
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 grudnia 2005 r. Nr 282
 

 

 

ZARZĄDZENIA WOJEWODY:

10677 — nr 282 z dnia 211ROR"2005r. w sprawie> WyporówMzMAIEEEdoMim

GminyLelis... sów ci Gi 51143

10678 — nr 283 z dnia 21 SĄ:2005r. w sprawieRJEBIÓR paRAEdoSARA

Gminy Sokołów Podlaski... waaaaa e z i śozic 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-

Ursynówz siedzibą w Warszawie... ...22-12444:44424: 24002: susa ne oea eee naraz ara zanaarncnccc  BT145

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

tu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warsza-

wa Praga-Północz siedzibą w Warszawie......12121:24442: 2s424: ses sas ane nee ana ananaannnannnnnar 51151

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

w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa

Włochyz siedzibą w Warszawie....-.12+24:24-1:4s2444: s4r ses 404 re nas ear esa aae aron oaz anececnznccw e  BT15G

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 miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania

miejsc sprzedaży i podawania alkoholowych....2242-4- ses s4ssseses as enaaaaaan aa ae ancancnncc 51161

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... ..2222 +: +24 esa: asa saa ae aa aa aa aaaasaaaanccnec: 51163

10684 — uchwała nr XXXII/47/05 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 grudnia 2005r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 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......2.. 4:44: sus sus san aaa aaa ane aa aaa nania n na 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”- | 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... 2: -4.sss sss sss s4s eee aa oaaaasaaaznznnzencce  B1204
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10702

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......11-11:12111111:111:2:-

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 szkołachi placówkach oświato-

wych prowadzonych przez Powiat Garwoliński........--2-2::2::2::s4::::::11::21:+

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

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok...... e: -s-ss:s:: 49444: esa nas ani ana none aaaa

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

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005 rok......2- 442: ss: ss ses ses see aes ra aaw aaa eee ere wee

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-

(HIOLY sa paranoję

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.................

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.............. iii GZWSA

porozumienie zawarte w dniu 16 listopada 2005r. pomiędzy Wojewodą Mazowiec:

kim a Miastem Ostrołęka w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów

i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych

na realizację powierzonych zadań............... EZ

porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2005r. pomiędzy Wojewodą Mazowiec-

kim a Gminą Ciepielów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów

i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych

na realizację powierzonych zadań.........222:-44: 42-444 s48 see ae aaa ras aaa aan aaa ana aaa aae aaa ia 000

OBWIESZCZENIA:

Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie zmian
w składzie Sejmiku Województwa Mazowieckiego......11..1.11:1111112.

Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie zmiany
w składzie Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.....-22424:4::4::s4sssssasssn sss ane ras:

Komisarza Wyborczego w Warszawaz dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zmiany
w składzie Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy....1242:4444::44: 44424: ss0une see sreesans02

Komisarza wyborczego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zmian
w składzie Rady m.st. Warszawy......22. 44.244 ses ase are aaa ae aan area aa aaa zaraza aaa aaa aza netiaA

Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 grudnia 2005r. o zmianie w skła-
dzie Rady Powiatu Ciechanowskiego.......---::22:2::sssss42:041101101

Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie poda-
nia do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyników przedterminowych
wyborów Wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim.........1.:1242:2:12:1211
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UCHWAŁA Nr 436/1V/27/2005

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN - JEZIORNA

z dnia 17 października 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego,

; Podskarpia, Skolimowa „C” - I etap.

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 58/1/10/99

Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia 29

czerwca 1999r. w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Za-

chodniego, Podskarpia oraz Skolimowa „C” oraz

zmieniającymiją: uchwałą nr 417/I11/51/2002 z dnia

24 września 2002r., uchwałą nr 422/II/52/2002 z

dnia 9 października 2002r. i uchwałą nr

410/V/24/2005 z dnia 18 sierpnia 2005r., Rada

Miejska Konstancin — Jeziorna uchwala, co nastę-

puje:

Część A
Postanowienia ogólne

81.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego gruntów terenu Klarysewa

Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” - I

etap składającysię z:

1) części tekstowej planu stanowiącej treść

uchwały,

2) części graficznej w formie rysunku planu w

skali 1: 2000, stanowiącego załącznik nr 1 do

uchwały.

2. Planem obejmuje się obszar o powierzchni

63,25 ha, w granicach o następującym przebie-

gu:

1) północno-zachódnia linia rozgraniczająca

ulicy Podgórskiej;

2) granica między obrębami 01-01 a 01-02;

3) północno-zachodnia granica działek o nr

ew. 25 i 10/1 z obrębu 01-02;

4) * północna granica działek o nr ew.4,5, 6, 7,

8, 9 z obrębu 01-02;

5) północno-zachodnia granica działek o nr

ew.4, 54/1, 54/2 (01-02);

6) granica między obrębami 01-02 a 01-03;

7)  południowo-zachodnia granica działek o nr

ew.9/14 i 9/9 (01-03);

8) granica między obrębami 01-04 i 01-09;

9) południowo-zachodnia granica działek o nr

ew. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5; 4/6, 4/7, 4/8, 4/9

(01-09);

10) od południa - południowa granica terenów

istniejącej bocznicy kolejowej;

11) od wschodu — zachodnia linia ogrodzeń

ulicy Warszawskiej,

zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której

integralną częścią jest rysunek planu w skali

1:2000, będący załącznikiem graficznym do

uchwały.

8 2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu

jest:

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 równieżlinii za-

budowy i gabarytów obiektów, a także maksy-

malnych i minimalnych wskaźników intensyw-
ności zabudowy,
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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 zasobami przyrody oraz
ochrony gruntów rolnychi leśnych.

$ 3.

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 81
ust. 2 niniejszej uchwały,

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

Rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w
skali 1: 2000, będącym integralną częścią ni-
niejszej uchwały i stanowiącym załącznik nr1
do niniejszej uchwały,

Obszarze planu - należy przez to rozumieć
obszar określony granicami opracowania pla-
nu, uszczegółowionymi w 8 1 ust. 2,

Jednostce urbanistycznej — należy przez torozumieć wydzieloną część obszaru, wyróż-
niającą się stanem zainwestowania, dominu-
jącą funkcją podstawową i cechami środowi-
ska przyrodniczego, oznaczoną symbolem li-
terowym,

Terenie - należy przez to rozumieć najmniej-

szą wydzieloną jednostkę ustaleń planu,
oznaczoną numerem i symbolem literowym,
dla której ustalono przepisy szczegółowe,

Działtce budowlanej - należy przez to rozumieć
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu,
przeznaczoną w planie pod zabudowę, której
wielkość, kształt, dostęp do drogi publiczneji
wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogirealizacji obiek-
tów budowlanych, wynikające z ustaw i usta-
leń planu,

Zabudowie bliźniaczej — należy przez to rozu-
mieć zabudowę jednorodzinną na zasadzie
styku budynków na sąsiednich działkach wraz
z urządzeniami związanymiz ich obsługą,

Dostępie do drogi publicznej - należy przez to
rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi al-
bo dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez

ustanowienie odpowiedniej służebności dro-
gowej,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

td

Podziale działki - należy przez to rozumiećtaki

geodezyjny podział działki, w wyniku którego

każda z nowopowstałych działek będzie spet-

niać warunki zagospodarowania i użytkowa-

nia, zgodne z wymogamiplanu i przepisami

szczególnymi,

Przeznaczeniu podstawowym -— należy przez

to rozumieć określony w planie rodzaj prze-

znaczenia, które obejmuje nie mniej niż 70%
powierzchni terenu,

Dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniają-

cym - należy przez to rozumieć ciągi komuni-

kacyjne i dojazdy, zieleń i elementy małej ar-

chitektury oraz określone rodzaje przeznacze-

nia w zakresie ustalonym w rozdz.Ill - Przepi-

sy szczegółowe dla poszczególnych terenów,

Powierzchni biologicznie czynnej - należy

przez to rozumieć część działki budowlanej na

gruncie rodzimym, która pozostaje niezabu-

dowana powierzchniowo lub kubaturowo w

głąb gruntu, na nim oraz nad nim, niestano-

wiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych,

pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana

rolniczo,

Towarzyszących usługach nieuciążliwych —

należy przez to rozumieć usługi z zakresu

handlu detalicznego, gastronomii i rzemiosła,

których celem jest zaspokajanie podstawo-

wych potrzeb miejscowej ludności, a które nie

wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi

metodami przemysłowymi i nie powodują

nadmiernej generacji ruchu, |

Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy

przez to rozumieć linię zabudowy z zakazem
przekroczenia jej obiektami kubaturowymi,

Przebudowie (istniejącej zabudowy) - należy

przez to rozumieć działania dokonywane w

ramach istniejącej bryły budynku,

Rozbudowie — należy przez to rozumieć dzia-
łania związane z powiększeniem kubatury bu-

dynków.

Część B
Ustalenia planu

Rozdział|
Ustalenia ogólne

5 4.

Dla obszaru, o którym mowa w $ ust. 2 plan

ustala:

1) przeznaczenie terenów wyszczególnione w
rozdziale Ill niniejszej uchwały oraz inne
ustalenia, zawarte na rysunku planu,

2) zasady podziału terenów nadziałki,
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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 zasobami przyrody oraz
ochrony gruntów rolnychi leśnych.

$ 3.

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 81
ust. 2 niniejszej uchwały,

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

Rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w
skali 1: 2000, będącym integralną częścią ni-
niejszej uchwały i stanowiącym załącznik nr1
do niniejszej uchwały,

Obszarze planu - należy przez to rozumieć
obszar określony granicami opracowania pla-
nu, uszczegółowionymi w 8 1 ust. 2,

Jednostce urbanistycznej — należy przez torozumieć wydzieloną część obszaru, wyróż-
niającą się stanem zainwestowania, dominu-
jącą funkcją podstawową i cechami środowi-
ska przyrodniczego, oznaczoną symbolem li-
terowym,

Terenie - należy przez to rozumieć najmniej-

szą wydzieloną jednostkę ustaleń planu,
oznaczoną numerem i symbolem literowym,
dla której ustalono przepisy szczegółowe,

Działtce budowlanej - należy przez to rozumieć
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu,
przeznaczoną w planie pod zabudowę, której
wielkość, kształt, dostęp do drogi publiczneji
wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogirealizacji obiek-
tów budowlanych, wynikające z ustaw i usta-
leń planu,

Zabudowie bliźniaczej — należy przez to rozu-
mieć zabudowę jednorodzinną na zasadzie
styku budynków na sąsiednich działkach wraz
z urządzeniami związanymiz ich obsługą,

Dostępie do drogi publicznej - należy przez to
rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi al-
bo dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez

ustanowienie odpowiedniej służebności dro-
gowej,
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których celem jest zaspokajanie podstawo-

wych potrzeb miejscowej ludności, a które nie

wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi

metodami przemysłowymi i nie powodują
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przekroczenia jej obiektami kubaturowymi,

Przebudowie (istniejącej zabudowy) - należy

przez to rozumieć działania dokonywane w

ramach istniejącej bryły budynku,

Rozbudowie — należy przez to rozumieć dzia-
łania związane z powiększeniem kubatury bu-

dynków.
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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 zasobami przyrody oraz
ochrony gruntów rolnychi leśnych.

$ 3.

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 81
ust. 2 niniejszej uchwały,

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

Rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w
skali 1: 2000, będącym integralną częścią ni-
niejszej uchwały i stanowiącym załącznik nr1
do niniejszej uchwały,

Obszarze planu - należy przez to rozumieć
obszar określony granicami opracowania pla-
nu, uszczegółowionymi w 8 1 ust. 2,

Jednostce urbanistycznej — należy przez torozumieć wydzieloną część obszaru, wyróż-
niającą się stanem zainwestowania, dominu-
jącą funkcją podstawową i cechami środowi-
ska przyrodniczego, oznaczoną symbolem li-
terowym,

Terenie - należy przez to rozumieć najmniej-

szą wydzieloną jednostkę ustaleń planu,
oznaczoną numerem i symbolem literowym,
dla której ustalono przepisy szczegółowe,

Działtce budowlanej - należy przez to rozumieć
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu,
przeznaczoną w planie pod zabudowę, której
wielkość, kształt, dostęp do drogi publiczneji
wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogirealizacji obiek-
tów budowlanych, wynikające z ustaw i usta-
leń planu,

Zabudowie bliźniaczej — należy przez to rozu-
mieć zabudowę jednorodzinną na zasadzie
styku budynków na sąsiednich działkach wraz
z urządzeniami związanymiz ich obsługą,

Dostępie do drogi publicznej - należy przez to
rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi al-
bo dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez

ustanowienie odpowiedniej służebności dro-
gowej,
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3) warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu:

— standardy kształtowania zabudowy i
urządzenia terenu,

— formę i gabaryty obiektów,

4) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-

go,

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury

technicznej i komunikacji;

2. Ustalenia planu określone są w treścininiejszej

uchwały oraz na rysunku planu.

85.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra-

ficznie na rysunku planu, o którym mowa w

$ 1, ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu, w tym linie rozgraniczające ulic,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) granica konserwatorskiej strefy archeolo-

gicznej,

5) obiekty wartościowe pod względem archi-

tektonicznym, postulowane do objęcia

ochroną konserwatorską,

6) granice strefy „B” ochrony uzdrowiska Kon-

stancin - Jeziorna,

7) oznaczenia literowe dotyczące przeznacze-

nia terenów.

3. Nieobowiązującym oznaczeniem jest orienta-

cyjny zasięg oddziaływania ponadnormatyw-

nego hałasu od ulic „G” i „Z”.

8 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 podstawowe przeznaczenie terenu:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem

MN,

2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z usługami oznaczone na rysunku planu

symbolem MN, U,

3. tereny usług, oznaczone na rysunku planu U,

4. tereny usług z dopuszczeniem zabudowy

mieszkaniowej właściciela, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem U, MN,
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5. tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL,

6. tereny zieleni leśnej - parkowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem ZL (ZP),

7. tereny zieleni leśnej (tereny specjalne), ozna-
czone na rysunku planu symbolem ZL (TS),

8. tereny skarpy z zielenią, oznaczone na rysunku
planu symbolem Z,

9. tereny przestrzeni dróg (ulic), oznaczone na

rysunku planu symbolem K.

8 7.

Obszar objęty granicami planu podzielono na te-

reny oznaczone symbolami (literami i cyframi),

gdzie:

1) pierwszy (litera) — oznacza jednostkę urbani-

styczną,

2) drugi (cyfra) - oznacza numer terenu w jedno-
stce,

3) 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, z wyłą-
czeniem inwestycji infrastrukturalnych,

2) wprowadzania nieoczyszczonych Ścieków
do ziemi i wód powierzchniowych,

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 zabudowyjednorodzinnej: 45 dB/A
w porze dziennej, a 40 dB/A w porze

nocnej,

— dla zabudowy jednorodzinnej z usłu-
gami: 50 dB/A w porze dziennej, a 40
dB/A w porze nocnej,

b) emisję do powietrza zanieczyszczeń,
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3) warunki zabudowy i zagospodarowania te-
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— formę i gabaryty obiektów,

4) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-

go,

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury

technicznej i komunikacji;

2. Ustalenia planu określone są w treścininiejszej

uchwały oraz na rysunku planu.

85.
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1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu, w tym linie rozgraniczające ulic,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) granica konserwatorskiej strefy archeolo-

gicznej,

5) obiekty wartościowe pod względem archi-

tektonicznym, postulowane do objęcia

ochroną konserwatorską,

6) granice strefy „B” ochrony uzdrowiska Kon-

stancin - Jeziorna,

7) oznaczenia literowe dotyczące przeznacze-

nia terenów.

3. Nieobowiązującym oznaczeniem jest orienta-

cyjny zasięg oddziaływania ponadnormatyw-

nego hałasu od ulic „G” i „Z”.

8 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 podstawowe przeznaczenie terenu:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem

MN,

2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z usługami oznaczone na rysunku planu

symbolem MN, U,

3. tereny usług, oznaczone na rysunku planu U,

4. tereny usług z dopuszczeniem zabudowy

mieszkaniowej właściciela, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem U, MN,
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5. tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL,

6. tereny zieleni leśnej - parkowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem ZL (ZP),

7. tereny zieleni leśnej (tereny specjalne), ozna-
czone na rysunku planu symbolem ZL (TS),

8. tereny skarpy z zielenią, oznaczone na rysunku
planu symbolem Z,

9. tereny przestrzeni dróg (ulic), oznaczone na

rysunku planu symbolem K.

8 7.

Obszar objęty granicami planu podzielono na te-

reny oznaczone symbolami (literami i cyframi),

gdzie:

1) pierwszy (litera) — oznacza jednostkę urbani-

styczną,

2) drugi (cyfra) - oznacza numer terenu w jedno-
stce,

3) trzeci (litery) - oznacza przeznaczenie podsta-
woweterenu.

RozdziałIl
Przepisy ogólne dla całego obszaru
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ochrony środowiska przyrodniczego:
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1) realizowania przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, z wyłą-
czeniem inwestycji infrastrukturalnych,

2) wprowadzania nieoczyszczonych Ścieków
do ziemi i wód powierzchniowych,

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 zabudowyjednorodzinnej: 45 dB/A
w porze dziennej, a 40 dB/A w porze

nocnej,

— dla zabudowy jednorodzinnej z usłu-
gami: 50 dB/A w porze dziennej, a 40
dB/A w porze nocnej,

b) emisję do powietrza zanieczyszczeń,
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3) warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu:

— standardy kształtowania zabudowy i
urządzenia terenu,

— formę i gabaryty obiektów,

4) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-

go,

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury

technicznej i komunikacji;

2. Ustalenia planu określone są w treścininiejszej

uchwały oraz na rysunku planu.

85.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra-

ficznie na rysunku planu, o którym mowa w

$ 1, ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu, w tym linie rozgraniczające ulic,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) granica konserwatorskiej strefy archeolo-

gicznej,

5) obiekty wartościowe pod względem archi-

tektonicznym, postulowane do objęcia

ochroną konserwatorską,

6) granice strefy „B” ochrony uzdrowiska Kon-

stancin - Jeziorna,

7) oznaczenia literowe dotyczące przeznacze-

nia terenów.

3. Nieobowiązującym oznaczeniem jest orienta-

cyjny zasięg oddziaływania ponadnormatyw-

nego hałasu od ulic „G” i „Z”.

8 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 podstawowe przeznaczenie terenu:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem

MN,

2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z usługami oznaczone na rysunku planu

symbolem MN, U,

3. tereny usług, oznaczone na rysunku planu U,

4. tereny usług z dopuszczeniem zabudowy

mieszkaniowej właściciela, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem U, MN,
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5. tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZL,

6. tereny zieleni leśnej - parkowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem ZL (ZP),

7. tereny zieleni leśnej (tereny specjalne), ozna-
czone na rysunku planu symbolem ZL (TS),

8. tereny skarpy z zielenią, oznaczone na rysunku
planu symbolem Z,

9. tereny przestrzeni dróg (ulic), oznaczone na

rysunku planu symbolem K.

8 7.

Obszar objęty granicami planu podzielono na te-

reny oznaczone symbolami (literami i cyframi),

gdzie:

1) pierwszy (litera) — oznacza jednostkę urbani-

styczną,

2) drugi (cyfra) - oznacza numer terenu w jedno-
stce,

3) 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, z wyłą-
czeniem inwestycji infrastrukturalnych,

2) wprowadzania nieoczyszczonych Ścieków
do ziemi i wód powierzchniowych,

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 zabudowyjednorodzinnej: 45 dB/A
w porze dziennej, a 40 dB/A w porze

nocnej,

— dla zabudowy jednorodzinnej z usłu-
gami: 50 dB/A w porze dziennej, a 40
dB/A w porze nocnej,

b) emisję do powietrza zanieczyszczeń,
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c) wytwarzania odpadów, które ze względu

na pochodzenie, skład chemiczny, biolo-

giczny i inne właściwości mogą stanowić

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub

dla środowiska,

4) wprowadzania do powietrza atmosferycz-

nego zanieczyszczeń w ilościach powodują-

cych przekroczenia norm dopuszczalnych

stężeń, |

5) lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały

pobyt ludzi w granicach stref ochronnych od

linii elektroenergetycznych średniego i wy-

sokiego napięcia, oznaczonych na rysunku

planu; inna zabudowa może być lokalizowa-

na w granicach strefy pod warunkiem uzy-

skania pozytywnej opinii Zakładu Energe-

tycznego i Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego.

2. Plan ustala:

1) 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),

2) ochronę walorów przyrodniczych i krajobra-

zowych skarpy wiślanej poprzez zakaz zabu-

dowy, maksymalną ochronę naturalnej

rzeźby terenu i istniejącej zieleni,

3) ochronę terenów zieleni, zwłaszcza istnieją-

cego drzewostanu i zadrzewień, spełniają-

cych szereg funkcji ekologicznych,

4) w przypadku konieczności wycięcia drzew,

wprowadzanie nasadzeń rekompensujących

ubytki w drzewostanie,

5) selekcję i gromadzenie odpadów na pose-

sjach w urządzeniach przystosowanych do

ich gromadzenia, ich odbiór i usuwanie

zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym

w gospodarce komunalnej gminy.

„ Ustalenia planu są zgodne z zasadami ochrony

i zagospodarowania terenu wchodzącego w

obręb strefy „B” ochrony uzdrowiska Konstan-

cin - Jeziorna - ustanowionymi w Statucie

Uzdrowiska Konstancin — Jeziorna, zatwierdzo-

nym uchwałą nr XIX/89/72 WRN w Warszawie

w październiku 1972r.

„ W zakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje

ogrzewanie budynków ze źródeł bezpiecznych

ekologicznie, z preferencją do zastosowania ta-

kich czynników grzewczych, jak: gaz, olej opa-

łowylekki, czy elektryczność.
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5. 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.

8 10.

Plan ustala następujące warunki w zakresie

ochrony dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:

1. W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwato-

rem Zabytków plan wyznacza granice konser-

watorskiej strefy archeologicznej.

2. Plan ustala, w stosunku do obszaru, o których

mowa w ust. 1:

1) obowiązek uzgadniania - na etapie uzyski-

wania pozwolenia na budowę, przez organa

samorządowe z Wojewódzkim Konserwato-

rem Zabytków — wszelkich zmian w użytko-

waniu terenu i planowanych inwestycji (ku-

baturowych, drogowych, infrastruktury

technicznej oraz prowadzenia robót ziem-

nych, naruszających strukturę gruntu poni-

żej 30 cm od istniejącego poziomu terenu);

2) na obszarze konserwatorskiej strefy arche-

ologicznej planowane zmiany w zagospoda-

rowaniu terenu i realizację zamierzonych

inwestycji, uzależnia się od przeprowadze-

nia (na koszt właściciela lub użytkownika

gruntu):

a) archeologicznych badań wykopalisko-

wych — wyprzedzających planowane

zmianyi działania inwestycyjne,

b) zapewnienia stałego nadzoru archeolo-

gicznego przy robotach ziemnych zwią-

zanych z działaniami inwestycyjnymi, z

rygorem zmiany na archeologiczne ba-

dania wykopaliskowe w przypadku ujaw-

nienia, w wykopach budowlanych, obiek-

tów archeologicznych,

c) w planowaniu działań inwestycyjnych na-

leży uwzględnić sezonowycharakter prac
archeologicznych (najdogodniejszym jest
okres od maja do września).

3. Plan postuluje objęcie ochroną konserwatorską

- poprzez wpisanie do ewidencji zabytków -

budynków dawnej osady „Warfieldowo” (Dom

Dziecka, kaplica Kościoła Ewangelicko — Meto-

dystycznego „Emaus”).

4. Dla obiektów, o których mowa w ust. 3 plan
ustala:
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c) wytwarzania odpadów, które ze względu

na pochodzenie, skład chemiczny, biolo-

giczny i inne właściwości mogą stanowić

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub

dla środowiska,

4) wprowadzania do powietrza atmosferycz-

nego zanieczyszczeń w ilościach powodują-

cych przekroczenia norm dopuszczalnych

stężeń, |

5) lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały

pobyt ludzi w granicach stref ochronnych od

linii elektroenergetycznych średniego i wy-

sokiego napięcia, oznaczonych na rysunku

planu; inna zabudowa może być lokalizowa-

na w granicach strefy pod warunkiem uzy-

skania pozytywnej opinii Zakładu Energe-

tycznego i Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego.

2. Plan ustala:

1) 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),

2) ochronę walorów przyrodniczych i krajobra-

zowych skarpy wiślanej poprzez zakaz zabu-

dowy, maksymalną ochronę naturalnej

rzeźby terenu i istniejącej zieleni,

3) ochronę terenów zieleni, zwłaszcza istnieją-

cego drzewostanu i zadrzewień, spełniają-

cych szereg funkcji ekologicznych,

4) w przypadku konieczności wycięcia drzew,

wprowadzanie nasadzeń rekompensujących

ubytki w drzewostanie,

5) selekcję i gromadzenie odpadów na pose-

sjach w urządzeniach przystosowanych do

ich gromadzenia, ich odbiór i usuwanie

zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym

w gospodarce komunalnej gminy.

„ Ustalenia planu są zgodne z zasadami ochrony

i zagospodarowania terenu wchodzącego w

obręb strefy „B” ochrony uzdrowiska Konstan-

cin - Jeziorna - ustanowionymi w Statucie

Uzdrowiska Konstancin — Jeziorna, zatwierdzo-

nym uchwałą nr XIX/89/72 WRN w Warszawie

w październiku 1972r.

„ W zakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje

ogrzewanie budynków ze źródeł bezpiecznych

ekologicznie, z preferencją do zastosowania ta-

kich czynników grzewczych, jak: gaz, olej opa-

łowylekki, czy elektryczność.
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5. 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.

8 10.

Plan ustala następujące warunki w zakresie

ochrony dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:

1. W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwato-

rem Zabytków plan wyznacza granice konser-

watorskiej strefy archeologicznej.

2. Plan ustala, w stosunku do obszaru, o których

mowa w ust. 1:

1) obowiązek uzgadniania - na etapie uzyski-

wania pozwolenia na budowę, przez organa

samorządowe z Wojewódzkim Konserwato-

rem Zabytków — wszelkich zmian w użytko-

waniu terenu i planowanych inwestycji (ku-

baturowych, drogowych, infrastruktury

technicznej oraz prowadzenia robót ziem-

nych, naruszających strukturę gruntu poni-

żej 30 cm od istniejącego poziomu terenu);

2) na obszarze konserwatorskiej strefy arche-

ologicznej planowane zmiany w zagospoda-

rowaniu terenu i realizację zamierzonych

inwestycji, uzależnia się od przeprowadze-

nia (na koszt właściciela lub użytkownika

gruntu):

a) archeologicznych badań wykopalisko-

wych — wyprzedzających planowane

zmianyi działania inwestycyjne,

b) zapewnienia stałego nadzoru archeolo-

gicznego przy robotach ziemnych zwią-

zanych z działaniami inwestycyjnymi, z

rygorem zmiany na archeologiczne ba-

dania wykopaliskowe w przypadku ujaw-

nienia, w wykopach budowlanych, obiek-

tów archeologicznych,

c) w planowaniu działań inwestycyjnych na-

leży uwzględnić sezonowycharakter prac
archeologicznych (najdogodniejszym jest
okres od maja do września).

3. Plan postuluje objęcie ochroną konserwatorską

- poprzez wpisanie do ewidencji zabytków -

budynków dawnej osady „Warfieldowo” (Dom

Dziecka, kaplica Kościoła Ewangelicko — Meto-

dystycznego „Emaus”).

4. Dla obiektów, o których mowa w ust. 3 plan
ustala:
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1) zakaz zmiany formy zewnętrznej budynków,

w tym: dachu, wystroju, detalu elewacji,

formy otworów istolarki,

2) nadzór konserwatorski nad remontami i

pracami adaptacyjnymi (uzgodnienie doku-

mentacji projektowej, nadzór nad pracami).

5. Plan ustala obowiązek zachowania istniejące-

go, historycznego bruku na ulicy Saneczkowej,

z możliwością jego odtworzenia, w przypadku

zniszczenia.

811.

Plan ustala następujące warunki w zakresie zago-

spodarowania i użytkowania przestrzeni:

1. obowiązek:

1) zagospodarowania terenu i kształtowania

zabudowy w sposób umożliwiający bezkoli-

zyjne korzystanie osobom niepełnospraw-

nym z przestrzeni i obiektów o charakterze

publicznym, ogólnodostępnym,

2) lokalizowania ogrodzeń ażurowych o mak-

symalnej wysokości 1,8 m, nieprzekraczają-

cych linii rozgraniczających ulic, z zakazem

realizacji pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z

prefabrykatów betonowych,

3) rozwiązania potrzeb parkingowych wynika-

jących ze sposobu użytkowania działki lub

zespołu działek w granicach nieruchomości

objętych inwestycją (minimum 2 miejsca

parkingowe); w uzasadnionych przypadkach

plan dopuszcza lokalizację miejsc parkingo-

wych w granicach linii rozgraniczających

ulic po uzyskaniu zgody zarządcy drogi;

2.w przypadku odtwarzania, rozbudowy lub

przebudowy dopuszcza się zachowanie wyso-

kości i liczby kondygnacji istniejących budyn-

ków w chwili wejścia w życie niniejszego planu.

3. na terenach przewidywanych do zabudowy o

przeznaczeniu podstawowym mieszkalnym

oraz na terenach do zabudowy o funkcji uży-

teczności publicznej należy uwzględnić zagad-

nienia z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z

przepisami odrębnymi.

8:12;

Na całym obszarze plan ustala następujące wa-

runki w zakresie podziału i scalania istniejących

dziatek:

1. Podział działki uznaje się za zgodny z planem,

jeżeli wielkość nowych działek nie jest sprzecz-

na z odpowiednimi przepisamirozdziału III dla

poszczególnych terenów i uwzględnia wydzie-

lenie terenu dla potrzeb komunikacyjnych.

2. Działki budowlane, powstałe w wyniku podzia-

łu lub scalenia działek istniejących muszą mieć

zapewnioną obsługę komunikacyjną kołową,

zgodną z ustaleniami planu oraz zgodnie z

przepisami dotyczącymi gospodarki nierucho-

mościami i warunkami technicznymi, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-

nie.

. W przypadku braku bezpośredniego dostępu

do drogi publicznej, podział lub scalenie są

możliwe jedynie (w odniesieniu do terenów za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej), pod

warunkiem wskazania i wydzielenia terenu dla

potrzeb skomunikowania działek z drogą pu-

bliczną.

RozdziałIll
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych terenów

8 13.

Dla jednostki A plan ustala:

oznaczenie terenu: A1 MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

wolnostojąca i bliźniacza (z wykluczeniem

pozostałych rodzajów zabudowy jednoro-

dzinnej), z usługami nieuciążliwymi;

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z możliwo-

ścią przebudowy i rozbudowy,

— adaptacja istniejących podziałów,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia działek po podziale

-1200m?,

— nieprzekraczalna

_

wysokość zabudowy

mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w

tym poddasze użytkowe, nie większa jednak

niż 10,5 m licząc od poziomu parteru do

najwyższego punktu dachu budynku; rzędna

parteru nie więcej niż 0,8 m nad poziomem

terenu,

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-

gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym

poddasze użytkowe, nie większa jednak niż

8,0 m licząc od poziomu parteru do najwyż-

szego punktu dachu budynku;

— nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy

działki — 40%, ”
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1) zakaz zmiany formy zewnętrznej budynków,

w tym: dachu, wystroju, detalu elewacji,

formy otworów istolarki,

2) nadzór konserwatorski nad remontami i

pracami adaptacyjnymi (uzgodnienie doku-

mentacji projektowej, nadzór nad pracami).

5. Plan ustala obowiązek zachowania istniejące-

go, historycznego bruku na ulicy Saneczkowej,

z możliwością jego odtworzenia, w przypadku

zniszczenia.

811.

Plan ustala następujące warunki w zakresie zago-

spodarowania i użytkowania przestrzeni:

1. obowiązek:

1) zagospodarowania terenu i kształtowania

zabudowy w sposób umożliwiający bezkoli-

zyjne korzystanie osobom niepełnospraw-

nym z przestrzeni i obiektów o charakterze

publicznym, ogólnodostępnym,

2) lokalizowania ogrodzeń ażurowych o mak-

symalnej wysokości 1,8 m, nieprzekraczają-

cych linii rozgraniczających ulic, z zakazem

realizacji pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z

prefabrykatów betonowych,

3) rozwiązania potrzeb parkingowych wynika-

jących ze sposobu użytkowania działki lub

zespołu działek w granicach nieruchomości

objętych inwestycją (minimum 2 miejsca

parkingowe); w uzasadnionych przypadkach

plan dopuszcza lokalizację miejsc parkingo-

wych w granicach linii rozgraniczających

ulic po uzyskaniu zgody zarządcy drogi;

2.w przypadku odtwarzania, rozbudowy lub

przebudowy dopuszcza się zachowanie wyso-

kości i liczby kondygnacji istniejących budyn-

ków w chwili wejścia w życie niniejszego planu.

3. na terenach przewidywanych do zabudowy o

przeznaczeniu podstawowym mieszkalnym

oraz na terenach do zabudowy o funkcji uży-

teczności publicznej należy uwzględnić zagad-

nienia z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z

przepisami odrębnymi.

8:12;

Na całym obszarze plan ustala następujące wa-

runki w zakresie podziału i scalania istniejących

dziatek:

1. Podział działki uznaje się za zgodny z planem,

jeżeli wielkość nowych działek nie jest sprzecz-

na z odpowiednimi przepisamirozdziału III dla

poszczególnych terenów i uwzględnia wydzie-

lenie terenu dla potrzeb komunikacyjnych.

2. Działki budowlane, powstałe w wyniku podzia-

łu lub scalenia działek istniejących muszą mieć

zapewnioną obsługę komunikacyjną kołową,

zgodną z ustaleniami planu oraz zgodnie z

przepisami dotyczącymi gospodarki nierucho-

mościami i warunkami technicznymi, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-

nie.

. W przypadku braku bezpośredniego dostępu

do drogi publicznej, podział lub scalenie są

możliwe jedynie (w odniesieniu do terenów za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej), pod

warunkiem wskazania i wydzielenia terenu dla

potrzeb skomunikowania działek z drogą pu-

bliczną.

RozdziałIll
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych terenów

8 13.

Dla jednostki A plan ustala:

oznaczenie terenu: A1 MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

wolnostojąca i bliźniacza (z wykluczeniem

pozostałych rodzajów zabudowy jednoro-

dzinnej), z usługami nieuciążliwymi;

charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z możliwo-

ścią przebudowy i rozbudowy,

— adaptacja istniejących podziałów,

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia działek po podziale

-1200m?,

— nieprzekraczalna

_

wysokość zabudowy

mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w

tym poddasze użytkowe, nie większa jednak

niż 10,5 m licząc od poziomu parteru do

najwyższego punktu dachu budynku; rzędna

parteru nie więcej niż 0,8 m nad poziomem

terenu,

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-

gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym

poddasze użytkowe, nie większa jednak niż

8,0 m licząc od poziomu parteru do najwyż-

szego punktu dachu budynku;

— nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy

działki — 40%, ”
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minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na nowych i niezabudowanych działek —

50%,

usługi, jako wolnostojące lub zlokalizowane

w bryle budynku mieszkalnego;

architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy,

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki (wolno-
stojące) lub lokal (wbudowane),

lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej
wzdłuż ul. Warszawskiej wymaga zastoso-

wania odpowiednich zabezpieczeń przeci-
wakustycznych określonych w przepisach

szczególnych.

oznaczenie terenu: A2 MN

przeznaczenie podstawowe:

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

dzinnej,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

towarzyszące usługi nieuciążliwe;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowyi rozbudowy,

adaptacja istniejących podziałów,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

minimalna powierzchnia nowych działek po
podziale — 1200m?

minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na nowych i niezabudowanych działek —

60%,

nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy

działki — 25%,

minimalna szerokość nowych ciągów ko-
munikacyjnych i dojazdów — 8 m w liniach
rozgraniczających,

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

parteru nie więcej niż 0,8m nad poziomem
terenu

nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-

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

usługi jako wolnostojące lub zlokalizowane
w bryle budynku mieszkalnego;

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i kra-
jobrazu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

na części terenu zawartego w granicy kon-

serwatorskiej strefy archeologicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w 8 10 ust. 1i 2,

zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki (wolno-
stojące) lub lokal (wbudowane).

oznaczenie terenu: A3 MN

— przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca, z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

towarzyszące usługi nieuciążliwe;

— charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy i rozbudowy,

adaptacja istniejących podziałów,

realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

minimalna powierzchnia nowych działek po
podziale — 1500m?,

minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na nowych i niezabudowanych działek —
60%,

nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy
działki — 30%,

minimalna szerokość nowych ciągów ko-
munikacyjnych i dojazdów - 8 m w liniach
rozgraniczających,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 282 - 51196 - Poz. 10686
 

minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na nowych i niezabudowanych działek —

50%,

usługi, jako wolnostojące lub zlokalizowane

w bryle budynku mieszkalnego;

architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy,

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki (wolno-
stojące) lub lokal (wbudowane),

lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej
wzdłuż ul. Warszawskiej wymaga zastoso-

wania odpowiednich zabezpieczeń przeci-
wakustycznych określonych w przepisach

szczególnych.

oznaczenie terenu: A2 MN

przeznaczenie podstawowe:

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

dzinnej,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

towarzyszące usługi nieuciążliwe;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowyi rozbudowy,

adaptacja istniejących podziałów,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

minimalna powierzchnia nowych działek po
podziale — 1200m?

minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na nowych i niezabudowanych działek —

60%,

nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy

działki — 25%,

minimalna szerokość nowych ciągów ko-
munikacyjnych i dojazdów — 8 m w liniach
rozgraniczających,

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

parteru nie więcej niż 0,8m nad poziomem
terenu

nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-

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

usługi jako wolnostojące lub zlokalizowane
w bryle budynku mieszkalnego;

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i kra-
jobrazu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

na części terenu zawartego w granicy kon-

serwatorskiej strefy archeologicznej obo-
wiązują ustalenia zawarte w 8 10 ust. 1i 2,

zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki (wolno-
stojące) lub lokal (wbudowane).

oznaczenie terenu: A3 MN

— przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca, z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

towarzyszące usługi nieuciążliwe;

— charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-
czeniem przebudowy i rozbudowy,

adaptacja istniejących podziałów,

realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

minimalna powierzchnia nowych działek po
podziale — 1500m?,

minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na nowych i niezabudowanych działek —
60%,

nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy
działki — 30%,

minimalna szerokość nowych ciągów ko-
munikacyjnych i dojazdów - 8 m w liniach
rozgraniczających,

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

terenu,

ewentualne usługi, jedynie jako zlokalizo-
wane w bryle budynku mieszkalnego,

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowyi kra-
jobrazu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochronaistniejącejzieleni,

zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza lokal.

oznaczenie terenu: A4Z

— przeznaczenie podstawowe:

skarpa z zielenią;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona ukształtowania terenu,

ochrona zieleni,

zakaz zabudowy.

8 14.

Dla jednostki B plan ustala:

oznaczenie terenów: B1 MN,U i B 2 MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

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

dzinnej), z ustugaminieuciążliwymi;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z możliwo-
ścią przebudowyi rozbudowy,

— adaptacja istniejących podziałów,

> realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia nowych działek po
podziale — 1000m?,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 10,5m licząc od poziomu parteru do naj-
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,8m nad poziomem
terenu,
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nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
8,0 m licząc od poziomu parteru do najwyż-

szego punktu dachu budynku;

nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy
działki — 50%,

minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na nowych i niezabudowanych działek —
40%,

usługi, jako wolnostojące lub zlokalizowane
w bryle budynku mieszkalnego;

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy,

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

zasięg wpływu działalności usługowej nie

wykraczający poza granice działki (wolno-
stojące) lub lokal (wbudowane).

lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej

wzdłuż ul. Warszawskiej wymaga zastoso-
wania odpowiednich zabezpieczeń przeci-
wakustycznych określonych w przepisach
szczególnych.

oznaczenie terenów: B3 MN - BB MN

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca, z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

towarzyszące usługi nieuciążliwe;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowyi rozbudowy,

adaptacja istniejących podziałów,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia nowych dziatek po
podziale — 1200m?,

nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy

dziatki — 30%,

minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na nowych i niezabudowanych działek -
60%,

minimalna szerokość nowych ciągów ko-

munikacyjnych i dojazdów - 8m w liniach
rozgraniczających,
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tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 8,0 m licząc od poziomu parteru do naj-
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,8 m nad poziomem

terenu,

ewentualne usługi, jedynie jako zlokalizo-
wane w bryle budynku mieszkalnego,

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowyi kra-
jobrazu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochronaistniejącejzieleni,

zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza lokal.

oznaczenie terenu: A4Z

— przeznaczenie podstawowe:

skarpa z zielenią;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona ukształtowania terenu,

ochrona zieleni,

zakaz zabudowy.

8 14.

Dla jednostki B plan ustala:

oznaczenie terenów: B1 MN,U i B 2 MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

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

dzinnej), z ustugaminieuciążliwymi;

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z możliwo-
ścią przebudowyi rozbudowy,

— adaptacja istniejących podziałów,

> realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia nowych działek po
podziale — 1000m?,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 10,5m licząc od poziomu parteru do naj-
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,8m nad poziomem
terenu,
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nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
8,0 m licząc od poziomu parteru do najwyż-

szego punktu dachu budynku;

nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy
działki — 50%,

minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na nowych i niezabudowanych działek —
40%,

usługi, jako wolnostojące lub zlokalizowane
w bryle budynku mieszkalnego;

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowy,

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

zasięg wpływu działalności usługowej nie

wykraczający poza granice działki (wolno-
stojące) lub lokal (wbudowane).

lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej

wzdłuż ul. Warszawskiej wymaga zastoso-
wania odpowiednich zabezpieczeń przeci-
wakustycznych określonych w przepisach
szczególnych.

oznaczenie terenów: B3 MN - BB MN

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca, z wykluczeniem pozostałych
rodzajów zabudowy;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

towarzyszące usługi nieuciążliwe;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowyi rozbudowy,

adaptacja istniejących podziałów,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia nowych dziatek po
podziale — 1200m?,

nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy

dziatki — 30%,

minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na nowych i niezabudowanych działek -
60%,

minimalna szerokość nowych ciągów ko-

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

terenu,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 1 kondygnacja naziemna, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż

6,0 m licząc od poziomu parteru do najwyż-

szego punktu dachu budynku;

usługi jako wolnostojące lub zlokalizowane

w bryle budynku mieszkalnego,

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowyi kra-

jobrazu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki (wolno-
stojące) lub lokal (wbudowane),

w części terenu zawartego w granicy kon-

serwatorskiej strefy archeologicznej obo-

wiązują ustalenia zawarte w 8 10 ust. 1 i 2.

oznaczenie terenu: BJMN

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca, z wykluczeniem pozostałych

rodzajów zabudowy;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

towarzyszące usługi nieuciążliwe;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowy i rozbudowy,

adaptacja istniejących podziałów,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

minimalna powierzchnia nowych działek po
podziale — 1500m?,

minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna 60%,

nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy
działki — 30%,

- 51198 - Poz. 10686

obsługa komunikacyjna od ulicy Saneczko-

wej — 2KDL, poprzez dojazdy minimalnej
szerokości 8 m, w liniach rozgraniczających,

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

nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 1 kondygnacja naziemna, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
6,0 m licząc od poziomu parteru do najwyż-
szego punktu dachu budynku;

usługi, jako wolnostojące lub zlokalizowane
w bryle budynku mieszkalnego,

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowyi kra-

jobrazu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochronaistniejącejzieleni,

zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki (wolno-
stojące) lub lokal (wbudowane).

oznaczenie terenu B10 U, MN

— przeznaczenie podstawowe:

usługi z dopuszczeniem zabudowy o charak-
terze zabudowy mieszkaniowej właściciela.

— charakter działań:

realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

minimalna powierzchnia działki - 2000m?,

dopuszcza się adaptację istniejących podzia-
łów na cele zabudowyi podział działek w ce-
lu wydzielenia drogi 4 KDL”,

nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy
działki — 50%;

minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna — 40%,

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

terenu,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 1 kondygnacja naziemna, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż

6,0 m licząc od poziomu parteru do najwyż-

szego punktu dachu budynku;

usługi jako wolnostojące lub zlokalizowane

w bryle budynku mieszkalnego,

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowyi kra-

jobrazu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki (wolno-
stojące) lub lokal (wbudowane),

w części terenu zawartego w granicy kon-

serwatorskiej strefy archeologicznej obo-

wiązują ustalenia zawarte w 8 10 ust. 1 i 2.

oznaczenie terenu: BJMN

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca, z wykluczeniem pozostałych

rodzajów zabudowy;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

towarzyszące usługi nieuciążliwe;

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem przebudowy i rozbudowy,

adaptacja istniejących podziałów,

realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

minimalna powierzchnia nowych działek po
podziale — 1500m?,

minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna 60%,

nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy
działki — 30%,

- 51198 - Poz. 10686

obsługa komunikacyjna od ulicy Saneczko-

wej — 2KDL, poprzez dojazdy minimalnej
szerokości 8 m, w liniach rozgraniczających,

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

nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu-
gowej - 1 kondygnacja naziemna, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
6,0 m licząc od poziomu parteru do najwyż-
szego punktu dachu budynku;

usługi, jako wolnostojące lub zlokalizowane
w bryle budynku mieszkalnego,

— architekturę:

w nawiązaniu do istniejącej zabudowyi kra-

jobrazu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

maksymalna ochronaistniejącejzieleni,

zasięg wpływu działalności usługowej nie
wykraczający poza granice działki (wolno-
stojące) lub lokal (wbudowane).

oznaczenie terenu B10 U, MN

— przeznaczenie podstawowe:

usługi z dopuszczeniem zabudowy o charak-
terze zabudowy mieszkaniowej właściciela.

— charakter działań:

realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

minimalna powierzchnia działki - 2000m?,

dopuszcza się adaptację istniejących podzia-
łów na cele zabudowyi podział działek w ce-
lu wydzielenia drogi 4 KDL”,

nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy
działki — 50%;

minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna — 40%,

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

gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym

poddasze użytkowe, nie większa jednak niż

8,0 m licząc od poziomu parteru do najwyż-

szego punktu dachu budynku;

— architekturę:

— w nawiązaniu do zabudowy istniejącej i kra-

jobrazu;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zasięg wpływu działalności usługowej nie

wykraczający poża granice działki;

— dopuszcza się realizację budynku nowej na-

stawni kolejowej na działce nr ew.2.

oznaczenie terenu: B11 U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowasakralna;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— budynek mieszkalny;

— charakter działań:

— adaptacja obiektu z dopuszczeniem rozbu-

dowy.

oznaczenie terenu: B12 U, MN

— przeznaczenie podstawowe:

— usługi nieuciążliwe, w tym gastronomicznei

pensjonatowe;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— zabudowa mieszkaniowawłaściciela,

— charakter działań:

— adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz-

czeniem rozbudowy;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zasięg wpływu działalności usługowej nie

wykraczający poza granice działki.

oznaczenie teren: B13U

— przeznaczenie podstawowe:

— usługi oświaty i zabudowasakralna - dawna

osada „Warfieldowo” z obiektami i urządze-

niami towarzyszącymi;

— charakter działań:

— adaptacja obiektów,

— postulowana ochrona konserwatorska;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz zmiany formy zewnętrznej budynków,

w tym: wystroju i detalu elewacji, formy

otworów i stolarki,

— nadzór konserwatorski nad remontami i

pracami adaptacyjnymi, zgodnie z ustale-

niami $ 10 ust. 3 i 4.

oznaczenie terenu: B14 ZL (ZP)

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń leśna z dopuszczeniem drobnych

form architektury;

— charakter działań:

— ochrona istniejącej zieleni;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— pielęgnacja i uporządkowanie zieleni w celu

przekształcenia terenu w park leśny.

- zakaz zabudowy.

oznaczenie terenu: B15 ZL(TS)

— przeznaczenie podstawowe:

— zieleń leśna, teren specjalny;

— charakter działań:

— ochronaistniejącej zieleni,

- adaptacja istniejącego budynku.

oznaczenie terenu: B16 Z

— przeznaczenie podstawowe:

— skarpa z zielenią;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona ukształtowania terenu,

— ochrona zieleni,

— zakaz zabudowy,

— dopuszcza się przyłączenie terenu, w części

lub w całości, do bezpośrednio przylegają-

cych terenów budownictwa mieszkaniowe-

go, zawsze z zakazem zabudowy.

Rozdział IV

Przepisy szczegółowe w. zakresie obsługi

komunikacyjnej

8 15.

1. Plan ustala powiązania z terenami zewnętrz-

nymi:

1) docelowo — za pośrednictwem projektowa-

nej, wzdłuż torów kolejowych, drogi KD GP,

2) do czasu realizacji drogi, o której mowa w

pkt 1, powiązania z terenami zewnętrznymi
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za pośrednictwem istniejących ulic: War-

szawskiej (droga nr 724 oznaczona symbo-
lem 1KDG) i Piaseczyńskiej oraz Pułaskiego
(droga nr 721) oraz poprzez ulice: Sanecz-
kową - oznaczoną 2KDL i Sadową- oznaczo-
ną 3KDL.

2. Plan ustala, w stosunku do terenów ulic, ozna-

czonych na rysunku planu symbolem K, nastę-
pującą klasyfikację funkcjonalno — techniczną:

1) Z = ulice zbiorcze

2) L- ulice lokalne,

3) D- ulice dojazdowe,

4) P-ciąg pieszy z możliwością dojazdu.

3. Dla ulic w obszarze planu ustala się:

 

 

 

 

 

 

  

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

planu m

1 2 3 4 5

2 KDL L - Saneczkowa 12,0- jednojezdniowa, We fragmentach do-

15,0 dwupasowa puszcza się mniejszą
szerokość uzasad-
nioną istniejącym

zainwestowaniem,
zgodnie z rysunkiem
planu

3 KDL L- Sadowa 8,0 jednojezdniowa,

dwupasowa

4 KDL L - projektowana 12,0 jednojezdniowa

dwupasowa

KDD D - dojazdowe jednojezdniowe, Szerokość zgodnie z
jednopasowe lub rysunkiem planu
jednojezdniowe,
dwupasowe

KDP P - ciąg pieszy z moż- Szerokość zgodnie z
liwością dojazdu rysunkiem planu      

4. Wprowadzenie dodatkowych trójkątów wi-
doczności na skrzyżowaniach ulic, nie ujętych
na rysunku planu, nie wymaga zmiany ustaleń

planu.

. Realizacja trójkątów widoczności nie może
spowodować wycięcia drzew objętych ochro-

ną.

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

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

gową oraz potrzebami ruchu drogowego,

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej i
zieleni pod warunkiem nienaruszania wy-
magań określonych w przepisach dot. dróg

publicznych oraz uzyskania zgody zarządcy
drogi.

„. Ogrodzenia działek budowlanych i innych nie-

ruchomości nie mogą przekraczać wyznaczo-
nychlinii rozgraniczających dróg (ulic).

„ Dla terenów położonych w bezpośrednim są-
siedztwie terenu kolejowego KK, oprócz przepi-
sów szczegółowych, zawartych w rozdziale Ill,
obowiązują rygory zawarte w przepisach

szczególnych. |

. Modernizacja i rozbudowa układu drogowego

wymaga uwzględnienia w przekrojach pasów
ulicznych ruchu rowerowego, zgodnie z fak-
tycznymi możliwościami wynikającymi zarów-
no z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,

jak również obecnego stanu zainwestowaniai
uprawnień właścicieli terenów.

Rozdział V
Przepisy szczegółowe w zakresie uzbrojenia

$ 16.

W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala:

1. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej
sieci wodociągowej oraz poprzezjej rozbudowę
w uzgodnieniu i na warunkach określonych



Dziennik Urzędowy

 

Województwa Mazowieckiego Nr 282 - 51201 - Poz. 10686

przez gestora sieci, w układach pierścienio- 4. Zasadę odprowadzania wód opadowych z te-
wych. renów zabudowy mieszkaniowej na teren wła-

> rż "" , 1 snej działki.
2. Konieczność wyposażenia projektowanej sieci

wodociągowej w hydranty ppoż. dla zabezpie- 5. Obowiązek podczyszczania w urządzeniach
czenia ppoż. obiektów budowlanych. podczyszczających (osadnikach, separatorach

Lokalizację wodociągów w liniach rozgranicza- substancji ropopochodnych) ścieków as
; * wych odprowadzanych z powierzchni utwar-
jących ulic. ż ; ; ;

dzonych placów postojowych i ulic przed

4. Dopuszcza się również przebieg wodociągów wprowadzeniem ich do odbiorników lub grun-

poza liniami rozgraniczającymi ulic pod warun- tu,

a <APZWNISMIA służebności gruntowej dla 6. Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w
ej sieci. ; :

zlewni kanału deszczowego w ulicy Warszaw-

5. Zakaz realizacji indywidualnych ujęć wody. skiej,co wymaga dostosowania przekroju ka-

8 17.

W zakresie kanalizacji sanitarnej plan ustala:

Je 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.

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

ci.

Nakaz podczyszczania ścieków technologicz-
nych z zanieczyszczeń produkcyjnych w grani-
cach własnych działek.

8 18.

W zakresie odprowadzania wód opadowych plan

ustala:

1. Odprowadzanie wód opadowych z ciągów ko-
munikacyjnych o dużym natężeniu ruchu i
obiektów usługowych, po ich podczyszczeniu,
do miejskiej kanalizacji deszczowej, na warun-
kach określonych przez zarządcę sieci; plan do-
puszcza budowę miejskich urządzeń do oczysz-
czania ścieków deszczowych przed wprowa-
dzeniem ich do odbiornika,

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 stużbami ochrony środowiska),

Budowę nowych kanałów deszczowych w li-
niach rozgraniczających ulic, za zgodą i na wa-
runkach zarządcy dróg,

nału do zwiększonej ilości odprowadzanych
nim wód opadowych.

8 19.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
plan ustala:

1.

6.

7.

Zaopatrzenie w energię elektryczną z układu
istniejącej sieci średniego (15kV) i niskiego

"napięcia,

Rozbudowa i przebudowa sieci oraz budowa
urządzeń elektroenergetycznych prowadzona
w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Ener-
getycznym.

Budowa liniowych odcinków sieci średniego i
niskiego napięcia w liniach rozgraniczających
ulic,

Lokalizacja nowych stacji transformatoro-
wych poza liniami rozgraniczającymi ulic, na
terenach oznaczonych w planie symbo-
lem EE.

Dla linii napowietrznych plan wyznacza mak-
symalny zasięg stref ochronnych:

1) dla linii 30 kV — 15 m (po 7,5 m od osi w
obu kierunkach),

2) dla linii 15 kV — 12 m (po 6 m od osi w obu
kierunkach).

W strefach, o których mowa w ust. 5 obowiązu-

je:

1) zakaz zabudowy mieszkaniowej i innych
funkcji chronionych,

2) możliwość lokalizacji innych obiektów po

uzyskaniu opinii Zakładu Energetycznegoi
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego.

Plan dopuszcza:

3) na terenach istniejącej zabudowy jednoro-
dzinnej przebieg istniejących linii niskiego
napięcia poza liniami rozgraniczającymi
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ulic, pod warunkiem zapewnienia stużeb-

ności gruntowej dla tej sieci,

4) zmianę lokalizacji działek wyznaczonych

podstacje trafo,

5) możliwość poprowadzenia linii elektro-

energetycznych pod ziemią.

8. Zmiana lokalizacji stacji trafo oraz lokalizacja

dodatkowej stacji trafo, nie ujętej w planie,

nie wymaga zmiany ustaleń planu.

9. W przypadku przebudowy napowietrznych

linii elektroenergetycznych na kablowe, ich

przeniesienia w linie rozgraniczające ulic oraz

budowy nowych linii podziemnych, przestają

obowiązywać dotychczasowe ograniczenia

wynikające ze stref bezpieczeństwalinii,

10. Przebudowa linii elektroenergetycznych, o

której mowa w ust. 4, wymaga zawarcia sto-

sownego porozumienia i ustalenia warunków

eksploatacji z właściwym Zakładem Energe-

tycznym.

8 20.

W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala:

1. Zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospo-

darczych i grzewczych z istniejącej sieci gazo-

wej średniegociśnienia,

2. Rozbudowę i przebudowę sieci gazowej na

warunkach określonych przez zarządcęsieci,

3. Budowęsieci gazowej w liniach rozgraniczają-

cych ulic, zgodnie z zasadami lokalizacji gazo-

ciągów w ulicach, określonymi w obowiązują-

cych przepisach w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać sieci ga-

zowe,

4. Na terenach zabudowy jednorodzinnej lokaliza-

cję szafek gazowych (otwieranych na zewnątrz

od strony ulicy) w granicy ogrodzeń,.

5. Przebieg gazociągu w odległości minimum

0,5m odlinii ogrodzeń.

6. 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.
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821.

Plan ustala zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źró-

deł, bezpiecznych ekologicznie.

8 22.

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 23.

W zakresie usuwania odpadów stałych plan usta-

la:

1. Usuwanie odpadów za pośrednictwem wyspe-

cjalizowanych służb,

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 końcowe

8 24.

1. Ustala się wartość stawki procentowej, służącej

naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem warto-

ści nieruchomości w wysokości 20% dla całego

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 25.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Gminy Konstancin - Jeziorna.

8 26.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mariusz Dzierżawski
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