizowanym zespole;

—_ warunki ochrony, nakazy, zakazy:
— realizacja zabudowy j obiektów sportowo —

rekreacyjnych w formie zorganizowanej
działalności inwestycyjnej, |

— maksymalna ochrona istniejącej zieleni wy-

sokiej,
niejącej zieleni wy
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dygnacje naziemne (w tym poddasze użyt-

kowe),

— powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 50%;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz realizacji zabudowy usługowej i go-

spodarczej z wyłączeniem garaży realizowa-

nych jako uzupełnienie zabudowy mieszka-

niowej;

— adaptacja istniejącego zbiornika retencyjne-

go na terenie oznaczonym symbolem

F6MN.

oznaczenie terenu: FBMN — F14MN

przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w

tym bliźniacza i szeregowa;

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z możliwo-

ścią przebudowy,

warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna

_

wysokość zabudowy

mieszkaniowej przebudowywanej - 2 kon-

dygnacje naziemne (w tym poddasze użyt-

kowe),

— powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 50%;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz realizacji zabudowy usługowej i go-

spodarczej z wyłączeniem garaży realizowa-

nych jako uzupełnienie zabudowy mieszka-

niowej.

oznaczenie terenów: F15MW i F16MW

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy.

oznaczenie terenu: F17ZP,US

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń urządzona z urządzeniami rekreacyjno

— sportowymi;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zieleni i urządzeń,

— realizacja nowych urządzeń i nasadzeń;
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— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- adaptacja istniejąc iornikó jAVG ących zbiorników retencyj-

- zakaz zabudowy kubaturowej.

Plan ustala adaptację osiedla ELSAM, obejmują-
cego tereny: FIMN — F7MN, F8MN — F14MN
FI5MW — F16MW oraz F17ZP,US wraz z we-
wnętrznym układem ulic dojazdowych. Plan do-
puszcza ogrodzenie i zamknięcie osiedla.
oznaczenie terenu: F18MN,U — F20MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

— AAA mieszkaniowa jednorodzinna,
nostojąca i bliźniacza (z wykluczeniem

|salych rodzajów zabudowy jednoro-
wyst peKPDOWEJ, atrialnej) z nieuciąż-

ugami, z preferencją dla usłu
sportu i rekreacji; o a *

— charakter działań:

_ "Mch Fade, zabudowy, (budynek
ny i usługo żliwości 5

słu gowy) z możliwością prze

— realizacja nowej zabudowy;,

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość

'

zabudowy
mieszkaniowej - 3 kond |ygnacje naziemne (w
tym poddasze użytkowe), |
nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 2 kondygnacje naziemne (w t
poddasze użytkowe), oki

usługi jako wolnostoj ijące lub zlokalizowanew bryle budynku mieszkalnego,

powierzchnia działki bi iczni _minimum 70%, biologicznie czynna

minimalna powierzchnia działki - 1500m?,
plan dopuszcza realizacje zabud b
wydzielania działek; Ę o

— architekturę:

— w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej w
zrealizowanym zespole;

—_ warunki ochrony, nakazy, zakazy:
— realizacja zabudowy j obiektów sportowo —

rekreacyjnych w formie zorganizowanej
działalności inwestycyjnej, |

— maksymalna ochrona istniejącej zieleni wy-

sokiej,
niejącej zieleni wy
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dygnacje naziemne (w tym poddasze użyt-

kowe),

— powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 50%;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz realizacji zabudowy usługowej i go-

spodarczej z wyłączeniem garaży realizowa-

nych jako uzupełnienie zabudowy mieszka-

niowej;

— adaptacja istniejącego zbiornika retencyjne-

go na terenie oznaczonym symbolem

F6MN.

oznaczenie terenu: FBMN — F14MN

przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w

tym bliźniacza i szeregowa;

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z możliwo-

ścią przebudowy,

warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna

_

wysokość zabudowy

mieszkaniowej przebudowywanej - 2 kon-

dygnacje naziemne (w tym poddasze użyt-

kowe),

— powierzchnia działki biologicznie czynna —

minimum 50%;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz realizacji zabudowy usługowej i go-

spodarczej z wyłączeniem garaży realizowa-

nych jako uzupełnienie zabudowy mieszka-

niowej.

oznaczenie terenów: F15MW i F16MW

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy.

oznaczenie terenu: F17ZP,US

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń urządzona z urządzeniami rekreacyjno

— sportowymi;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zieleni i urządzeń,

— realizacja nowych urządzeń i nasadzeń;
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— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- adaptacja istniejąc iornikó jAVG ących zbiorników retencyj-

- zakaz zabudowy kubaturowej.

Plan ustala adaptację osiedla ELSAM, obejmują-
cego tereny: FIMN — F7MN, F8MN — F14MN
FI5MW — F16MW oraz F17ZP,US wraz z we-
wnętrznym układem ulic dojazdowych. Plan do-
puszcza ogrodzenie i zamknięcie osiedla.
oznaczenie terenu: F18MN,U — F20MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

— AAA mieszkaniowa jednorodzinna,
nostojąca i bliźniacza (z wykluczeniem

|salych rodzajów zabudowy jednoro-
wyst peKPDOWEJ, atrialnej) z nieuciąż-

ugami, z preferencją dla usłu
sportu i rekreacji; o a *

— charakter działań:

_ "Mch Fade, zabudowy, (budynek
ny i usługo żliwości 5

słu gowy) z możliwością prze

— realizacja nowej zabudowy;,

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość

'

zabudowy
mieszkaniowej - 3 kond |ygnacje naziemne (w
tym poddasze użytkowe), |
nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 2 kondygnacje naziemne (w t
poddasze użytkowe), oki

usługi jako wolnostoj ijące lub zlokalizowanew bryle budynku mieszkalnego,

powierzchnia działki bi iczni _minimum 70%, biologicznie czynna

minimalna powierzchnia działki - 1500m?,
plan dopuszcza realizacje zabud b
wydzielania działek; Ę o

— architekturę:

— w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej w
zrealizowanym zespole;

—_ warunki ochrony, nakazy, zakazy:
— realizacja zabudowy j obiektów sportowo —

rekreacyjnych w formie zorganizowanej
działalności inwestycyjnej, |

— maksymalna ochrona istniejącej zieleni wy-

sokiej,
niejącej zieleni wy
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— zasięg wpływu działalności usługowej nie

wykraczający poza granice terenu.

oznaczenie terenu: F21WZ

— przeznaczenie podstawowe:

— stacja wodociągowa;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

wolnostojąca i bliźniacza (z wykluczeniem

pozostałych rodzajów zabudowy jednoro-

dzinnej tj. szeregowej, atrialnej) z nieuciąż-

liwymi usługami, z preferencją dla usług

sportui rekreacji;

— charakter działań:

adaptacja obiektu z dopuszczeniem rozbu-

dowy i przebudowy,

dopuszcza się likwidację stacji wodociągo-

wej w przypadku podłączenia sąsiedniej za-

budowy do wodociągu miejskiego,

realizacja nowej zabudowy w przypadku

wprowadzenia dopuszczalnego przeznacze-

nia uzupełniającego, tj. połączenia z tere-

nem sąsiadującym, oznaczonym na rysunku

planu symbolami F18-F20MN,U.

— warunki urbanistyczne:

nieprzekraczalna

_

wysokość zabudowy

mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne (w

tym poddasze użytkowe),

nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-

gowej - 2 kondygnacje naziemne (w tym

poddasze użytkowe),

usługi jako wolnostojące lub zlokalizowane

wbudowane w bryle budynku mieszkalnego,

powierzchnia działki biologicznie czynna -

minimum 70%,

minimalna powierzchnia działki — 1500m?,

plan dopuszcza realizację zabudowy bez

wydzielania działek;

architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej w

zrealizowanym zespole;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— dopuszcza się realizację zabudowy i obiek-

tów sportowo — rekreacyjnych w formie zor-

ganizowanej działalności inwestycyjnej,

maksymalna ochrona istniejącej zieleni wy-

sokiej,

- 51184 - Poz. 10685

— zasięg wpływu działalności usługowej nie

wykraczający poza granice terenu.

oznaczenie terenu: F22 Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń naturalna,

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochronaistniejącej zieleni,

zakaz zabudowy.

oznaczenie terenu: F23 MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

wolnostojąca z nieuciążliwymi usługami to-

warzyszącymi;

— charakter działań:

realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

maksymalna wysokość zabudowy mieszka-

niowej i usługowej - 3 kondygnacje naziem-

ne (w tym poddasze użytkowe),

usługi, jako wolnostojące lub zlokalizowane

w bryle budynku mieszkalnego, |

minimalna powierzchnia działki biologicznie

czynna — 70%,

minimalna powierzchnia działki — 1500m*,

plan dopuszcza realizację zabudowy bez

wydzielania działek;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

ochronaistniejącej zieleni wysokiej,

zasięg wpływu działalności usługowej nie

wykraczający poza granice terenu,

nieprzekraczalna linia zabudowy od granic

Chojnowskiego Parku Krajobrazowego -

25m,

wjazd na teren z ulicy oznaczonej symbolem

19 KD, plan dopuszcza wjazd od strony ul.

Wilanowskiej pod warunkiem uzyskania

zgody zarządcy drogi,

realizacja w formie zorganizowanej działal-

ności inwestycyjnej.

oznaczenie terenu: F24 US,]MN

— przeznaczenie podstawowe:

— usługi sportu i rekreacji z dopuszczeniem

budynku mieszkalnego właściciela,
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— zasięg wpływu działalności usługowej nie

wykraczający poza granice terenu.

oznaczenie terenu: F21WZ

— przeznaczenie podstawowe:

— stacja wodociągowa;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

wolnostojąca i bliźniacza (z wykluczeniem

pozostałych rodzajów zabudowy jednoro-

dzinnej tj. szeregowej, atrialnej) z nieuciąż-

liwymi usługami, z preferencją dla usług

sportui rekreacji;

— charakter działań:

adaptacja obiektu z dopuszczeniem rozbu-

dowy i przebudowy,

dopuszcza się likwidację stacji wodociągo-

wej w przypadku podłączenia sąsiedniej za-

budowy do wodociągu miejskiego,

realizacja nowej zabudowy w przypadku

wprowadzenia dopuszczalnego przeznacze-

nia uzupełniającego, tj. połączenia z tere-

nem sąsiadującym, oznaczonym na rysunku

planu symbolami F18-F20MN,U.

— warunki urbanistyczne:

nieprzekraczalna

_

wysokość zabudowy

mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne (w

tym poddasze użytkowe),

nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-

gowej - 2 kondygnacje naziemne (w tym

poddasze użytkowe),

usługi jako wolnostojące lub zlokalizowane

wbudowane w bryle budynku mieszkalnego,

powierzchnia działki biologicznie czynna -

minimum 70%,

minimalna powierzchnia działki — 1500m?,

plan dopuszcza realizację zabudowy bez

wydzielania działek;

architekturę:

w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej w

zrealizowanym zespole;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— dopuszcza się realizację zabudowy i obiek-

tów sportowo — rekreacyjnych w formie zor-

ganizowanej działalności inwestycyjnej,

maksymalna ochrona istniejącej zieleni wy-

sokiej,

- 51184 - Poz. 10685

— zasięg wpływu działalności usługowej nie

wykraczający poza granice terenu.

oznaczenie terenu: F22 Z

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń naturalna,

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochronaistniejącej zieleni,

zakaz zabudowy.

oznaczenie terenu: F23 MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

wolnostojąca z nieuciążliwymi usługami to-

warzyszącymi;

— charakter działań:

realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

maksymalna wysokość zabudowy mieszka-

niowej i usługowej - 3 kondygnacje naziem-

ne (w tym poddasze użytkowe),

usługi, jako wolnostojące lub zlokalizowane

w bryle budynku mieszkalnego, |

minimalna powierzchnia działki biologicznie

czynna — 70%,

minimalna powierzchnia działki — 1500m*,

plan dopuszcza realizację zabudowy bez

wydzielania działek;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

ochronaistniejącej zieleni wysokiej,

zasięg wpływu działalności usługowej nie

wykraczający poza granice terenu,

nieprzekraczalna linia zabudowy od granic

Chojnowskiego Parku Krajobrazowego -

25m,

wjazd na teren z ulicy oznaczonej symbolem

19 KD, plan dopuszcza wjazd od strony ul.

Wilanowskiej pod warunkiem uzyskania

zgody zarządcy drogi,

realizacja w formie zorganizowanej działal-

ności inwestycyjnej.

oznaczenie terenu: F24 US,]MN

— przeznaczenie podstawowe:

— usługi sportu i rekreacji z dopuszczeniem

budynku mieszkalnego właściciela,



Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 282 - 51185 -
 

— charakter działań:

— adaptacja istniejącego kortu,

— realizacja nowej zabudowy i urządzeń;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy 2

kondygnacje naziemne (w tym poddasze

użytkowe),

— powierzchnia terenu biologicznie czynna -

minimum 70%;

— architekturę:

— nawiązującą do zabudowy w zrealizowanym

osiedlu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz podziału na działki.

2)

3)

Poz. 10685

Nr 724, oznaczoną na rysunku planu symbo-
lem 1KG(Z) oraz ulicę — drogę powiatową Nr
01306, oznaczoną na rysunku planu symbo-
lem 2KZ oraz inne ulice,

dojazd do poszczególnych działek i terenów
z przyległych ulic istniejących i projektowa-
nych, zgodnie z rysunkiem planu,

obowiązek zagospodarowania terenu ulicy
Wilanowskiej, docelowo jako zadrzewionej
alei.

2. Plan ustala w stosunku do terenów ulic ozna-
czonych na rysunku planu symbolem K nastę-
pującą klasyfikację funkcjonalno — techniczną:

1) G (Z) - ulica główna, docelowo ulica zbior-

Rozdział IV 3

Przepisy szczegółowe

w zakresie obsługi komunikacyjnej 3)

5 18.

1. Plan ustala:

1) powiązanie z terenami zewnętrznymi po-

4) D- ulice dojazdowe,

cza,

Z - ulica zbiorcza,

L - ulice lokalne,

5) PD- ciągi piesze z możliwością dojazdu.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przez ulice: Wilanowską, drogę wojewódzką 3. Dla ulic o których mowa w ust. 2 plan ustala:

Oznaczenie |Klasa ulicy/nazwa ulicy Szerokość w liniach Przekrój Ustalenia dodatkowe

na rysunku rozgraniczających m poprzeczny
planu

1 KG(Z) G(Z) - Wilanowska 18,0 - 25,0 jednojezdniowa,
dwupasowa

2KZ Z — (bez nazwy) 20,0 jak wyżej

3 KL L — Mickiewicza — Lite- 12,0 — 17,0 jak wyżej

ratów

48E L=Miekiewicza 12,0 jak wyżej odcinek Wilanowska
_— — Jana III Sobieskiego

5 KL L - JanaIII Sobieskie- zmienna 10,0 — 18,0 jak wyżej

go

6KL L - Kopernika 12,0 jak wyżej

7 KL L - Poprzeczna 10,0 jak wyżej

BR D=Od Lasu 10,0 Na odcinku Sobie-
skiego - Gąsiorow-
skiego w liniach ist-
niejących ogrodzeń;

17,0 - 20,0 Odcinek Wilanowska

— Gąsiorowskiegoi

odcinek Jagiellońska
- do końca ulicy.

Ochrona i pielęgna-

cja istniejącej zieleni
+ nowe nasadzenia

M s 0=ROz PRAWY 8 jak wyżej Obsługa osiedla Ce-
_ gielnia Oborska

10 KD D — Jesionowa 8,0 jak wyżej       
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— charakter działań:

— adaptacja istniejącego kortu,

— realizacja nowej zabudowy i urządzeń;

— warunki urbanistyczne:

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy 2

kondygnacje naziemne (w tym poddasze

użytkowe),

— powierzchnia terenu biologicznie czynna -

minimum 70%;

— architekturę:

— nawiązującą do zabudowy w zrealizowanym

osiedlu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz podziału na działki.

2)

3)

Poz. 10685

Nr 724, oznaczoną na rysunku planu symbo-
lem 1KG(Z) oraz ulicę — drogę powiatową Nr
01306, oznaczoną na rysunku planu symbo-
lem 2KZ oraz inne ulice,

dojazd do poszczególnych działek i terenów
z przyległych ulic istniejących i projektowa-
nych, zgodnie z rysunkiem planu,

obowiązek zagospodarowania terenu ulicy
Wilanowskiej, docelowo jako zadrzewionej
alei.

2. Plan ustala w stosunku do terenów ulic ozna-
czonych na rysunku planu symbolem K nastę-
pującą klasyfikację funkcjonalno — techniczną:

1) G (Z) - ulica główna, docelowo ulica zbior-

Rozdział IV 3

Przepisy szczegółowe

w zakresie obsługi komunikacyjnej 3)

5 18.

1. Plan ustala:

1) powiązanie z terenami zewnętrznymi po-

4) D- ulice dojazdowe,

cza,

Z - ulica zbiorcza,

L - ulice lokalne,

5) PD- ciągi piesze z możliwością dojazdu.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przez ulice: Wilanowską, drogę wojewódzką 3. Dla ulic o których mowa w ust. 2 plan ustala:

Oznaczenie |Klasa ulicy/nazwa ulicy Szerokość w liniach Przekrój Ustalenia dodatkowe

na rysunku rozgraniczających m poprzeczny
planu

1 KG(Z) G(Z) - Wilanowska 18,0 - 25,0 jednojezdniowa,
dwupasowa

2KZ Z — (bez nazwy) 20,0 jak wyżej

3 KL L — Mickiewicza — Lite- 12,0 — 17,0 jak wyżej

ratów

48E L=Miekiewicza 12,0 jak wyżej odcinek Wilanowska
_— — Jana III Sobieskiego

5 KL L - JanaIII Sobieskie- zmienna 10,0 — 18,0 jak wyżej

go

6KL L - Kopernika 12,0 jak wyżej

7 KL L - Poprzeczna 10,0 jak wyżej

BR D=Od Lasu 10,0 Na odcinku Sobie-
skiego - Gąsiorow-
skiego w liniach ist-
niejących ogrodzeń;

17,0 - 20,0 Odcinek Wilanowska

— Gąsiorowskiegoi

odcinek Jagiellońska
- do końca ulicy.

Ochrona i pielęgna-

cja istniejącej zieleni
+ nowe nasadzenia

M s 0=ROz PRAWY 8 jak wyżej Obsługa osiedla Ce-
_ gielnia Oborska

10 KD D — Jesionowa 8,0 jak wyżej       
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11 KD D - Witaminowa 10,0 jak wyżej

12 KD D - Paderewskiego 15,0 jak wyżej

13 KD D - Szymanowskiego 22,0 jak wyżej

14 KD, D - JanaIII Sobieskie- 16,0 jak wyżej

14a KPD go 10,0

15 KD D - Jagiellońska 15,0 jak wyżej zakończona placem
do zawracania

16 KD D - Gąsiorowskiego 15,0 jak wyżej

16a KPD 10,0

17 KD D - Kochanowskiego 10,0 jak wyżej

17a KPD

18 KD D - Tuwimai Reja 10,0 i 14,5 jak wyżej

19 KD D - projektowana 12,0 jak wyżej

KD, Pozostałe ulice dojaz- 5,0 — 10,0

KPD dowei ciągi piesze z   możliwością dojazdu    
„ Plan ustala linie rozgraniczające:

1) dla ulicy oznaczonej symbolem 2 KZ — pół-
nocno zachodnią linię  rozgraniczającą,

zgodnie z rysunkiem planu,

2) dla ul. Jana Ill Sobieskiego, oznaczonej

symbolem 5 KL — północno — wschodnią li-

nię rozgraniczającą, zgodnie z rysunkiem

planu.

. Wprowadzenie na skrzyżowaniach ulic dodat-

nych w planie linii rozgraniczających dróg
(ulic);

8. Modernizacja i rozbudowa układu drogowego

uwzględnia w przekrojach pasów ulicznych po-
trzeby ruchu rowerowego, zgodnie z faktycz-
nymi możliwościami wynikającymi zarówno z
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak
również obecnego stanu zainwestowania i
uprawnień właścicieli terenów.

kowych trójkątów widoczności, nie ujętych na Rozdział V ;
: EA ; Przepisy szczegółowe w zakresie uzbrojenia

rysunku planu, nie wymaga zmiany ustaleń
planu. 8 19.

. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających
ulic, o których mowa w ust. 2 plan ustala:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
urządzeń nie związanych z gospodarką dro-

gowąoraz potrzebami ruchu drogowego,

2) lokalizację sieci infrastruktury technicznej i
zieleni, pod warunkiem nienaruszania wy-
magań określonych w przepisach dotyczą-
cych dróg publicznych oraz uzyskania zgody
zarządcy drogi,

3) trasy ścieżek rowerowych w liniach rozgra-
niczających następujących dróg i ulic: drogi
powiatowej nr 01306 ozn. w planie 2KZ (w
kierunku Obór), ulicy Literatów ozn. 3 KL (i
dalej na północ poniżej skarpy), ulicy Sobie-
skiego ozn. 5 KL (i dalej na północny zachód

ulicą Sienkiewicza w kierunku Parku Zdro-

jowego), ulicy Od Lasu ozn. 8 KD (na połu-
dnie w kierunku Lasu Chojnowskiego;

„. Ogrodzenia działek budowlanych i innych nie-

ruchomości nie mogą przekraczać wyznaczo-

W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala:

1. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej oraz rozbu-
dowywanej miejskiej sieci wodociągowej, w
uzgodnieniu i na warunkach określonych przez
gestora sieci, w układach pierścieniowych.

2. Konieczność wyposażenia projektowanej sieci
wodociągowej w hydranty ppoż. dla zabezpie-
czenia ppoż. obiektów budowlanych.

3. Lokalizację wodociągów w liniach rozgranicza-

jących ulic.

4. Dopuszcza się również przebieg wodociągów
poza liniami rozgraniczającymi ulic pod warun-
kiem zapewnienia służebności gruntowej dla
tej sieci.

5. W przypadku wystąpienia konieczności wymia-
ny przewodów wodociągowych plan ustala
obowiązek jej wykonania przed remontem na-
wierzchni i utwardzeniem ulic.

6. Zakaz realizacji indywidualnych ujęć wody.

 

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 282 -51186 - Poz. 10685
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 KD D - Witaminowa 10,0 jak wyżej

12 KD D - Paderewskiego 15,0 jak wyżej

13 KD D - Szymanowskiego 22,0 jak wyżej

14 KD, D - JanaIII Sobieskie- 16,0 jak wyżej

14a KPD go 10,0

15 KD D - Jagiellońska 15,0 jak wyżej zakończona placem
do zawracania

16 KD D - Gąsiorowskiego 15,0 jak wyżej

16a KPD 10,0

17 KD D - Kochanowskiego 10,0 jak wyżej

17a KPD

18 KD D - Tuwimai Reja 10,0 i 14,5 jak wyżej

19 KD D - projektowana 12,0 jak wyżej

KD, Pozostałe ulice dojaz- 5,0 — 10,0

KPD dowei ciągi piesze z   możliwością dojazdu    
„ Plan ustala linie rozgraniczające:

1) dla ulicy oznaczonej symbolem 2 KZ — pół-
nocno zachodnią linię  rozgraniczającą,

zgodnie z rysunkiem planu,

2) dla ul. Jana Ill Sobieskiego, oznaczonej

symbolem 5 KL — północno — wschodnią li-

nię rozgraniczającą, zgodnie z rysunkiem

planu.

. Wprowadzenie na skrzyżowaniach ulic dodat-

nych w planie linii rozgraniczających dróg
(ulic);

8. Modernizacja i rozbudowa układu drogowego

uwzględnia w przekrojach pasów ulicznych po-
trzeby ruchu rowerowego, zgodnie z faktycz-
nymi możliwościami wynikającymi zarówno z
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak
również obecnego stanu zainwestowania i
uprawnień właścicieli terenów.

kowych trójkątów widoczności, nie ujętych na Rozdział V ;
: EA ; Przepisy szczegółowe w zakresie uzbrojenia

rysunku planu, nie wymaga zmiany ustaleń
planu. 8 19.

. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających
ulic, o których mowa w ust. 2 plan ustala:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i
urządzeń nie związanych z gospodarką dro-

gowąoraz potrzebami ruchu drogowego,

2) lokalizację sieci infrastruktury technicznej i
zieleni, pod warunkiem nienaruszania wy-
magań określonych w przepisach dotyczą-
cych dróg publicznych oraz uzyskania zgody
zarządcy drogi,

3) trasy ścieżek rowerowych w liniach rozgra-
niczających następujących dróg i ulic: drogi
powiatowej nr 01306 ozn. w planie 2KZ (w
kierunku Obór), ulicy Literatów ozn. 3 KL (i
dalej na północ poniżej skarpy), ulicy Sobie-
skiego ozn. 5 KL (i dalej na północny zachód

ulicą Sienkiewicza w kierunku Parku Zdro-

jowego), ulicy Od Lasu ozn. 8 KD (na połu-
dnie w kierunku Lasu Chojnowskiego;

„. Ogrodzenia działek budowlanych i innych nie-

ruchomości nie mogą przekraczać wyznaczo-

W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala:

1. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej oraz rozbu-
dowywanej miejskiej sieci wodociągowej, w
uzgodnieniu i na warunkach określonych przez
gestora sieci, w układach pierścieniowych.

2. Konieczność wyposażenia projektowanej sieci
wodociągowej w hydranty ppoż. dla zabezpie-
czenia ppoż. obiektów budowlanych.

3. Lokalizację wodociągów w liniach rozgranicza-

jących ulic.

4. Dopuszcza się również przebieg wodociągów
poza liniami rozgraniczającymi ulic pod warun-
kiem zapewnienia służebności gruntowej dla
tej sieci.

5. W przypadku wystąpienia konieczności wymia-
ny przewodów wodociągowych plan ustala
obowiązek jej wykonania przed remontem na-
wierzchni i utwardzeniem ulic.

6. Zakaz realizacji indywidualnych ujęć wody.
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8 20.

W zakresie kanalizacji sanitarnej plan ustala:

d. Odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanali-
zacji miejskiej, w oparciu o istniejący układ sie-

ci kanalizacji oraz poprzez jego rozbudowę,

Budowę kanałów w liniach rozgraniczających
ulic, w uzgodnieniu i na warunkach określo-
nych przez zarządcę sieci oraz za zgodą i na wa-
runkach zarządcy dróg.

Postulat przebudowy kanału sanitarnego w
rejonie stacji uzdatniania wody Grapa, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu, w celu dosto-
sowania jego średnicy do przewidywanych ob-
ciążeń.

Dopuszcza się również przebieg kanałów poza
liniami rozgraniczającymi ulic, pod warunkiem
zapewnienia służebności gruntowej dla tej sie-
ci.

Konieczność wyprzedzającej realizacji sieci
wodno — kanalizacyjnej, z wykluczeniem tym-
czasowego odprowadzenia ścieków do indywi-
dualnych zbiorników (szamb) dla nowych tere-
nów działalności inwestycyjnej. Dla działek

plombowych, na terenach zainwestowanych,
do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopusz-
cza się tymczasowe odprowadzenie ścieków
sanitarnych do szczelnych zbiorników, z wywo-
zem nieczystości do miejskiej oczyszczalni ście-
ków. Obowiązek podłączenia wszystkich nieru-
chomości do sieci kanalizacyjnej po jej zreali-
zowaniu.

8 21.

W zakresie odprowadzania wód opadowych plan
ustala:

1. Odprowadzanie wód opadowych z ciągów ko-
munikacyjnych, terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i jednorodzinnej inten-
sywnej (szeregowej), usług i parkingów - do
istniejącej kanalizacji deszczowej oraz poprzez
jej rozbudowę, w uzgodnieniu i na warunkach

określonych przez zarządcę sieci. Zakaz wpro-
wadzania ścieków deszczowych i wód drena-
żowych do kanalizacji sanitarnej.

Dopuszcza się również odprowadzanie wód
opadowych do gruntu lub do wód powierzch-
niowych, po uprzednim ograniczeniu ich od-
działywania na odbiornik — różnymi metodami
zabezpieczającymi go przed zanieczyszczeniem
i erozją, zależnymi od miejscowych warunków
gruntowo-wodnych i wymagań środowiska (w
uzgodnieniu ze służbami ochrony środowiska).

. Zasadę odprowadzania wód opadowych z te-
renów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i bliźniaczej do gruntu na teren własnej
działki.
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. Budowę nowych kanałów deszczowych w li-
niach rozgraniczających ulic, za zgodą i na wa-
runkach zarządcy dróg.

. Obowiązek podczyszczania w urządzeniach
podczyszczających (osadnikach, separatorach
substancji ropopochodnych) ścieków deszczo-
wych odprowadzanych z powierzchni utwar-
dzonych placów postojowych i ulic przed
wprowadzeniem ich do odbiorników lub grun-
tu.

„. Postulat budowy kanalizacji deszczowej w re-
jonie stacji uzdatniania wody Grapa.

8 22.

„ W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
plan ustala:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z układu
istniejącej sieci napowietrzno — kablowej
średniego (15kV) i niskiego napięcia,

2) rozbudowęi przebudowęsieci oraz budowę
urządzeń elektroenergetycznych prowadzo-
ną w uzgodnieniu z właściwym Zakładem
Energetycznym,

3) budowę liniowych odcinków sieci średniego

i niskiego napięcia w liniach rozgraniczają-
cych ulic,

4) lokalizację nowych stacji transformatoro-
wych poza liniami rozgraniczającymi ulic, na
terenach oznaczonych w planie symbo-
lem EE,

5) docelowo likwidację istniejącej w ul. Mikoła-
ja Kopernika linii napowietrznej 15kV i po-
prowadzenie jej pod ziemią,

6) możliwość poprowadzenia pod ziemią linii
elektroenergetycznej w ul. Wilanowskiej; w
przypadku zachowania istniejącej linii na-
powietrznej 15kV obowiązuje strefa bezpie-
czeństwa o szerokości 12 m tj. po 6 m od osi
w obie strony,

7) w strefie, o której mowa w ust. 1 pkt 6 obo-
wiązuje:

a) zakaz zabudowy mieszkaniowej i innych
funkcji chronionych,

b) możliwość lokalizacji innych obiektów pó
uzyskaniu opinii Zakładu Energetyczne-

go. |
„ Plan dopuszcza:

1) możliwość realizacji zasilania zarówno li-
niami napowietrznymi i kablowymi, jak
równie zastosowanie stacji transformatoro-
wych wnętrzowychi słupowych,

2) na terenach zabudowy jednorodzinnej prze-
bieg istniejących linii niskiego napięcia poza
liniami rozgraniczającymi ulic, pod warun-
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kiem zapewnienia służebności gruntowej

dla tej sieci,

3) na terenach zabudowy mieszkaniowejz nie-

uciążliwymi usługami towarzyszącymi,

oznaczonych na rysunku planu symbolami

F18M, U - F20M, U,

a) budowę sieci elektroenergetycznych na

terenach ogólnodostępnych, z zapewnie-

niem wymagań eksploatacyjnych dla tej

sieci, |

b) zmianę lokalizacji wyznaczonych działek

pod stacje trafo.

3. Zmiana lokalizacji stacji trafo oraz lokalizacja

dodatkowej stacji trafo, nie ujętej w planie, nie

wymaga zmiany ustaleń planu.

4. W przypadku przebudowy istniejących napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych na ka-

blowe, ich przeniesienia w linie rozgraniczające

ulic oraz budowy nowych linii podziemnych,

przestają obowiązywać dotychczasowe ograni-

czenia wynikające ze stref bezpieczeństwalinii.

5. Przebudowalinii elektroenergetycznych, o któ-

rej mowa w ust. 4, wymaga zawarcia stosow-

nego porozumienia i ustalenia warunków eks-

ploatacji z właściwym Zakładem Energetycz-

nym.

8 23.

1. Wzakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospo-

darczych i grzewczych

z

istniejącej sieci ga-

zowej średniego i niskiego ciśnienia,

2) rozbudowę i przebudowęsieci gazowej na

warunkach określonych przez zarządcęsieci,

3) budowęsieci gazowej w liniach rozgranicza-

jących ulic, zgodnie z zasadami lokalizacji

gazociągów w ulicach, określonymi w obo-

wiązujących przepisach w sprawie warun-

ków technicznych jakim powinny odpowia-

dać sieci gazowe,

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej loka-

lizację szafek gazowych (otwieranych na

zewnątrz od strony ulicy) w granicy ogro-

dzeń,

5) przebieg gazociągu w odległości min. 0,5m

od linii ogrodzeń.

2. Plan dopuszcza:

1) na terenach zabudowy jednorodzinnej prze-

bieg sieci gazowej poza liniami rozgranicza-

jącymi ulic, pod warunkiem zapewnienia

służebności gruntowejdla tej sieci,
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2) na terenach zabudowy mieszkaniowej z nie-

uciążliwymi usługami towarzyszącymi,

oznaczonych na rysunku planu symbolami

F18M,U - F20M,U, budowęsieci na terenach

ogólnodostępnych, z zapewnieniem wyma-

gań eksploatacyjnych dla tej sieci. |

3. Dostawa gazu ziemnego dla nowych odbior-

ców będzie możliwa o ile zostaną spełnione

kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz

zawarte odpowiednie porozumienia z odbior-

cami.

8 24.

Plan ustala zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źró-

deł, bezpiecznych ekologicznie.

8 25.

W zakresie telekomunikacji dopuszcza się realiza-

cję inwestycji zmierzających do rozbudowy infra-

struktury telekomunikacyjnej według standardów

przyjętych przez operatorów działających na tym

terenie z wykluczeniem takich urządzeń jak stacje

telefonii komórkowej.

8 26.

W zakresie usuwania odpadów stałych plan usta-

la:

1) Usuwanie odpadów za pośrednictwem wyspe-

cjalizowanychsłużb,

2) Składowanie odpadów na wyznaczonym, wła-

ściwym terytorialnie składowisku odpadów,

3) Uwzględnienie warunków selektywnej zbiórki

odpadów zgodnie z przepisami szczególnymi

(w podziale na odpady przeznaczone na skła-

dowisko, surowce wtórne, odpady przeznaczo-

ne do kompostowania i odpady niebezpieczne).

Rozdział VI
Ustalenia przejściowe i końcowe

8.27.

1. Wartość stawki procentowej służącej naliczaniu

opłaty związanej ze wzrostem wartości nieru-

chomości ustala się w wysokości 20% dla całe-

go obszaru objętego planem.

2. Opłata o której mowa w ust. 1 będzie pobiera-

na w razie zbycia nieruchomości przed upły-

wem pięciu lat od dnia wejścia w życie niniej-

szego planu.

8 28.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Gminy Konstancin - Jeziorna.

8 29.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mariusz Dzierżwski
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