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POROZUMIENIA:

porozumienie z dnia 27 kwiOtnla zawarte pomledzy POWiAtomCiechanow-
skim powiatem Mihskim w sprawie wykonywanla zadaåz zakrOsuOiwiaty polo-
gajacych na prowadzeniu teoretycznych przedrni0tOw zawodowych dia
uczni6w klas Wielozawodovwch

porozumienie 2 dnia 26 lipca 2006r. zawarte pomiodzy Gmina Wolomin a POWia•
tern Wolomifiskim w sprawle dofinansowania przebudov•.ryskrzyiowania ul. Lipiå•
skiej z LegionÖwOrazprzebudowy ul. Lipiåskiej na Odclnkuod ul. LogionOwdo
skrzyiowania z u'. przejazd oraz u], Przejazddo ronda Jana Pawla

porozumienia w sprawle przelocla niektårych zadah z takrosu administrecji rZQd0•
wei dotyczacych przyjmowania Wnioskéw o wpisonie zaproszcnlo cudzoziemce do
ewldencii zaproszeri i wydawania zaprogzoh, zawarte pdmiedzy Wojewoda Mazo•
Wieckim a:

powiatem Mlöskim, anekA nr 2 z dnia 11 lipca 2Ür. do porozumienia z dnia
12 rna:a 2C04r.

— PowiatemWolomifiskim. anokS 2 z dnia 12upca2000r.do porozumienia z dnia
20 kwietnia 2004r.

— Powlatem Grodziskim, aneks nr 3 z dnia 12 lipca 2006r.do porozumienia z dnia
7 majo 2004r..

Pow-iatem Logionowskim, aneks nr 2 z dnia 13 'ipca 2006". do porozumienia z dnia
28 maia

— Powiatern Otwockim, aneks nr 2 dnia 13 2006%do porozumionla z dnia
11 maja

— powiatem GrÖjeckim, aneks nr 2 z dnla 17 llpca 20061 do porotumienia z dnia
19 rnaja 2004%

Powiatem WarszawskimZachodnim, aneksnr 2 z dnia 18 lipca 2006r. do porozu.
mienia zdnia 19 maia 2004%

— Powiatøm Piaseczyöskim, aneks nr3 z dnia 21 lipca 2006r. do porozumionia z dnia
28 npca2004r. .

Powiatem Prusakowskim, aneks nr a z dni0 1 sierpnia 2006%do porozumienia
z dnia 19 mala 2004m .........................„
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uchwała nr XXXII/161/2006 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Sarnaki..usssssasuasa ana eoaaaaaoaaoaawaosaseczna a

uchwała nr XXXII/162/2006 Rady Gminy Sarnaki z dnia 30 czerwca 2006r. w spra-
wie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz
zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usa-
modzielnienie, zasiłki okresowe i celowe realizowane w zakresie zadań własnych
GMINYaszaOOOOEOAAAAAYO

uchwała nr XXXli/164/2006 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Sarnakis..ssseaeassssowa anaaaaaaaaaaaaaaaaawayyyyetataaAaaa k a zeaaz ARA KANA

uchwała nr XL/257/2006 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2006r. zmienia-
jąca uchwałę nr I1/17/1999 z dnia 15 marca 1993r. w sprawie zmiany uchwały nr
1/5/1998 z dnia 8 marca 1999r. dotyczącej ustalenia sieci publicznych gimnazjów

prowadzonych przez Gminę Dąbrówka...ssseesas asa rea aaa oaana aaa nar aaaaeaawaa kawy kabat iz rzazaud zie

uchwała nr XL/258/2006 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2006r. zmienia-
jąca uchwałę nr Ii/23/2000 z dnia 24 marca 2000r. w sprawie ustalenia sieci pu-
blicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka........:11114111111..

POROZUMIENIA:

porozumienie z dnia 27 kwietnia 2006r. zawarte pomiędzy Powiatem Ciechanow-

skim a Powiatem Mińskim w sprawie wykonywania zadań z zakresu oświaty pole-
gających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla
uczniów klas wielozawodowych «1..---ssss sssaaa rana anawa aaa eaeeaaraaaaasaazay aa aaauzzzazezynya ta YW eS AŁiA

porozumienie z dnia 26 lipca 2006r. zawarte pomiędzy Gminą Wołomin a Powia-
tem Wołomińskim w sprawie dofinansowania przebudowy skrzyżowania ul. Lipiń-

skiej z ul. Legionów oraz przebudowyul. Lipińskiej na odcinku od ul. Legionów do
skrzyżowaniaz ul. Przejazd oraz ul. Przejazd do ronda Jana PawłaIl........-1+1:1::1:12..-...

porozumienia w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządo-
wej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do
ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazo-
wieckim a:

Powiatem Mińskim, aneks nr 2 z dnia 11 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
JZMald. 20046, vorNOEMOCEEOKA 4607055

Powiatem Wołomińskim, aneks nr 2 z dnia 12 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
20 kwietnia 2004r....... TE

Powiatem PAROS, aneks nr 3 z dnia 12 lipca 2006r. do pornzumienia z dnia
7 maja 2004r. . Ado ZO OKa OWPOSADZCE

Powiatem Legionowskim, aneks nr 2 z dnia 13 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
28 maja 2004r..........44141111.1

Powiatem Otwockim, aneks nr 2 z dnia 13 lipca 2006r. do porozumienia z dnia

11 maja 2004r. ..... ER CEA

Powiatem Grójeckim, aneks nr 2 z dnia 17 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
19 maja 2004r. ......--, 4444444241

Powiatem Warszawskim Zachodnim, aneks nr 2 z dnia 18 lipca 2006r. do porozu-
mienia z dnia 19 maja 2004r. ......-1111111.

Powiatem Piaseczyńskim, aneks nr 3 z dnia 21 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
28 lipca 2004r. ......21111211

Powiatem Pruszkowskim, aneks nr 3 z dnia 1 sierpnia 2006r. do porozumienia
z dnia 19 maja 2004r......ssa aaa aaa aa aa aaa aa aaa aaa aaa aaa aa nak aaa zaa dy a ara aea aa aaa gy Paka ak aiee wawie
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uchwała nr XXXII/161/2006 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Sarnaki..usssssasuasa ana eoaaaaaoaaoaawaosaseczna a

uchwała nr XXXII/162/2006 Rady Gminy Sarnaki z dnia 30 czerwca 2006r. w spra-
wie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz
zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usa-
modzielnienie, zasiłki okresowe i celowe realizowane w zakresie zadań własnych
GMINYaszaOOOOEOAAAAAYO

uchwała nr XXXli/164/2006 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Sarnakis..ssseaeassssowa anaaaaaaaaaaaaaaaaawayyyyetataaAaaa k a zeaaz ARA KANA

uchwała nr XL/257/2006 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2006r. zmienia-
jąca uchwałę nr I1/17/1999 z dnia 15 marca 1993r. w sprawie zmiany uchwały nr
1/5/1998 z dnia 8 marca 1999r. dotyczącej ustalenia sieci publicznych gimnazjów

prowadzonych przez Gminę Dąbrówka...ssseesas asa rea aaa oaana aaa nar aaaaeaawaa kawy kabat iz rzazaud zie

uchwała nr XL/258/2006 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2006r. zmienia-
jąca uchwałę nr Ii/23/2000 z dnia 24 marca 2000r. w sprawie ustalenia sieci pu-
blicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka........:11114111111..

POROZUMIENIA:

porozumienie z dnia 27 kwietnia 2006r. zawarte pomiędzy Powiatem Ciechanow-

skim a Powiatem Mińskim w sprawie wykonywania zadań z zakresu oświaty pole-
gających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla
uczniów klas wielozawodowych «1..---ssss sssaaa rana anawa aaa eaeeaaraaaaasaazay aa aaauzzzazezynya ta YW eS AŁiA

porozumienie z dnia 26 lipca 2006r. zawarte pomiędzy Gminą Wołomin a Powia-
tem Wołomińskim w sprawie dofinansowania przebudowy skrzyżowania ul. Lipiń-

skiej z ul. Legionów oraz przebudowyul. Lipińskiej na odcinku od ul. Legionów do
skrzyżowaniaz ul. Przejazd oraz ul. Przejazd do ronda Jana PawłaIl........-1+1:1::1:12..-...

porozumienia w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządo-
wej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do
ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazo-
wieckim a:

Powiatem Mińskim, aneks nr 2 z dnia 11 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
JZMald. 20046, vorNOEMOCEEOKA 4607055

Powiatem Wołomińskim, aneks nr 2 z dnia 12 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
20 kwietnia 2004r....... TE

Powiatem PAROS, aneks nr 3 z dnia 12 lipca 2006r. do pornzumienia z dnia
7 maja 2004r. . Ado ZO OKa OWPOSADZCE

Powiatem Legionowskim, aneks nr 2 z dnia 13 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
28 maja 2004r..........44141111.1

Powiatem Otwockim, aneks nr 2 z dnia 13 lipca 2006r. do porozumienia z dnia

11 maja 2004r. ..... ER CEA

Powiatem Grójeckim, aneks nr 2 z dnia 17 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
19 maja 2004r. ......--, 4444444241

Powiatem Warszawskim Zachodnim, aneks nr 2 z dnia 18 lipca 2006r. do porozu-
mienia z dnia 19 maja 2004r. ......-1111111.

Powiatem Piaseczyńskim, aneks nr 3 z dnia 21 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
28 lipca 2004r. ......21111211

Powiatem Pruszkowskim, aneks nr 3 z dnia 1 sierpnia 2006r. do porozumienia
z dnia 19 maja 2004r......ssa aaa aaa aa aa aaa aa aaa aaa aaa aaa aa nak aaa zaa dy a ara aea aa aaa gy Paka ak aiee wawie
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uchwała nr XXXII/161/2006 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Sarnaki..usssssasuasa ana eoaaaaaoaaoaawaosaseczna a

uchwała nr XXXII/162/2006 Rady Gminy Sarnaki z dnia 30 czerwca 2006r. w spra-
wie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz
zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usa-
modzielnienie, zasiłki okresowe i celowe realizowane w zakresie zadań własnych
GMINYaszaOOOOEOAAAAAYO

uchwała nr XXXli/164/2006 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Sarnakis..ssseaeassssowa anaaaaaaaaaaaaaaaaawayyyyetataaAaaa k a zeaaz ARA KANA

uchwała nr XL/257/2006 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2006r. zmienia-
jąca uchwałę nr I1/17/1999 z dnia 15 marca 1993r. w sprawie zmiany uchwały nr
1/5/1998 z dnia 8 marca 1999r. dotyczącej ustalenia sieci publicznych gimnazjów

prowadzonych przez Gminę Dąbrówka...ssseesas asa rea aaa oaana aaa nar aaaaeaawaa kawy kabat iz rzazaud zie

uchwała nr XL/258/2006 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2006r. zmienia-
jąca uchwałę nr Ii/23/2000 z dnia 24 marca 2000r. w sprawie ustalenia sieci pu-
blicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka........:11114111111..

POROZUMIENIA:

porozumienie z dnia 27 kwietnia 2006r. zawarte pomiędzy Powiatem Ciechanow-

skim a Powiatem Mińskim w sprawie wykonywania zadań z zakresu oświaty pole-
gających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla
uczniów klas wielozawodowych «1..---ssss sssaaa rana anawa aaa eaeeaaraaaaasaazay aa aaauzzzazezynya ta YW eS AŁiA

porozumienie z dnia 26 lipca 2006r. zawarte pomiędzy Gminą Wołomin a Powia-
tem Wołomińskim w sprawie dofinansowania przebudowy skrzyżowania ul. Lipiń-

skiej z ul. Legionów oraz przebudowyul. Lipińskiej na odcinku od ul. Legionów do
skrzyżowaniaz ul. Przejazd oraz ul. Przejazd do ronda Jana PawłaIl........-1+1:1::1:12..-...

porozumienia w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządo-
wej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do
ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazo-
wieckim a:

Powiatem Mińskim, aneks nr 2 z dnia 11 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
JZMald. 20046, vorNOEMOCEEOKA 4607055

Powiatem Wołomińskim, aneks nr 2 z dnia 12 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
20 kwietnia 2004r....... TE

Powiatem PAROS, aneks nr 3 z dnia 12 lipca 2006r. do pornzumienia z dnia
7 maja 2004r. . Ado ZO OKa OWPOSADZCE

Powiatem Legionowskim, aneks nr 2 z dnia 13 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
28 maja 2004r..........44141111.1

Powiatem Otwockim, aneks nr 2 z dnia 13 lipca 2006r. do porozumienia z dnia

11 maja 2004r. ..... ER CEA

Powiatem Grójeckim, aneks nr 2 z dnia 17 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
19 maja 2004r. ......--, 4444444241

Powiatem Warszawskim Zachodnim, aneks nr 2 z dnia 18 lipca 2006r. do porozu-
mienia z dnia 19 maja 2004r. ......-1111111.

Powiatem Piaseczyńskim, aneks nr 3 z dnia 21 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
28 lipca 2004r. ......21111211

Powiatem Pruszkowskim, aneks nr 3 z dnia 1 sierpnia 2006r. do porozumienia
z dnia 19 maja 2004r......ssa aaa aaa aa aa aaa aa aaa aaa aaa aaa aa nak aaa zaa dy a ara aea aa aaa gy Paka ak aiee wawie
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uchwała nr XXXII/161/2006 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Sarnaki..usssssasuasa ana eoaaaaaoaaoaawaosaseczna a

uchwała nr XXXII/162/2006 Rady Gminy Sarnaki z dnia 30 czerwca 2006r. w spra-
wie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz
zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usa-
modzielnienie, zasiłki okresowe i celowe realizowane w zakresie zadań własnych
GMINYaszaOOOOEOAAAAAYO

uchwała nr XXXli/164/2006 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Sarnakis..ssseaeassssowa anaaaaaaaaaaaaaaaaawayyyyetataaAaaa k a zeaaz ARA KANA

uchwała nr XL/257/2006 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2006r. zmienia-
jąca uchwałę nr I1/17/1999 z dnia 15 marca 1993r. w sprawie zmiany uchwały nr
1/5/1998 z dnia 8 marca 1999r. dotyczącej ustalenia sieci publicznych gimnazjów

prowadzonych przez Gminę Dąbrówka...ssseesas asa rea aaa oaana aaa nar aaaaeaawaa kawy kabat iz rzazaud zie
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uchwała nr XXXII/161/2006 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Sarnaki..usssssasuasa ana eoaaaaaoaaoaawaosaseczna a

uchwała nr XXXII/162/2006 Rady Gminy Sarnaki z dnia 30 czerwca 2006r. w spra-
wie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz
zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usa-
modzielnienie, zasiłki okresowe i celowe realizowane w zakresie zadań własnych
GMINYaszaOOOOEOAAAAAYO

uchwała nr XXXli/164/2006 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Sarnakis..ssseaeassssowa anaaaaaaaaaaaaaaaaawayyyyetataaAaaa k a zeaaz ARA KANA

uchwała nr XL/257/2006 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2006r. zmienia-
jąca uchwałę nr I1/17/1999 z dnia 15 marca 1993r. w sprawie zmiany uchwały nr
1/5/1998 z dnia 8 marca 1999r. dotyczącej ustalenia sieci publicznych gimnazjów

prowadzonych przez Gminę Dąbrówka...ssseesas asa rea aaa oaana aaa nar aaaaeaawaa kawy kabat iz rzazaud zie

uchwała nr XL/258/2006 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2006r. zmienia-
jąca uchwałę nr Ii/23/2000 z dnia 24 marca 2000r. w sprawie ustalenia sieci pu-
blicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka........:11114111111..

POROZUMIENIA:

porozumienie z dnia 27 kwietnia 2006r. zawarte pomiędzy Powiatem Ciechanow-

skim a Powiatem Mińskim w sprawie wykonywania zadań z zakresu oświaty pole-
gających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla
uczniów klas wielozawodowych «1..---ssss sssaaa rana anawa aaa eaeeaaraaaaasaazay aa aaauzzzazezynya ta YW eS AŁiA

porozumienie z dnia 26 lipca 2006r. zawarte pomiędzy Gminą Wołomin a Powia-
tem Wołomińskim w sprawie dofinansowania przebudowy skrzyżowania ul. Lipiń-

skiej z ul. Legionów oraz przebudowyul. Lipińskiej na odcinku od ul. Legionów do
skrzyżowaniaz ul. Przejazd oraz ul. Przejazd do ronda Jana PawłaIl........-1+1:1::1:12..-...

porozumienia w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządo-
wej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do
ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazo-
wieckim a:

Powiatem Mińskim, aneks nr 2 z dnia 11 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
JZMald. 20046, vorNOEMOCEEOKA 4607055

Powiatem Wołomińskim, aneks nr 2 z dnia 12 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
20 kwietnia 2004r....... TE

Powiatem PAROS, aneks nr 3 z dnia 12 lipca 2006r. do pornzumienia z dnia
7 maja 2004r. . Ado ZO OKa OWPOSADZCE

Powiatem Legionowskim, aneks nr 2 z dnia 13 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
28 maja 2004r..........44141111.1

Powiatem Otwockim, aneks nr 2 z dnia 13 lipca 2006r. do porozumienia z dnia

11 maja 2004r. ..... ER CEA

Powiatem Grójeckim, aneks nr 2 z dnia 17 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
19 maja 2004r. ......--, 4444444241

Powiatem Warszawskim Zachodnim, aneks nr 2 z dnia 18 lipca 2006r. do porozu-
mienia z dnia 19 maja 2004r. ......-1111111.

Powiatem Piaseczyńskim, aneks nr 3 z dnia 21 lipca 2006r. do porozumienia z dnia
28 lipca 2004r. ......21111211

Powiatem Pruszkowskim, aneks nr 3 z dnia 1 sierpnia 2006r. do porozumienia
z dnia 19 maja 2004r......ssa aaa aaa aa aa aaa aa aaa aaa aaa aaa aa nak aaa zaa dy a ara aea aa aaa gy Paka ak aiee wawie
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UCHWAEA Nr 538/111/34/2006

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN JEZIORNA

z dnia 23 maja 2006 r.

w sprawie mieiscowego planu zagospodarowania przestrzennøgo Obwodnicy drogi nr 724
wraz z terenami

Na podstawie art. 18 uSt. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 19SOr. o samorzqdzie grninnym (tekst
jednonty Dz.u. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p6in.
2m.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowanlu I zagospodarowaniu przo.
Strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pÖin. zm.) oraz
w wykonaniu uchwaly nr 112flV/8/2003 Rady
Miejskiei Konstancin-Jezioma z dnia 22 wrzeénia
2003r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przo-
strzennego Obwodnicy drogi nr 724 wraz z tero-
nami przylegfymi, Rada Miejska Konstancin Je-
ziorna postanawia, co nastepuje:

51.

Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z
terenami przvleglymi, po stwierdzeniu Jogo zgod-
noåci z ustaleniaml studium uwarunkowafi i kio-
runkÖw zagospodarowania przostrzennego Miasta
i Gminy Konstancln.Jezloma przyjetego uchwalq
nr 97/111/17/99Rady Mlejskiej Konstancln.Jeziorna
z dnia 27 grudnia 1999r.

Rozdziil I
Przedmiot i zakr•s obowiqzywania planu

1. Plan 0b0Jmuje obszar wyznaczony w zalaczni•
ku graficznym do uchwaly nr 112/1V/8/2003 Ra-
dy Miejskiej Konstancin-Jezioma z dnla 22
wrzeånia 2003r. w sprawie przystqpionia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospoda.
rowania przestrzonnogo 0 ktérym mowa w 5 1.

2. Granlce obszaru Objetego planem przedsta-
wiono na rysunku planu sporzqdzonym w skali
1:2000. stenowiqcym zalqcznik nr 1 do niniej-
szej uchwafy (rysunki nr 1 4

3.

4,

Obszar planu. 0 ktårym mowa w ust. 1 obej-
mujo fragmenty obszaråw mlejscowych pla-
now zagospodarowania przestrzennego:

1) wsi Bielawa - zatwierdzonego uchwalq nr
360/11/56/98Rady Miejskiej Konstancin- Je-
ziorna z dnia 18 czerwca 1998r.;

2) osiedla Mirkåw I terenåw przyleglych - za-
twierdzonego uchwalQ nr 413/111/61/2002
Rady Miejskiej Konstancin-Jezi0rna z dnia
24 wrzeinia 2002r.;

3) czeéci teren6w wai Obory tzw. „P61 Obor-
skich" zatwie rdzonego uchwalq nr
320/111/45/2002 Rady Miejskiei Konstancin-
Joziorna z dnia 6 maja 2002r.;

4) 'Olectwa Parcela zatwierdzonego uchwatq
nr 186/11/30/96Rady Miasta i Gminy w Kon•
stancin.Jeziorna z dnia 8 lipca 1996r.

ktårych granice sq oznaczone na rysunku pla-
nu, 0 ktÖrym mowa w ust- 2.

Uchwala obeJmuJe Czeåé tokstowq z ustah—
niami miejscowego planu zagospodarowania
przostrzennego oraz:

1) rysunek planu, o ktårym mowa w ust. 2,
stanowiqcy zalqcznik nr 1,

2) rozstrzygniecie 0 sposobie rozpatrzenia
uwag do projoktu planu, iako zalacznik nr 2.

3) rozstrzygniqcie o sposobie realizacji oraz o
zasadach finansowania Inwestycjl z zakresu
infrastruktury technicznej ustalonych w pla-
nle, kt6re nale±q do zadah Wlasnych gminy,
jako zalQcznik nr 3.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178 - 35354 - Poz. 6940,6941

UCHWAŁANr 538/1V/34/2006

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN JEZIORNA

z dnia 23 maja 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy drogi nr 724
wraz z terenami przylegtymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu I zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz

w wykonaniu uchwały nr 112/IV/8/2003 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września
2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania  prze-

strzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z tere-
nami przyległymi, Rada Miejska Konstancin Je-
ziorna postanawia, co następuje:

81.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z

terenami przyległymi, po stwierdzeniu jego zgod-
ności z ustaleniami studium uwarunkowańi kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą
nr 97/1Il1/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 grudnia 1999r.

Rozdział|
Przedmiot i zakres obowiązywania planu

8 2.

1. Plan obejmuje obszar wyznaczony w załączni-

ku graficznym do uchwały nr 112/1V/8/2003 Ra-
dy Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22
września 2003r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego o którym mowa w 58 1.

2. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu sporządzonym w skali
1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały (rysunki nr 1 - 4 );

3. Obszar planu, o którym mowa w ust. 1 obej-
muje fragmenty obszarów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego:

1) wsi Bielawa - zatwierdzonego uchwałą nr
360/I1/56/98 Rady Miejskiej Konstancin- Je-

ziorna z dnia 18 czerwca 1998r.;

2) osiedla Mirków i terenów przyległych - za-
twierdzonego uchwałą nr 413/II/51/2002

. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
24 września 2002r.;

3) części terenów wsi Obory tzw. „Pól Obor-
* skich” - zatwierdzonego uchwałą nr

320/11/45/2002 Rady Miejskiej Konstancin-
Jeziorna z dnia 6 maja 2002r.;

4) sołectwa Parcela - zatwierdzonego uchwałą

nr 186/I/30/96 Rady Miasta i Gminy w Kon-
stancin-Jeziorna z dnia 8 lipca 1996r.

których granice są oznaczone na rysunku pla-
nu, o którym mowa w ust. 2.

4, Uchwała obejmuje część tekstową z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz:

0 rysunek planu, o którym mowa w ust. 2,
stanowiący załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposokie realizacji oraz o
zasadach finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej ustalonych w pła-

nie, które należą do zadań własnych gminy,
jako załącznik nr 3.

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁANr 538/1V/34/2006

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN JEZIORNA

z dnia 23 maja 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy drogi nr 724
wraz z terenami przylegtymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu I zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz

w wykonaniu uchwały nr 112/IV/8/2003 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września
2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania  prze-

strzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z tere-
nami przyległymi, Rada Miejska Konstancin Je-
ziorna postanawia, co następuje:

81.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z

terenami przyległymi, po stwierdzeniu jego zgod-
ności z ustaleniami studium uwarunkowańi kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą
nr 97/1Il1/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 grudnia 1999r.

Rozdział|
Przedmiot i zakres obowiązywania planu

8 2.

1. Plan obejmuje obszar wyznaczony w załączni-

ku graficznym do uchwały nr 112/1V/8/2003 Ra-
dy Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22
września 2003r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego o którym mowa w 58 1.

2. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu sporządzonym w skali
1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały (rysunki nr 1 - 4 );

3. Obszar planu, o którym mowa w ust. 1 obej-
muje fragmenty obszarów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego:

1) wsi Bielawa - zatwierdzonego uchwałą nr
360/I1/56/98 Rady Miejskiej Konstancin- Je-

ziorna z dnia 18 czerwca 1998r.;

2) osiedla Mirków i terenów przyległych - za-
twierdzonego uchwałą nr 413/II/51/2002

. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
24 września 2002r.;

3) części terenów wsi Obory tzw. „Pól Obor-
* skich” - zatwierdzonego uchwałą nr

320/11/45/2002 Rady Miejskiej Konstancin-
Jeziorna z dnia 6 maja 2002r.;

4) sołectwa Parcela - zatwierdzonego uchwałą

nr 186/I/30/96 Rady Miasta i Gminy w Kon-
stancin-Jeziorna z dnia 8 lipca 1996r.

których granice są oznaczone na rysunku pla-
nu, o którym mowa w ust. 2.

4, Uchwała obejmuje część tekstową z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz:

0 rysunek planu, o którym mowa w ust. 2,
stanowiący załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposokie realizacji oraz o
zasadach finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej ustalonych w pła-

nie, które należą do zadań własnych gminy,
jako załącznik nr 3.
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UCHWAŁANr 538/1V/34/2006

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN JEZIORNA

z dnia 23 maja 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy drogi nr 724
wraz z terenami przylegtymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu I zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz

w wykonaniu uchwały nr 112/IV/8/2003 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września
2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania  prze-

strzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z tere-
nami przyległymi, Rada Miejska Konstancin Je-
ziorna postanawia, co następuje:

81.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z

terenami przyległymi, po stwierdzeniu jego zgod-
ności z ustaleniami studium uwarunkowańi kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą
nr 97/1Il1/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 grudnia 1999r.

Rozdział|
Przedmiot i zakres obowiązywania planu

8 2.

1. Plan obejmuje obszar wyznaczony w załączni-

ku graficznym do uchwały nr 112/1V/8/2003 Ra-
dy Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22
września 2003r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego o którym mowa w 58 1.

2. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu sporządzonym w skali
1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały (rysunki nr 1 - 4 );

3. Obszar planu, o którym mowa w ust. 1 obej-
muje fragmenty obszarów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego:

1) wsi Bielawa - zatwierdzonego uchwałą nr
360/I1/56/98 Rady Miejskiej Konstancin- Je-

ziorna z dnia 18 czerwca 1998r.;

2) osiedla Mirków i terenów przyległych - za-
twierdzonego uchwałą nr 413/II/51/2002

. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
24 września 2002r.;

3) części terenów wsi Obory tzw. „Pól Obor-
* skich” - zatwierdzonego uchwałą nr

320/11/45/2002 Rady Miejskiej Konstancin-
Jeziorna z dnia 6 maja 2002r.;

4) sołectwa Parcela - zatwierdzonego uchwałą

nr 186/I/30/96 Rady Miasta i Gminy w Kon-
stancin-Jeziorna z dnia 8 lipca 1996r.

których granice są oznaczone na rysunku pla-
nu, o którym mowa w ust. 2.

4, Uchwała obejmuje część tekstową z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz:

0 rysunek planu, o którym mowa w ust. 2,
stanowiący załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposokie realizacji oraz o
zasadach finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej ustalonych w pła-

nie, które należą do zadań własnych gminy,
jako załącznik nr 3.
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UCHWAŁANr 538/1V/34/2006

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN JEZIORNA

z dnia 23 maja 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy drogi nr 724
wraz z terenami przylegtymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu I zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz

w wykonaniu uchwały nr 112/IV/8/2003 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września
2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania  prze-

strzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z tere-
nami przyległymi, Rada Miejska Konstancin Je-
ziorna postanawia, co następuje:

81.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z

terenami przyległymi, po stwierdzeniu jego zgod-
ności z ustaleniami studium uwarunkowańi kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą
nr 97/1Il1/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 grudnia 1999r.

Rozdział|
Przedmiot i zakres obowiązywania planu

8 2.

1. Plan obejmuje obszar wyznaczony w załączni-

ku graficznym do uchwały nr 112/1V/8/2003 Ra-
dy Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22
września 2003r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego o którym mowa w 58 1.

2. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu sporządzonym w skali
1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały (rysunki nr 1 - 4 );

3. Obszar planu, o którym mowa w ust. 1 obej-
muje fragmenty obszarów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego:

1) wsi Bielawa - zatwierdzonego uchwałą nr
360/I1/56/98 Rady Miejskiej Konstancin- Je-

ziorna z dnia 18 czerwca 1998r.;

2) osiedla Mirków i terenów przyległych - za-
twierdzonego uchwałą nr 413/II/51/2002

. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
24 września 2002r.;

3) części terenów wsi Obory tzw. „Pól Obor-
* skich” - zatwierdzonego uchwałą nr

320/11/45/2002 Rady Miejskiej Konstancin-
Jeziorna z dnia 6 maja 2002r.;

4) sołectwa Parcela - zatwierdzonego uchwałą

nr 186/I/30/96 Rady Miasta i Gminy w Kon-
stancin-Jeziorna z dnia 8 lipca 1996r.

których granice są oznaczone na rysunku pla-
nu, o którym mowa w ust. 2.

4, Uchwała obejmuje część tekstową z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz:

0 rysunek planu, o którym mowa w ust. 2,
stanowiący załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposokie realizacji oraz o
zasadach finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej ustalonych w pła-

nie, które należą do zadań własnych gminy,
jako załącznik nr 3.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178 - 35354 - Poz. 6940,6941

UCHWAŁANr 538/1V/34/2006

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN JEZIORNA

z dnia 23 maja 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy drogi nr 724
wraz z terenami przylegtymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu I zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz

w wykonaniu uchwały nr 112/IV/8/2003 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września
2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania  prze-

strzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z tere-
nami przyległymi, Rada Miejska Konstancin Je-
ziorna postanawia, co następuje:

81.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z

terenami przyległymi, po stwierdzeniu jego zgod-
ności z ustaleniami studium uwarunkowańi kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą
nr 97/1Il1/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 grudnia 1999r.

Rozdział|
Przedmiot i zakres obowiązywania planu

8 2.

1. Plan obejmuje obszar wyznaczony w załączni-

ku graficznym do uchwały nr 112/1V/8/2003 Ra-
dy Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22
września 2003r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego o którym mowa w 58 1.

2. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu sporządzonym w skali
1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały (rysunki nr 1 - 4 );

3. Obszar planu, o którym mowa w ust. 1 obej-
muje fragmenty obszarów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego:

1) wsi Bielawa - zatwierdzonego uchwałą nr
360/I1/56/98 Rady Miejskiej Konstancin- Je-

ziorna z dnia 18 czerwca 1998r.;

2) osiedla Mirków i terenów przyległych - za-
twierdzonego uchwałą nr 413/II/51/2002

. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
24 września 2002r.;

3) części terenów wsi Obory tzw. „Pól Obor-
* skich” - zatwierdzonego uchwałą nr

320/11/45/2002 Rady Miejskiej Konstancin-
Jeziorna z dnia 6 maja 2002r.;

4) sołectwa Parcela - zatwierdzonego uchwałą

nr 186/I/30/96 Rady Miasta i Gminy w Kon-
stancin-Jeziorna z dnia 8 lipca 1996r.

których granice są oznaczone na rysunku pla-
nu, o którym mowa w ust. 2.

4, Uchwała obejmuje część tekstową z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz:

0 rysunek planu, o którym mowa w ust. 2,
stanowiący załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposokie realizacji oraz o
zasadach finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej ustalonych w pła-

nie, które należą do zadań własnych gminy,
jako załącznik nr 3.



Dziennik Urzedowy
WojewÖdztwa Mazowieckiego Nr 17B - 35355 -

Przedmiotem planu jogt przeznaczenio terenu na
potrzeby realizacii celu publicznego jakim jest
projektowana droga klasy GP I G (stanowiqca
obwodnice miasta Konstancin —Jezlorna, a Jed.
noczeånie nowy przebieg drogi wojewådzkioj nr
724 w gminie Konstancin —Jeziorna) zwana dalej
Obwodnica, oraz uotalonic warunköW Joj realizOcJi,
a takie ustalenie przeznaczenia teren6w do niøj
przylegiych w granicach ustalonych w 5 2 ust 2
wraz z okreåleniem zasad zagogpodarowania i
sposobu obslugi tych terenOw w zakresie infra-
struktury technicznej i komunikacjl.

54.

. Dia obszaru o kt6rym mowa w 2 ust. 1 plan
okreila:

1) przeznaczenie terenåw Oroz zasady ich za-
gospodarowanio,

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przo•
Strzennogo.

3) zasady ochrony årodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzlctwa kulturowogo i
zabytkéw,

5) zasady ksztattowania przostrzehi pübllcz•
nych,

6) zasadv, warunki i standardy ksztattowania
zabudowy dla terenÖw przylegfych do ob-
wodnicy,

7) zasady obslugi terenöw przyloglych w
kresie komunikecji,

8) zasady obslugi terenåw przyteglych w za-
kresie infrastruktury technicznei.

56.

1. Ilekroé w dalszych przepisach niniøjszeJ uchwa-
ly Jest mowa o:

5)

6)

.7)

8)

9)

10)

11)

12)

1)

2)

3)

4)

Ptanie nale2y przez to rozumieé
miejscowego planu zagospodarowania
przgstrzennego, 0 ktOrym mowe w 1 ni-
nieJszeJ uchwaly;

Uchwale —naleiy przez to rozumieé niriiej,
szq uchwale, o ile z treéci przeplsu nie wy-
nika inaczej,•

Rysunku planu — przez to rozurnloé
rysunek planu na mapiø w gkali 1:2000
stanowiqcy zalqcznik nr 1 do uchwaly w
formie plansz ponumerowanych Od 1-4;
Terenie —naleiy przez to rozumieé teron 0
okreélonym przeznaczeniu lub o Odreb•
nych zasadach zagospodarowania. wy-

Poz 6941

dzielony na rysunku planu liniami rozgra-
niczajacymi;
Dzialce budowlanej —nale±y przoz to ro-
zumieé nieruchomoéé gruntowq lub dziai-
k' gruntu, ktOrej cechv geome-
tryczne, dostep do drogi publicznej oraz
wyposa±enio w urzadzenia infrastruktury
technicznej spelniajq wrymogi realizacji
obiokt6w budowlanych vry•nikajace z od-
rebnych przepisöw i aktéw prawa miej-
scowogo;

Dostepie do drogi publicznej — nale±y
przez to rozumieé moiliwoéé wjazdu i
zjazdu z tei drogi bezpoérednio, albo przez
droge wewnetrzna lub prZez ustanowienie
sfu2ebn0åci drogowei:
Przeznaczeniu podstawowym — nale±y
przez to rozurnioé przoznaczcnie, kt6re
przeWa±a na danym terenie i stanowi nie
mniej nil 60% powierzchni terenu;

Przeznaczeniu uzupeiniajqcym — naleiy
przez to rozumieé przeznaczenie inne
podstawowo, ktåre uzupelnia przeznacze-
nie podstawowe:
Powlerzchni biologicznie czynnej • nale±y
prZOZ to rozumieé grunt rodzimy oraz wo-
de powiorzchni0WQ na terenie dzialki bu-
dowlanej. a tak±e 50% Sumy nawierzchni
taras6w i stropodachöw - o powierzchni
nie mniejgzejnii 10m2- urzadzonvchjako
trwale trawniki lub kwietniki na podt02u
zapewniajacym im naturalna woaotacjo:

Maksymalnoj wysokoåci zabudowy —nale-
przez to rozumieé maksymalnq wyso-
obiektu mierzonq od poziomu terenu

do kalenicy;
Niéprzekraczalnej linii zabudowy nale*y
przez to rozumieé linie zabudowy z zaka-
zom przekroczenia jeJ Obiektami kubatu-
rowymi; dopuszcza sie stosowanie nieku-
$.turowych elementåw budynkåw wysu-
nietych wspomikowo do 1,2m;
Uslugach nieucia±liwych —nale±y przez to
rozurnieé dziafalnoéé z wykorzystaniem
urzQdzeh, kt6re spelniajq standardy 'ro-
dowiskowe i ktårej celern jest zaspakajanie
potrzeb miejscowej ludnoéci, a nie wytwa-
rzanie d6br materialnvch metodami prze-
myslowymi; usluoi 0 uciailiwoici (rÖwnie2
pod wzgledem halasu i zanieczyszczenia
powietrza) mieszczqcej sie w granicach
dzialki inwestora.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178 - 35355 -

83.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na

potrzeby realizacji celu publicznego jakim jest
projektowana droga klasy GP i G (stanowiąca
obwodnicę miasta Konstancin — Jeziorna, a jed-

nocześnie nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr
724 w gminie Konstancin — Jeziorna) zwana dalej
obwodnicą, oraz ustalenie warunków jej realizacji,

a także ustalenie przeznaczenia terenów do niej

przyległych w granicach ustalonych w 58 2 ust. 2
wraz z określeniem zasad zagospodarowania i
sposobu obsługi tych terenów w zakresie infra-

struktury technicznej i komunikacji.

8 4.

1. Dla obszaru o którym mowa w $ 2 ust. 1 plan

określa:

1) przeznaczenie terenów oraz zasady ich za- |

gospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrodyi kra-
jobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków,

5) zasady kształtowania przestrzeni Giblicz.
nych,

6) zasady, warunki i standardy kształtowania

zabudowy dla terenów przyległych dó ob-
wodnicy,

7) zasady obsługi terenów przyległych w28-

kresie komunikacji,

8) zasady obsługi terenów przyległych w za-

kresie infrastruktury technicznej.

85.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-

ły jest mowa o:

1) Planie - należy przez to rozumieć ustalenia

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, o którym mowa w $'1 ni-

niejszej uchwały;

2) Uchwale — należy przez to rozumieć niniej-

szą uchwałę,o ile z treści przepisu nie wy-

nika inaczej;

3) Rysunku planu — należy przez to rozumieć
rysunek planu na mapie w skali 1:2000
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały w
formie plansz ponumerowanych od 1- 4

4) Terenie — należy przez to rozumieć teren o
określonym przeznaczeniu lub o odręb-
nych zasadach zagospodarowania, wy-

5)

6)

7

8)

9)

Poz. 6941

dzielony na rysunku pianu liniami rozgra-
niczającymi;

Działce budowlanej — należy przez to ro-
zumieć nieruchomość gruntową lub dział-

kę gruntu, której wielkość, cechy geome-

tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogi realizacji

obiektów budowlanych wynikające z od-

rębnych przepisów i aktów prawa miej-

scowego;

Dostępie do drogi publicznej — należy

przez to rozumieć możliwość wjazdu i

zjazdu z tej drogi bezpośrednio, albo przez
drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie

służebności drogowej;

Przeznaczeniu podstawowym -— należy

;przez to rozumieć przeznaczenie, które
przeważa na danym terenie i stanowinie
mniej niż 60% powierzchni terenu;

Przeznaczeniu uzupełniającym — należy
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż
podstawowe, które uzupełnia przeznacze-

nie podstawowe;

Powierzchni biologicznie czynnej - należy
. przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wo-
dę. powierzchniową na terenie działki bu-

- dowlanej; a także 50% sumy nawierzchni

10)

11)

12)

tarasów i stropodachów - o powierzchni

nie mniejszej niż 10m? - urządzonych jako
trwałe trawniki lub kwietniki na podłożu
zapewniającym im naturalną wegetację;

Maksymalnej wysokości zabudowy — nałe-
ży przez to rozumieć maksymalną wyso-
kość obiektu mierzoną od poziomu terenu
do kalenicy;

Nieprzekraczalnej tinii zabudowy - należy

przez to rozumieć linię zabudowy z zaka-
zem przekroczenia jej obiektami kubatu-
rowymi; dopuszcza się stosowanie nieku-
baturowych elementów budynków wysu-
niętych wspornikowo do 1,2m;

Usługach nieuciążliwych — należy przez to

rozumieć działalność z wykorzystaniem

urządzeń, które spełniają standardy śŚro-
dowiskowei której celem jest zaspakajanie
potrzeb miejscowej ludności, a nie wytwa-
rzanie dóbr materialnych metodami prze-
mysłowymi; usługi o uciążliwości (również

pod względem hałasu i zanieczyszczenia

powietrza) mieszczącej się w granicach
działki inwestora.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178 - 35355 -

83.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na

potrzeby realizacji celu publicznego jakim jest
projektowana droga klasy GP i G (stanowiąca
obwodnicę miasta Konstancin — Jeziorna, a jed-

nocześnie nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr
724 w gminie Konstancin — Jeziorna) zwana dalej
obwodnicą, oraz ustalenie warunków jej realizacji,

a także ustalenie przeznaczenia terenów do niej

przyległych w granicach ustalonych w 58 2 ust. 2
wraz z określeniem zasad zagospodarowania i
sposobu obsługi tych terenów w zakresie infra-

struktury technicznej i komunikacji.

8 4.

1. Dla obszaru o którym mowa w $ 2 ust. 1 plan

określa:

1) przeznaczenie terenów oraz zasady ich za- |

gospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrodyi kra-
jobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków,

5) zasady kształtowania przestrzeni Giblicz.
nych,

6) zasady, warunki i standardy kształtowania

zabudowy dla terenów przyległych dó ob-
wodnicy,

7) zasady obsługi terenów przyległych w28-

kresie komunikacji,

8) zasady obsługi terenów przyległych w za-

kresie infrastruktury technicznej.

85.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-

ły jest mowa o:

1) Planie - należy przez to rozumieć ustalenia

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, o którym mowa w $'1 ni-

niejszej uchwały;

2) Uchwale — należy przez to rozumieć niniej-

szą uchwałę,o ile z treści przepisu nie wy-

nika inaczej;

3) Rysunku planu — należy przez to rozumieć
rysunek planu na mapie w skali 1:2000
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały w
formie plansz ponumerowanych od 1- 4

4) Terenie — należy przez to rozumieć teren o
określonym przeznaczeniu lub o odręb-
nych zasadach zagospodarowania, wy-

5)

6)

7

8)

9)

Poz. 6941

dzielony na rysunku pianu liniami rozgra-
niczającymi;

Działce budowlanej — należy przez to ro-
zumieć nieruchomość gruntową lub dział-

kę gruntu, której wielkość, cechy geome-

tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogi realizacji

obiektów budowlanych wynikające z od-

rębnych przepisów i aktów prawa miej-

scowego;

Dostępie do drogi publicznej — należy

przez to rozumieć możliwość wjazdu i

zjazdu z tej drogi bezpośrednio, albo przez
drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie

służebności drogowej;

Przeznaczeniu podstawowym -— należy

;przez to rozumieć przeznaczenie, które
przeważa na danym terenie i stanowinie
mniej niż 60% powierzchni terenu;

Przeznaczeniu uzupełniającym — należy
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż
podstawowe, które uzupełnia przeznacze-

nie podstawowe;

Powierzchni biologicznie czynnej - należy
. przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wo-
dę. powierzchniową na terenie działki bu-

- dowlanej; a także 50% sumy nawierzchni

10)

11)

12)

tarasów i stropodachów - o powierzchni

nie mniejszej niż 10m? - urządzonych jako
trwałe trawniki lub kwietniki na podłożu
zapewniającym im naturalną wegetację;

Maksymalnej wysokości zabudowy — nałe-
ży przez to rozumieć maksymalną wyso-
kość obiektu mierzoną od poziomu terenu
do kalenicy;

Nieprzekraczalnej tinii zabudowy - należy

przez to rozumieć linię zabudowy z zaka-
zem przekroczenia jej obiektami kubatu-
rowymi; dopuszcza się stosowanie nieku-
baturowych elementów budynków wysu-
niętych wspornikowo do 1,2m;

Usługach nieuciążliwych — należy przez to

rozumieć działalność z wykorzystaniem

urządzeń, które spełniają standardy śŚro-
dowiskowei której celem jest zaspakajanie
potrzeb miejscowej ludności, a nie wytwa-
rzanie dóbr materialnych metodami prze-
mysłowymi; usługi o uciążliwości (również

pod względem hałasu i zanieczyszczenia

powietrza) mieszczącej się w granicach
działki inwestora.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178 - 35355 -

83.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na

potrzeby realizacji celu publicznego jakim jest
projektowana droga klasy GP i G (stanowiąca
obwodnicę miasta Konstancin — Jeziorna, a jed-

nocześnie nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr
724 w gminie Konstancin — Jeziorna) zwana dalej
obwodnicą, oraz ustalenie warunków jej realizacji,

a także ustalenie przeznaczenia terenów do niej

przyległych w granicach ustalonych w 58 2 ust. 2
wraz z określeniem zasad zagospodarowania i
sposobu obsługi tych terenów w zakresie infra-

struktury technicznej i komunikacji.

8 4.

1. Dla obszaru o którym mowa w $ 2 ust. 1 plan

określa:

1) przeznaczenie terenów oraz zasady ich za- |

gospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrodyi kra-
jobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków,

5) zasady kształtowania przestrzeni Giblicz.
nych,

6) zasady, warunki i standardy kształtowania

zabudowy dla terenów przyległych dó ob-
wodnicy,

7) zasady obsługi terenów przyległych w28-

kresie komunikacji,

8) zasady obsługi terenów przyległych w za-

kresie infrastruktury technicznej.

85.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-

ły jest mowa o:

1) Planie - należy przez to rozumieć ustalenia

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, o którym mowa w $'1 ni-

niejszej uchwały;

2) Uchwale — należy przez to rozumieć niniej-

szą uchwałę,o ile z treści przepisu nie wy-

nika inaczej;

3) Rysunku planu — należy przez to rozumieć
rysunek planu na mapie w skali 1:2000
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały w
formie plansz ponumerowanych od 1- 4

4) Terenie — należy przez to rozumieć teren o
określonym przeznaczeniu lub o odręb-
nych zasadach zagospodarowania, wy-

5)

6)

7

8)

9)
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dzielony na rysunku pianu liniami rozgra-
niczającymi;

Działce budowlanej — należy przez to ro-
zumieć nieruchomość gruntową lub dział-

kę gruntu, której wielkość, cechy geome-

tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogi realizacji

obiektów budowlanych wynikające z od-

rębnych przepisów i aktów prawa miej-

scowego;

Dostępie do drogi publicznej — należy

przez to rozumieć możliwość wjazdu i

zjazdu z tej drogi bezpośrednio, albo przez
drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie

służebności drogowej;

Przeznaczeniu podstawowym -— należy

;przez to rozumieć przeznaczenie, które
przeważa na danym terenie i stanowinie
mniej niż 60% powierzchni terenu;

Przeznaczeniu uzupełniającym — należy
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż
podstawowe, które uzupełnia przeznacze-

nie podstawowe;

Powierzchni biologicznie czynnej - należy
. przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wo-
dę. powierzchniową na terenie działki bu-

- dowlanej; a także 50% sumy nawierzchni

10)

11)

12)

tarasów i stropodachów - o powierzchni

nie mniejszej niż 10m? - urządzonych jako
trwałe trawniki lub kwietniki na podłożu
zapewniającym im naturalną wegetację;

Maksymalnej wysokości zabudowy — nałe-
ży przez to rozumieć maksymalną wyso-
kość obiektu mierzoną od poziomu terenu
do kalenicy;

Nieprzekraczalnej tinii zabudowy - należy

przez to rozumieć linię zabudowy z zaka-
zem przekroczenia jej obiektami kubatu-
rowymi; dopuszcza się stosowanie nieku-
baturowych elementów budynków wysu-
niętych wspornikowo do 1,2m;

Usługach nieuciążliwych — należy przez to

rozumieć działalność z wykorzystaniem

urządzeń, które spełniają standardy śŚro-
dowiskowei której celem jest zaspakajanie
potrzeb miejscowej ludności, a nie wytwa-
rzanie dóbr materialnych metodami prze-
mysłowymi; usługi o uciążliwości (również

pod względem hałasu i zanieczyszczenia

powietrza) mieszczącej się w granicach
działki inwestora.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178 - 35355 -

83.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na

potrzeby realizacji celu publicznego jakim jest
projektowana droga klasy GP i G (stanowiąca
obwodnicę miasta Konstancin — Jeziorna, a jed-

nocześnie nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr
724 w gminie Konstancin — Jeziorna) zwana dalej
obwodnicą, oraz ustalenie warunków jej realizacji,

a także ustalenie przeznaczenia terenów do niej

przyległych w granicach ustalonych w 58 2 ust. 2
wraz z określeniem zasad zagospodarowania i
sposobu obsługi tych terenów w zakresie infra-
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5)

6)

7

8)

9)
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dzielony na rysunku pianu liniami rozgra-
niczającymi;

Działce budowlanej — należy przez to ro-
zumieć nieruchomość gruntową lub dział-

kę gruntu, której wielkość, cechy geome-

tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogi realizacji

obiektów budowlanych wynikające z od-

rębnych przepisów i aktów prawa miej-

scowego;

Dostępie do drogi publicznej — należy

przez to rozumieć możliwość wjazdu i

zjazdu z tej drogi bezpośrednio, albo przez
drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie

służebności drogowej;

Przeznaczeniu podstawowym -— należy

;przez to rozumieć przeznaczenie, które
przeważa na danym terenie i stanowinie
mniej niż 60% powierzchni terenu;

Przeznaczeniu uzupełniającym — należy
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż
podstawowe, które uzupełnia przeznacze-

nie podstawowe;

Powierzchni biologicznie czynnej - należy
. przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wo-
dę. powierzchniową na terenie działki bu-

- dowlanej; a także 50% sumy nawierzchni

10)

11)

12)

tarasów i stropodachów - o powierzchni

nie mniejszej niż 10m? - urządzonych jako
trwałe trawniki lub kwietniki na podłożu
zapewniającym im naturalną wegetację;

Maksymalnej wysokości zabudowy — nałe-
ży przez to rozumieć maksymalną wyso-
kość obiektu mierzoną od poziomu terenu
do kalenicy;

Nieprzekraczalnej tinii zabudowy - należy

przez to rozumieć linię zabudowy z zaka-
zem przekroczenia jej obiektami kubatu-
rowymi; dopuszcza się stosowanie nieku-
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niętych wspornikowo do 1,2m;

Usługach nieuciążliwych — należy przez to
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urządzeń, które spełniają standardy śŚro-
dowiskowei której celem jest zaspakajanie
potrzeb miejscowej ludności, a nie wytwa-
rzanie dóbr materialnych metodami prze-
mysłowymi; usługi o uciążliwości (również

pod względem hałasu i zanieczyszczenia

powietrza) mieszczącej się w granicach
działki inwestora.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178 - 35355 -

83.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na

potrzeby realizacji celu publicznego jakim jest
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nocześnie nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr
724 w gminie Konstancin — Jeziorna) zwana dalej
obwodnicą, oraz ustalenie warunków jej realizacji,

a także ustalenie przeznaczenia terenów do niej

przyległych w granicach ustalonych w 58 2 ust. 2
wraz z określeniem zasad zagospodarowania i
sposobu obsługi tych terenów w zakresie infra-

struktury technicznej i komunikacji.
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gospodarowania,
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strzennego,
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jobrazu kulturowego,
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zabytków,

5) zasady kształtowania przestrzeni Giblicz.
nych,
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8) zasady obsługi terenów przyległych w za-

kresie infrastruktury technicznej.

85.
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przestrzennego, o którym mowa w $'1 ni-

niejszej uchwały;
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dzielony na rysunku pianu liniami rozgra-
niczającymi;

Działce budowlanej — należy przez to ro-
zumieć nieruchomość gruntową lub dział-

kę gruntu, której wielkość, cechy geome-

tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogi realizacji

obiektów budowlanych wynikające z od-

rębnych przepisów i aktów prawa miej-

scowego;

Dostępie do drogi publicznej — należy

przez to rozumieć możliwość wjazdu i

zjazdu z tej drogi bezpośrednio, albo przez
drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie

służebności drogowej;

Przeznaczeniu podstawowym -— należy

;przez to rozumieć przeznaczenie, które
przeważa na danym terenie i stanowinie
mniej niż 60% powierzchni terenu;

Przeznaczeniu uzupełniającym — należy
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż
podstawowe, które uzupełnia przeznacze-

nie podstawowe;

Powierzchni biologicznie czynnej - należy
. przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wo-
dę. powierzchniową na terenie działki bu-

- dowlanej; a także 50% sumy nawierzchni

10)

11)

12)

tarasów i stropodachów - o powierzchni

nie mniejszej niż 10m? - urządzonych jako
trwałe trawniki lub kwietniki na podłożu
zapewniającym im naturalną wegetację;

Maksymalnej wysokości zabudowy — nałe-
ży przez to rozumieć maksymalną wyso-
kość obiektu mierzoną od poziomu terenu
do kalenicy;

Nieprzekraczalnej tinii zabudowy - należy

przez to rozumieć linię zabudowy z zaka-
zem przekroczenia jej obiektami kubatu-
rowymi; dopuszcza się stosowanie nieku-
baturowych elementów budynków wysu-
niętych wspornikowo do 1,2m;

Usługach nieuciążliwych — należy przez to

rozumieć działalność z wykorzystaniem

urządzeń, które spełniają standardy śŚro-
dowiskowei której celem jest zaspakajanie
potrzeb miejscowej ludności, a nie wytwa-
rzanie dóbr materialnych metodami prze-
mysłowymi; usługi o uciążliwości (również

pod względem hałasu i zanieczyszczenia

powietrza) mieszczącej się w granicach
działki inwestora.



Dziennik Urzedowy
WoiewödztwaMazowieckiegoNr 178 - 35356 -

1. NastepujQce oznaczenia graficzne na rysunku
planu obowiazuja Jako ugtalenia niniojszego
planu lub wynikajq z przepisåw odrebnych,
kt6re warunkujq przeznaczenio terenu i zasady
zagospodarowania:

1) granica obszaru Obietego planem,

2) linie rozgraniczajqce tereny 0 réinym Orzo.
znaczeniu lub rÖ*nych zasadach zagospoda•
rowania, w tym linie roagraniczajqce drég,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) ekrany akustyczne i ogrodzenia pelne,
6) oslony w postaci pasöw Zieleni w celu

Ochrony gleb i krajobrazu oraz kompensacji
przyrodniczei,

6) granice obszar6w chronionych, w tym:
a) granice Warszawskiego Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu

b) graniee otuliny Chojnowgkiego parku
Krajobrazowogo,

7) granice ochrony konserwatorsk/ej, w tym:
a) granice stanowisk archeologicznych

wraz z ich strefami ochronnymi,
b) konserwatorskie strefy archeologiczne,

8) oznaczenia literowe dotyczqce przeznacze-
nia terenÖw, w tym:

KDGP. KDG, KDZ, KDL, KDD, KDP - drog
publicznych,

KK —bocznicy kolejowej.

MN —zabudowy mioszkanlowej Jednoro-
dzinnej,

MN/U/UT • zabudowy mieszkanlowej i

RM —zabudowy zagrodowej,
RWIJ —zabudowy zagrodowej i uslugowel,
Ul —uslug utytecznoéci publicznej,
U —ustug innych,
UT —usfug turystykl i rekreacji,
U/UT,Ws —uslug turystyki i rekreacji, wod
powierzchniowych

US —uglug sportu i rekreacji toron pola
golfowego,

KGA—zaplecza eksploatacyjno-technlcznego
teren6w golfowych,
p —produkcji,

RIJ —obslugi produkcji w gospodargtwie
rolnym,
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LjfZP—uslug, Zieloni urzqdzonei,
ZP —zieleni urzqdzonej,

Zw —Zieleni na watach przeciwpowodzio-
wych rzeki Jeziorki,

— loånej,

RI —upraw rolnych,
R2—u±ytkÖw zielonych,
RI(ZI) —upraw rolnych i zieleni izolacyjnej,
RI (ZLZC)- zieleni leénej badi cmentarnej,
R2(Zl) —u*ytköw zielonych i zieleni izolacyj-

K—oczyszczalni SciekOw,

K/IJ/P/RU —oczyszczalni åciek6w, dziatalno.
ustugowei lub produkcyjnej,

Wsl —projektowanego zbiornika retencyj-
nego dia åclekåw opadowych,
Ws —wod otwartych (rzeki, jeziora, stawy,
kanafy, rowy melioracyjno).

9) granice obszar6w Objetych planami miej-
scowymi o kt6rych mowa w 5 2,

2. Oznaczeåiagraficzne na rvsunku planu nio-
vwmienione w ust. 1 majq charakter nieobo.
wiqzuJqcy i informacyjny.

Rozdzial II

Ustalenia ogålne w zakrøsie ksztaitowania
'adu przestrzennego oraz ochrony irodowiska

przyrodniczego i kulturowogo
57.

1. Ustala Siq zasady ksztaltowania ladu prze.
Strzennogo na Obszarze planu polegajqce na:
1)

2)

3)

uwzglQdnEanig ugtalonej nieprzekraczalnøj
linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.
stosowaniu ogrodzeh:
a) w ezeéci frontowej dzialki - a±urowych. o

maksymalnej wvsoko'ci 1,8m, z dopusz-
czeniem ogrodzeh na podrnuröwce 0
nieprzekraczalnej wysokoéci 60 cm. z za-
kazem realizacji ogrodzeh z prefabryka•
tow betonovry•ch, sytuowanych w liniach
rozgraniczajqcych, zgodnie z rysunkiom
planu,

b) na wybranych odcinkach Okreélonych na
rygunku planu ustala sic obowiQzek re-
alizacii Ogrodzeå pelnych.

ustalenlu zasad rozmiogzczenia reklam i
znakåw informacvinych, nie bedacych
kami drogowyrni:

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178

5 6.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku

planu obowiązują jako ustalenia niniejszego

planu lub wynikają z przepisów odrębnych,

które warunkują przeznaczenie terenu i zasady
zagospodarowania:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym brze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-

rowania, w tym linie rozgraniczające dróg,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) ekrany akustyczne i ogrodzenia pełne,

5) osłony w postaci pasów zieleni w celu
ochrony gleb i krajobrazu oraz kompensacji

przyrodniczej,

6) granice obszarów chronionych, w tym:

a) granice Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu

b) granice otuliny Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego,

7) granice ochrony konserwatorskiej, w tym:

a) granice stanowisk archeologicznych
wraz z ich strefami ochronnymi,

b) konserwatorskie strefy archeologiczne,

8) oznaczenia literowe dotyczące przeznacze-
nia terenów, w tym:

KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDP — dróg
publicznych,

KK — bocznicy kolejowej,

MN -— zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,

MN/U/UT - zabudowy mieszkaniowej i usłu-

gowej,
RM - zabudowy zagrodowej,

RM/U - zabudowy zagrodowej i usługowej,

U1 — usług użyteczności publicznej,

U - ustug innych,

UT - usług turystykii rekreacji,

U/UT/Ws - usług turystyki i rekreacji, wód
powierzchniowych

US - usług sportu i rekreacji - teren pola
golfowego,

KGA— zaplecza eksploatacyjno-technicznego
terenów pól golfowych,

P - produkcji,

RU = obsługi produkcji w gospodarstwie
rolnym,
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U/ZP - usług, zieleni urządzonej,

ZP - zieleni urządzonej,

Zw — zieleni na wałach przeciwpowodzio-
wychrzeki Jeziorki,

ZL zieleni leśnej,

R1 - upraw rolnych,

R2 - użytków zielonych,

R1(Z!) - upraw rolnychi zieleni izolacyjnej,

R1 (ZL,ZO)- zieleni leśnej bądź cmentarnej,

RZ(ZI) — użytków zielonych i zieleni izolacyj-
ne,

K = oczyszczalni ścieków,

K/U/P/RU - oczyszczalni ścieków, działalno-
ści usługowej lub produkcyjnej,

Ws1 - projektowanego zbiornika retencyj-

nego dla ścieków opadowych,

Ws — wód otwartych (rzeki, jeziora, stawy,
kanały, rowy melioracyjne).

9) granice obszarów objętych planami miej-
scowymio których mowa w $ 2,

. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie-

wymienione w ust. 1 mają charakter nieobo-

wiązujący i informacyjny.

RozdziałII
Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania

ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego

8 7,

1. Ustala się zasady kształtowania ładu prze-

strzennego na obszarze planu polegające na:

1) uwzględnianiu ustalonej nieprzekraczalnej
linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,

2) stosowaniu ogrodzeń:

a) w części frontowej działki - ażurowych, o

maksymalnej wysokości 1,8m, z dopusz-

czeniem ogrodzeń na podmurówce o
nieprzekraczalnej wysokości 60 cm,z za-
kazem realizacji ogrodzeń z prefabryka-
tów betonowych, sytuowanych w liniach
rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem
planu,

b) na wybranych odcinkach określonych na
rysunku planu ustała się obowiązek re-

alizacji ogrodzeń pełnych,

3) ustaleniu zasad rozmieszczenia reklam i
znaków informacyjnych, nie będących zna-
kami drogowymi:

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178

5 6.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku

planu obowiązują jako ustalenia niniejszego

planu lub wynikają z przepisów odrębnych,

które warunkują przeznaczenie terenu i zasady
zagospodarowania:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym brze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-

rowania, w tym linie rozgraniczające dróg,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) ekrany akustyczne i ogrodzenia pełne,

5) osłony w postaci pasów zieleni w celu
ochrony gleb i krajobrazu oraz kompensacji

przyrodniczej,

6) granice obszarów chronionych, w tym:

a) granice Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu

b) granice otuliny Chojnowskiego Parku
Krajobrazowego,

7) granice ochrony konserwatorskiej, w tym:

a) granice stanowisk archeologicznych
wraz z ich strefami ochronnymi,

b) konserwatorskie strefy archeologiczne,

8) oznaczenia literowe dotyczące przeznacze-
nia terenów, w tym:

KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDP — dróg
publicznych,

KK — bocznicy kolejowej,

MN -— zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,

MN/U/UT - zabudowy mieszkaniowej i usłu-

gowej,
RM - zabudowy zagrodowej,

RM/U - zabudowy zagrodowej i usługowej,

U1 — usług użyteczności publicznej,

U - ustug innych,

UT - usług turystykii rekreacji,

U/UT/Ws - usług turystyki i rekreacji, wód
powierzchniowych

US - usług sportu i rekreacji - teren pola
golfowego,

KGA— zaplecza eksploatacyjno-technicznego
terenów pól golfowych,

P - produkcji,

RU = obsługi produkcji w gospodarstwie
rolnym,
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U/ZP - usług, zieleni urządzonej,

ZP - zieleni urządzonej,

Zw — zieleni na wałach przeciwpowodzio-
wychrzeki Jeziorki,

ZL zieleni leśnej,

R1 - upraw rolnych,

R2 - użytków zielonych,

R1(Z!) - upraw rolnychi zieleni izolacyjnej,

R1 (ZL,ZO)- zieleni leśnej bądź cmentarnej,

RZ(ZI) — użytków zielonych i zieleni izolacyj-
ne,

K = oczyszczalni ścieków,

K/U/P/RU - oczyszczalni ścieków, działalno-
ści usługowej lub produkcyjnej,

Ws1 - projektowanego zbiornika retencyj-

nego dla ścieków opadowych,

Ws — wód otwartych (rzeki, jeziora, stawy,
kanały, rowy melioracyjne).
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Dziennik Urzedowy
Wo'ew6dztwaMazowieckiegoNr 178

a) w granicach obszaru chronionego krajo-
brazu, plan dopuszcza lokalizacjq reklam
I innych znakÖw informacyjnych, pod
warunkiem uzyskania zgody WoJew6dz-
klego Konserwatora Przyrody,

b) na terenach drog publicznych dopuszcza
sie lokalizacje reklam i znakéw informa-
cyjnyeh pod warunkiom nie stwarzania
Ograniczehw ruchu kolowym i pieszyrn,
po uzyskaniu stosownej zgody od zarzq•
dzajqcego drogq,

c) dopuszcza sie tablice informacyjno na to.
renach przeznaczonych pod zabudowe,
dotyczqce dzialalnoåci prowadzonej na
tych terenach.

58,

1. Ustala sle zasady ochrony {rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

b)
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urzadzeh podczyszczajqcych wody
opadowo z pasa drogowego proJekto.
wane] Obwodnicy przed odprowadze-
niem do odbiornikåw oraz budowe
zbiomika retencyjnego.

1)

2)

3)

Dla teren6w znajduJqcych sie w Obrebie
Warszawskiego Obszaru Chronionogo Kra-
jobrazu oraz w otulinie Chojnowskiego
parku Krajobrazowego obowiQzujQ przepi-
sy rozporzqdzeh Wojewody Mazowieckie.
go. oraz przepisy odrebne reguluJQco spo-
såb zagospodarowania Obszaréw chro-
nionych.
Plan ustala:

a) ochrone zbiorniköw wodnych, starorze-
cza i obszaréw wodnoblotnych,

b) ochrone stosunk6w wodnych poprzez
k zastosowania rozwiQzah

technicznych, kt6re zminimalizujQ
zmiany stosunkOw wodnych na tych
obszarach,

c) ochrone w6d podziemnych na tereriio
objetym wysokq ochronq G16wnego
Zbiomika W6d Podziomnych nr 222 DO.
lina CrodkowejWisiy. Inwestycjew tym
obszarze powinny bye realizowane przy
zastosowaniu wszelkich zabozpioczorh
technicznych dla ochrony irodowiska,
szczegölnie wåd podziomnych i po-
wierzchniowych,

d) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych
iciekÖw do w6d powierzchniowych lub
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywa.
nia Otwartych kanalOw éciøkowych.

Plan nakazuje wykonanie i wlaåciwq ekg-
ploatacje:

a) szczelnego systemu odprowadzania
w6d opadowvch z paga drogowego
proiektowanej Obwodnicy (kanalizacja
lub Otwarte uszczelnione rowy),

Plan ustala obowiqzek dokonania, przed
realizacJQ Obwodnicy, odpowicdnich
bezpieczeh lub przebudowy Istniejqcych
urzadzeh melloracyinvch w colu umoili-
Wienia prawidlowego funkcionowania SYS-
tomu na terenach sasiednich w uzgodnie-
niu z u2ytkownikiem tych urzqdzefi, na
koszt inwostora drogi.
Plan ustala koniecznoéé przelotenia odcin-
ka Kanalu Habdziöskiego w rejonie
towania obwodnicy z alica Wojska Pol-
skiego, zgodnle z rysunkiem planu. na
koszt inwestora drogi.
Plan nakazuie wprowadzenie wysokiei i
{rednioJ zicleni izolacyjnej w celu ograni.
czenia mo±liwoåci rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczeh komunikacyjnych.

Dla nastepujacych terenåw plan ustala
ochronc akustycznq:
a) RM. MN, iako teren6w przeznaczonych

pod zabudowq mioszkaniowq.
b) UT Jako terenOw przoznaczonych na ce-

rekrøacyjno- wypoczynkowe,
Dla obiektåw statego pobytu ludzi. znaidu-
jacych sio na terenach podlegajqcych
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a) w granicach obszaru chronionego krajo-

brazu, plan dopuszcza lokalizację reklam

I innych znaków informacyjnych, pod
warunkiem uzyskania zgody Wojewódz-
kiego Konserwatora Przyrody,

b) na terenach dróg publicznych dopuszcza
się lokalizację reklam i znaków informa-
cyjnych pod warunkiem nie stwarzania

ograniczeń w ruchu kołowym i pieszym,
po uzyskaniu stosownej zgody od zarzą-
dzającego drogą,

c) dopuszcza się tablice informacyjne na te-

renach przeznaczonych pod zabudowę,
dotyczące działalności prowadzonej na
tych terenach.

88,

1. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego: .

1) Dla terenów znajdujących się w obrębie

Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-

jobrazu oraz w otulinie Chojnowskiego
Parku Krajobrazowego obowiązują przepi-

sy rozporządzeń Wojewody Mazowieckie-

go, oraz przepisy odrębne regulujące.spo-

sób zagospodarowania obszarów chro-

nionych.

2) Płan ustala:

a) ochronę zbiorników wodnych, starorze-
cza i obszarów wodnobłotnych,

b) ochronę stosunków wodnych poprzez
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c) ochronę wód podziemnych na terenie
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Zbiornika Wód Podziemnych nr 222 Do-
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obszarze powinny być realizowane przy
zastosowaniu wszelkich zabezpieczeń
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szczególnie wód podziemnych. i po-
wierzchniowych,

d) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych lub
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywa-
nia otwartych kanałów ściekowych.

3) Plan nakazuje wykonanie i właściwą eks-

ploatację:

a) szczelnego systemu odprowadzania

wód opadowych z pasa drogowego
projektowanej obwodnicy (kanalizacja

lub otwarte uszczelnione rowy),

4)

5)

6)

7)

8)

Poz. 694.1
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zbiornika retencyjnego.

Plan ustala obowiązek dokonania, przed
realizacją obwodnicy, odpowiednich za-

bezpieczeń lub przebudowy istniejących

„urządzeń melioracyjnych w celu umożli-

wienia prawidłowego funkcjonowania sys-
temu na terenach sąsiednich w uzgodnie-

niu z użytkownikiem tych urządzeń, na
koszt inwestora drogi.

Plan ustala konieczność przełożenia odcin-
ka Kanału Habdzińskiego w rejonie skrzy-
żowania obwodnicy z ulicą Wojska Pol-

skiego, zgodnie z rysunkiem planu, na

koszt inwestora drogi.

Plan nakazuje wprowadzenie wysokiej i

średniej zieleni izolacyjnej w celu ograni-
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"nych z zakresu ochrony akustycznej

(np. wały ziemne, szyby dzwiękochłon-
ne),

c) przeprowadzenie poinwestycyjnych
badań, które wskażą ewentualną ko-

nieczność zastosowania dodatkowych

środków ochronnych,
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Dziennik Urzedowy
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geotechnicznych badah podlo*a w
zaprojektowania odpowiednich warunkéw
posadowienia Obwodnicy,

11) Na terenach przyleglych do obwodnicy
plan ustala obowiqzek zachowania walo-
row érodowiska przyrodniczego, przede
Wszystkim makgymalnogo zachowania
igtniejacoj zioloni wysokiej, pojedynczych
drzew, zadrzewieh årådpolnych przy•
droinych oraz Zieleni "gowel,

12) Plan ustala Obowiqzek zastosowania roz-
wiqzari technicznvch umoiliwiajacych
swobodne bezkolizyine przemieszczanie
sie dziko Eyjqcych zwierzat przez teren
obwodniey,

13) Plan ustala obowiqzek Ogrzewania lokal•
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59.

1. Ustala sie zasady ochrony dziodzictwa kuitu•
rowego. zabv.kåw oraz dåbr kuttury wspélcze.
snej polegaiQce na:
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67/39, 59-67/40, 59-67/41, 60-68/14, 60-68/5,
60-68/8) w formie Stref ochrony konserwa-
torskiej, oznaczonych na rysunku planu
granica i numerem ewidencylnym oraz kon-
serwatorskich Stref archeologicznych, ozna-
czonych litera A, poprzez:

a) obowiqzek uzyskania przez wlaåciwe or-
gany samorzqdowe, od woiewådzkiego
konserwatora zabytkåw —przed wyd..
niem pozwolenla na budowe lub zglo-
szeniem wlaéciwemu organowi —uzgod-
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na Obszarach konserwatorgkich Stref
ochrony archeologicznej obowiqzek
przeprowadzenia (na koszt osoby fizycz-
nej lub jodnostki organizacyinei zamie-
rzajqcej finansowaé roboty budowlanø)
badah archeologicznych oraz wykonania
ich dokumentecji, poprzedzajacych reali-
zacie inwestvcji oraz zmiany w zagospo-
darowanlu terenu,

2)

d) przed rozpoczeciom badah archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od wo-
jewådzkiego konsorwatora zabytkOw po-
zwolenia na ich prowadzenie.

ochroniø pomnika Bohater6w Powstania
Styczniowogo z 1863 roku —miejsca pamieci
i kultu poprzez:
a) odtworzenie lokalizacji pomnika na miej-

scu wskazanym na rysunku planu,
bj peeprowadzeniebadah archeologicz-

nych w mieiscu Obecnej lokalizacji po-
mnika,

c) odpowiednio zagogpodarowanie nowej
lokallzaeji pornnika, ktÖra powinna
uwzglqdniaé jogo ochrone. ewentuatnq
odnowe oraz prawidlowq ekspozycie w
terenie.

s 10.

1. Ustala sle nastepujqce wymagania wynikajace
z potrzeb ksztaltowonia przestrzeni publicz-

1) Plan naktada•na inwestor6w i zarzadce dro-
gil Obowiqzek starannego i estetycznego
urzqdzenia terenu a na Obszarach przyrod-
niczo •chronionych obowiazok maksymalne-
go ograniczenia towarzyszqcej drodze infra-
struktury do niezbqdnej, tj. znak6w drogo.
wych oraz oåwietlenia.

2) Na wskazanych Odcinkach plan, zgodnie z
rysunkiem, ustala obowiqzek realizacji ekra-
now akustycznych i pasåw zioleni w celu
ochrony przed halasem komunikacyjnyrn,
ochrony gleb i krajobrazu Oraz kompensacji
przyrodniczej.

Rozdziaf Ill
Ustalenia dla obwodnicy

Ustalenia Og61ne
dla rozwiqzah projektowanej Obwodnicy

511,

Dla projektowanej obwodnicy, plan ustala
klage;

— GP • g16wna ruchu przyåpieszone-
go, na •odcinku od granicy administracyj•
nej miasta stolecznego Warszawy do

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

11)

12)

13)

14)

geotechnicznych badań podłoża w ćelu

zaprojektowania odpowiednich warunków
posadowienia obwodnicy,

Na terenach przyległych do obwodnicy

plan ustala obowiązek zachowania walo-

rów środowiska przyrodniczego, przede
wszystkim maksymalnego zachowania
istniejącej zieleni wysokiej, pojedynczych

drzew, zadrzewień śródpolnych i przy-
drożnych oraz zieleni lęgowej,

Plan ustala obowiązek zastosowania roz-

wiązań technicznych umożliwiających

swobodne bezkolizyjne przemieszczanie

się dziko żyjących zwierząt przez teren

obwodnicy,

Plan ustala obowiązek ogrzewania lokal-

nego budynków na terenach przyległych

do projektowanej trasy ze źródeł ekolo-.
gicznie czystych takich jak np. energia
elektryczna, gaz przewodowy lub z butli,
olej opałowy niskosiarkowy do 0,3% oraz
inne ekologiczne nośniki energii,

Plan ustala obowiązek gromadzenia i se-

lekcji odpadów na posesjach w urządze-
niach przystosowanych do ich gromadze-
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89.

1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego, zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej polegające na:
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nowisk archeologicznych o numerach ewi-
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60-68/8) w formie stref ochrony konserwa-
torskiej,j oznaczonych na rysunku planu

granicą i numerem ewidencyjnym oraz kon-

serwatorskich stref archeologicznych, ozna-

czonych literą A, poprzez:

a) obowiązek uzyskania przez właściwe or-

gany samorządowe, od wojewódzkiego
konserwatora zabytków — przed wyda-
niem pozwolenia na budowę lub zgło-
szeniem właściwemu organowi — uzgod-
nienia wszelkich planowanych budów
obiektów budowlanych, wiążących się z
wykonywaniem prac ziemnych,

b) obowiązek uzgadniania z wojewódzkim
konserwatorem zabytków poszukiwania,
rozpoznawania i wydobywania kopalin
oraz budowy urządzeń wodnych i regu-
lacji wód,
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2)
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nej lub jednostki organizacyjnej zamie-

rzającej finansować roboty budowlane)
badań archeologicznych oraz wykonania
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„ darowaniuterenu,

d) przed rozpoczęciem badań archeologicz-
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nych w miejscu obecnej lokalizacji po-
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c) odpowiednie zagospodarowanie nowej
lokalizacji pomnika, która powinna

uwzględniać jego ochronę, ewentualną

odnowę oraz prawidłową ekspozycję w
. terenie.
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konserwatorem zabytków poszukiwania,
rozpoznawania i wydobywania kopalin
oraz budowy urządzeń wodnych i regu-
lacji wód,
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2)

Poz. 6941

c) na obszarach konserwatorskich stref

ochrony archeologicznej obowiązek
przeprowadzenia (na koszt osoby fizycz-

nej lub jednostki organizacyjnej zamie-

rzającej finansować roboty budowlane)
badań archeologicznych oraz wykonania
ich dokumentacji, poprzedzających reali-
zację inwestycji oraz zmiany w zagospo-

„ darowaniuterenu,

d) przed rozpoczęciem badań archeologicz-

nych wymagane jest uzyskanie od wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków po-
zwolenia na ich prowadzenie.

ochronie pomnika Bohaterów Powstania

Styczniowego z 1863 roku — miejsca pamięci
i kultu poprzez:

a) odtworzenie lokalizacji pomnika na miej-

scu wskazanym na rysunku planu,

b przeprowadzenie badań  archeołogicz-
nych w miejscu obecnej lokalizacji po-
mnika,

c) odpowiednie zagospodarowanie nowej
lokalizacji pomnika, która powinna

uwzględniać jego ochronę, ewentualną

odnowę oraz prawidłową ekspozycję w
. terenie.

8 10.

1. Ustala się następujące wymagania wynikające

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-

nych:

1) Plan nakłada'na inwestorów i zarządcę dro-

2)

gi, obowiązek starannego i estetycznego

urządzenia terenu a na obszarach przyrod-

niczo:chronionych obowiązek maksymalne-

go ograniczenia towarzyszącej drodze infra-
struktury do ńiezbędnej, tj. znaków drogo-
wych oraz oświetlenia,

Na wskazanych odcinkach plan, zgodnie z
rysunkiem, ustala obowiązek realizacji ekra-

nów akustycznych i pasów zieleni w celu

ochrony przed hałasem komunikacyjnym,
ochrony gleb i krajobrazu oraz kompensacji
przyrodniczej.

RozdziałIII
Ustalenia dla obwodnicy Illa

Ustalenia ogólne
dla rozwiązań projektowanej obwodnicy

EACH

1. Dla projektowanej obwodnicy, plan ustala
klasę:

—- GP - droga główna ruchu przyśpieszone-

go, na'odcinku od granicy administracyj-
nej miasta stołecznego Warszawy do



Dziennik Urzedowv
Wojew6dztwa Mazowieckiogo Nr 178

2.

3.

4.

5.

6.

skrzyiowania z projektowanq drogq KDGP
wschOd —zachåd relacji Nadarzyn —Wiq-

G • droga g16wna, na pozogtalym odcinku
do granicy z gminq Géra Kalwaria.

Plan ustala linie rozgranlczajace Obwodnicy,
w tym skrzy20wah z drogami poprzecznymi,
okre'lone na podstawie przepisåw odreb-
nych Oraz wstepnej koncepcji jej rozwiQzania.

Plan ustala szerokoåé terenu Obwodnicy w
liniach rozgraniczaiacych zmiennq w grani-
cach od 35 do 60m z poszerzeniem w Obrebie
skrzy20wah i wezlOw, zgodnle z rysunkiem
planu.
W rejonach skrzy±owaå I wezlåw plan do-
puszcza dostosowanie wiolko'ci torenu prze•
znaczonego do zajccia do rozwiqzaå okre'lo•
nych w projekcle drogi, zgodnie z przepidami
Odrebnymi.
Plan ustala ograniczonq dostepnoåé komuni„
kacyjnq Obwodnicy, zgodnie z przepisami od-
rebnymi:

1) obstuga komunikacyjna teren6W przylega-
jQcych do obwodnicy moie Odbywaé sie
jedynie za poirednictwem istniejQcych i
projektowanych drog ni±szych klas, wlq.
czonych do obwodnicy tylko na skrzy±o.
waniach wyznaczonych lub dopuszczo-
nych w planie,

2) zagospodarowanie terenåw sesiadujQCych
z Obwodnica powinno uvvzgledniaé Jej
przebieg i skutki sasiedztwa, miedzy in.
nymi zakaz podzialOw gruntåw skutkujq.
cych konioczn0éciQ urzadzania z Obwodni-
cy zjazd6w oraz zakaz realizacji zabudowy
na terenach przvleglych oznaczonych na
rysunku planu symbolami: RI, R2, US, ZL
zw, KG,'L U/ZP, zp, RI(ZI), RI (ZL,ZC),
R2(Zl).

Ustala sie przekråj poprzeczny Obwodnicy
jako dwujezdniovo• —tj. dwie jezdnie jedno•
kierunkowe rozdzielono pasem dzielqcym,
przy czym:

1) przyjmuje sie jako zasade przekréj drogo-
tj. jezdnie z poboczami i rowami od-

wadniajqcymi,
2) w sasiedztwiø toren6w zabudowanych

dopuszcza zastosowanie przekroju
u licznogo.

3) wzdlut Obwodnicy dopuszcza moil-
woéé prowadzenia écie±ki rowerowoJ,

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie realizacJe drog dojazdowych do

• 35359 -

7.

8.

10.

Poz. 6941

odcietych obwodnicq w liniach rozgrani•
czajqcych Obwodnicy,

Ustala sie zasade usytuowania wysokoécio.
Wego obwodnicy w nawiqzaniu do uksztalto-
wania terenu za wyjqtkiem przekraczania
bocznicy koleiowei, rzeki Jeziorki, Orazskrzy-
towafi dwupoziomowych.
Plan dopuszcza etapowq realizacjq obwodni.
cy w zakresiø: dlugoåci realizacji odcinkbw,
liczby Jezdni oraz skrzy±owaå.

Plan dopuszcza na terenach wymienionvch w
ust. 5 pkt 2 lokalizacie urzqdzerh zwiazanych z
odwodnieniom Obwodnicy oraz z obsIugQ
komunikacyjnq terenåw odcietych obwodni-
ca. od dotychczasowego dojazdu w zakresie
okreélonym w projekcie drogi.
Plan ustala zastosowanie sygnalizacji 'wietl.
nej na skrzy±owaniach z drogami poprzecz-
nymi w zakresie okreélonym w projekcie dro-

111b.Ustalenia w zakresle
infrastruktury technicznej

Ustalenia w zakresie odwodnienia Obwodnicy

2.

Dla zapewnienia wysokiej ochrony w6d pod-
ziemnych w utworach czwartorzedowych
zblornika Dolinv Srodkowej Wisly GIOwny
Zbiornik W6d Podziemnych nr 222 z uwagi
na brak naturalnei izolacji przed zanieczysz-
czeniami i ptytkie wystepowanie wod grun-
towych ustala sie na calym odclnku drogi
szczelny system odwodnienia z dopuszczo-
niem odprowadzania splywÖw opadowvch i

poprzez:

1) Szczelne rowy drogowe na Odcinkach
przebiegajqcych poza terenami zurbani-
zowanvmi, Oraz rowy trawiaste, ktåre mo-
gq stosowane jedynie w miejscach.
gdzie nie ma bezpoåredniego zagro±enia
przenikaniem zanieczyszczeh do wod pod-
ziemnych,

2) kanalizacjQ deszczowa mo±liwQ do realiza-
cli na odclnku przebieqajacym w sqsiedz-
twie terenéw zabudowanvch, oraz w rejo-
nie ObioktÖw inlynierskich,

Stosowane rozwiqzania techniczne w zakresie
odwodniønia nie moga wplyvvaé na zmiane
jakoéci. oraz iloåci wåd w u*ytkowych pozio-
mach wodonoånych i powinny uniemoäiwiaé
przonikanio zanieczygzczoh do wod podziem-
nych a tak2e ograniczaé przenikanie substan-
cji niebezpiecznych, ktöre moglyby zagrozié
érodowisku wÖd podziemnych w sytuacJach
wywotanych wypadkami pojazdÖw.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178 - 35359 -

skrzyżowania z projektowaną drogą KDGP

wschód — zachód relacji Nadarzyn — Wią-

zowna, 7

—- G- droga główna, na pozostałym odcinku
do granicy z gminą Góra Kalwaria.

2. Plan ustała linie rozgraniczające obwodnicy,

w tym skrzyżowań z drogami poprzecznymi, |,
określone na podstawie przepisów odręb- 8.

nych oraz wstępnej koncepcji jej rozwiązania.

3. Plan ustala szerokość terenu obwodnicy w
liniach rozgraniczających zmienną w grani- 9.

cach od 35 do 60m z poszerzeniem w obrębie

skrzyżowań i węzłów, zgodnie z rysunkiem

płanu.

4. W rejonach skrzyżowań i węzłów plan do-
puszcza dostosowanie wielkości terenu prze-
znaczonego do zajęcia do rozwiązań określo- 10.
nych w projekcie drogi, zgodnie z przepisami
odrębnymi.

Poz. 6941

odciętych obwodnicą w liniach rozgrani-
czających obwodnicy,

Ustala się zasadę usytuowania wysokościo-
wego obwodnicy w nawiązaniu do ukształto-
wania terenu za wyjątkiem przekraczania

bocznicy kolejowej, rzeki Jeziorki, oraz skrzy-
żowań dwupoziomowych.

Plan dopuszcza etapową realizację obwodni-

cy w zakresie: długości realizacji odcinków,
liczby jezdni oraz skrzyżowań.

Plan dopuszcza na terenach wymienionych w
ust, 5 pkt 2 lokalizację urządzeń związanych z
„odwadnieniem obwodnicy oraz z obsługą

komunikacyjną terenów odciętych obwodni-

cą, od dotychczasowego dojazdu w zakresie
określonym w projekcie drogi.

Plan ustala zastosowanie sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniach z drogami poprzecz-

* hymi w zakresie określonym w projekcie dro-

5. Plan ustala ograniczoną dostępność komuni- gl.
kacyjną obwodnicy, zgodnie z przepisami od- Illb, Ustalenia w zakresie
rębnymi: | infrastruktury technicznej

1) obsługa komunikacyjna terenów przylega- Ustalenia w zakresie odwodnienia obwodnicy
jących do obwodnicy może odbywać się
jedynie za pośrednictwem istniejących i

projektowanych dróg niższych klas, włą-

czonych do obwodnicy tylko na skrzyżo-

waniach wyznaczonych lub dopuszczo-
nych w planie,

"1

2) zagospodarowanie terenów sąsiadujących
z obwodnicą powinno uwzględniać jej

przebieg i skutki sąsiedztwa, miedzy in-
nymi zakaz podziałów gruntów skutkują-
cych koniecznością urządzania z obwodni-

cy zjazdów oraz zakaz realizacji zabudowy
na terenach przyległych oznaczonych na

rysunku planu symbolami: R1, RZ, US, ZL,

Zw, KG/, U/ZP, ZP, R1(Zl), R1 (ŻL,ZO),
R2(Z!), Jo.

6. Ustala się przekrój poprzeczny obwodnicy

jako dwujezdniowy — tj. dwie jezdnie jedno-
kierunkowe rozdzielone pasem dzielącym,

przy czym:

1) przyjmuje się jako zasadę przekrój drogo- .
wy tj. jezdnie z poboczami i rowami od- 2.
wadniającymi,

2) w sąsiedztwie terenów zabudowanych
dopuszcza się zastosowanie przekroju
ulicznego,

3) wzdłuż obwodnicy dopuszcza się możli-

wość prowadzenia ścieżki rowerowej,

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza

się realizację dróg dojazdowych do pól

Dla zapewnienia wysokiej ochrony wód pod-
ziemnych w utworach czwartorzędowych

zbiornika Doliny Środkowej Wisły - Główny
Zbiornik Wód Podziemnych nr 222 - z uwagi
na brak naturalnej izolacji przed zanieczysz-

czeniami i płytkie występowanie wód grun-
towych ustala się na caiym odcinku drogi
szczelny system odwodnienia z dopuszcze-
niem odprowadzania spływów opadowych i

roztopowych poprzez:

1) szczelne rowy drogowe na odcinkach
przebiegających poza terenami zurbani-

zowanymi, oraz rowy trawiaste, które mo-

gą być stosowane jedynie w miejscach,
gdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia
przenikaniem zanieczyszczeń do wód pod-
ziemnych,

2) kanalizację deszczową możliwą do realiza-
cji na odcinku przebiegającym w sąsiedz-
twie terenów zabudowanych, oraz w rejo-
nie obiektów inżynierskich,

Stosowane rozwiązania techniczne w zakresie

odwodnienia nie mogą wpływać na zmianę
jakości, oraz ilości wód w użytkowych pozio-
mach wodonośnych i powinny uniemożliwiać
przenikanie zanieczyszczeń do wód podziem-

nych a także ograniczać przenikanie substan-
cji niebezpiecznych, które mogłyby zagrozić
środowisku wód podziemnych w sytuacjach
wywołanych wypadkami pojazdów.

Dziennik Urzędowy
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cach od 35 do 60m z poszerzeniem w obrębie

skrzyżowań i węzłów, zgodnie z rysunkiem

płanu.

4. W rejonach skrzyżowań i węzłów plan do-
puszcza dostosowanie wielkości terenu prze-
znaczonego do zajęcia do rozwiązań określo- 10.
nych w projekcie drogi, zgodnie z przepisami
odrębnymi.

Poz. 6941

odciętych obwodnicą w liniach rozgrani-
czających obwodnicy,

Ustala się zasadę usytuowania wysokościo-
wego obwodnicy w nawiązaniu do ukształto-
wania terenu za wyjątkiem przekraczania

bocznicy kolejowej, rzeki Jeziorki, oraz skrzy-
żowań dwupoziomowych.
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liczby jezdni oraz skrzyżowań.
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rysunku planu symbolami: R1, RZ, US, ZL,

Zw, KG/, U/ZP, ZP, R1(Zl), R1 (ŻL,ZO),
R2(Z!), Jo.

6. Ustala się przekrój poprzeczny obwodnicy

jako dwujezdniowy — tj. dwie jezdnie jedno-
kierunkowe rozdzielone pasem dzielącym,

przy czym:

1) przyjmuje się jako zasadę przekrój drogo- .
wy tj. jezdnie z poboczami i rowami od- 2.
wadniającymi,

2) w sąsiedztwie terenów zabudowanych
dopuszcza się zastosowanie przekroju
ulicznego,

3) wzdłuż obwodnicy dopuszcza się możli-

wość prowadzenia ścieżki rowerowej,

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza

się realizację dróg dojazdowych do pól

Dla zapewnienia wysokiej ochrony wód pod-
ziemnych w utworach czwartorzędowych

zbiornika Doliny Środkowej Wisły - Główny
Zbiornik Wód Podziemnych nr 222 - z uwagi
na brak naturalnej izolacji przed zanieczysz-

czeniami i płytkie występowanie wód grun-
towych ustala się na caiym odcinku drogi
szczelny system odwodnienia z dopuszcze-
niem odprowadzania spływów opadowych i

roztopowych poprzez:

1) szczelne rowy drogowe na odcinkach
przebiegających poza terenami zurbani-

zowanymi, oraz rowy trawiaste, które mo-

gą być stosowane jedynie w miejscach,
gdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia
przenikaniem zanieczyszczeń do wód pod-
ziemnych,

2) kanalizację deszczową możliwą do realiza-
cji na odcinku przebiegającym w sąsiedz-
twie terenów zabudowanych, oraz w rejo-
nie obiektów inżynierskich,

Stosowane rozwiązania techniczne w zakresie

odwodnienia nie mogą wpływać na zmianę
jakości, oraz ilości wód w użytkowych pozio-
mach wodonośnych i powinny uniemożliwiać
przenikanie zanieczyszczeń do wód podziem-

nych a także ograniczać przenikanie substan-
cji niebezpiecznych, które mogłyby zagrozić
środowisku wód podziemnych w sytuacjach
wywołanych wypadkami pojazdów.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178 - 35359 -

skrzyżowania z projektowaną drogą KDGP

wschód — zachód relacji Nadarzyn — Wią-

zowna, 7

—- G- droga główna, na pozostałym odcinku
do granicy z gminą Góra Kalwaria.

2. Plan ustała linie rozgraniczające obwodnicy,

w tym skrzyżowań z drogami poprzecznymi, |,
określone na podstawie przepisów odręb- 8.

nych oraz wstępnej koncepcji jej rozwiązania.

3. Plan ustala szerokość terenu obwodnicy w
liniach rozgraniczających zmienną w grani- 9.

cach od 35 do 60m z poszerzeniem w obrębie

skrzyżowań i węzłów, zgodnie z rysunkiem

płanu.

4. W rejonach skrzyżowań i węzłów plan do-
puszcza dostosowanie wielkości terenu prze-
znaczonego do zajęcia do rozwiązań określo- 10.
nych w projekcie drogi, zgodnie z przepisami
odrębnymi.

Poz. 6941

odciętych obwodnicą w liniach rozgrani-
czających obwodnicy,

Ustala się zasadę usytuowania wysokościo-
wego obwodnicy w nawiązaniu do ukształto-
wania terenu za wyjątkiem przekraczania

bocznicy kolejowej, rzeki Jeziorki, oraz skrzy-
żowań dwupoziomowych.

Plan dopuszcza etapową realizację obwodni-

cy w zakresie: długości realizacji odcinków,
liczby jezdni oraz skrzyżowań.

Plan dopuszcza na terenach wymienionych w
ust, 5 pkt 2 lokalizację urządzeń związanych z
„odwadnieniem obwodnicy oraz z obsługą

komunikacyjną terenów odciętych obwodni-

cą, od dotychczasowego dojazdu w zakresie
określonym w projekcie drogi.

Plan ustala zastosowanie sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniach z drogami poprzecz-

* hymi w zakresie określonym w projekcie dro-

5. Plan ustala ograniczoną dostępność komuni- gl.
kacyjną obwodnicy, zgodnie z przepisami od- Illb, Ustalenia w zakresie
rębnymi: | infrastruktury technicznej

1) obsługa komunikacyjna terenów przylega- Ustalenia w zakresie odwodnienia obwodnicy
jących do obwodnicy może odbywać się
jedynie za pośrednictwem istniejących i

projektowanych dróg niższych klas, włą-

czonych do obwodnicy tylko na skrzyżo-

waniach wyznaczonych lub dopuszczo-
nych w planie,

"1

2) zagospodarowanie terenów sąsiadujących
z obwodnicą powinno uwzględniać jej

przebieg i skutki sąsiedztwa, miedzy in-
nymi zakaz podziałów gruntów skutkują-
cych koniecznością urządzania z obwodni-

cy zjazdów oraz zakaz realizacji zabudowy
na terenach przyległych oznaczonych na

rysunku planu symbolami: R1, RZ, US, ZL,

Zw, KG/, U/ZP, ZP, R1(Zl), R1 (ŻL,ZO),
R2(Z!), Jo.

6. Ustala się przekrój poprzeczny obwodnicy

jako dwujezdniowy — tj. dwie jezdnie jedno-
kierunkowe rozdzielone pasem dzielącym,

przy czym:

1) przyjmuje się jako zasadę przekrój drogo- .
wy tj. jezdnie z poboczami i rowami od- 2.
wadniającymi,

2) w sąsiedztwie terenów zabudowanych
dopuszcza się zastosowanie przekroju
ulicznego,

3) wzdłuż obwodnicy dopuszcza się możli-

wość prowadzenia ścieżki rowerowej,

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza

się realizację dróg dojazdowych do pól

Dla zapewnienia wysokiej ochrony wód pod-
ziemnych w utworach czwartorzędowych

zbiornika Doliny Środkowej Wisły - Główny
Zbiornik Wód Podziemnych nr 222 - z uwagi
na brak naturalnej izolacji przed zanieczysz-

czeniami i płytkie występowanie wód grun-
towych ustala się na caiym odcinku drogi
szczelny system odwodnienia z dopuszcze-
niem odprowadzania spływów opadowych i

roztopowych poprzez:

1) szczelne rowy drogowe na odcinkach
przebiegających poza terenami zurbani-

zowanymi, oraz rowy trawiaste, które mo-

gą być stosowane jedynie w miejscach,
gdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia
przenikaniem zanieczyszczeń do wód pod-
ziemnych,

2) kanalizację deszczową możliwą do realiza-
cji na odcinku przebiegającym w sąsiedz-
twie terenów zabudowanych, oraz w rejo-
nie obiektów inżynierskich,

Stosowane rozwiązania techniczne w zakresie

odwodnienia nie mogą wpływać na zmianę
jakości, oraz ilości wód w użytkowych pozio-
mach wodonośnych i powinny uniemożliwiać
przenikanie zanieczyszczeń do wód podziem-

nych a także ograniczać przenikanie substan-
cji niebezpiecznych, które mogłyby zagrozić
środowisku wód podziemnych w sytuacjach
wywołanych wypadkami pojazdów.



Dziennik Urzqdowy
Wojew6dztwa Mazowieckiego Nr 178

3.

4.

6.

6,

7.

8.

9.

10.

Wody opadowe z projektowanej drogi mogq
bye odprowadzane do wéd powierzchnio-
wych po uprzednim oczygzczeniu, w iloåci
zgodnie z obowiazujqcym rozporzQdzeniem w
sprawie warunkåw iakie nalety spelnié przy
wprowadzaniu 'ciekÖw do wÖd powierzch•
niowych lub do ziemi oraz w sprawie sub.
stancji szczegÖlnie szkodliwych d'a irodowi.

Przed katdym zrzutem éclek6w opadowyeh
do odbiornika ustala sie obowiazek zainsta-
lowania urzqdzenia oczyszczajqcego splywy
deszczowe, Szczegålowa lokalizacja urzqdzeh
Oraz ich rodzaj bedzie ustalony w dalszych
etapach projektowania obwodnicy.

Odbiomikami oczygzczonych wod opado-
wych mogq byé:

1) projektowany zbiornik retencyjny ozna.
czony Wsl, z odprowadzenlem wéd nad-
miarowych przez istniojqcq siec row6w
melioracyjnych w zlewni rzeki Wilanåwki;
dn0 i skarpy zbiornika winny bye uszczel-
niono,

2) rzeka Jeziorka i row prowadzqcy z terenu
zakladåw papierniczych do rzeki Jeziorki,

3) cieki i rowy melioracyjnø w zlewniach rzck
Wilanåwki, Joziorki Wisly, w tym Kanal
Habdzlåski i Kanal Brzeski.

4) Jezioro Cieciszewskie i Jezioro Gotdzie,
pod warunkiem zachowania co najmniej
dobowego czasu doplywu.

Odbiomiki (koryta clek6w) powinny prZY-
stosowane do przyjecia zwiekszonvch Odply-
wow z odwodnienia drogi, w przypadku nie-
wystarczajqcej przepustowoéci lub dia zaboz-
pieczenia odblornik6w przed przcclQ2eniem
ustala sie retencjonowanie gpfywåw desz-
czowych w uszczelnionych zbiomikach reten-
cyjnych lokalizowanych w pasie drogowym
Obwodnicy.

Kierowane do odblorniköw odplvwy nie mo.
ga powodowaé zak16cenia stosunköw wod-
nych na terenach sqgiednich.

Odcinki row6w kolidujace z proJektowanym
ukladem drogowym ustala sie do przebudo.
wy zapewniajqcej zachowanic istnlejqcego
relimu przeplywéw w siecl hydrograficznej.
ObowiQzuje zakaz odprowadzania 'ciokåw
opadovwch, nawet oczygzczonych do Wéd
podziemnych.
Dla Ochrony odbiornikéw, tj. ciokåw, jezlor i
row6w, przed doptywem substancji nioboz-
piecznych bedacych skutkami wypadkåw
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komunikacyjnych lub innych przyczyn ustala
sie obowiqzek instalowania na wylotach
urzqdzeh odcinaiqcych doplyw.
Na odprowadzenie oczyszczonych splywåw
deszczowych do vvåd na-
le±y uzyskae stosowne decyzie i uzgodnienia
(pozwolenia wodno-prawne).

13.

Ustalenia w zakresie oéwietlenia obwodnicy
1. Plan ustala Obowiqzek oåwietlenia proiektowa-

nej Obwodnicy na odcinku od granicy admini-
stracyjnej miasta stolecznego Warszawy -
dzielnicy Wilanöw do skrzyiowania z ul. Wol-
ska Polskiego - istniojQcQ droga wojow6dzkQ nr
721 oznaczonq symbolem KDZ,

2. Dopuszcza sie oéwietlenie obwodnicy na pozo-
Stalym Odcinku, w zale±noéci od potrzeb.

5 14.

Ustalenia dla uriadzeh Infrastruktury technicznej
kolidujacych z projektowanq obwodnicq
. Plan ustala potrzébe przebudowy istnieiqcych
sieci wodociqgowych przebiegajacych w dro-
dze wojøwådzkiej nr 868 przecinajqcych pas
drogov•ry' projektowanej Obwodnicy w rejonie
wsi Ciecigzew Oraz sieci wodociagowych ist-
niejqcych w drodze wojewödzkiej nr 734 i dro-
dze gminnei przecinajacych pas drogowy pro-
jektowanej Obwodnicy w rejonie wsi Kaweczyn
i Debéwka, zgodnie z Warunkami okroålonymi
przez zarzadzajqcego siociQ.

2. Plan ustala potrzebQ przebudowy kanalu sani-
tamego ttocznego przecinajqcago poprzecznie
pas drogowy we wsi Habdzin, zgodnie z wa-
runkami okreilonymi przez zarzqdzaiqcego sie-
ciq; do zachowania ustala sie Istnlejace w pasie
drogowym projektowanej Obwodnicy kanaiy
technologiczne oczyszczalni éciek6w i gminne
kanaly sanitarne niekolidujqce z pasem jezdni.
W miejscach kolizji projektowanej drogi z cie-3.
kami i rowami melioracyjnymi ustala sie ich
przcbudowe Oraz wykonanie przejéé wodnych
(mosty, przepusty) dia zachowania przeptywu
w sieci, zgodnie z warunkami ustalonvrni przez
organy gospodarki wodnej. Ustala sle przebu-
dowe odGinka Kanatu Habdzirhskiego w rejonie
ulicy Wojska Polskiego, z przeloteniem koryta
na wschodniq strone obwodnicy.
Ustala sie obowiQzek przebudowy rurociagOw4.

drenarskich kolidujacych z Obwodnicq lub
przecinajacych poprzecznie pas drogowy przez
wykonanie nowych zbieraczy i wykonanie
przepustOw d'a zapewnienia ciQgloåci prze-
ptywu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

3.

10.

Wody opadowe z projektowanej drogi mogą
być odprowadzane do wód powierzchnio-

wych po uprzednim oczyszczeniu, w ilości
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w

sprawie warunków jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód powierzch-
niowych lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowi-
ska.

Przed każdym zrzutem ścieków opadowych
do odbiornika ustala się obowiązek zainsta-

lowania urządzenia oczyszczającego spływy
deszczowe, Szczegółowa lokalizacja urządzeń

oraz ich rodzaj będzie ustalony w dalszych
etapach projektowania obwodnicy.

Odbiornikami oczyszczonych wód opado-

wych mogą być:

1) projektowany zbiornik retencyjny ozna-
czony Ws1, z odprowadzeniem wód nad-
miarowych przez istniejącą sieć rowów

melioracyjnych w zlewni rzeki Wilanówki;
dno i skarpy zbiornika winny być uszczel-
nione,

2) rzeka Jeziorka i rów prowadzący z terenu
zakładów papierniczych do rzeki Jeziorki,

3) cieki i rowy melioracyjne w zlewniach rzek
Wilanówki, Jeziorki i Wisły, w tym Kanał
Habdziński i Kanał Brzeski,

4) Jezioro Cieciszewskie i Jezioro Goździe,
pod warunkiem zachowania co najmniej

dobowego czasu dopływu.

Odbiorniki (koryta cieków) powinny być przy-
stosowane do przyjęcia zwiększonych odpły-

wów z odwodnienia drogi, w przypadku nie-

wystarczającej przepustowości lub dla zabez-

pieczenia odbiorników przed przeciążeniem

ustala się retencjonowanie spływów desz-

czowych w uszczelnionych zbiornikach reten-

cyjnych lokalizowanych w pasie drogowym
obwodnicy.

Kierowane do odbiorników odpływy nie mo-

gą powodować zakłócenia stosunków wod-
nych na terenach sąsiednich.

Odcinki rowów kolidujące z projektowanym
układem drogowym ustala się do przebudo-
wy zapewniającej zachowanie istniejącego

reżimu przepływów w sieci hydrograficznej.

Obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków
opadowych, nawet oczyszczonych do wód

podziemnych.

Dla ochrony odbiorników, tj. cieków,jezior i

rowów, przed dopływem substancji niebez-
piecznych będących skutkami wypadków
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komunikacyjnych lub innych przyczyn ustala
się obowiązek instalowania na wylotach

urządzeń odcinających dopływ.

. Na odprowadzenie oczyszczonych spływów

deszczowych do wód powierzchniowych, na-
leży uzyskać stosowne decyzje i uzgodnienia

(pozwolenia wodno-prawne).

5 13.

Ustalenia w zakresie oświetlenia obwodnicy

1. Plan ustala obowiązek oświetlenia projektowa-

nej obwodnicy na odcinku od granicy admini-

stracyjnej miasta stołecznego Warszawy -

dzielnicy Wilanów do skrzyżowania z ul. Woj-
ska Polskiego - istniejącą drogą wojewódzką nr
721 oznaczoną symbolem KDZ,

. Dopuszcza się oświetlenie obwodnicy na pozo-

stałym odcinku, w zależności od potrzeb.

$ 14.

Ustalenia dla urżądzeń infrastruktury technicznej
kolidujących z projektowaną obwodnicą

1. Plan ustala potrzebę przebudowy istniejących

sieci wodociągowych przebiegających w dro-
dze wojewódzkiej nr 868 przecinających pas

drogowy projektowanej obwodnicy w rejonie
wsi Cieciszew oraz sieci wodociągowych ist-
niejących w drodze wojewódzkiej nr 734 i dro-

dze gminnej przecinających pas drogowy pro-

jektowanej obwodnicy w rejonie wsi Kawęczyn
i Dębówka, zgodnie z warunkami określonymi
przez zarządzającego siecią.

Plan ustala potrzebę przebudowy kanału sani-
tarnego tłocznego przecinającego poprzecznie

pas drogowy wę wsi Habdzin, zgodnie z wa-

runkami określonymi przez zarządzającego sie-

cią; do zachowania ustala się istniejące w pasie

drogowym projektowanej obwodnicy kanały

technologiczne oczyszczalni ścieków i gminne

kanały sanitarne niekolidujące z pasem jezdni.

W miejscach kolizji projektowanej drogi z cie-
kami i rowami melioracyjnymi ustała się ich
przebudowę oraz wykonanie przejść wodnych

(mosty, przepusty) dla zachowania przepływu
w sieci, zgodnie z warunkami ustalonymi przez
organy gospodarki wodnej. Ustala się przebu-

dowę odcinka Kanału Habdzińskiego w rejonie

ulicy Wojska Polskiego, z przełożeniem koryta

na wschodnią stronę obwodnicy.

Ustala się obowiązek przebudowy rurociągów

drenarskich kolidujących z obwodnicą lub

przecinających poprzecznie pas drogowy przez

wykonanie nowych zbieraczy i wykonanie
przepustów: dla zapewnienia ciągłości prze-
pływu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

3.

10.

Wody opadowe z projektowanej drogi mogą
być odprowadzane do wód powierzchnio-

wych po uprzednim oczyszczeniu, w ilości
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w

sprawie warunków jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód powierzch-
niowych lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowi-
ska.

Przed każdym zrzutem ścieków opadowych
do odbiornika ustala się obowiązek zainsta-

lowania urządzenia oczyszczającego spływy
deszczowe, Szczegółowa lokalizacja urządzeń

oraz ich rodzaj będzie ustalony w dalszych
etapach projektowania obwodnicy.

Odbiornikami oczyszczonych wód opado-

wych mogą być:

1) projektowany zbiornik retencyjny ozna-
czony Ws1, z odprowadzeniem wód nad-
miarowych przez istniejącą sieć rowów

melioracyjnych w zlewni rzeki Wilanówki;
dno i skarpy zbiornika winny być uszczel-
nione,

2) rzeka Jeziorka i rów prowadzący z terenu
zakładów papierniczych do rzeki Jeziorki,

3) cieki i rowy melioracyjne w zlewniach rzek
Wilanówki, Jeziorki i Wisły, w tym Kanał
Habdziński i Kanał Brzeski,

4) Jezioro Cieciszewskie i Jezioro Goździe,
pod warunkiem zachowania co najmniej

dobowego czasu dopływu.

Odbiorniki (koryta cieków) powinny być przy-
stosowane do przyjęcia zwiększonych odpły-

wów z odwodnienia drogi, w przypadku nie-

wystarczającej przepustowości lub dla zabez-

pieczenia odbiorników przed przeciążeniem

ustala się retencjonowanie spływów desz-

czowych w uszczelnionych zbiornikach reten-

cyjnych lokalizowanych w pasie drogowym
obwodnicy.

Kierowane do odbiorników odpływy nie mo-

gą powodować zakłócenia stosunków wod-
nych na terenach sąsiednich.

Odcinki rowów kolidujące z projektowanym
układem drogowym ustala się do przebudo-
wy zapewniającej zachowanie istniejącego

reżimu przepływów w sieci hydrograficznej.

Obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków
opadowych, nawet oczyszczonych do wód

podziemnych.

Dla ochrony odbiorników, tj. cieków,jezior i

rowów, przed dopływem substancji niebez-
piecznych będących skutkami wypadków
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komunikacyjnych lub innych przyczyn ustala
się obowiązek instalowania na wylotach

urządzeń odcinających dopływ.

. Na odprowadzenie oczyszczonych spływów

deszczowych do wód powierzchniowych, na-
leży uzyskać stosowne decyzje i uzgodnienia

(pozwolenia wodno-prawne).

5 13.

Ustalenia w zakresie oświetlenia obwodnicy

1. Plan ustala obowiązek oświetlenia projektowa-

nej obwodnicy na odcinku od granicy admini-

stracyjnej miasta stołecznego Warszawy -

dzielnicy Wilanów do skrzyżowania z ul. Woj-
ska Polskiego - istniejącą drogą wojewódzką nr
721 oznaczoną symbolem KDZ,

. Dopuszcza się oświetlenie obwodnicy na pozo-

stałym odcinku, w zależności od potrzeb.

$ 14.

Ustalenia dla urżądzeń infrastruktury technicznej
kolidujących z projektowaną obwodnicą

1. Plan ustala potrzebę przebudowy istniejących

sieci wodociągowych przebiegających w dro-
dze wojewódzkiej nr 868 przecinających pas

drogowy projektowanej obwodnicy w rejonie
wsi Cieciszew oraz sieci wodociągowych ist-
niejących w drodze wojewódzkiej nr 734 i dro-

dze gminnej przecinających pas drogowy pro-

jektowanej obwodnicy w rejonie wsi Kawęczyn
i Dębówka, zgodnie z warunkami określonymi
przez zarządzającego siecią.

Plan ustala potrzebę przebudowy kanału sani-
tarnego tłocznego przecinającego poprzecznie

pas drogowy wę wsi Habdzin, zgodnie z wa-

runkami określonymi przez zarządzającego sie-

cią; do zachowania ustala się istniejące w pasie

drogowym projektowanej obwodnicy kanały

technologiczne oczyszczalni ścieków i gminne

kanały sanitarne niekolidujące z pasem jezdni.

W miejscach kolizji projektowanej drogi z cie-
kami i rowami melioracyjnymi ustała się ich
przebudowę oraz wykonanie przejść wodnych

(mosty, przepusty) dla zachowania przepływu
w sieci, zgodnie z warunkami ustalonymi przez
organy gospodarki wodnej. Ustala się przebu-

dowę odcinka Kanału Habdzińskiego w rejonie

ulicy Wojska Polskiego, z przełożeniem koryta

na wschodnią stronę obwodnicy.

Ustala się obowiązek przebudowy rurociągów

drenarskich kolidujących z obwodnicą lub

przecinających poprzecznie pas drogowy przez

wykonanie nowych zbieraczy i wykonanie
przepustów: dla zapewnienia ciągłości prze-
pływu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

3.

10.

Wody opadowe z projektowanej drogi mogą
być odprowadzane do wód powierzchnio-

wych po uprzednim oczyszczeniu, w ilości
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w

sprawie warunków jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód powierzch-
niowych lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowi-
ska.

Przed każdym zrzutem ścieków opadowych
do odbiornika ustala się obowiązek zainsta-

lowania urządzenia oczyszczającego spływy
deszczowe, Szczegółowa lokalizacja urządzeń

oraz ich rodzaj będzie ustalony w dalszych
etapach projektowania obwodnicy.

Odbiornikami oczyszczonych wód opado-

wych mogą być:

1) projektowany zbiornik retencyjny ozna-
czony Ws1, z odprowadzeniem wód nad-
miarowych przez istniejącą sieć rowów

melioracyjnych w zlewni rzeki Wilanówki;
dno i skarpy zbiornika winny być uszczel-
nione,

2) rzeka Jeziorka i rów prowadzący z terenu
zakładów papierniczych do rzeki Jeziorki,

3) cieki i rowy melioracyjne w zlewniach rzek
Wilanówki, Jeziorki i Wisły, w tym Kanał
Habdziński i Kanał Brzeski,

4) Jezioro Cieciszewskie i Jezioro Goździe,
pod warunkiem zachowania co najmniej

dobowego czasu dopływu.

Odbiorniki (koryta cieków) powinny być przy-
stosowane do przyjęcia zwiększonych odpły-

wów z odwodnienia drogi, w przypadku nie-

wystarczającej przepustowości lub dla zabez-

pieczenia odbiorników przed przeciążeniem

ustala się retencjonowanie spływów desz-

czowych w uszczelnionych zbiornikach reten-

cyjnych lokalizowanych w pasie drogowym
obwodnicy.

Kierowane do odbiorników odpływy nie mo-

gą powodować zakłócenia stosunków wod-
nych na terenach sąsiednich.

Odcinki rowów kolidujące z projektowanym
układem drogowym ustala się do przebudo-
wy zapewniającej zachowanie istniejącego

reżimu przepływów w sieci hydrograficznej.

Obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków
opadowych, nawet oczyszczonych do wód

podziemnych.

Dla ochrony odbiorników, tj. cieków,jezior i

rowów, przed dopływem substancji niebez-
piecznych będących skutkami wypadków
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komunikacyjnych lub innych przyczyn ustala
się obowiązek instalowania na wylotach

urządzeń odcinających dopływ.

. Na odprowadzenie oczyszczonych spływów

deszczowych do wód powierzchniowych, na-
leży uzyskać stosowne decyzje i uzgodnienia

(pozwolenia wodno-prawne).

5 13.

Ustalenia w zakresie oświetlenia obwodnicy

1. Plan ustala obowiązek oświetlenia projektowa-

nej obwodnicy na odcinku od granicy admini-

stracyjnej miasta stołecznego Warszawy -

dzielnicy Wilanów do skrzyżowania z ul. Woj-
ska Polskiego - istniejącą drogą wojewódzką nr
721 oznaczoną symbolem KDZ,

. Dopuszcza się oświetlenie obwodnicy na pozo-

stałym odcinku, w zależności od potrzeb.

$ 14.

Ustalenia dla urżądzeń infrastruktury technicznej
kolidujących z projektowaną obwodnicą

1. Plan ustala potrzebę przebudowy istniejących

sieci wodociągowych przebiegających w dro-
dze wojewódzkiej nr 868 przecinających pas

drogowy projektowanej obwodnicy w rejonie
wsi Cieciszew oraz sieci wodociągowych ist-
niejących w drodze wojewódzkiej nr 734 i dro-

dze gminnej przecinających pas drogowy pro-

jektowanej obwodnicy w rejonie wsi Kawęczyn
i Dębówka, zgodnie z warunkami określonymi
przez zarządzającego siecią.

Plan ustala potrzebę przebudowy kanału sani-
tarnego tłocznego przecinającego poprzecznie

pas drogowy wę wsi Habdzin, zgodnie z wa-

runkami określonymi przez zarządzającego sie-

cią; do zachowania ustala się istniejące w pasie

drogowym projektowanej obwodnicy kanały

technologiczne oczyszczalni ścieków i gminne

kanały sanitarne niekolidujące z pasem jezdni.

W miejscach kolizji projektowanej drogi z cie-
kami i rowami melioracyjnymi ustała się ich
przebudowę oraz wykonanie przejść wodnych

(mosty, przepusty) dla zachowania przepływu
w sieci, zgodnie z warunkami ustalonymi przez
organy gospodarki wodnej. Ustala się przebu-

dowę odcinka Kanału Habdzińskiego w rejonie

ulicy Wojska Polskiego, z przełożeniem koryta

na wschodnią stronę obwodnicy.

Ustala się obowiązek przebudowy rurociągów

drenarskich kolidujących z obwodnicą lub

przecinających poprzecznie pas drogowy przez

wykonanie nowych zbieraczy i wykonanie
przepustów: dla zapewnienia ciągłości prze-
pływu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

3.

10.

Wody opadowe z projektowanej drogi mogą
być odprowadzane do wód powierzchnio-

wych po uprzednim oczyszczeniu, w ilości
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w

sprawie warunków jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód powierzch-
niowych lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowi-
ska.

Przed każdym zrzutem ścieków opadowych
do odbiornika ustala się obowiązek zainsta-

lowania urządzenia oczyszczającego spływy
deszczowe, Szczegółowa lokalizacja urządzeń

oraz ich rodzaj będzie ustalony w dalszych
etapach projektowania obwodnicy.

Odbiornikami oczyszczonych wód opado-

wych mogą być:

1) projektowany zbiornik retencyjny ozna-
czony Ws1, z odprowadzeniem wód nad-
miarowych przez istniejącą sieć rowów

melioracyjnych w zlewni rzeki Wilanówki;
dno i skarpy zbiornika winny być uszczel-
nione,

2) rzeka Jeziorka i rów prowadzący z terenu
zakładów papierniczych do rzeki Jeziorki,

3) cieki i rowy melioracyjne w zlewniach rzek
Wilanówki, Jeziorki i Wisły, w tym Kanał
Habdziński i Kanał Brzeski,

4) Jezioro Cieciszewskie i Jezioro Goździe,
pod warunkiem zachowania co najmniej

dobowego czasu dopływu.

Odbiorniki (koryta cieków) powinny być przy-
stosowane do przyjęcia zwiększonych odpły-

wów z odwodnienia drogi, w przypadku nie-

wystarczającej przepustowości lub dla zabez-

pieczenia odbiorników przed przeciążeniem

ustala się retencjonowanie spływów desz-

czowych w uszczelnionych zbiornikach reten-

cyjnych lokalizowanych w pasie drogowym
obwodnicy.

Kierowane do odbiorników odpływy nie mo-

gą powodować zakłócenia stosunków wod-
nych na terenach sąsiednich.

Odcinki rowów kolidujące z projektowanym
układem drogowym ustala się do przebudo-
wy zapewniającej zachowanie istniejącego

reżimu przepływów w sieci hydrograficznej.

Obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków
opadowych, nawet oczyszczonych do wód

podziemnych.

Dla ochrony odbiorników, tj. cieków,jezior i

rowów, przed dopływem substancji niebez-
piecznych będących skutkami wypadków
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komunikacyjnych lub innych przyczyn ustala
się obowiązek instalowania na wylotach

urządzeń odcinających dopływ.

. Na odprowadzenie oczyszczonych spływów

deszczowych do wód powierzchniowych, na-
leży uzyskać stosowne decyzje i uzgodnienia

(pozwolenia wodno-prawne).

5 13.

Ustalenia w zakresie oświetlenia obwodnicy

1. Plan ustala obowiązek oświetlenia projektowa-

nej obwodnicy na odcinku od granicy admini-

stracyjnej miasta stołecznego Warszawy -

dzielnicy Wilanów do skrzyżowania z ul. Woj-
ska Polskiego - istniejącą drogą wojewódzką nr
721 oznaczoną symbolem KDZ,

. Dopuszcza się oświetlenie obwodnicy na pozo-

stałym odcinku, w zależności od potrzeb.

$ 14.

Ustalenia dla urżądzeń infrastruktury technicznej
kolidujących z projektowaną obwodnicą

1. Plan ustala potrzebę przebudowy istniejących

sieci wodociągowych przebiegających w dro-
dze wojewódzkiej nr 868 przecinających pas

drogowy projektowanej obwodnicy w rejonie
wsi Cieciszew oraz sieci wodociągowych ist-
niejących w drodze wojewódzkiej nr 734 i dro-

dze gminnej przecinających pas drogowy pro-

jektowanej obwodnicy w rejonie wsi Kawęczyn
i Dębówka, zgodnie z warunkami określonymi
przez zarządzającego siecią.

Plan ustala potrzebę przebudowy kanału sani-
tarnego tłocznego przecinającego poprzecznie

pas drogowy wę wsi Habdzin, zgodnie z wa-

runkami określonymi przez zarządzającego sie-

cią; do zachowania ustala się istniejące w pasie

drogowym projektowanej obwodnicy kanały

technologiczne oczyszczalni ścieków i gminne

kanały sanitarne niekolidujące z pasem jezdni.

W miejscach kolizji projektowanej drogi z cie-
kami i rowami melioracyjnymi ustała się ich
przebudowę oraz wykonanie przejść wodnych

(mosty, przepusty) dla zachowania przepływu
w sieci, zgodnie z warunkami ustalonymi przez
organy gospodarki wodnej. Ustala się przebu-

dowę odcinka Kanału Habdzińskiego w rejonie

ulicy Wojska Polskiego, z przełożeniem koryta

na wschodnią stronę obwodnicy.

Ustala się obowiązek przebudowy rurociągów

drenarskich kolidujących z obwodnicą lub

przecinających poprzecznie pas drogowy przez

wykonanie nowych zbieraczy i wykonanie
przepustów: dla zapewnienia ciągłości prze-
pływu.



Oziennik Urzedowy
Wo)ewödztwa Mazowieckiego Nr 178 • 35361 -

5. W miejscach kolizJi Obwodnlcy z gleciami: Olek-
troenergetycznq i telekomunikacyjnq ustala Siq
ich przebudowq lub odpowiednle zabezpiecze-
nie zgodnie z warunkami okreålonyml przoz
wiaéciwych zarzqdcÖw siecl.

6. W mieiscach kolizji z siociQ gazowq plan ustala:
1) gazociagi åredniego clånlenia, ktÖro W

niku budown,' obwodnicy znalazlyby sie pod
jezdniq, nale*y przenieåé w pas drogowy
poza jezdnie na koszt inwestora budowy,

2) koniecznoié zastosowania Odpowiednlego
zabezpieczenia istnicjqcych gazociqgåw
{redniego ciånienia, podczas prowadzenia
budowy ObwodnFcy, przed uszkodzenlem
przez cieiki sprzqt budowlany i samochody,

3) budowa i przebudowa gazociagåw zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami okreålajacymi
warunki techniczne jakim powinny odpo.
wiadaé sieci gazowe.

7. W miejscu kolizji projektowaneJobwodnicy z
istniejqcym gazociQgiem vwsokieÉo ciiniéhia
plan ustala koniecznoåé zastosowania odpo-
wiednicgo zabøzpleczenia gazociqgu zgodnio z
warunkami wynikajqcymi z przepisåw odreb.
nych.

8. W przypadku przejåé poprzecznych infrastruk-
turq techniczna przez trage obwodnicy, naleiy
zachowaé warunki wynikajqce z przepisOw od-
rebnych, Lokalizacja sieci w liniåch rozgrani-
czajacych projektowan0J drogi dopuszczalna
jest za zgodq i na warunkach zarzqdéydrogi
oraz zgodnio z przepigami Odrebnymi.

Illc. ustalenia szczeg610wo
dla projektowanoj obwodnicy

Odcinek 0-1 Od granlcy administracyinej miåsta
stolecznego Warszawy, do skrzyiowania z drogQ
Iokalna oznaczonego nr 1.

1. Dia terenu obwodnicy oznaczonego -na ry'sün-
ku planu symbolem 1 KDGP plan ustala:

1) klase drogi GP • droga glåwna ruchu przy-
spieszonego,

2) Szerokoåé w liniach rozgraniczajqcych
zmienna, od 35 m do Okolo 55 m rejönie
granicv administracyjnej, ZgOdnie
kiem planu,

3) przekrÖj poprzeczny obwodnicy gwujez-
dniovrv, tj. dwie jezdnie po dwa pasy. ruchu
kaida, rozdzielone pasem dzielQcym zaleca-
nej szerokoåci 5 m,

4) skrzyiowania:
a) nr O z uliCQWarszawskQ oznaczonq sym-

bolem KDG, dwupoziomowe z estakadQ

Poz 6941

w ciQgu projektowanej obwodnicy i ron-
dem pod estakada,polo*one czqåciowo
na obszarzo m St.Warszawy,

b) nr 1 z ulicq proiektowanQ oznaczona
KDI„ skanalizowane, czterowlotowe,

5) dla u'. Warszawskiei oznaczonej symbolem
KDG WschodniQ linie rozgraniczajqcq. zgod-
nie z rysunkiem planu,

6) realizacjq ekranÖw akustvcznych i pasbw
zialeni, na wskazanych Orientacyjnie odcin-

16.

Odcinek 1-2Odskrzy*owania oznaczonego nr 1 do
skrzyiowania z drogq powiatowq oznaczonego
nr2.

1. Dlå terenu Obwodnicy Oznaczonegona rysun-
ku planu gymbolem 1 KDGPplan ustala:
1)

2)

3)

5)

6)

klase drogi GP—droga glöwna ruchu przy-
spieszonego,

szerokoåe w liniach rozgraniczajacych 40 m,

przekr6i poprzeczny obwodnicy dwujez.
dniowy, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
ka2da, rozdzielone pasem dzielqcym o Zale-
canol szorokoåci 5 m,
skrzy±owanie nr 2 z drogq powiatowq ozna.
czorid symbolem KDZ, skanalizowane. czte-
rowlötowe,

realizacje ekran6w akustycznych i pasOw
Zieleni, na wskazanych orientacyjnie Odcin-
kach,

obowiqzek zapewnienia doiazdåw do dzia-
fek rotnych poloionych na terenie oznaczo-

na rysunku planu symbolem 2 R2 -
drogq dojazdowa prowadzonq w liniach
tozgraniCzajqcych obwodnicy.

517.

Odcinek 2-3 pd skrzytowania oznaczonego nr 2 do
skrzy*owprila z planowanq Obwodniq w ciagu
drogi wojewådzkiej nr 721, oznaczonego nr 3.
1. Dia toronu Obwodnicy oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 1KDGPplan ustala:
1) klaso drogl GP droga giOwna ruchu przp

épieszonego,
2) gzoroköié w liniach rozgraniczajqcych 40 m,

zmniejszona w rejonie wiaduktu nad torami
kolejowymi i mostu nad rzokq Joziorkq oraz
zwiekszona w rejonie dwupoziomowego
skrzy20wania nr 3, zgodnie z rysunkiem
planu,

Dziennik Urzędowy
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5. W miejscach kolizji obwodnicy z sieciami: elek-
troenergetyczną i telekomunikacyjną ustala się ,
ich przebudowę lub odpowiednie zabezpiecze-
nie zgodnie z warunkami określonymi przez ,
właściwych zarządców sieci.

6. W miejscach kolizji z siecią gazową plan ustala:

1) gazociągi średniego ciśnienia, które w wy- '
niku budowy obwodnicy znalazłyby się pod

jezdnią, należy przenieść w pas drogowy

poza jezdnię na koszt inwestora budowy,

2) konieczność zastosowania odpowiedniego

zabezpieczenia istniejących gazociągów

średniego ciśnienia, podczas prowadzenia
budowy obwodnicy, przed uszkodzeniem

przez ciężki sprzęt budowlany i samochody,

3) budowa i przebudowa gazociągów zgodnie
z obowiązującymi przepisami określającymi

warunki techniczne jakim powinny opó

wiadaćsieci gazowe.

7. W miejscu kolizji projektowanej obwodnicy z

istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia :

plan ustala konieczność zastosowania odpo-
wiedniego zabezpieczenia gazociągu zgodnie z

warunkami wynikającymi z przepisów odręb-
nych.

8. W przypadku przejść poprzecznych infrastruk-

turą techniczną przez trasę obwodnicy, należy

zachować warunki wynikające z przepisów od-

rębnych. Lokalizacja sieci w liniach rozgrani-

czających projektowanej drogi dopuszczalna
jest za zgodą i na warunkach zarządcy drogi
oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

Jllc. Ustalenia szczegółowe

dla projektowanej obwodnicy

Odcinek 0-1 od granicy administracyjnej miasta

stołecznego Warszawy, do skrzyżowania z drogą
lokalną oznaczonego nr 1.

1. Dla terenu obwodnicy oznaczorego na rysun-
ku planu symbolem 1 KDGPplan ustala:

1) klasę drogi GP - droga główna ruchu[Pre
spieszonego,

2) szerokość w liniach rozgraniczających
zmienna, od 35 m do około 55 m wrejonie
granicy administracyjnej, zgodnie z rysuń-
kiem płanu,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy. dwujez-
dniowy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy. ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym zaleca-
nej szerokości 5 m,

4) skrzyżowania:

a) nr 0 z ulicą Warszawską oznaczoną sym-

bolem KDG, dwupoziomowe z estakadą
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w ciągu projektowanej obwodnicy i ron-

dem pod estakadą, położone częściowo
_ na obszarze m st. Warszawy,

b) nr 1 z ulicą projektowaną oznaczoną
KDL, skanalizowane, czterowlotowe,

5) dla ul. Warszawskiej oznaczonej symbolem

KDG wschodnią linię rozgraniczającą, zgod-
nie z rysunkiem planu,

6) realizację ekranów akustycznych i pasów
zieleni, na wskazanych orientacyjnie odcin-
kach.

$ 16.

Odcinek 1-2 od skrzyżowania oznaczonego nr 1 do
skrzyżowania z drogą powiatową oznaczonego
nr 2.

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 1 KDGPplan ustala:

1) klasę drogi GP — droga główna ruchu przy-
. spieszonego,

2) szerokość w liniach rozgraniczających 40 m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
" dniowy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-
canej szerokości 5 m,

4) skrzyżowanie nr 2 z drogą powiatową ozna-

czoną symbolem KDZ, skanalizowane, czte-
rowlotowe,

5 — realizację ekranów akustycznych i pasów

zieleni, na wskazanych orientacyjnie odcin-
kach,

6) obowiązek zapewnienia dojazdów do dzia-
tek rolnych położonych na terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 2 R2 -
drogą dojazdową prowadzoną w liniach

" fożgraniczających obwodnicy.

8 17.

Odcinek 2-3 od skrzyżowania oznaczonego nr 2 do
skrżyżowańla z planowaną obwodnicą w ciągu

drogi wojewódzkiej nr 721, oznaczonego nr 3.

1. Dla.terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 1 KDGP plan ustala:

1) klasę: drogi GP - droga główna ruchu przy-

śpieszonego,

2) szerokość w liniach rozgraniczających 40 m,
zmniejszona w rejonie wiaduktu nad torami
kolejowymi i mostu nad rzeką Jeziorką oraz

zwiększona w rejonie dwupoziomowego

skrzyżowania nr 3, zgodnie z rysunkiem
planu,
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5. W miejscach kolizji obwodnicy z sieciami: elek-
troenergetyczną i telekomunikacyjną ustala się ,
ich przebudowę lub odpowiednie zabezpiecze-
nie zgodnie z warunkami określonymi przez ,
właściwych zarządców sieci.

6. W miejscach kolizji z siecią gazową plan ustala:

1) gazociągi średniego ciśnienia, które w wy- '
niku budowy obwodnicy znalazłyby się pod

jezdnią, należy przenieść w pas drogowy

poza jezdnię na koszt inwestora budowy,

2) konieczność zastosowania odpowiedniego

zabezpieczenia istniejących gazociągów

średniego ciśnienia, podczas prowadzenia
budowy obwodnicy, przed uszkodzeniem

przez ciężki sprzęt budowlany i samochody,

3) budowa i przebudowa gazociągów zgodnie
z obowiązującymi przepisami określającymi

warunki techniczne jakim powinny opó

wiadaćsieci gazowe.

7. W miejscu kolizji projektowanej obwodnicy z

istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia :

plan ustala konieczność zastosowania odpo-
wiedniego zabezpieczenia gazociągu zgodnie z

warunkami wynikającymi z przepisów odręb-
nych.

8. W przypadku przejść poprzecznych infrastruk-

turą techniczną przez trasę obwodnicy, należy

zachować warunki wynikające z przepisów od-

rębnych. Lokalizacja sieci w liniach rozgrani-

czających projektowanej drogi dopuszczalna
jest za zgodą i na warunkach zarządcy drogi
oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
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3) przekrój poprzeczny obwodnicy. dwujez-
dniowy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy. ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym zaleca-
nej szerokości 5 m,

4) skrzyżowania:
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bolem KDG, dwupoziomowe z estakadą
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5 19.3) przekröj poprzeczny Obwodnicy dwuJez-
dniowy. tj. dwie Jezdnie po dwa pasy ruchu
ka2da, rozdzielone pasem dzielQcym 0 Zalo-
canej szerokoéci 5 m,

4) skrzy*owanie nr 3, z planowanq obwodnicq
w ciagu drogi wojewOdzkiei nr 721 ozna-
CZ0nq symbolem KDGP, dwupoziomowo z
estakadQ w cingu drogi nr 724 i wyspq cen-
tralnQ pod estakadQ, dopuszcza sie tak±e
urzqdzenie bezkolizvjnego przejazdu wzdlu*
drogi nr 721,

5) budowe wiaduktu nad torami koleJowymi
oznaczonymi symbolern KK mostu nad
rzekq Jeziorkq,

6) realizacje ekranu akustycznego i pasåw Zio-
leni, na wskazanych na rysunku planu od-
cinkach,

7) Obowiqzek zapewniønia dojazdu do terenåw
rolnych oznaczonych na rysunku planu
symbolem 2 RI droga dojazdowq prowa.
dzonq w liniach rozgraniczajacych obwod-
nicy,

8) dopuszczenie realizacji dodatkowego gkrzy.
Iowania z drogQ dojazd0WQ do POI, z za-
chowaniem odlegloici co na]mniej 800 m
od innych skrzytowafi.

s 18.

Odclnek Od skrzytowania Oznaczonego nr 3 do
skrzyiowania z u'. Wojska Polskiego —istniojqcq
drogq wojewédzkq nr 721, oznaczonego nr 4,
1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun.

ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) Kase drogi G—droga glOwna,

2) szerokoéé w liniach rozgraniczajqcych
zmienna 45-50 m,

3) przekr6j poprzeczny obwodnicy dwujoz.
dniowy, tj. dwie jezdnie po dwa posy ruchu
kaida, rozdzielone pasem dzielqcym 0 Zalo-
canej szerokoécl 6 m,

4) skrzyiowanie nr 4 z ul. Wojska Polskiego-
istniejacq drogq wojew6dzka nr 721 ozna.
czona symbolem KDZ, skanalizowane, czte-
rowlotowe,

5) dopuszczenie realizacji dodatkowogo skrzy•
iowania w odlegfo±ci 0k. 500 m od ul. Woj-
ska Polskiego dia obslugi teren6w OZnaczo.
nych na rysunku planu symbolemi
IKA.J/P,RLJ, 2 K i 3 K na obszarzo wei Hab-
dzin,

6) realizacj' ekranu akustycznego w rejonle
zabudow,' mieszkaniowej jednorodzinnej
we wsi Habdzin.

Odcinek 4-5 Odskgy±owania oznaczonego nr a do
skrzyiowania z drogq powiatowq, oznaczonego

l. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rySun-
ku planu symbolern 2 KOG plan ustala:
1)

2)

3)

4)

6)

6)

7)

8)

klase drogi G —drooa g16wna.
gzerokoåé w liniach rozgraniczajqcych 40 m,
przekrål poprzeczny Obwodnicy dwuiez.
dniowy, dwie Jezdnie po dwa pasy ruchu
katda, rozdzielone pasem dzielqcym zaleca•
nej szerokoici 5 m,

skrzyiowanie nr 5, z droga powiatowq
oznaczonej symbolem KDZ, skanalizowane
czterowlotowe,

obowiqzek roalizacji ekranu akustycznego w
rejonie zabudo•vvy' mieszkaniowej jednoro-
dzinnej yvsi Håbdzin, zgodnie z rysunkiem
.planu,

realizacje pasöw zieleni, na wskazanych na
rysunku planu odcinkach,
dopuszczenie realizacji dodatkow,'ch skrzy-
*owafi obwodnicv z drogami lokalnymi na
terenach rolnych oznaczonych na rysunku
planu symbolem R2, w Odlegloåciach nie
mniejSzych 600 m pomiedzy skrzyiowa-
niami,•

przelOiehiekanaluHabdzihskiego.
520.

Odclnek5-6od skrzyiowaniaoznaczonegonr 5do
skrzy*owania z drogq gminna, oznaczonego nr 6,
1, Dia terenu obwodnicy Oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klase drogi G •droga g16wna,
2)' Szerökdéé liniach rozgraniczajqcych 40m,
3) phokr6j poprzécznyObwodnicydwujez-

dniowy, t). dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
ka*da, rozdzielone pasem dzielacym zaleca-
nej szerokoåci 5m,

4) skrzyiowanie nr 6, z drogq gminna ozna-
symbolom KDZ, skanalizowane Czte-

row'otowe,

zastosowanie rozwiqzania technicznego za-
pewniajqcego ochrone istniejqcego staro-
rzøcza oraz swobodny przeplyw wody, na

.oruntach SGGW Obory,

6) •6bowlQzekrealizacji Okranu akustycznogo
od strony zabudowy mieszkaniowej solec-
twa Paicela, zgodnie z rysunkiem planu,

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-
canej szerokości 5 m,

4) skrzyżowanie nr 3, z planowaną obwodnicą

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 ozna-
czoną symbolem KDGP, dwupoziomowe z
estakadą w ciągu drogi nr 724 i wyspą cen-
tralną pod estakadą, dopuszcza się także

urządzenie bezkolizyjnego przejazdu wzdłuż
drogi nr 721,

5) budowę wiaduktu nad torami kolejowymi

oznaczonymi symbolem KK i mostu nad
rzeką Jeziorką,

6) realizację ekranu akustycznego i pasów zie-
leni, na wskazanych na rysunku planu od-
cinkach,

7) obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów
rolnych oznaczonych na rysunku planu.
symbolem 2 R1 drogą dojazdową prowa-
dzoną w liniach rozgraniczajacych obwod-

nicy,

8) dopuszczenie realizacji dodatkowego skrzy-
żowania z drogą dojazdową do pól, z za-

chowaniem odległości co najmniej 800 m
od innych skrzyżowań.

$ 18.

- 35362 - " Poz, 6941

8 19.

Odcinek 4-5 od skrzyżowania oznaczonego nr 4 do

skrzyżowania z drogą powiatową, oznaczonego
nr5,

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonęgo na rysun-

ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G — droga główna,

2) szerokość w liniach rozgraniczających 40 m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniówy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym zaleca-

nej szerokości 5 m,

4) skrzyżowanie nr 5, z drogą powiatową
oznaczonej symbolem KDZ, skanalizowane
czterowlotowe,

5) obowiązek realizacji ekranu akustycznego w

rejonie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
, dzinnej wsi Habdzin, zgodnie z rysunkiem

„planu,

6) realizację pasów zieleni, na wskazanych na

rysunku planu odcinkach,

7) dopuszczenie realizacji dodatkowych skrzy-

żowań obwodnicy z drogami lokalnymi na

terenach rolnych oznaczonych na rysunku
planu symbolem RZ, w odległościach nie

Odcinek 3-4 od skrzyżowania oznaczonego nr 3 do
skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego — istniejącą
drogą wojewódzką nr 721, oznaczonego nr 4,

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G-- droga główna,

2) szerokość w liniach  rozgraniczających

zmienna 45-50 m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-
canej szerokości 5 m,

4) skrzyżowanie nr 4 z ul. Wojska Polskiego-

istniejącą drogą wojewódzką nr 721 ozna-
czoną symbolem KDZ, skanalizowane, czte-
rowlotowe,

5) dopuszczenie realizacji dodatkowego skrzy-

żowania w odległości ok. 500 m od ul. Woj-
ska Polskiego dla obsługi terenów oznaczo-
nych "na rysunku planu symbolami
1K/U/P,RU, 2 Ki 3 K na obszarze wsi Hab-
dzin,

6) realizację ekranu akustycznego w rejonie

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
we wsi Habdzin.

mniejszych niż 600 m pomiędzy skrzyżowa-
niami, .

8) przełożenie kanału Habdzińskiego.

$ 20.

Odcinek 5-6 od skrzyżowania oznaczonego nr 5 do
skrzyżowania z drogą gminną, oznaczonego nr6,

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1 klasędrogi G = droga główna,

"2) szerokość w liniach rozgraniczających 40m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym zaleca-
nej szerokości 5m,

4) skrzyżowanie nr 6, z drogą gminną ozna-
czoną. symbolem KDZ, skanalizowane czte-
rowlotówe,

5) zastosowanie rozwiązania technicznego za-
pewniającego ochronę istniejącego staro-

rzecza oraz swobodny przepływ wody, na
-. „ć:gruntach SGGW Obory,

6) Obowiązek realizacji ekranu akustycznego

„od strony zabudowy mieszkaniowej sołec-
twą Parcela, zgodnie z rysunkiem planu,

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-
canej szerokości 5 m,

4) skrzyżowanie nr 3, z planowaną obwodnicą

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 ozna-
czoną symbolem KDGP, dwupoziomowe z
estakadą w ciągu drogi nr 724 i wyspą cen-
tralną pod estakadą, dopuszcza się także

urządzenie bezkolizyjnego przejazdu wzdłuż
drogi nr 721,

5) budowę wiaduktu nad torami kolejowymi

oznaczonymi symbolem KK i mostu nad
rzeką Jeziorką,

6) realizację ekranu akustycznego i pasów zie-
leni, na wskazanych na rysunku planu od-
cinkach,

7) obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów
rolnych oznaczonych na rysunku planu.
symbolem 2 R1 drogą dojazdową prowa-
dzoną w liniach rozgraniczajacych obwod-

nicy,

8) dopuszczenie realizacji dodatkowego skrzy-
żowania z drogą dojazdową do pól, z za-

chowaniem odległości co najmniej 800 m
od innych skrzyżowań.

$ 18.

- 35362 - " Poz, 6941

8 19.

Odcinek 4-5 od skrzyżowania oznaczonego nr 4 do

skrzyżowania z drogą powiatową, oznaczonego
nr5,

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonęgo na rysun-

ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G — droga główna,

2) szerokość w liniach rozgraniczających 40 m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniówy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym zaleca-

nej szerokości 5 m,

4) skrzyżowanie nr 5, z drogą powiatową
oznaczonej symbolem KDZ, skanalizowane
czterowlotowe,

5) obowiązek realizacji ekranu akustycznego w

rejonie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
, dzinnej wsi Habdzin, zgodnie z rysunkiem

„planu,

6) realizację pasów zieleni, na wskazanych na

rysunku planu odcinkach,

7) dopuszczenie realizacji dodatkowych skrzy-

żowań obwodnicy z drogami lokalnymi na

terenach rolnych oznaczonych na rysunku
planu symbolem RZ, w odległościach nie

Odcinek 3-4 od skrzyżowania oznaczonego nr 3 do
skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego — istniejącą
drogą wojewódzką nr 721, oznaczonego nr 4,

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G-- droga główna,

2) szerokość w liniach  rozgraniczających

zmienna 45-50 m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-
canej szerokości 5 m,

4) skrzyżowanie nr 4 z ul. Wojska Polskiego-

istniejącą drogą wojewódzką nr 721 ozna-
czoną symbolem KDZ, skanalizowane, czte-
rowlotowe,

5) dopuszczenie realizacji dodatkowego skrzy-

żowania w odległości ok. 500 m od ul. Woj-
ska Polskiego dla obsługi terenów oznaczo-
nych "na rysunku planu symbolami
1K/U/P,RU, 2 Ki 3 K na obszarze wsi Hab-
dzin,

6) realizację ekranu akustycznego w rejonie

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
we wsi Habdzin.

mniejszych niż 600 m pomiędzy skrzyżowa-
niami, .

8) przełożenie kanału Habdzińskiego.

$ 20.

Odcinek 5-6 od skrzyżowania oznaczonego nr 5 do
skrzyżowania z drogą gminną, oznaczonego nr6,

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1 klasędrogi G = droga główna,

"2) szerokość w liniach rozgraniczających 40m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym zaleca-
nej szerokości 5m,

4) skrzyżowanie nr 6, z drogą gminną ozna-
czoną. symbolem KDZ, skanalizowane czte-
rowlotówe,

5) zastosowanie rozwiązania technicznego za-
pewniającego ochronę istniejącego staro-

rzecza oraz swobodny przepływ wody, na
-. „ć:gruntach SGGW Obory,

6) Obowiązek realizacji ekranu akustycznego

„od strony zabudowy mieszkaniowej sołec-
twą Parcela, zgodnie z rysunkiem planu,

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-
canej szerokości 5 m,

4) skrzyżowanie nr 3, z planowaną obwodnicą

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 ozna-
czoną symbolem KDGP, dwupoziomowe z
estakadą w ciągu drogi nr 724 i wyspą cen-
tralną pod estakadą, dopuszcza się także

urządzenie bezkolizyjnego przejazdu wzdłuż
drogi nr 721,

5) budowę wiaduktu nad torami kolejowymi

oznaczonymi symbolem KK i mostu nad
rzeką Jeziorką,

6) realizację ekranu akustycznego i pasów zie-
leni, na wskazanych na rysunku planu od-
cinkach,

7) obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów
rolnych oznaczonych na rysunku planu.
symbolem 2 R1 drogą dojazdową prowa-
dzoną w liniach rozgraniczajacych obwod-

nicy,

8) dopuszczenie realizacji dodatkowego skrzy-
żowania z drogą dojazdową do pól, z za-

chowaniem odległości co najmniej 800 m
od innych skrzyżowań.

$ 18.

- 35362 - " Poz, 6941

8 19.

Odcinek 4-5 od skrzyżowania oznaczonego nr 4 do

skrzyżowania z drogą powiatową, oznaczonego
nr5,

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonęgo na rysun-

ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G — droga główna,

2) szerokość w liniach rozgraniczających 40 m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniówy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym zaleca-

nej szerokości 5 m,

4) skrzyżowanie nr 5, z drogą powiatową
oznaczonej symbolem KDZ, skanalizowane
czterowlotowe,

5) obowiązek realizacji ekranu akustycznego w

rejonie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
, dzinnej wsi Habdzin, zgodnie z rysunkiem

„planu,

6) realizację pasów zieleni, na wskazanych na

rysunku planu odcinkach,

7) dopuszczenie realizacji dodatkowych skrzy-

żowań obwodnicy z drogami lokalnymi na

terenach rolnych oznaczonych na rysunku
planu symbolem RZ, w odległościach nie

Odcinek 3-4 od skrzyżowania oznaczonego nr 3 do
skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego — istniejącą
drogą wojewódzką nr 721, oznaczonego nr 4,

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G-- droga główna,

2) szerokość w liniach  rozgraniczających

zmienna 45-50 m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-
canej szerokości 5 m,

4) skrzyżowanie nr 4 z ul. Wojska Polskiego-

istniejącą drogą wojewódzką nr 721 ozna-
czoną symbolem KDZ, skanalizowane, czte-
rowlotowe,

5) dopuszczenie realizacji dodatkowego skrzy-

żowania w odległości ok. 500 m od ul. Woj-
ska Polskiego dla obsługi terenów oznaczo-
nych "na rysunku planu symbolami
1K/U/P,RU, 2 Ki 3 K na obszarze wsi Hab-
dzin,

6) realizację ekranu akustycznego w rejonie

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
we wsi Habdzin.

mniejszych niż 600 m pomiędzy skrzyżowa-
niami, .

8) przełożenie kanału Habdzińskiego.

$ 20.

Odcinek 5-6 od skrzyżowania oznaczonego nr 5 do
skrzyżowania z drogą gminną, oznaczonego nr6,

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1 klasędrogi G = droga główna,

"2) szerokość w liniach rozgraniczających 40m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
każda, rozdzielone pasem dzielącym zaleca-
nej szerokości 5m,

4) skrzyżowanie nr 6, z drogą gminną ozna-
czoną. symbolem KDZ, skanalizowane czte-
rowlotówe,

5) zastosowanie rozwiązania technicznego za-
pewniającego ochronę istniejącego staro-

rzecza oraz swobodny przepływ wody, na
-. „ć:gruntach SGGW Obory,

6) Obowiązek realizacji ekranu akustycznego

„od strony zabudowy mieszkaniowej sołec-
twą Parcela, zgodnie z rysunkiem planu,



Dziennlk Urzedowy
Wo$ew6dztwaMazowieckiogoNr 178 - 35363 •

7) realizacje pasåw zieleni, na wskazanych na 3)
rysunku planu odcinkach,

8) zmiane lokallzacll istni0jQC0g0 pomnika i
przeniesienio w nowe miejsce, wskazane na
rysunku planu oraz przeprowadzenie badari
archeologicznych w miejscu obecnej 10kali. 4)
zacji pomnika,

9) obowiqzek dokonanla, przed realizacjQ Ob-
wodnicy, odpowiednich zabezpieczeh lub
przebudowy, istniejqcych urzQdzeh menora-
cyjnych w celu um021iwienia prawidlowogo 5)
funkcjonowania systemu na terenach sa-
Siednich w uzgodnieniu z utytkownikiem
tych u 6)

521.

Odcinek 6-7 od skrzy±owania oznaczonego nr 6 do
skrzyiowania z drogq wojewédzkq nr 868, ozna-
czonego nr 7,

7)1. Dla terenu obwodnicy oznaczoneuo na rysun.
ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:
l) drogi G —droga gf6Wna,
2) szerokoéé w liniach rozgraniozajqcyeh

zmionna Od 37m do 40m,

3) przekr6j poprzeczny Obwodnicy dwujez-
dnio•vw, tJ. dwie jozdnie po dwa pasy ruchu
kaida, rozdzielone pasern dzielqcym 0 Zale.
cane] szerokoåci 5 m,

4) lokalizacje drogi dojazdowoj w liniach roz-
graniczajqcych Obwodnicy, dia obslugi te-
renow 6 RU i 18 R2, zgodnio z rysunkiem
planu,

5) dopuszczonie dodatkowego skrzy±owania
trzywlotowego z droga gmlnnq oznaczona
symbolem KDL dla obslugl istniejqcej zebu-
dowy mieszkaniowej wsi Cieciszew,

6) skrzytowanie nr 7, z drogq wolewédzkqNr ,
868 ozneczonq symbolem KDZ, skanalizo-
wane, czterowlotowe,

7) realizacje okran6w akustycznych i pasåw
zieleni, na wskazanych na rysunku planu
odcinkach.

22.

Odcinek 7-8 od skrzyiowania oznaczonego nr 7 do
skrzy20wania z drogq wojew6dzkq nr 734 Ozna-
Czonego nr 8

1. Dia terenu obwodnicy oznaczonogo na rysun.
ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klase drogi G droga glOwna,
2) szerokoéé w liniach rozgraniczajqcych

zmienna, od 40 m do 43 m,

Poz. 6941

priekr6j poprzeczny Obwodnicy dwujez.
dniow,', tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
ka±da, rozdzielone pasem dzielqcym 0 Zale.
canej szerokoéci 5 m, oraz we fragmencie
droga lokalna we wsi Kaweczyn.
skrzyiowanie nr B, z droga wojewådzkqnr
734 OZnaczonq symbolern KDZ, skanalizo.
wane, cztorowlotowe, w reionie skrzyiowa-
nia wlaczenie drogi gminnoj oznaczonej
symbolem KDL
realizacJe ekran6w akustycznych i pasÖw
Zieleni, na wskazanych na rysunku planu
odcinkach,

obowiqzek zapewnienia dojazdu do torenÖw
rolnvch odciQtych Obwodnicq od dotychcza-
sowego dojazdu poprzez realizacje drogi
dojazdowej prowadzonej w liniach rozgra-
niczajqcych obwodnlcy,

Moiliwoéé podzialåw terenöw rolnych przy
zastosowaniu warunkåw okreålonych w
511 ust. 5 PR 2.

23.

Odelnek8-9 od skrzyiowania OZnaCzoneg0nr 8 do
granicy administracyjnej z gminq Géra Kalwaria.

1, Dla terenu obwodnicy oznaCzonegona rySun-
ku planu oymbolem 2 KDGplan ustala:
1) .klasedrogi G—droga gtöwna.
2) szerpkoåéw liniach rozgraniczajqcychOd40

3)

4)

6)

7)

do 60m,

przekrOj poprzøczny obwodnicy dwtijez•
dniowy, tj. dwie iezdnie po dwa pasy ruchu
ka2da, rozdzielone pasem dzielqcym o Zale-
canej Szerokoéci 5 m,

dopuszczenie realizacji dodatkowego skrzy-
20wania z drogami 10kalnymi na taronach
oznaczonych na rysunku planu symbolami
RI i R2, pod warunkiem zachowania odle-
gloéci nie mniejszych nit 8(X) m od innych

Obowiqzek zapewnienia dojazdu do terenåw
rolnych odcietych przgz obwodnice od do-
tychczasowych dojazdÖw poprzez realizacje
drog dojazdowych prowadzonych w liniach
rozgraniczajacych Obwodnicy,
realizacje pasöw zieloni. na wskazanych na
rysunku planu Odcinkach,
moiliwoéé podziatåw terenåw rolnvch przv
zastosowaniu warunkåw okreålonych w
511 ust. 5 pkt2.

Dziennik Urzędowy
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7) realizację pasów zieleni, na wskazanych na
rysunku planu odcinkach,

8) zmianę lokalizacji istniejącego pomnika i :

przeniesienie w nowe miejsce, wskazane na

rysunku planu oraz przeprowadzenie badań

archeologicznych w miejscu obecnej lokali-
zacji pomnika,

9) obowiązek dokonania, przed realizacją ob-

wodnicy, odpowiednich zabezpieczeń lub
przebudowy,istniejących urządzeń meliora-

cyjnych w celu umożliwienia prawidłowego

funkcjonowania systemu na terenach są-

siednich w uzgodnieniu z użytkownikiem
tych urządzeń.

521.

Odcinek 6-7 od skrzyżowania oznaczonego nr 6 do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 868, ozna-

czonego nr 7,

1. Dla terenu obwodnicy ożnaczonego na rysun-

ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G — droga główna,

2) szerokość w liniach  rozgraniczających
zmienna od 37m do 40m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-

canej szerokości 5 m,

4) lokalizację drogi dojazdowej w liniach roz-
graniczających obwodnicy, dła obsługi te-
renów 6 RU i 18 R2, zgodnie z rysunkiem
planu,

5) dopuszczenie dodatkowego skrzyżowania

trzywlotowego z drogą gminną oznaczoną

symbolem KDL dla obsługi istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej wsi Cieciszew,

6) skrzyżowanie nr 7, z drogą wojewódzką Nr ,-

868 oznaczoną symbolem KDZ, skanalizo-
wane, czterowlotowe,

7) realizację ekranów akustycznych i pasów

zieleni, na wskazanych na rysunku planu
odcinkach.

8 22.

Odcinek 7-8 od skrzyżowania oznaczonego nr 7 do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 734 ozna-
czonego nr 8

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G - droga główna,

2) szerokość w liniach  rozgraniczających
zmienna, od 40 m do 43 m,

Poz. 6941

, 3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

+ ć każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-
canej szerokości 5 m, oraz we fragmencie

droga lokalna we wsi Kawęczyn,

4) skrzyżowanie nr 8, z drogą wojewódzką nr
734 oznaczoną symbolem KDZ, skanalizo-
wane, czterowlotowe, w rejonie skrzyżowa-
nia włączenie drogi gminnej oznaczonej

symbolem KDL,

5) realizację ekranów akustycznych i pasów

zieleni, na wskazanych na rysunku planu

odcinkach,

6) obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów
rolnych odciętych obwodnicą od dotychcza-
sowego dojazdu poprzez realizacje drogi

dojazdowej prowadzonej w liniach rozgra-
niczających obwodnicy,

7) Możliwość podziałów terenów rolnych przy

zastosowaniu warunków określonych w

8 11 ust. 5 pkt 2.

$ 23.

Odcinek 8-9 od skrzyżowania oznaczonego nr 8 do
granicy administracyjnej z gminą Góra Kalwaria,

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G — droga główna,

2) szerokość w liniach rozgraniczających od 40
do 60m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-

dniowy, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-

canej szerokości 5 m,

4) dopuszczenie realizacji dodatkowego skrzy-

żowania z drogami lokalnymi na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami
R1 i R2, pod warunkiem zachowania odle-
głości nie mniejszych niż 800 m od innych
skrzyżowań,

- 5) obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów
rolnych odciętych przez obwodnicę od do-

tychczasowych dojazdów poprzez realizację

dróg dojazdowych prowadzonych w liniach
rozgraniczających obwodnicy,

6) realizację pasów zieleni, na wskazanych na

rysunku planu odcinkach,

7) możliwość podziałów terenów rolnych przy
zastosowaniu warunków określonych w
8 11 ust. 5 pkt 2.

Dziennik Urzędowy
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7) realizację pasów zieleni, na wskazanych na
rysunku planu odcinkach,

8) zmianę lokalizacji istniejącego pomnika i :

przeniesienie w nowe miejsce, wskazane na

rysunku planu oraz przeprowadzenie badań

archeologicznych w miejscu obecnej lokali-
zacji pomnika,

9) obowiązek dokonania, przed realizacją ob-

wodnicy, odpowiednich zabezpieczeń lub
przebudowy,istniejących urządzeń meliora-

cyjnych w celu umożliwienia prawidłowego

funkcjonowania systemu na terenach są-

siednich w uzgodnieniu z użytkownikiem
tych urządzeń.

521.

Odcinek 6-7 od skrzyżowania oznaczonego nr 6 do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 868, ozna-

czonego nr 7,

1. Dla terenu obwodnicy ożnaczonego na rysun-

ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G — droga główna,

2) szerokość w liniach  rozgraniczających
zmienna od 37m do 40m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-

canej szerokości 5 m,

4) lokalizację drogi dojazdowej w liniach roz-
graniczających obwodnicy, dła obsługi te-
renów 6 RU i 18 R2, zgodnie z rysunkiem
planu,

5) dopuszczenie dodatkowego skrzyżowania

trzywlotowego z drogą gminną oznaczoną

symbolem KDL dla obsługi istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej wsi Cieciszew,

6) skrzyżowanie nr 7, z drogą wojewódzką Nr ,-

868 oznaczoną symbolem KDZ, skanalizo-
wane, czterowlotowe,

7) realizację ekranów akustycznych i pasów

zieleni, na wskazanych na rysunku planu
odcinkach.

8 22.

Odcinek 7-8 od skrzyżowania oznaczonego nr 7 do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 734 ozna-
czonego nr 8

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G - droga główna,

2) szerokość w liniach  rozgraniczających
zmienna, od 40 m do 43 m,

Poz. 6941

, 3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

+ ć każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-
canej szerokości 5 m, oraz we fragmencie

droga lokalna we wsi Kawęczyn,

4) skrzyżowanie nr 8, z drogą wojewódzką nr
734 oznaczoną symbolem KDZ, skanalizo-
wane, czterowlotowe, w rejonie skrzyżowa-
nia włączenie drogi gminnej oznaczonej

symbolem KDL,

5) realizację ekranów akustycznych i pasów

zieleni, na wskazanych na rysunku planu

odcinkach,

6) obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów
rolnych odciętych obwodnicą od dotychcza-
sowego dojazdu poprzez realizacje drogi

dojazdowej prowadzonej w liniach rozgra-
niczających obwodnicy,

7) Możliwość podziałów terenów rolnych przy

zastosowaniu warunków określonych w

8 11 ust. 5 pkt 2.

$ 23.

Odcinek 8-9 od skrzyżowania oznaczonego nr 8 do
granicy administracyjnej z gminą Góra Kalwaria,

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G — droga główna,

2) szerokość w liniach rozgraniczających od 40
do 60m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-

dniowy, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-

canej szerokości 5 m,

4) dopuszczenie realizacji dodatkowego skrzy-

żowania z drogami lokalnymi na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami
R1 i R2, pod warunkiem zachowania odle-
głości nie mniejszych niż 800 m od innych
skrzyżowań,

- 5) obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów
rolnych odciętych przez obwodnicę od do-

tychczasowych dojazdów poprzez realizację

dróg dojazdowych prowadzonych w liniach
rozgraniczających obwodnicy,

6) realizację pasów zieleni, na wskazanych na

rysunku planu odcinkach,

7) możliwość podziałów terenów rolnych przy
zastosowaniu warunków określonych w
8 11 ust. 5 pkt 2.
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7) realizację pasów zieleni, na wskazanych na
rysunku planu odcinkach,

8) zmianę lokalizacji istniejącego pomnika i :

przeniesienie w nowe miejsce, wskazane na

rysunku planu oraz przeprowadzenie badań

archeologicznych w miejscu obecnej lokali-
zacji pomnika,

9) obowiązek dokonania, przed realizacją ob-

wodnicy, odpowiednich zabezpieczeń lub
przebudowy,istniejących urządzeń meliora-

cyjnych w celu umożliwienia prawidłowego

funkcjonowania systemu na terenach są-

siednich w uzgodnieniu z użytkownikiem
tych urządzeń.

521.

Odcinek 6-7 od skrzyżowania oznaczonego nr 6 do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 868, ozna-

czonego nr 7,

1. Dla terenu obwodnicy ożnaczonego na rysun-

ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G — droga główna,

2) szerokość w liniach  rozgraniczających
zmienna od 37m do 40m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-

canej szerokości 5 m,

4) lokalizację drogi dojazdowej w liniach roz-
graniczających obwodnicy, dła obsługi te-
renów 6 RU i 18 R2, zgodnie z rysunkiem
planu,

5) dopuszczenie dodatkowego skrzyżowania

trzywlotowego z drogą gminną oznaczoną

symbolem KDL dla obsługi istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej wsi Cieciszew,

6) skrzyżowanie nr 7, z drogą wojewódzką Nr ,-

868 oznaczoną symbolem KDZ, skanalizo-
wane, czterowlotowe,

7) realizację ekranów akustycznych i pasów

zieleni, na wskazanych na rysunku planu
odcinkach.

8 22.

Odcinek 7-8 od skrzyżowania oznaczonego nr 7 do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 734 ozna-
czonego nr 8

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G - droga główna,

2) szerokość w liniach  rozgraniczających
zmienna, od 40 m do 43 m,

Poz. 6941

, 3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-
dniowy,tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

+ ć każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-
canej szerokości 5 m, oraz we fragmencie

droga lokalna we wsi Kawęczyn,

4) skrzyżowanie nr 8, z drogą wojewódzką nr
734 oznaczoną symbolem KDZ, skanalizo-
wane, czterowlotowe, w rejonie skrzyżowa-
nia włączenie drogi gminnej oznaczonej

symbolem KDL,

5) realizację ekranów akustycznych i pasów

zieleni, na wskazanych na rysunku planu

odcinkach,

6) obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów
rolnych odciętych obwodnicą od dotychcza-
sowego dojazdu poprzez realizacje drogi

dojazdowej prowadzonej w liniach rozgra-
niczających obwodnicy,

7) Możliwość podziałów terenów rolnych przy

zastosowaniu warunków określonych w

8 11 ust. 5 pkt 2.

$ 23.

Odcinek 8-9 od skrzyżowania oznaczonego nr 8 do
granicy administracyjnej z gminą Góra Kalwaria,

1. Dla terenu obwodnicy oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2 KDG plan ustala:

1) klasę drogi G — droga główna,

2) szerokość w liniach rozgraniczających od 40
do 60m,

3) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez-

dniowy, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

każda, rozdzielone pasem dzielącym o zale-

canej szerokości 5 m,

4) dopuszczenie realizacji dodatkowego skrzy-

żowania z drogami lokalnymi na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami
R1 i R2, pod warunkiem zachowania odle-
głości nie mniejszych niż 800 m od innych
skrzyżowań,

- 5) obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów
rolnych odciętych przez obwodnicę od do-

tychczasowych dojazdów poprzez realizację

dróg dojazdowych prowadzonych w liniach
rozgraniczających obwodnicy,

6) realizację pasów zieleni, na wskazanych na

rysunku planu odcinkach,

7) możliwość podziałów terenów rolnych przy
zastosowaniu warunków określonych w
8 11 ust. 5 pkt 2.
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Rozdzial IV
Ustalenia dla teren6w przylegtych

'Va. Ustalenia szczeg610we
dla terenåw przyleglych

5 24.

1. Dla terenÖw oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 RI-15 RI, plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowo: tereny upraw

rolnych, bez prawa zabudowy,

2) dopuszczalne przeznaczenieuzupelniajace:
a) urzadzenla infrastruktury technicznej dia

potrzeb lokalnych, w tym drogi gospo-
darcze dla obsfugl gruntOw rolnych,

b) zieleh izolacvjna (tereny oznaczono na
rysunku planu symbolem RI (Zl),

c) zieleh leéna bad* cmentarna (tereny
oznaczone na rysunku planu symbolem
RI (ZL, ZC),

3) dopuszcza sie lokalizowanie Obiektéw i
urzqdzeh 0 kt6rych mowa w pkt 2 lit. a jeili:

a) niezbedne dia obstugi arealu rolnego
poto±onego na tym terenie,

b) nie powodujq koniocznoåcl urzqdzania
zjazdu z obwodnicy.

4) na terenach przeznaczonych na cele zieleni
izolacyjnej. leånej badi cmentarnej plan do.
puszcza uiytkowanie tych terenéw w spo•
66b dotychczasowy• do czasu ich zagospo-
darowania zgodnie z ustaleniami planu,

5) w uzasadnionych przypadkach gdy Obwod.
nica uniemo*liwia dotychczasowy spos6b
dojazdu, plan ustala obsluge teron6w rol-
nych przez realizacie drog doiazdowych
prowadzonych w liniach rozgraniczajqcych
obwodnicy,

6) motllwoåé podziatu teren6w rolnych przy
zachowaniu warunkÖw 5 11 uSt. S,

2. Na terenach o ktårych mowa w ust. 1 plan ad.
aptuje istniejqcq w dniu wejécia w *ycie usta-
leri planu zabudowq wchodzqcq w skiad go-
spodarstw rolnych, dopuszczajQc iednoczeénio
jej rozbudowe oraz moiliwoéé lokalizacjl noweJ
zabudowy w granicach istniejqcych Siedlisk

25.

1. Da terenOw oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 R2 do 22 R2 plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny u*ytkÖw
Zielonych, boz prawa zabudowy,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupelniajqce:

3)

4)

Pot. 6941

a) urzadzeniainfrastrukturv technicznejnie-
zbedne dla potrzeb lokalnych,

b) drogi gospodarczedla obslugi gruntåw
rolnych i piesze ciqgi spacerowe,

c) Zieleh izolacyjna (tereny Oznaczone na
rysunku planu symbolem R2 (Zl),

d) dopuszcza sie adaptacje istniejacych sie-
dlisk zagrodowych w rejonie Bielawy —
Nadbrze±e,

obiekty i urzqdzenia, o kt6ry•chmowa w pkt
2 moha lokalizowaé pod warunkiem, nie
naruszajQ one warunkåw naturalnych åro•
dowiska, zwlaszcza istniejQcych stosunkOw
gruntowo-wodnych terenu,

na terenach przeznaczonych na cele Zieleni
izolacyjnej, plan dopuszcza uiytkowanie
tych terenåw w sposéb dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z usta-
leniami planu,

5) w uzasadnionychprzypadkachgdy Obwod-
nica uniemotllwia dotychczagowy spos6b
dojazdu, a plan nie ustala sposobu obstugi
teren6w rolnych, dopuszcza sic ich obsluge
poprzez realizacJe drog dojazdowych pro-
wadzpnych w liniach rozgraniczajacych ob-
wodnicy,

6) moiliwoét±podzialu uiytkéw zielonychprzy
zachowaniu warunkåw 5 11 ust- 5.

5 26.

. DIO terenåw oznaczonych na rygunku planu
symbolem 1 ZP plan ustala:

1) przemaczenie podstawowo•. tereny ziotoni
urzqdzonej towarzyszqcej komunikacji bez
prawa zabudowy.

527.

1. terenåw oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 Zw i 2 Zw plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowc: tereny zieleni

urzQdzonej na waiach przeciwpowodzio.
wych rzoki Jeziorki,

2) charakter dzialah: ochrona.

3) warunki ochrony, nakazy, zakazy; ustalone
w przepisach odrebnych.

5 28.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
Symbolem 1 ZL i 2 ZL plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: toren zieleni le-
énej (Las „Choinka").

2) obowiqzuje:
a) zakaz zabudowy.
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Rozdział IV
Ustalenia dla terenów przyległych

IVa. Ustalenia szczegółowe

dla terenów przyległych

8 24.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolem 1 R1-15 R1, plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny upraw

rolnych, bez prawa zabudowy,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej dla

potrzeb lokalnych, w tym drogi gospo-

darcze dla obsługi gruntów rolnych,

b) zieleń izolacyjna (tereny oznaczone na
rysunku planu symbolem R1 (Z!),

c) zieleń leśna bądź cmentarna (tereny
oznaczone na rysunku planu symbolem
R1 (ZL, ZC),

3) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i
urządzeń o których mowa w pkt lit. a jeśli:

a) są niezbędne dla obsługi areału rolnego
położonego na tym terenie,

b) nie powodują konieczności urządzania
zjazdu z obwodnicy,

4) na terenach przeznaczonych na cele zieleni
izolacyjnej, leśnej bądź cmentarnej plan do-
puszcza użytkowanie tych terenów w spo-
sób dotychczasowy do czasu ich zagospo-
darowania zgodnie z ustaleniami planu,

5) w uzasadnionych przypadkach gdy obwod-

nica uniemożliwia dotychczasowy sposób

dojazdu, plan ustala obsługę terenów rol-
nych przez realizację dróg dojazdowych

prowadzonych w liniach rozgraniczających
obwodnicy,

6) możliwość podziału terenów rolnych przy
zachowaniu warunków 8 11 ust. 5,

„ Na terenach o których mowa w ust. 1 plan ad-

aptuje istniejącą w dniu wejścia w życie usta-

leń planu zabudowę wchodzącą w skład go-

spodarstw rolnych, dopuszczając jednocześnie

jej rozbudowę oraz możliwośćlokalizacji nowej
zabudowy w granicach istniejących siedlisk.

8 25.

. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolem 1 R2 do 22 R2 plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny użytków
zielonych, bez prawa zabudowy,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- 35364 - Poz. 6941

a) urządzenia infrastruktury technicznej nie-

zbędne dla potrzeb lokalnych,

b) drogi gospodarcze dla obsługi gruntów
rolnych i piesze ciągi spacerowe,

c) zieleń izolacyjna (tereny oznaczone na
rysunku planu symbolem R2(ZI),

d) dopuszcza się adaptację istniejących sie-
dlisk zagrodowych w rejonie Bielawy -
Nadbrzeże,

3) obiekty i urządzenia, o których mowa w pkt
2 można lokalizować pod warunkiem,że nie

naruszają one warunków naturalnych śro-
dowiska, zwłaszcza istniejących stosunków

gruntowo-wodnych terenu,

4) na terenach przeznaczonych na cele zieleni

izolacyjnej, plan dopuszcza użytkowanie

tych terenów w sposób dotychczasowy do
czasuich zagospodarowania zgodnie z usta-
leniami planu,

5) w uzasadnionych przypadkach gdy obwod-
nica uniemożliwia dotychczasowy sposób
dojazdu, a plan nie ustala sposobu obsługi

terenów rolnych, dopuszcza się ich obsługę
poprzez realizację dróg dojazdowych pro-

wadzonych w liniach rozgraniczających ob-
wodnicy,

6) możliwość podziału użytków zielonych przy
". zachowaniu warunków $ 11 ust.5.

$ 26.

. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 ZP plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni
urządzonej towarzyszącej komunikacji bez

prawa zabudowy,

$ 27.

„ Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 Zw i 2 Zw plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni

urządzonej na wałach przeciwpowodzio-

wychrzeki Jeziorki,

2) charakter działań: ochrona,

3) warunki ochrony, nakazy, zakazy: ustalone

w przepisach odrębnych.

8 28.

. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem 1 ZL i 2 ZL, plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe:teren zieleni le-

śnej (Las „Choinka”).

2) obowiązuje:

a) zakaz zabudowy,

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

Rozdział IV
Ustalenia dla terenów przyległych

IVa. Ustalenia szczegółowe

dla terenów przyległych

8 24.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolem 1 R1-15 R1, plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny upraw

rolnych, bez prawa zabudowy,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej dla

potrzeb lokalnych, w tym drogi gospo-

darcze dla obsługi gruntów rolnych,

b) zieleń izolacyjna (tereny oznaczone na
rysunku planu symbolem R1 (Z!),

c) zieleń leśna bądź cmentarna (tereny
oznaczone na rysunku planu symbolem
R1 (ZL, ZC),

3) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i
urządzeń o których mowa w pkt lit. a jeśli:

a) są niezbędne dla obsługi areału rolnego
położonego na tym terenie,

b) nie powodują konieczności urządzania
zjazdu z obwodnicy,

4) na terenach przeznaczonych na cele zieleni
izolacyjnej, leśnej bądź cmentarnej plan do-
puszcza użytkowanie tych terenów w spo-
sób dotychczasowy do czasu ich zagospo-
darowania zgodnie z ustaleniami planu,

5) w uzasadnionych przypadkach gdy obwod-

nica uniemożliwia dotychczasowy sposób

dojazdu, plan ustala obsługę terenów rol-
nych przez realizację dróg dojazdowych

prowadzonych w liniach rozgraniczających
obwodnicy,

6) możliwość podziału terenów rolnych przy
zachowaniu warunków 8 11 ust. 5,

„ Na terenach o których mowa w ust. 1 plan ad-

aptuje istniejącą w dniu wejścia w życie usta-

leń planu zabudowę wchodzącą w skład go-

spodarstw rolnych, dopuszczając jednocześnie

jej rozbudowę oraz możliwośćlokalizacji nowej
zabudowy w granicach istniejących siedlisk.

8 25.

. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolem 1 R2 do 22 R2 plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny użytków
zielonych, bez prawa zabudowy,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- 35364 - Poz. 6941

a) urządzenia infrastruktury technicznej nie-

zbędne dla potrzeb lokalnych,

b) drogi gospodarcze dla obsługi gruntów
rolnych i piesze ciągi spacerowe,

c) zieleń izolacyjna (tereny oznaczone na
rysunku planu symbolem R2(ZI),

d) dopuszcza się adaptację istniejących sie-
dlisk zagrodowych w rejonie Bielawy -
Nadbrzeże,

3) obiekty i urządzenia, o których mowa w pkt
2 można lokalizować pod warunkiem,że nie

naruszają one warunków naturalnych śro-
dowiska, zwłaszcza istniejących stosunków

gruntowo-wodnych terenu,

4) na terenach przeznaczonych na cele zieleni

izolacyjnej, plan dopuszcza użytkowanie

tych terenów w sposób dotychczasowy do
czasuich zagospodarowania zgodnie z usta-
leniami planu,

5) w uzasadnionych przypadkach gdy obwod-
nica uniemożliwia dotychczasowy sposób
dojazdu, a plan nie ustala sposobu obsługi

terenów rolnych, dopuszcza się ich obsługę
poprzez realizację dróg dojazdowych pro-

wadzonych w liniach rozgraniczających ob-
wodnicy,

6) możliwość podziału użytków zielonych przy
". zachowaniu warunków $ 11 ust.5.

$ 26.

. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 ZP plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni
urządzonej towarzyszącej komunikacji bez

prawa zabudowy,

$ 27.

„ Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 Zw i 2 Zw plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni

urządzonej na wałach przeciwpowodzio-

wychrzeki Jeziorki,

2) charakter działań: ochrona,

3) warunki ochrony, nakazy, zakazy: ustalone

w przepisach odrębnych.

8 28.

. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem 1 ZL i 2 ZL, plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe:teren zieleni le-

śnej (Las „Choinka”).

2) obowiązuje:

a) zakaz zabudowy,

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

Rozdział IV
Ustalenia dla terenów przyległych

IVa. Ustalenia szczegółowe

dla terenów przyległych

8 24.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolem 1 R1-15 R1, plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny upraw

rolnych, bez prawa zabudowy,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej dla

potrzeb lokalnych, w tym drogi gospo-

darcze dla obsługi gruntów rolnych,

b) zieleń izolacyjna (tereny oznaczone na
rysunku planu symbolem R1 (Z!),

c) zieleń leśna bądź cmentarna (tereny
oznaczone na rysunku planu symbolem
R1 (ZL, ZC),

3) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i
urządzeń o których mowa w pkt lit. a jeśli:

a) są niezbędne dla obsługi areału rolnego
położonego na tym terenie,

b) nie powodują konieczności urządzania
zjazdu z obwodnicy,

4) na terenach przeznaczonych na cele zieleni
izolacyjnej, leśnej bądź cmentarnej plan do-
puszcza użytkowanie tych terenów w spo-
sób dotychczasowy do czasu ich zagospo-
darowania zgodnie z ustaleniami planu,

5) w uzasadnionych przypadkach gdy obwod-

nica uniemożliwia dotychczasowy sposób

dojazdu, plan ustala obsługę terenów rol-
nych przez realizację dróg dojazdowych

prowadzonych w liniach rozgraniczających
obwodnicy,

6) możliwość podziału terenów rolnych przy
zachowaniu warunków 8 11 ust. 5,

„ Na terenach o których mowa w ust. 1 plan ad-

aptuje istniejącą w dniu wejścia w życie usta-

leń planu zabudowę wchodzącą w skład go-

spodarstw rolnych, dopuszczając jednocześnie

jej rozbudowę oraz możliwośćlokalizacji nowej
zabudowy w granicach istniejących siedlisk.

8 25.

. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolem 1 R2 do 22 R2 plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny użytków
zielonych, bez prawa zabudowy,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- 35364 - Poz. 6941

a) urządzenia infrastruktury technicznej nie-

zbędne dla potrzeb lokalnych,

b) drogi gospodarcze dla obsługi gruntów
rolnych i piesze ciągi spacerowe,

c) zieleń izolacyjna (tereny oznaczone na
rysunku planu symbolem R2(ZI),

d) dopuszcza się adaptację istniejących sie-
dlisk zagrodowych w rejonie Bielawy -
Nadbrzeże,

3) obiekty i urządzenia, o których mowa w pkt
2 można lokalizować pod warunkiem,że nie

naruszają one warunków naturalnych śro-
dowiska, zwłaszcza istniejących stosunków

gruntowo-wodnych terenu,

4) na terenach przeznaczonych na cele zieleni

izolacyjnej, plan dopuszcza użytkowanie

tych terenów w sposób dotychczasowy do
czasuich zagospodarowania zgodnie z usta-
leniami planu,

5) w uzasadnionych przypadkach gdy obwod-
nica uniemożliwia dotychczasowy sposób
dojazdu, a plan nie ustala sposobu obsługi

terenów rolnych, dopuszcza się ich obsługę
poprzez realizację dróg dojazdowych pro-

wadzonych w liniach rozgraniczających ob-
wodnicy,

6) możliwość podziału użytków zielonych przy
". zachowaniu warunków $ 11 ust.5.

$ 26.

. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 ZP plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni
urządzonej towarzyszącej komunikacji bez

prawa zabudowy,

$ 27.

„ Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 Zw i 2 Zw plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni

urządzonej na wałach przeciwpowodzio-

wychrzeki Jeziorki,

2) charakter działań: ochrona,

3) warunki ochrony, nakazy, zakazy: ustalone

w przepisach odrębnych.

8 28.

. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem 1 ZL i 2 ZL, plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe:teren zieleni le-

śnej (Las „Choinka”).

2) obowiązuje:

a) zakaz zabudowy,
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b) ochrona istniejacego drzewostanu,
c) prowadzenie gospodarki leénej zgodnio z

planom urzqdzenia lasu,

5 29.

1. Da terenåw oznaczonvch na rysunku planu
symbolem 1 MN i 2 MN (w rejonie wsi Hab-
dzin) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny istniejq-
Cej zabudowy mieszkanioweJ Jednorodzin-
nej,

2) dopuszczalne przeznaczonie uzupelniaiqco:
budynki gospodarcze, garato, uglugi byto-
we towarzvszace zabudowie mleszkaniowej
w zekrøsie handlu detalicznego i rzemiosla
usiugowego, wolnostojqce lub wbudowane
i dobudowywane do budynkåw miegzkal-
nych.

3) charekter dzialah:

a) adaptacja Istniejacej zabudowy z do.
puszczeniem rozbudowy i wymiany,

4) warunki urbanistyczne.•

a) nieprzekraczalnaWysokoåézabudowy:
— mieszkaniowej — 2 kondygnacje, w

tym poddasze u±ytkowe,

— budynkåw gospodarczych, uslugo.
wych i garaiy —1 kondygnacja,

b) nieprzekraczelna powierzchnia zabudo•
wy dzialki 25 %,

c) minimalna powiorzchnia biologlcznle
CZynna dzialki 70

d) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod.
nie z rysunkiem planu,

S) architektura:

a) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwu-
spadowe i wielospadowe o nachyleniu
podstawowych polaci dachowych, mak-
symalnie 460,

b) postulowana, Jednolita lub zharmonizo.
wana kolorystyka dachÖw na dzialco
clqgu zabudowy,

c) architektura budynk6w w nawlazaniu do
krajobrazu i lokalnej tradvcji budowlaneJ.

5 30.

1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3 MN/U/UT (w rojonio solectwa
Parcela) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowo: teren zabudo-
mleszkaniowej i uslugowej oraz obiek•

tow turystyki i rekreacji zbiorowej,

Poz. 6941

2) charakter dzialaå: realizacjazabudowy,
3) warunki urbanistyczne•.

a) nieprzekraczalna wysokoåé zabudowy 3
kondygnacje, w tym poddasze uiytkowe,

b) minimalna powiorzchnia biologieznie
czynna dzialki 80

4) architektura: obowiqzuje stosowanie form
Zhermonizowanvch z krajobrazom,

5) warunki ochrony, nakazy,zakazy,
a) dopuszcza sie podziaf terenu na dzialki

budowlane o powierzchni minimum
1300 ma. z zachowaniem warunk6w 11
ust. 5,

b) nieprzekraczalnalinia zabudowy fronto-
wej, zgodnie z rysunkiem planu,

c) zakaz realizacji zabudowy gospodarczej
wo Inostojqcej,

d) zakazrealizacji ogrodzehpelnych, z WY.
jqtkiem ogrodzefi Od strony Obwodnicy,

e) ustala sic zasade usuwania odpadöw na
Skladowiako odpad6w stalvch; nakazuje
sie podjecie dziatail w celu zorganizowa-
nia wstepnej segregacji odpad6w sta-
lych.

s 31.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
Symbolem 4 Lj/UT/Ws (w Obrebiewsi 3ielawa)
plan ustala:

1) przoznaczenie podstawowe: teren uslug tu-
rystyki i rekrøacii, retencja wÖd powierzch-
niowych, Zieloh urzqdzona,

2) warunki urbanistyczne:
a) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna terenu 90%,

3) warunki ochrony, nakazy,zakazy:
a) maksymalna ochrona istniejqeego drze-

wostanu,

b) Zharmonizowanie z krajobrazem form ar.
chitektonicznych zabudowy uwarunkO•
wanych historycznie i kulturowo,

c) zakaz zabudowy z wyJQtkiem moiliwoéci
realizacJi budynkåw, budowli i Obiekt6w
objqtych Obowiazujqcvmi docyzjami 0
pozwoleniu na budowe wydanymi przed
dniem weiicia w *ycie ustaleri planu.

d) Obsfuga komunikacyjna, przy zachowa.
niu warunkéw 5 11 ust. 5, pkt 1,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod.
nie z rysunkiom planu,

Dziennik Urzędowy
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b) ochronaistniejącego drzewostanu,

c) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z
planem urządzenia lasu.

8 29.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 MN i 2 MN (w rejonie wsi Hab-
dzin) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny istnieją-

cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:
budynki gospodarcze, garaże, usługi byto-
we towarzyszące zabudowie mieszkaniowej
w zakresie handlu detalicznego i rzemiosła

usługowego, wolnostojące lub wbudowane
i dobudowywane do budynków mieszkal-
nych.

3) charakter działań:

a) adaptacja istniejącej zabudowy z do-
puszczeniem rozbudowy i wymiany,

4) warunki urbanistyczne:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

- mieszkaniowej - 2 kondygnacje, w
tym poddasze użytkowe,

- budynków gospodarczych, usługo-
wych i garaży — 1 kondygnacja,

b) nieprzekraczalna powierzchnia zabudo-
wy działki 25 %,

c) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna działki 70 %,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod-
nie z rysunkiem planu,

5) architektura:

a) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwu-
spadowe i wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych, mak-
symalnie 457,

b) postulowana, jednolita lub zharmonizo-
wana kolorystyka dachów na działce i
ciągu zabudowy,

c) architektura budynków w nawiązaniu do
krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.

$ 30.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3 MN/U/UT (w rejonie sołectwa
Parcela) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudo-
wy mieszkaniowej i usługowej oraz obiek-
tów turystykii rekreacji zbiorowej,

- 35365 - . Poz. 6941

2) charakter działań: realizacja zabudowy,

3) warunki urbanistyczne:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy 3

kondygnacje, w tym poddasze użytkowe,

b) minimalna powierzchnia biologicznie
czynna działki 80 %,

4) architektura: obowiązuje stosowanie form
zharmonizowanych z krajobrazem,

5) warunki ochrony, nakazy, zakazy,

a) dopuszcza się podział terenu na działki

budowlane o powierzchni minimum

1300 mż, z zachowaniem warunków $ 11
ust.5,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy fronto-
wej, zgodnie z rysunkiem planu,

c) zakaz realizacji zabudowy gospodarczej
wolnostojącej,

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych, z wy-
jątkiem ogrodzeń od strony obwodnicy,

e) ustała się zasadę usuwania odpadów na
składowisko odpadów stałych; nakazuje

się podjęcie działań w celu zorganizowa-
nia wstępnej segregacji odpadów sta-
tych.

831.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem 4 U/UT/Ws (w obrębie wsi Bielawa)
plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren usług tu-

rystyki i rekreacji, retencja wód powierzch-

niowych,zieleń urządzona,

2) warunki urbanistyczne:

a) minimalna powierzchnia biologicznie
czynna terenu 90%,

3) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) maksymalna ochrona istniejącego drze-
wostanu,

b) zharmonizowanie z krajobrazem form ar-

chitektonicznych zabudowy uwarunko-
wanych historycznie i kulturowo,

c) zakaz zabudowy z wyjątkiem możliwości
realizacji budynków, budowli i obiektów
objętych obowiązującymi decyzjami o

pozwoleniu na budowę wydanymiprzed

dniem wejścia w życie ustaleń planu,

d) obsługa komunikacyjna, przy zachowa-

niu warunków 8 11 ust. 5, pkt 1,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod-

nie z rysunkiem planu.
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b) ochronaistniejącego drzewostanu,

c) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z
planem urządzenia lasu.

8 29.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 MN i 2 MN (w rejonie wsi Hab-
dzin) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny istnieją-

cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:
budynki gospodarcze, garaże, usługi byto-
we towarzyszące zabudowie mieszkaniowej
w zakresie handlu detalicznego i rzemiosła

usługowego, wolnostojące lub wbudowane
i dobudowywane do budynków mieszkal-
nych.

3) charakter działań:

a) adaptacja istniejącej zabudowy z do-
puszczeniem rozbudowy i wymiany,

4) warunki urbanistyczne:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

- mieszkaniowej - 2 kondygnacje, w
tym poddasze użytkowe,

- budynków gospodarczych, usługo-
wych i garaży — 1 kondygnacja,

b) nieprzekraczalna powierzchnia zabudo-
wy działki 25 %,

c) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna działki 70 %,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod-
nie z rysunkiem planu,

5) architektura:

a) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwu-
spadowe i wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych, mak-
symalnie 457,

b) postulowana, jednolita lub zharmonizo-
wana kolorystyka dachów na działce i
ciągu zabudowy,

c) architektura budynków w nawiązaniu do
krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.

$ 30.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3 MN/U/UT (w rejonie sołectwa
Parcela) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudo-
wy mieszkaniowej i usługowej oraz obiek-
tów turystykii rekreacji zbiorowej,

- 35365 - . Poz. 6941

2) charakter działań: realizacja zabudowy,

3) warunki urbanistyczne:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy 3

kondygnacje, w tym poddasze użytkowe,

b) minimalna powierzchnia biologicznie
czynna działki 80 %,

4) architektura: obowiązuje stosowanie form
zharmonizowanych z krajobrazem,

5) warunki ochrony, nakazy, zakazy,

a) dopuszcza się podział terenu na działki

budowlane o powierzchni minimum

1300 mż, z zachowaniem warunków $ 11
ust.5,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy fronto-
wej, zgodnie z rysunkiem planu,

c) zakaz realizacji zabudowy gospodarczej
wolnostojącej,

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych, z wy-
jątkiem ogrodzeń od strony obwodnicy,

e) ustała się zasadę usuwania odpadów na
składowisko odpadów stałych; nakazuje

się podjęcie działań w celu zorganizowa-
nia wstępnej segregacji odpadów sta-
tych.

831.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem 4 U/UT/Ws (w obrębie wsi Bielawa)
plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren usług tu-

rystyki i rekreacji, retencja wód powierzch-

niowych,zieleń urządzona,

2) warunki urbanistyczne:

a) minimalna powierzchnia biologicznie
czynna terenu 90%,

3) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) maksymalna ochrona istniejącego drze-
wostanu,

b) zharmonizowanie z krajobrazem form ar-

chitektonicznych zabudowy uwarunko-
wanych historycznie i kulturowo,

c) zakaz zabudowy z wyjątkiem możliwości
realizacji budynków, budowli i obiektów
objętych obowiązującymi decyzjami o

pozwoleniu na budowę wydanymiprzed

dniem wejścia w życie ustaleń planu,

d) obsługa komunikacyjna, przy zachowa-

niu warunków 8 11 ust. 5, pkt 1,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod-

nie z rysunkiem planu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

b) ochronaistniejącego drzewostanu,

c) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z
planem urządzenia lasu.

8 29.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 MN i 2 MN (w rejonie wsi Hab-
dzin) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny istnieją-

cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:
budynki gospodarcze, garaże, usługi byto-
we towarzyszące zabudowie mieszkaniowej
w zakresie handlu detalicznego i rzemiosła

usługowego, wolnostojące lub wbudowane
i dobudowywane do budynków mieszkal-
nych.

3) charakter działań:

a) adaptacja istniejącej zabudowy z do-
puszczeniem rozbudowy i wymiany,

4) warunki urbanistyczne:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

- mieszkaniowej - 2 kondygnacje, w
tym poddasze użytkowe,

- budynków gospodarczych, usługo-
wych i garaży — 1 kondygnacja,

b) nieprzekraczalna powierzchnia zabudo-
wy działki 25 %,

c) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna działki 70 %,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod-
nie z rysunkiem planu,

5) architektura:

a) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwu-
spadowe i wielospadowe o nachyleniu
podstawowych połaci dachowych, mak-
symalnie 457,

b) postulowana, jednolita lub zharmonizo-
wana kolorystyka dachów na działce i
ciągu zabudowy,

c) architektura budynków w nawiązaniu do
krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.

$ 30.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3 MN/U/UT (w rejonie sołectwa
Parcela) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudo-
wy mieszkaniowej i usługowej oraz obiek-
tów turystykii rekreacji zbiorowej,
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2) charakter działań: realizacja zabudowy,

3) warunki urbanistyczne:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy 3

kondygnacje, w tym poddasze użytkowe,

b) minimalna powierzchnia biologicznie
czynna działki 80 %,

4) architektura: obowiązuje stosowanie form
zharmonizowanych z krajobrazem,

5) warunki ochrony, nakazy, zakazy,

a) dopuszcza się podział terenu na działki

budowlane o powierzchni minimum

1300 mż, z zachowaniem warunków $ 11
ust.5,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy fronto-
wej, zgodnie z rysunkiem planu,

c) zakaz realizacji zabudowy gospodarczej
wolnostojącej,

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych, z wy-
jątkiem ogrodzeń od strony obwodnicy,

e) ustała się zasadę usuwania odpadów na
składowisko odpadów stałych; nakazuje

się podjęcie działań w celu zorganizowa-
nia wstępnej segregacji odpadów sta-
tych.

831.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem 4 U/UT/Ws (w obrębie wsi Bielawa)
plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren usług tu-

rystyki i rekreacji, retencja wód powierzch-

niowych,zieleń urządzona,

2) warunki urbanistyczne:

a) minimalna powierzchnia biologicznie
czynna terenu 90%,

3) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) maksymalna ochrona istniejącego drze-
wostanu,

b) zharmonizowanie z krajobrazem form ar-

chitektonicznych zabudowy uwarunko-
wanych historycznie i kulturowo,

c) zakaz zabudowy z wyjątkiem możliwości
realizacji budynków, budowli i obiektów
objętych obowiązującymi decyzjami o

pozwoleniu na budowę wydanymiprzed

dniem wejścia w życie ustaleń planu,

d) obsługa komunikacyjna, przy zachowa-

niu warunków 8 11 ust. 5, pkt 1,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod-

nie z rysunkiem planu.
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1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolern 5 RM/U (w Obrebie wsi Bielawa)
plan ustala:

1) przeznaczenio podstawowe: teren zabudo.
wy zagrodowej, usiugowej i uslugowej to.
warzyszacej zabudowie zagrodowej,

2) dopuszczalne przeznaczenieuzupefniajqce:
a) budynki gospodarcze, w tym zwiqzano z

produkcja rolnq,
b) gara*e.

3) charaktor dzialafi:

a) adaptaqa istniejacego siodliska zagro.
dowego z dopuszczeniem rozbudowy i
wymiany budynk6w,

4) warunki urbanistyczne:

a) nieprzokraczalna wysokoåé zabudowy
mieszkaniowej i uslugowej —2 kondy.
gnacje, w tym poddasze utytkowe,

b) nieprzekracza'na powierzchnia zabudo-
WYdzialki 50%,

c) nieprzøkraæalna llnia zabudowy, zgod.
nie z rysunkiem planu,

5) architektura:

a) dachy dwuspadowe i wielospadowe o
nachyleniu podstawowvch polaci da-
chowych, maksymalnie 460,

b) postulowana, Jednolita lub zharmonizo.
wana kolorystyka dachOw w zespole za-
budowy na calym terenie.

6) Warunki ochrony, nakazy,zekazy:
a) obsluga komunikacyjna, przy zachowa-

niu warunkåw5 11 ust. 6,

b) zakaz podziaiåw terenu na dziafki,
33,

1. Dla toren6w oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 Ul do 3 (w obrebie wsi Biela-
wa) plan ustala:

1) przeznaczeniepodstawowe: tereny uglug, w

a) u±ytecznoåci publieznej przeznaczone do
pelnienia funkcji administracyjno-
biurowei, oéwiaty, nauki, kultury, obslugi
bankowej, handlu i innych ustug nie-
uciqiiwych dla otoczenla,

b) zabudowa o funkcii hotelowej i pensio-
natowcj wraz z urzqdzeniami i Obiektami
pomocniczymi,

2)

3)

Poz. 6941

dopuszczalne przeznaczenieuzupelniajqce:
a) urzadzeniainfrastruktury technicznejdla

potrzeb lokalnych,
b) ulice i urzqdzenlakomunikacJlkoiowej i

pieszej,

c) wyodrebnlone torony zieleni publicznej,
d) oblekty I urzqdzenia sportowo-

rekreacyjne,
charakter dzlalah:

a) realizacja nowei zabudowy (na terenach
oznaczonych 1 Ul i 3 131)

b) adaptacia istniejqcogo zagospodarowa-
nia (na terenie oznaczonym 2 Ul) z do.
puszczeniem realizacji obiektéw kubatu.
rowych —sportowych.

varunki zabudowy:

b)

c)

d)

0)

nieprzokraczalna wysokoéé zabudowy
15m,

minimalna powierzchnia nowowydziela-
nej dziafki 1 ha, dla dzialek przylegtych
do ul. Warszawskiej oznaczonej na ry-
gunku planu symbolem KDG,
moiliwoåé podziafu terenu na dzialki
przy zachowaniu warunkåw 5 11 ust 5
pkt 2 oraz pkt 4b i 6 Gniniejszogo para-
grafu,

minimalna powierzchnia biologicznie
Czynna 30%,

nioprzokraczalno llnie zabudowy, zgod-
nie z rysunkiem planu,

5) warunki ochrony, zakazy,nakazy:
a)

c)

budynki i zegospodarowanie terenu po-
winnv bye projektowane ze szczegålna
starannoéciq w celu nadania reprezenta-
cyjnego charakteru pierzei ulic Przyczål-
kowei i Warszawskiej — stanowiqcych
g16wnywjazd do Konstancina.Joziorny,
obsluga komunikacyina terenåw przy za-
Chowaniu warunkåw 5 11 ust 5.

dla teronu oznaczonogo na rysunku pla-
nu symbolem 1 Ul ustala sie zakaz bez-
poérednich zjazd6w z drogi KDG a do-
puszeza Siq moiliwoåé urzqdzonia, za
zgoda i na warunkach zarzqdcy drogi
IKDGP, wtqczonla na prawo skrety ogél-
nodostepnoJ drogi wewnetrznej do lezd-
ni lacznicy w odlegloéci 100 —150 m Od
osi skrzyiowania dwupoziomowego
oznaczonego symbolem O.
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$ 32. 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu a) urządzenia infrastruktury technicznej dla
symbolem 5 RM/U (w obrębie wsi Bielawa) potrzeb lokalnych,

plan ustala: b) ulice i urządzenia komunikacji kołoweji
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudo- pieszej,
wy zagrodowej, usługowej i usługowej to- t s j > ;warżysżącej zabudowie żagłódowej, c) wyodrębnione terenyzieleni publicznej,

2 d I | Hikiace: d) obiekty i urządzenia sportowo-opuszczalne przeznaczenie uzupełniające: rekreacyjne,

a) budynki gospodarcze, w tym związane z 3) charakter działań:
produkcją rolną, . |b ; a) realizacja nowej zabudowy (na terenach

) garaże, oznaczonych 1 U1 i 3 U1)

3) charakter działań: b) adaptacja istniejącego zagospodarowa-
a) adaptacja istniejącego siedliska zagro- nia (na terenie oznaczonym 2 U1) z do-

dowego z dopuszczeniem rozbudowy i puszczeniem realizacji obiektów kubatu-
wymiany budynków, rowych — sportowych,

4) warunki urbanistyczne: 4) warunki zabudowy:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej i usługowej — 2 kondy- 15m,

gnacje, w tym poddasze użytkowe, b) minimalna powierzchnia nowowydziela-
b) nieprzekraczalna powierzchnia zabudo- nej działki 1 ha, dla działek przyległych

wy działki 50%, do ul. Warszawskiej oznaczonej na ry-

c) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod- sunku planu symbolem KDG,
nie z rysunkiem planu, c) możliwość podziału terenu na działki
hitektura; przy zachowaniu warunków 5 11 ust. 5

SPARNKOSEAA , pkt 2 oraz pkt 4b i 5 c niniejszego para-
a) dachy dwuspadowe i wielospadowe o grafu,

nachyleniu podstawowych połaci da- s 5 . : 5
chowych, maksymalnie 459, d) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna 30%,
b) postulowana, jednolita lub zharmonizo- ; k ins: iti bud d

wana kolorystyka dachów w zespole za- e) nieprze asia ne j R MARAMPNEŻE
budowyna całym terenie. NE ZTYGKNKIEM PIANU,

5) warunki ochrony, zakazy, nakazy:6) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) obsługa komunikacyjna, przy zachowa-

niu warunków $ 11 ust. 5,

b) zakaz podziałów terenu na działki.

5 33.

1. Dła terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolem 17 U1 do 3 U1 (w obrębie wsi Biela-
wa) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług, w
tym:

a) użyteczności publicznej przeznaczone do

pełnienia funkcji administracyjno-
biurowej, oświaty, nauki, kultury, obsługi

bankowej, handlu i innych usług nie-
uciążliwych dla otoczenia,

b) zabudowa o funkcji hotelowej i pensjo-

natowej wraz z urządzeniami i obiektami
pomocniczymi,

a) budynki i zagospodarowanie terenu po-
winny być projektowane ze szczególną
starannością w celu nadania reprezenta-
cyjnego charakteru pierzei ulic Przyczół-

kowej i Warszawskiej — stanowiących

główny wjazd do Konstancina-Jeziorny,

b — obsługa komunikacyjna terenów przy za-
chowaniu warunków 5 11 ust.5,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1 U1 ustała się zakaz bez-
pośrednich zjazdów z drogi KDG a do-
puszcza się możliwość urządzenia, za

zgodą i na warunkach zarządcy drogi
1KDGP, włączenia na praweskręty ogól-
nodostępnej drogi wewnętrznej do jezd-

ni łącznicy w odległości 100 — 150 m od
osi skrzyżowania  dwupoziomowego
oznaczonego symbolem O.
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$ 32. 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu a) urządzenia infrastruktury technicznej dla
symbolem 5 RM/U (w obrębie wsi Bielawa) potrzeb lokalnych,

plan ustala: b) ulice i urządzenia komunikacji kołoweji
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudo- pieszej,
wy zagrodowej, usługowej i usługowej to- t s j > ;warżysżącej zabudowie żagłódowej, c) wyodrębnione terenyzieleni publicznej,

2 d I | Hikiace: d) obiekty i urządzenia sportowo-opuszczalne przeznaczenie uzupełniające: rekreacyjne,

a) budynki gospodarcze, w tym związane z 3) charakter działań:
produkcją rolną, . |b ; a) realizacja nowej zabudowy (na terenach

) garaże, oznaczonych 1 U1 i 3 U1)

3) charakter działań: b) adaptacja istniejącego zagospodarowa-
a) adaptacja istniejącego siedliska zagro- nia (na terenie oznaczonym 2 U1) z do-

dowego z dopuszczeniem rozbudowy i puszczeniem realizacji obiektów kubatu-
wymiany budynków, rowych — sportowych,

4) warunki urbanistyczne: 4) warunki zabudowy:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej i usługowej — 2 kondy- 15m,

gnacje, w tym poddasze użytkowe, b) minimalna powierzchnia nowowydziela-
b) nieprzekraczalna powierzchnia zabudo- nej działki 1 ha, dla działek przyległych

wy działki 50%, do ul. Warszawskiej oznaczonej na ry-

c) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod- sunku planu symbolem KDG,
nie z rysunkiem planu, c) możliwość podziału terenu na działki
hitektura; przy zachowaniu warunków 5 11 ust. 5

SPARNKOSEAA , pkt 2 oraz pkt 4b i 5 c niniejszego para-
a) dachy dwuspadowe i wielospadowe o grafu,

nachyleniu podstawowych połaci da- s 5 . : 5
chowych, maksymalnie 459, d) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna 30%,
b) postulowana, jednolita lub zharmonizo- ; k ins: iti bud d

wana kolorystyka dachów w zespole za- e) nieprze asia ne j R MARAMPNEŻE
budowyna całym terenie. NE ZTYGKNKIEM PIANU,

5) warunki ochrony, zakazy, nakazy:6) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) obsługa komunikacyjna, przy zachowa-

niu warunków $ 11 ust. 5,

b) zakaz podziałów terenu na działki.

5 33.

1. Dła terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolem 17 U1 do 3 U1 (w obrębie wsi Biela-
wa) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług, w
tym:

a) użyteczności publicznej przeznaczone do

pełnienia funkcji administracyjno-
biurowej, oświaty, nauki, kultury, obsługi

bankowej, handlu i innych usług nie-
uciążliwych dla otoczenia,

b) zabudowa o funkcji hotelowej i pensjo-

natowej wraz z urządzeniami i obiektami
pomocniczymi,

a) budynki i zagospodarowanie terenu po-
winny być projektowane ze szczególną
starannością w celu nadania reprezenta-
cyjnego charakteru pierzei ulic Przyczół-

kowej i Warszawskiej — stanowiących

główny wjazd do Konstancina-Jeziorny,

b — obsługa komunikacyjna terenów przy za-
chowaniu warunków 5 11 ust.5,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1 U1 ustała się zakaz bez-
pośrednich zjazdów z drogi KDG a do-
puszcza się możliwość urządzenia, za

zgodą i na warunkach zarządcy drogi
1KDGP, włączenia na praweskręty ogól-
nodostępnej drogi wewnętrznej do jezd-

ni łącznicy w odległości 100 — 150 m od
osi skrzyżowania  dwupoziomowego
oznaczonego symbolem O.
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$ 32. 2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu a) urządzenia infrastruktury technicznej dla
symbolem 5 RM/U (w obrębie wsi Bielawa) potrzeb lokalnych,

plan ustala: b) ulice i urządzenia komunikacji kołoweji
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudo- pieszej,
wy zagrodowej, usługowej i usługowej to- t s j > ;warżysżącej zabudowie żagłódowej, c) wyodrębnione terenyzieleni publicznej,

2 d I | Hikiace: d) obiekty i urządzenia sportowo-opuszczalne przeznaczenie uzupełniające: rekreacyjne,

a) budynki gospodarcze, w tym związane z 3) charakter działań:
produkcją rolną, . |b ; a) realizacja nowej zabudowy (na terenach

) garaże, oznaczonych 1 U1 i 3 U1)

3) charakter działań: b) adaptacja istniejącego zagospodarowa-
a) adaptacja istniejącego siedliska zagro- nia (na terenie oznaczonym 2 U1) z do-

dowego z dopuszczeniem rozbudowy i puszczeniem realizacji obiektów kubatu-
wymiany budynków, rowych — sportowych,

4) warunki urbanistyczne: 4) warunki zabudowy:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej i usługowej — 2 kondy- 15m,

gnacje, w tym poddasze użytkowe, b) minimalna powierzchnia nowowydziela-
b) nieprzekraczalna powierzchnia zabudo- nej działki 1 ha, dla działek przyległych

wy działki 50%, do ul. Warszawskiej oznaczonej na ry-

c) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod- sunku planu symbolem KDG,
nie z rysunkiem planu, c) możliwość podziału terenu na działki
hitektura; przy zachowaniu warunków 5 11 ust. 5

SPARNKOSEAA , pkt 2 oraz pkt 4b i 5 c niniejszego para-
a) dachy dwuspadowe i wielospadowe o grafu,

nachyleniu podstawowych połaci da- s 5 . : 5
chowych, maksymalnie 459, d) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna 30%,
b) postulowana, jednolita lub zharmonizo- ; k ins: iti bud d

wana kolorystyka dachów w zespole za- e) nieprze asia ne j R MARAMPNEŻE
budowyna całym terenie. NE ZTYGKNKIEM PIANU,

5) warunki ochrony, zakazy, nakazy:6) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) obsługa komunikacyjna, przy zachowa-

niu warunków $ 11 ust. 5,

b) zakaz podziałów terenu na działki.

5 33.

1. Dła terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolem 17 U1 do 3 U1 (w obrębie wsi Biela-
wa) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług, w
tym:

a) użyteczności publicznej przeznaczone do

pełnienia funkcji administracyjno-
biurowej, oświaty, nauki, kultury, obsługi

bankowej, handlu i innych usług nie-
uciążliwych dla otoczenia,

b) zabudowa o funkcji hotelowej i pensjo-

natowej wraz z urządzeniami i obiektami
pomocniczymi,

a) budynki i zagospodarowanie terenu po-
winny być projektowane ze szczególną
starannością w celu nadania reprezenta-
cyjnego charakteru pierzei ulic Przyczół-

kowej i Warszawskiej — stanowiących

główny wjazd do Konstancina-Jeziorny,

b — obsługa komunikacyjna terenów przy za-
chowaniu warunków 5 11 ust.5,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1 U1 ustała się zakaz bez-
pośrednich zjazdów z drogi KDG a do-
puszcza się możliwość urządzenia, za

zgodą i na warunkach zarządcy drogi
1KDGP, włączenia na praweskręty ogól-
nodostępnej drogi wewnętrznej do jezd-

ni łącznicy w odległości 100 — 150 m od
osi skrzyżowania  dwupoziomowego
oznaczonego symbolem O.
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5 34.

1. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 U S I-Jplan ustala:

1) przeznaczeniepodstawowe: tereny uslug, w
tym rÖwnie2 komercyjnych i zwivanych z
obslugq projektowanej obwodnicy,

2) charakter dzialah:

a) realizacja nowej zabudowy.
3) warunki urbanistycznø:

a) minimalna powierzchnia nowych dzialek
po podziale 2000m2,

b) nieprzekraczalna wysokoåé zabudowy - 2
kondygnacje, w tym poddasze u*ytkowe,

c) nieprzekraczalna powierzchnla zabudo.
wy dzialki 60%,

d) minima Ina powierzchnia blologicznie
czynna 40%,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod-
nie z rysunkiom planu,

4) architektura:

a) dachy dwuspadowe i wielospadoWO o
nachy'eniu podstawowrych polaci da.
chowych, maksymalnie 460,

b) postulowana jednolita lub zharmonizo-
wana kolory9tyka dachéw w zespole za-
bud 0WY,

c) architektura budynk6w w nawiazaniu do
krajobrazu 10kalnej tradycjl budowlanej,

6) warunki Ochrony, nakazy, zakazy:
a) zakazzabudowy mieszkanioweJ,
b) obsluga kornunikacyjna, jedynie od ist-

niejacych drog oznagzonych KDZ KDL
c) moiliwoéé podzialu terenåw na dzialki

przy zachowaniu WarunkÖw 5 11 ust. 5
pkt 2.

s 35.

1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolom 1 K/IJ/P/RU (w obrebiø wsi Bielawa)
plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren OczySz-
czalni åciekÖw, z dopuszczeniem dzialalno-
Sci ustugowej lub produkcyjnej ktOra nie
oddziafywuje znaczaco na {rodowisko i dla
kt6rej nie jest wymagany obowiqzek SPO-
rzqdzenia raportu o oddzlafywaniu na åro.
dowisko,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupofniajQce:
obiekty i urzqdzenla niozbedne dla funkcjo.

Poz. 6941

nowania usfug i produkcji oraz Obslugi pro-
dukcii w gospodarstwach rolnych,

3) charakter dzialah: realizacja nowej zabudo-

4) warunki urbanistycznedla zabudowy
gowej i produkcyjnej:
a) nioprzekraczalna wygokoéé zabudowv: 2

kondygnacje naziemne,

b) minimalna powierzchnia
dzialki 2000m2,

c) minimalna powiørzchnia biologicznie
czynna dzialki 50%,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgod.
nie z rysunkiem planu,

5) warunki ochrony, nakazy,zakazy:
a)

b)

c)

d)

e)

koniocznoåé przeanalizowania warunk6w
gruntowo-wodnych i moiliwoéci posa-
dowienia budynkOw baz podpiwniczenla
lub z podpiwniczeniem,
uciq±liwoåé uslug i produkcji niewykra-
czajace Poza granico dzialki,
zakaz zabudowy mieszkaniowej,
obsluga komunikacyjna za poirednic-
twem drogi KDD wtqezonoj do obwodni-
cy na skrzyiowaniu oznaczonym na ry-
sunku planu i okreélonym w 5 18 uSt. 1
pkt 5,

moiliwoéé podzialu terenu na dziafki
przy zachowaniu warunkåw 11 ust 5
pkt 2,

36.

. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2 K i 3 K plan ustala:
1)

2)

3)

4)

prZeznaczonie podgtawowe: tereny oczysz-
czalni éciekÖw z zakazem wprowadzania in-
nych funkcji,

przeznaczonie uzupelniajqce - zieleh urzq-
dzona z moiliwoåciQ realizacJiObiektöwma-
lei architektury,
charakter dziatafi:

a) adaptacja, rozbudowa i przebudowa
obiektÖw i urzadzefi zwiazanych z obslu-
ga oczygzczalni åclek6w,

b) rekultywacja torenu.
warunki ochrony. nakazy, zakazy:
a) moiliwoåe dodatkowej obslugi komuni-

kacyjnej za poérednictwem drog we-
Wnqtrznych, wfqczonych do Obwodnicy

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178

$ 34,

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolem 1 U - 5 U plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe:tereny usług, w

tym również komercyjnych i związanych z

obsługą projektowanej obwodnicy,

2) charakter działań:

a) realizacja nowej zabudowy.

3) warunki urbanistyczne:

a) minimalna powierzchnia nowych działek
po podziale 2000m?,

b) nieprzekraczalna wysokość zabudowy- 2

kondygnacje, w tym poddasze użytkowe,

c) nieprzekraczalna powierzchnia zabudo-
wydziałki 60%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna 40%,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod-
nie z rysunkiem planu,

4) architektura:

a) dachy dwuspadowe i wielospadowe o

nachyleniu podstawowych połaci da-
chowych, maksymalnie 459,

b) postulowana jednolita lub zharmonizo-
wana kolorystyka dachów w zespole za-
budowy,

c) architektura budynków w nawiązaniu do
krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej,

5) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) zakaz zabudowy mieszkaniowej,

b) obsługa komunikacyjna, jedynie od ist-
niejących dróg oznaczonych KDZ i KDL,

c) możliwość podziału terenów na działki

przy zachowaniu warunków 8 11 ust. 5
pkt 2.

8 35.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem 1 K/U/P/RU (w obrębie wsi Bielawa)
plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren oczysz-

czalni ścieków, z dopuszczeniem działalno-

ści usługowej lub produkcyjnej która nie
oddziaływuje znacząco na środowisko i dla

której nie jest wymagany obowiązek spo-

rządzenia raportu o oddziatywaniu na śro-
dowisko,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjo-

- 35367 - Poz. 6941

nowania usług i produkcji oraz obsługi pro-
dukcji w gospodarstwach rolnych,

3) charakter działań: realizacja nowej zabudo-
wy,

4) warunki urbanistyczne dla zabudowy usłu-
goweji produkcyjnej:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 2

kondygnacje naziemne,

b) minimalna powierzchnia  wydzielanej
działki - 2000m?,

c) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna działki 50%,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgod-

nie z rysunkiem planu,

5) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) konieczność przeanalizowania warunków
gruntowo-wodnych i możliwości posa-

dowienia budynków bez podpiwniczenia

lub z podpiwniczeniem,

b) uciążliwość usług i produkcji niewykra-
czająca poza granice działki,

c) zakaz zabudowy mieszkaniowej,

d) obsługa komunikacyjna za pośrednic-

twem drogi KDD włączonej do obwodni-
cy na skrzyżowaniu oznaczonym na ry-

sunku planu i określonym w $ 18 ust. 1
pkt 5,

e) możliwość podziału terenu na działki
przy zachowaniu warunków $ 11 ust. 5
pkt 2,

8 36.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolami 2 Ki 3 K plan ustała:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny oczysz-

czalni ścieków z zakazem wprowadzania in-
nych funkcji,

2) przeznaczenie uzupełniające - zieleń urzą-

dzona z możliwością realizacji obiektów ma-
tej architektury,

3) charakter działań:

a) adaptacja, rozbudowa i przebudowa

obiektów i urządzeń związanych z obsłu-
gą oczyszczalni ścieków,

b) rekultywacja terenu.

4) warunki ochrony, nakazy, zakaży:

a) możliwość dodatkowej obsługi komuni-
kacyjnej za pośrednictwem dróg we-

wnętrznych, włączonych do obwodnicy

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178

$ 34,

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolem 1 U - 5 U plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe:tereny usług, w

tym również komercyjnych i związanych z

obsługą projektowanej obwodnicy,

2) charakter działań:

a) realizacja nowej zabudowy.

3) warunki urbanistyczne:

a) minimalna powierzchnia nowych działek
po podziale 2000m?,

b) nieprzekraczalna wysokość zabudowy- 2

kondygnacje, w tym poddasze użytkowe,

c) nieprzekraczalna powierzchnia zabudo-
wydziałki 60%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna 40%,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgod-
nie z rysunkiem planu,

4) architektura:

a) dachy dwuspadowe i wielospadowe o

nachyleniu podstawowych połaci da-
chowych, maksymalnie 459,

b) postulowana jednolita lub zharmonizo-
wana kolorystyka dachów w zespole za-
budowy,

c) architektura budynków w nawiązaniu do
krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej,

5) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) zakaz zabudowy mieszkaniowej,

b) obsługa komunikacyjna, jedynie od ist-
niejących dróg oznaczonych KDZ i KDL,

c) możliwość podziału terenów na działki

przy zachowaniu warunków 8 11 ust. 5
pkt 2.

8 35.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem 1 K/U/P/RU (w obrębie wsi Bielawa)
plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren oczysz-

czalni ścieków, z dopuszczeniem działalno-

ści usługowej lub produkcyjnej która nie
oddziaływuje znacząco na środowisko i dla

której nie jest wymagany obowiązek spo-

rządzenia raportu o oddziatywaniu na śro-
dowisko,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjo-

- 35367 - Poz. 6941

nowania usług i produkcji oraz obsługi pro-
dukcji w gospodarstwach rolnych,

3) charakter działań: realizacja nowej zabudo-
wy,

4) warunki urbanistyczne dla zabudowy usłu-
goweji produkcyjnej:

a) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 2

kondygnacje naziemne,

b) minimalna powierzchnia  wydzielanej
działki - 2000m?,

c) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna działki 50%,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgod-

nie z rysunkiem planu,

5) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) konieczność przeanalizowania warunków
gruntowo-wodnych i możliwości posa-

dowienia budynków bez podpiwniczenia

lub z podpiwniczeniem,

b) uciążliwość usług i produkcji niewykra-
czająca poza granice działki,

c) zakaz zabudowy mieszkaniowej,

d) obsługa komunikacyjna za pośrednic-

twem drogi KDD włączonej do obwodni-
cy na skrzyżowaniu oznaczonym na ry-

sunku planu i określonym w $ 18 ust. 1
pkt 5,

e) możliwość podziału terenu na działki
przy zachowaniu warunków $ 11 ust. 5
pkt 2,

8 36.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolami 2 Ki 3 K plan ustała:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny oczysz-

czalni ścieków z zakazem wprowadzania in-
nych funkcji,

2) przeznaczenie uzupełniające - zieleń urzą-

dzona z możliwością realizacji obiektów ma-
tej architektury,

3) charakter działań:

a) adaptacja, rozbudowa i przebudowa

obiektów i urządzeń związanych z obsłu-
gą oczyszczalni ścieków,

b) rekultywacja terenu.

4) warunki ochrony, nakazy, zakaży:

a) możliwość dodatkowej obsługi komuni-
kacyjnej za pośrednictwem dróg we-

wnętrznych, włączonych do obwodnicy



Dziennik Urzedowy
Woiew6dztwa Mazowieckiøgo Nr 178

na skrzyiowaniu o ktÖrym mowa w 5 18
ust. 1 pkt5.

b) moiliwoåé podzialu teronu na dzialki
przy zachowaniu warunk6w S 11 ust. 5
pkt 2.

537,

1. Dla terenu oznaczoneqo na rysunku planu
Symbolem 4 KG / I plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zaplecza
eksploatacyjno-technicznogo oraz lokalizacji
Obiektéw infrastruktury in*yniemneJ tere-
now golfov.ych,

2) dopuszczelne przeznaczenie uzupelniajace:
izolacyina, parkingi,

3) warunki urbanistyczne:

a) ze wzgledu na niekorzystne warunki po-
sadowienia przed przystqpieniem do
prac projektowych naleiy wykonaé ba-
dania

b) obsiuga kornunikacyjna za pocrednic-
twern dr6g wewnetrznvch w!qczonych
do drogi KDZ w miejgcu uzgodnionym Z
zarzadca tej drogi, poza obszarem planu.

4) Warunki ochrony, nakazy,zakazy:
a) z uwagl na niokorzystne warunki grun-

towo.wodne zakazujo sie podpiwniczania
Obie ktOw,

b) architektura nowej zabudovvy powlnna
wtapiaé sie harmoniinie w krajobraz oraz
niezbednq zieleh towarzyszacq,

c) dopugzcza sie odprowadzanie wÖd opa-
dowych z teren6w parkingöw, drog do.
jazdowych i zaplecza technicznego do
rowöw melioracyjnych, po ich podczysz-
czeniu w lokalnych urzqdzeniach pod-
czvszczajqcych ,

d) obowiqzuje selektywny zbiår odpad6w
surowcéw wtérnych w pojemnikach-
urzqdzeniach do selektywnej zbi6rki od-
pad6w.

s 38.

1. Ola terenu OZnaczonego na ryeunku planu
symbolem 5 US plan ustala:

1) przeznaczenio podstawowe: tereny Sportu i
rekreacji (pola golfowego, gier terenowych).

2) Obsfuga komunikacyjna z drog 10kalnvch
poloionych poza granicami obszaru obiete-
go planem, z rno±liwoåciq polaczonia ze
skrzy20waniem o ktåryrn mowa w 5 19 ust.
1 pkt 7.
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3) warunki ochrony, nakazy,zakazy:
a) nakaz naturalizacji istniejqcych zbiorni.

kåw i ciek6w wodnych w oparciu o ga-
tunki roilinnoåci charaktervstycznej dla
obocnego ekosystemu oraz tworzenia
warunk6w sprzvjajacych *yciu fauny,

b) zachowanie rowÖwmelioracyinych oraZ
przebiegu ich unadu wewnqtrz gol-
fo•vwch; dopuszcza sie moiliwoåé prze-
budowy lub zmiany przebiegu ukfadu
melioracyjnogo, po uzyskaniu zgody za-
rzqdcy sieci.

5 39.

1. D'a terenu Oznaczonogo 6 RIJ plan ustala:

1) przeznaczeniepodstawowe: teren obslugi
produkcji w gospodarstwie rolnym SGGW,

2) charakter dziatah:

a) adaptacja istniojacei zabudowy oraz
obiektÖw i urzQdzeå niezbednych dia
funkcjonowania gospodarstwaz dopusz•
czeniøm rozbudowy i wymiany.

3) obsluga komunikacyjna od drog oznaczo-
nych pa rysunku planu symbolem KDI„

4) m021iwoiépodzialuterenu przyzachowaniu
warunkåw 5 11ust 5 pkt 2.

40.

1. Dla teronu oznaczonego na rysunku planu
symbolern (w rejonie wsi Habdzin)plan
ustela:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) Czeéciowourzqdzona i urzqdzona,
b) terenowø grzqdzenia rokreacyjno spor-

towe oraz place zabaw dla dzieci,

2) przeznaczenieuzupelniajqce:
a) lokalizacja urzQdzefi infrastruktury tech-

nicznej dia potrzeb lokalnych w tym: ciq.
gow pieszo—jezdnych i rowerowych.

3) warunki urbanistyczne:

a) ze wzgledu na ochrone krajobrazukultu-
rowego nakazuie sic Zharrnonizowanie
zagospodarowania z otoczeniem Jezior-
ka Habdzihskiego oraz istniejqcych cie
kÖw wodnvch,

b) minimalna powierzehnia biologiczniø
Czynna —95%

4) warunki ochrony. nakazy,zakazy:
a) zakazlokalizacji ObiektOwkubaturowych,

masztÖw nadawczych i obiektOw telefo-
nii komårkowej,

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

na skrzyżowaniu o którym mowa w 8 18
ust. 1 pkt5.

b) możliwość podziału terenu na działki

przy zachowaniu warunków $ 11 ust. 5
pkt 2.

8 37.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 4 KG /1 plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zaplecza

eksploatacyjno-technicznego oraz lokalizacji
obiektów infrastruktury inżynieryjnej tere-
nów pól golfowych,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń izolacyjna, parkingi,

3) warunki urbanistyczne:

a) ze względu na niekorzystne warunki po-

sadowienia przed przystąpieniem do
prac projektowych należy wykonać ba-
dania geologiczno-inżynierskie,

b) obsługa komunikacyjna za pośrednic-
twem dróg wewnętrznych włączonych
do drogi KDZ w miejscu uzgodnionym z

zarządcą tej drogi, poza obszarem planu.

4) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) z uwagi na niekorzystne warunki grun-
towo-wodne zakazuje się podpiwniczania
obiektów,

b) architektura nowej zabudowy powinna
wtapiać się harmonijnie w krajobraz oraz
niezbędną zieleń towarzyszącą,

c) dopuszcza się odprowadzanie wód opa-
dowych z terenów parkingów, dróg do-

jazdowych i zaplecza technicznego do
rowów melioracyjnych, po ich podczysz-

czeniu w lokalnych urządzeniach pod-
czyszczających,

d = obowiązuje selektywny zbiór odpadów i

surowców wtórnych w pojemnikach-
urządzeniach do selektywnej zbiórki od-
padów.

8 38.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 5 US plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i

rekreacji (pola golfowego, gier terenowych).

2) obsługa komunikacyjna z dróg lokalnych
położonych poza granicami obszaru objęte-
go planem, z możliwością połączenia ze

skrzyżowaniem o którym mowa w $ 19 ust.

1 pkt 7.
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3) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) nakaz naturalizacji istniejących zbiorni-

ków i cieków wodnych w oparciu o ga-
tunki roślinności charakterystycznej dla

obecnego ekosystemu oraz tworzenia

warunków sprzyjających życiu fauny,

b) zachowanie rowów melioracyjnych oraz

przebiegu ich układu wewnątrz pól gol-
fowych; dopuszcza się możliwość prze-
budowy lub zmiany przebiegu układu

melioracyjnego, po uzyskaniu zgody za-
rządcy sieci.

$ 39.

1. Dla terenu oznaczonego 6 RU plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren obslugi

produkcji w gospodarstwie rolnym SGGW,

2) charakter działań:

a) adaptacja istniejącej zabudowy oraz
obiektów i urządzeń niezbędnych dla
funkcjonowania gospodarstwa z dopusz-

czeniem rozbudowy i wymiany.

3) obsługa komunikacyjna od dróg oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem KDL,

4) możliwość podziału terenu przy zachowaniu
warunków $ 11 ust. 5 pkt 2.

$ 40.

. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U/ZP (w rejonie wsi Habdzin) plan
ustala:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń częściowo urządzona i urządzona,

b) terenowe urządzenia rekreacyjne i spor-

towe oraz place zabaw dla dzieci,

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) lokalizacja urządzeń infrastruktury tech-
nicznej dla potrzeb iokalnych w tym:cią-
gów pieszo — jezdnych i rowerowych,

3) warunki urbanistyczne:

a) ze względu na ochronę krajobrazu kultu-

rowego nakazuje się zharmonizowanie
zagospodarowania z otoczeniem Jezior-

ka Habdzińskiego oraz istniejących cie-
ków wodnych,

b) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna — 95%

4) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

masztów nadawczych i obiektów telefo-
nii komórkowej,
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na skrzyżowaniu o którym mowa w 8 18
ust. 1 pkt5.

b) możliwość podziału terenu na działki

przy zachowaniu warunków $ 11 ust. 5
pkt 2.

8 37.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 4 KG /1 plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zaplecza

eksploatacyjno-technicznego oraz lokalizacji
obiektów infrastruktury inżynieryjnej tere-
nów pól golfowych,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

zieleń izolacyjna, parkingi,

3) warunki urbanistyczne:

a) ze względu na niekorzystne warunki po-

sadowienia przed przystąpieniem do
prac projektowych należy wykonać ba-
dania geologiczno-inżynierskie,

b) obsługa komunikacyjna za pośrednic-
twem dróg wewnętrznych włączonych
do drogi KDZ w miejscu uzgodnionym z

zarządcą tej drogi, poza obszarem planu.

4) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) z uwagi na niekorzystne warunki grun-
towo-wodne zakazuje się podpiwniczania
obiektów,

b) architektura nowej zabudowy powinna
wtapiać się harmonijnie w krajobraz oraz
niezbędną zieleń towarzyszącą,

c) dopuszcza się odprowadzanie wód opa-
dowych z terenów parkingów, dróg do-

jazdowych i zaplecza technicznego do
rowów melioracyjnych, po ich podczysz-

czeniu w lokalnych urządzeniach pod-
czyszczających,

d = obowiązuje selektywny zbiór odpadów i

surowców wtórnych w pojemnikach-
urządzeniach do selektywnej zbiórki od-
padów.

8 38.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 5 US plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i

rekreacji (pola golfowego, gier terenowych).

2) obsługa komunikacyjna z dróg lokalnych
położonych poza granicami obszaru objęte-
go planem, z możliwością połączenia ze

skrzyżowaniem o którym mowa w $ 19 ust.

1 pkt 7.

- 35368 - Poz. 6941

3) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) nakaz naturalizacji istniejących zbiorni-

ków i cieków wodnych w oparciu o ga-
tunki roślinności charakterystycznej dla

obecnego ekosystemu oraz tworzenia

warunków sprzyjających życiu fauny,

b) zachowanie rowów melioracyjnych oraz

przebiegu ich układu wewnątrz pól gol-
fowych; dopuszcza się możliwość prze-
budowy lub zmiany przebiegu układu

melioracyjnego, po uzyskaniu zgody za-
rządcy sieci.

$ 39.

1. Dla terenu oznaczonego 6 RU plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: teren obslugi

produkcji w gospodarstwie rolnym SGGW,

2) charakter działań:

a) adaptacja istniejącej zabudowy oraz
obiektów i urządzeń niezbędnych dla
funkcjonowania gospodarstwa z dopusz-

czeniem rozbudowy i wymiany.

3) obsługa komunikacyjna od dróg oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem KDL,

4) możliwość podziału terenu przy zachowaniu
warunków $ 11 ust. 5 pkt 2.

$ 40.

. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U/ZP (w rejonie wsi Habdzin) plan
ustala:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń częściowo urządzona i urządzona,

b) terenowe urządzenia rekreacyjne i spor-

towe oraz place zabaw dla dzieci,

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) lokalizacja urządzeń infrastruktury tech-
nicznej dla potrzeb iokalnych w tym:cią-
gów pieszo — jezdnych i rowerowych,

3) warunki urbanistyczne:

a) ze względu na ochronę krajobrazu kultu-

rowego nakazuje się zharmonizowanie
zagospodarowania z otoczeniem Jezior-

ka Habdzińskiego oraz istniejących cie-
ków wodnych,

b) minimalna powierzchnia biologicznie

czynna — 95%

4) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,

masztów nadawczych i obiektów telefo-
nii komórkowej,
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b) obowiqzek realizacji zieleni izolacyjnej Od
Strony obwodnicy.

541.

1. Dla terenöw oznaczonych Wsl i Ws plan usta-
Ia:

1) przeznaczenie podstawowe: Ws 1 —projek-
toweny zbiornik retencyjny, Ws wody
otwarte,

2) warunki ochrony, nakazy,zakazy:
a) ochrona przed zanieczyszczoniem,
b) zachowanie ciagloåci przep'ywu,
c) zakaz grodzenia w odlegfoiciach blii-

szych nit vwznaczone na rysunku planu
linie rozgraniczajqce,

d) obowiqzek uzgadniania zmiany Zago-
spodarowanla dzialek sqsiaduiacych z
wodami otwartymi z wlaéc/wym admini-
stratorem cieku wodnego,
IVb. Ustalenia dla komunikacji

na terenach przyleglych do obwodnicy
542,

1. Dla drog na terenach przyloglychdo projokto.
wanej obwodnicy plan usta'a:
1) Dla terenÖw zainwestowanych i przezna•

czonych do zabudowy p01020nychw bezpo.
érednim sasiedztwie projektowanej Obwod-
nicy obowiqzuie zakaz obslugi komunika•
cyjnej bezpo'rednlmi zjazdami z tej drogi.
Obsiuga terenåw poprzez istnieiqce i projek.
towane drogi publiczne: zbiorcze, lokalne,
dojazdowe, drogi wewnetrzne lub drogi
serwisowe prowadzone wzdlui linii rozgra-
niczajacych drogi KDGP i KDG, dostepnoåé
do projektowanej Obwodnicy tylko w wy-
znaczonych skrzy±owaniach, zqodniø z ry.
sunkiem planu,

2) Klasyfikacjq funkcionalno—tochnicznq drog
publicznych, Oznaczonych na rysunku planu
symbolami:
a) KDZ ulice zbiorcze

b) KDL - ulice lokalne

c) KDD - dojazdowe
d) KDP przejåcla (ciqgi) piesze

3) Parametry techniczne tych drog powinny
spefniaé wymagania ustalone w odrebnych
przepisach okreélajqcych warunki tochnicz•
ne, jaklm powinny odpowiadaé drogi pu-
blicznø i ich usytuowanie,

b)

C)

Poz. 6941

dla drog zbiorczych oznaczonych na
sunku planu symbolem KOZ plan ustala;

— Szerokoié w liniach rozgraniczajqcych
15 20 m, zgodnie z rysunkiem planu.

— JednaJezdnia,dwa pasy ruchu,
dia drog 10kalnych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolom KDL plan usta'a:

— szerokoåéw liniach rozgraniczajqcych
12- 15m.

— Jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
dla drog dojazdowych oznaczonych na
rysunku planu symbolem KDD plan usta-

— szerokoåé w liniach rozgraniczajacych
10 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

— Jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

4)

5)

6)

7)

d) dla ciQg6w (przej'é) pieszych oznaczo•
nych na rysunku planu symbolem KDP
plan ustala szerokoåé w liniach rozgrani-
czaiqcych zgodnie z rysunkiem planu.

Na terenach drog oznaczonych na rysunku
planu symbolami KDZ i KDL w liniach roz-
gran iczajqcych plan dopuszcza lokalizacje
Scie20k rowerowych z uwzglednieniem
przepisöw Odrebnych, w porozumieniu z za-
rzqdca drogi.

Na terenach drog, w liniach rozgraniczaja-
cych, plan zakazuje lokalizacji obiektåw bu-
dowlanych i urzQdzefi niezwiqzanych z go-
spodarkq i potrzebami ruchu drogowego z
wyjqtkiem zieleni i urzQdzeh infrastruktury
technicznej, po uzvskaniu uzgodnienia z za-
rzqdca drogi oraz pod warunkiem zgodnoéci
z obowiqzujqcymi przepisami Odrobnymi
dotyezqcymi drog publicznych.
Projektowane ogrodzenia dzialek budowla.
nych i innych nieruchornoåci nie rnogq
przekraczaé wyznaczonych linii rozgranicza•
jacych dr6g, na wskazanych odcinkach plan
ustala obowiQzek realizacji ogrodzenia pel-
nego.

Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z
rysunkiem planu.

5 43.

1. Dla terenu istniejqcej bocznlcy kolejowej Ozna-
czonej symbolem KK plan ustala:
1. Adaptacje przebiogu bocznicy z dopuszcze-

niern budowy wiaduktu nad torern kolejc-
wyrn w ciagu projektowanei obwodnicy
1 KDGP.
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b) obowiązekrealizacji zieleni izolacyjnej od
strony obwodnicy.

$ 41.

1. Dla terenów oznaczonych Ws1 i Ws plan usta-
la:

1) przeznaczenie podstawowe: Ws1 — projek-

towany zbiornik retencyjny, Ws - wody
otwarte,

2) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) ochrona przed zanieczyszczeniem,

b) zachowanie ciągłości przepływu,

c) zakaz grodzenia w odległościach bliż-
szych niż wyznaczone na rysunku planu
linie rozgraniczające,

d) obowiązek uzgadniania zmiany zago-
spodarowania działek sąsiadujących z
wodami otwartymi z właściwym admini-
stratorem cieku wodnego.

IVb. Ustalenia dla komunikacji
na terenach przyległych do obwodnicy

5 42.

1. Dla dróg na terenach przyległych do projekto-
wanej obwodnicy plan ustała:

1) Dla terenów zainwestowanych i przezna-
czonych do zabudowy położonych w bezpo-
średnim sąsiedztwie projektowanej obwod-

nicy obowiązuje zakaz obsługi komunika-
cyjnej bezpośrednimi zjazdami z tej drogi.
Obsługa terenów poprzezistniejące i projek-
towane drogi publiczne: zbiorcze, lokalne,

dojazdowe, drogi wewnętrzne lub drogi

serwisowe prowadzone wzdłuż linii rozgra-
niczających drogi KDGP i KDG, dostępność
do projektowanej obwodnicy tylko w wy-

znaczonych skrzyżowaniach, zgodnie z ry-
sunkiem planu,

2) Klasyfikację funkcjonalno-techniczną dróg
publicznych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami:

a) KDZ- ulice zbiorcze

b) KDL - ulice lokalne

c) KDD - ulice dojazdowe

d) KDP - przejścia (ciągi) piesze

3) Parametry techniczne tych dróg powinny 1.
spełniać wymagania ustalone w odrębnych
przepisach określających warunki technicz-

ne, jakim powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie,

4

—

5 —

6)

7)

Poz. 6941

a) dla dróg zbiorczych oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem KDZ plan ustala:

- szerokość w liniach rozgraniczających
15 - 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

b) dla dróg lokalnych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem KDL plan ustala:

— szerokość w liniach rozgraniczających
12 - 15 m,

— jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

c) dla dróg dojazdowych oznaczonych na
rysunku planu symbolem KDD plan usta-
la:

— szerokość w liniach rozgraniczających

10 - 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

— jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

d) dla ciągów (przejść) pieszych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KDP

plan ustala szerokość w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu.

Na terenach dróg oznaczonych na rysunku
planu symbolami KDZ i KDL, w liniach roz-
graniczających plan dopuszcza lokalizację

ścieżek rowerowych z uwzględnieniem
przepisów odrębnych, w porozumieniu z za-
rządcą drogi.

Na terenach dróg, w liniach rozgraniczają-
cych, plan zakazuje lokalizacji obiektów bu-

dowlanych i urządzeń niezwiązanych z go-

spodarką i potrzebami ruchu drogowego z
wyjątkiem zieleni i urządzeń infrastruktury

technicznej, po uzyskaniu uzgodnienia z za-
rządcą drogi oraz pod warunkiem zgodności

z obowiązującymi przepisami odrębnymi

dotyczącymi dróg publicznych.

Projektowane ogrodzenia działek budowla-
nych i innych nieruchomości nie mogą

przekraczać wyznaczonych linii rozgranicza-
jących dróg, na wskazanych odcinkach plan

ustala obowiązek realizacji ogrodzenia peł-
nego.

Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z
rysunkiem planu.

$ 43.

Dla terenu istniejącej bocznicy kolejowej ozna-

czonej symbolem KK plan ustała:

1. Adaptację przebiegu bocznicy z dopuszcze-
niem budowy wiaduktu nad torem kolejo-
wym w ciągu projektowanej obwodnicy
1 KDGP.
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b) obowiązekrealizacji zieleni izolacyjnej od
strony obwodnicy.

$ 41.

1. Dla terenów oznaczonych Ws1 i Ws plan usta-
la:

1) przeznaczenie podstawowe: Ws1 — projek-

towany zbiornik retencyjny, Ws - wody
otwarte,

2) warunki ochrony, nakazy, zakazy:

a) ochrona przed zanieczyszczeniem,

b) zachowanie ciągłości przepływu,

c) zakaz grodzenia w odległościach bliż-
szych niż wyznaczone na rysunku planu
linie rozgraniczające,

d) obowiązek uzgadniania zmiany zago-
spodarowania działek sąsiadujących z
wodami otwartymi z właściwym admini-
stratorem cieku wodnego.

IVb. Ustalenia dla komunikacji
na terenach przyległych do obwodnicy

5 42.

1. Dla dróg na terenach przyległych do projekto-
wanej obwodnicy plan ustała:

1) Dla terenów zainwestowanych i przezna-
czonych do zabudowy położonych w bezpo-
średnim sąsiedztwie projektowanej obwod-

nicy obowiązuje zakaz obsługi komunika-
cyjnej bezpośrednimi zjazdami z tej drogi.
Obsługa terenów poprzezistniejące i projek-
towane drogi publiczne: zbiorcze, lokalne,

dojazdowe, drogi wewnętrzne lub drogi

serwisowe prowadzone wzdłuż linii rozgra-
niczających drogi KDGP i KDG, dostępność
do projektowanej obwodnicy tylko w wy-

znaczonych skrzyżowaniach, zgodnie z ry-
sunkiem planu,

2) Klasyfikację funkcjonalno-techniczną dróg
publicznych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami:

a) KDZ- ulice zbiorcze

b) KDL - ulice lokalne

c) KDD - ulice dojazdowe

d) KDP - przejścia (ciągi) piesze

3) Parametry techniczne tych dróg powinny 1.
spełniać wymagania ustalone w odrębnych
przepisach określających warunki technicz-

ne, jakim powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie,

4

—

5 —

6)

7)

Poz. 6941

a) dla dróg zbiorczych oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem KDZ plan ustala:

- szerokość w liniach rozgraniczających
15 - 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

- jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

b) dla dróg lokalnych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem KDL plan ustala:

— szerokość w liniach rozgraniczających
12 - 15 m,

— jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

c) dla dróg dojazdowych oznaczonych na
rysunku planu symbolem KDD plan usta-
la:

— szerokość w liniach rozgraniczających

10 - 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,

— jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

d) dla ciągów (przejść) pieszych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KDP

plan ustala szerokość w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu.

Na terenach dróg oznaczonych na rysunku
planu symbolami KDZ i KDL, w liniach roz-
graniczających plan dopuszcza lokalizację

ścieżek rowerowych z uwzględnieniem
przepisów odrębnych, w porozumieniu z za-
rządcą drogi.

Na terenach dróg, w liniach rozgraniczają-
cych, plan zakazuje lokalizacji obiektów bu-

dowlanych i urządzeń niezwiązanych z go-

spodarką i potrzebami ruchu drogowego z
wyjątkiem zieleni i urządzeń infrastruktury

technicznej, po uzyskaniu uzgodnienia z za-
rządcą drogi oraz pod warunkiem zgodności

z obowiązującymi przepisami odrębnymi

dotyczącymi dróg publicznych.

Projektowane ogrodzenia działek budowla-
nych i innych nieruchomości nie mogą

przekraczać wyznaczonych linii rozgranicza-
jących dróg, na wskazanych odcinkach plan

ustala obowiązek realizacji ogrodzenia peł-
nego.

Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z
rysunkiem planu.

$ 43.

Dla terenu istniejącej bocznicy kolejowej ozna-

czonej symbolem KK plan ustała:

1. Adaptację przebiegu bocznicy z dopuszcze-
niem budowy wiaduktu nad torem kolejo-
wym w ciągu projektowanej obwodnicy
1 KDGP.
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IVc.Ustalenia w zakresie infrastruktury
technicznej na terenach przyleglych

do Obwodnicy
5 44.

1. Dia terenöw oznaczonych na rysunku planu
symbolami 4 KGA oraz 5 US plan ustala naste.
pujace zasady Obslugi w zakresie infrastruktury
technicznei:

1) Plan ustala zaopatrzenio w Wodedla c016w:
b) konsumpcyjnych i uiytkowych z wodo.

ciagu wskazanego przez wlaéciwy Zaklad
Gospodarki Komunalnej,

c) technologicznych funkcjonowania pola
golfowogo (podlewanie) z naturalnych 2.
ciekÖw wodnych —rzeki Jeziorki Jej do.

2) Plan ustala odprowadzanie iciek6w sanitar-
nvch z obiektéw towarzyszqcych polom gol-
fowym do oczvszczalni éciek6w.

3) W zakresie odprowadzania wåd deszczo-
wych plan ustala:

a) wody Opadowe z teren6w utwardzanych,
drog i parkingOW Winny bye odprowa•
dzone po oczyszczeniu, do kanalu Hab.
dzihgkiego,

b) obowiazuje zakaz odprowadzania w/w
w6d do gruntu, z uwagi na wysoki po-
ziom wod gruntowych, oraz do kanallza.
cji sanitarnej,

c) warunki odprowadzania iciek6w deaz-
czowych nalety dostosowaé do wymo-
gow ochrony Rezerwatu Przyrody „tegi
Oborskie".

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala
koniecznoåé budowy ukfadu rozdzielczego
sieci na warunkach wynikajQcych z Obowiq-
zujqcych przepis6w i warunk6w technicz•
nych zasilania.

5) W zakresie zaopatrzonia w cieplo plan usta-
'a, te irÖdiem energii cieplnej d'a celéw
grzewczych winny bye gaz, energia elek-
tryczna, olei opalowy lekki lub niokonwen.
cjonalne ±r6dla ekologiczne.

6) W zakresieelektroenergetyki plan ustala:
a) zaopatrzenle w energie w

oparciu o rozbudowe sieci energotycznej
nepowietrznej i kabloweJ nisklego I {red-
niego napiecia,

b) dopugzcza sic realizacje nowej siecl w
sposÖb kablowv oraz przebudowe istnie-
jacych napowietrznych linii elektroenor•

7)

Poz. 6941

getycznych åredniego i niskiego napie-
cia,

c) lokalizacje stacji transformatorowych w
oparciu o projekty realizacyjne programu
przøwidywanogo na obszarzeplanu.

Plan dopuszczaw ramach poszczegålnych
terenÖw funkcjonalnych lokalizowanie nie-
zbednych dla obslugi urzqdzeh in±ynieryj•
nych, wymagajacych wydzielenia terenÖw
takich jak: przepompownie éclek6w, osadni.
ki wåd, Stacie transformatorowe, urzqdzenia
gazowo, rowy melioracyjno, rowy odwad.
niajQce, wewnetrZny ukiad komunikacyjny,
parkingi.

Dla terenu Oznaczonegona rysunku planu
symbolem MN/U/UT plan ustala nastepujqce
zasady Obslugi w zakresie infrastruktury tech.
nlcznej:
1)

2)

zaopatrzenie w wode:

a) ustala sie zasade zbiorowego zaopatrze-
nia w wode,

b) do' czasu uruchomienia zbiorczegowo-
dociqgu dopuszczasic zaopatrzenieze
studni indywidualnych,

c) zakazuje sie prowadzenia przewod6w
glebiej m Odpoziomu terenu,

d) nakazuje sie podjecie dzialah w celu li-
kwidacji istniejqcych studni gospodar-
gkich po wybudowaniu i uruchomieniu
sioci wodociQgowej

odprowadzanio åciekåw:

a) ustala sic zasade zbiorowego odprowa•
dzania 'ciekåw,

b) do czasu budowy i uruchomienia zbior.

d)

czeJ sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie
gromadzenie 'ciek6w w atestowanych
zbiornikach szczelnych i wyw6z wyspe-
cjalizowanym transportem do punktu
zlewnego przy oczyszczalni éciekåw,
po wybudowaniu i uruchomieniu
zbiorczego ukiadu odprowadzania icie-
k6w nakazuje sie likwidacjq istniojqcych
zbi0rnik6w gni'nych, a takie szczelnych
zbi0rnik6w na nieczystoåci plynne, leili
nie zostafy wbudowane w uktad zbiorczy
lub je2eli przestaly spetniaCwymogi
nitarne.

zakozuJe sie odprowadzania nieoczysz-
czonych åciekÖw do gruntu,

takazuje sie lokalizowania zbiornikåw na
nieczystoåci ptynne poni2ej poziomu
w6d gruntowych,

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178

IVc. Ustalenia w zakresie infrastruktury
technicznej na terenach przyległych

do obwodnicy

8 44,

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolami 4 KG/Aoraz 5 US plan ustala nastę-

pujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej:

1) Plan ustala zaopatrzenie w wodędla celów:

b) konsumpcyjnych i użytkowych z wodo-
ciągu wskazanego przez właściwy Zakład
Gospodarki Komunalnej,

c) technologicznych funkcjonowania pola
golfowego (podlewanie) z naturalnych
cieków wodnych — rzeki Jeziorki i jej do-
pływów,

2) Plan ustala odprowadzanie ścieków sanitar-

nych z obiektów towarzyszących polom gol-

fowym do oczyszczalni ścieków.

3) W zakresie odprowadzania wód deszczo-
wych plan ustala:

a) wody opadowez terenów utwardzanych,

dróg i parkingów winny być odprowa-
dzone po oczyszczeniu, do kanału Hab-
dzińskiego,

b) obowiązuje zakaz odprowadzania w/w
wód do gruntu, z uwagi na wysoki po-
ziom wód gruntowych, oraz do kanaliza-

cji sanitarnej,

c) warunki odprowadzania ścieków desz-
czowych należy dostosować do wymo-

gów ochrony Rezerwatu Przyrody „Łęgi
Oborskie”.

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustała

konieczność budowy układu rozdzielczego
sieci na warunkach wynikających z obowią-
zujących przepisów i warunków technicz-
nych zasilania.

5) W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan usta-

ła, że źródłem energii cieplnej dla celów
grzewczych winny być gaz, energia elek-

tryczna, olej opałowy lekki lub niekonwen-
cjonalne źródła ekologiczne.

6) W zakresie elektroenergetyki plan ustala:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną w

oparciu o rozbudowę sieci energetycznej

napowietrznej i kablowej niskiego i śred-
niego napięcia,

b) dopuszcza się realizację nowej sieci w
sposób kablowy oraz przebudowęistnie-

jących napowietrznych linii elektroener-
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getycznych średniego i niskiego napię-
cia,

c) lokalizację stacji transformatorowych w
oparciu o projekty realizacyjne programu

przewidywanego na obszarze planu.

7) Plan dopuszcza w ramach poszczególnych

terenów funkcjonalnych lokalizowanie nie-
zbędnych dła obsługi urządzeń inżynieryj-

nych, wymagających wydzielenia terenów
takich jak: przepompownie ścieków, osadni-

ki wód, stacje transformatorowe, urządzenia

gazowe, rowy melioracyjne, rowy odwad-

niające, wewnętrzny układ komunikacyjny,
parkingi.

„. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3 MN/U/UT plan ustala następujące
zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) ustala się zasadę zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę,

b) do czasu uruchomienia zbiorczego wo-
dociągu dopuszcza się zaopatrzenie ze
studni indywidualnych,

c) zakazuje się prowadzenia przewodów
głębiej niż 1,6 m od poziomu terenu,

d) nakazuje się podjęcie działań w celu li-
kwidacji istniejących studni gospodar-
skich po wybudowaniu i uruchomieniu
sieci wodociągowej

2) odprowadzanie ścieków:

a) ustala się zasadę zbiorowego odprowa-

dzania ścieków,

b) do czasu budowy i uruchomienia zbior-
czej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się

gromadzenie ścieków w atestowanych

zbiornikach szczelnych i wywóz wyspe-

cjalizowanym transportem do punktu
zlewnego przy oczyszczalni ścieków,

c) po wybudowaniu i uruchomieniu

zbiorczego układu odprowadzania ście-
ków nakazuje się likwidację istniejących
zbiorników gnilnych, a także szczelnych
zbiorników na nieczystości płynne, jeśli
nie zostały wbudowane w układ zbiorczy

lub jeżeli przestały spełniać wymogi sa-
nitarne,

d — zakazuje się odprowadzania nieoczysz-

czonych ścięków do gruntu,

e) zakazuje się lokalizowania zbiorników na
nieczystości płynne poniżej poziomu
wód gruntowych,

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 178

IVc. Ustalenia w zakresie infrastruktury
technicznej na terenach przyległych

do obwodnicy

8 44,

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolami 4 KG/Aoraz 5 US plan ustala nastę-

pujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej:

1) Plan ustala zaopatrzenie w wodędla celów:

b) konsumpcyjnych i użytkowych z wodo-
ciągu wskazanego przez właściwy Zakład
Gospodarki Komunalnej,

c) technologicznych funkcjonowania pola
golfowego (podlewanie) z naturalnych
cieków wodnych — rzeki Jeziorki i jej do-
pływów,

2) Plan ustala odprowadzanie ścieków sanitar-

nych z obiektów towarzyszących polom gol-

fowym do oczyszczalni ścieków.

3) W zakresie odprowadzania wód deszczo-
wych plan ustala:

a) wody opadowez terenów utwardzanych,

dróg i parkingów winny być odprowa-
dzone po oczyszczeniu, do kanału Hab-
dzińskiego,

b) obowiązuje zakaz odprowadzania w/w
wód do gruntu, z uwagi na wysoki po-
ziom wód gruntowych, oraz do kanaliza-

cji sanitarnej,

c) warunki odprowadzania ścieków desz-
czowych należy dostosować do wymo-

gów ochrony Rezerwatu Przyrody „Łęgi
Oborskie”.

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustała

konieczność budowy układu rozdzielczego
sieci na warunkach wynikających z obowią-
zujących przepisów i warunków technicz-
nych zasilania.

5) W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan usta-

ła, że źródłem energii cieplnej dla celów
grzewczych winny być gaz, energia elek-

tryczna, olej opałowy lekki lub niekonwen-
cjonalne źródła ekologiczne.

6) W zakresie elektroenergetyki plan ustala:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną w

oparciu o rozbudowę sieci energetycznej

napowietrznej i kablowej niskiego i śred-
niego napięcia,

b) dopuszcza się realizację nowej sieci w
sposób kablowy oraz przebudowęistnie-

jących napowietrznych linii elektroener-
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getycznych średniego i niskiego napię-
cia,

c) lokalizację stacji transformatorowych w
oparciu o projekty realizacyjne programu

przewidywanego na obszarze planu.

7) Plan dopuszcza w ramach poszczególnych

terenów funkcjonalnych lokalizowanie nie-
zbędnych dła obsługi urządzeń inżynieryj-

nych, wymagających wydzielenia terenów
takich jak: przepompownie ścieków, osadni-

ki wód, stacje transformatorowe, urządzenia

gazowe, rowy melioracyjne, rowy odwad-

niające, wewnętrzny układ komunikacyjny,
parkingi.

„. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3 MN/U/UT plan ustala następujące
zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) ustala się zasadę zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę,

b) do czasu uruchomienia zbiorczego wo-
dociągu dopuszcza się zaopatrzenie ze
studni indywidualnych,

c) zakazuje się prowadzenia przewodów
głębiej niż 1,6 m od poziomu terenu,

d) nakazuje się podjęcie działań w celu li-
kwidacji istniejących studni gospodar-
skich po wybudowaniu i uruchomieniu
sieci wodociągowej

2) odprowadzanie ścieków:

a) ustala się zasadę zbiorowego odprowa-

dzania ścieków,

b) do czasu budowy i uruchomienia zbior-
czej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się

gromadzenie ścieków w atestowanych

zbiornikach szczelnych i wywóz wyspe-

cjalizowanym transportem do punktu
zlewnego przy oczyszczalni ścieków,

c) po wybudowaniu i uruchomieniu

zbiorczego układu odprowadzania ście-
ków nakazuje się likwidację istniejących
zbiorników gnilnych, a także szczelnych
zbiorników na nieczystości płynne, jeśli
nie zostały wbudowane w układ zbiorczy

lub jeżeli przestały spełniać wymogi sa-
nitarne,

d — zakazuje się odprowadzania nieoczysz-

czonych ścięków do gruntu,

e) zakazuje się lokalizowania zbiorników na
nieczystości płynne poniżej poziomu
wód gruntowych,
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O zakazuje sie prowadzOnia zbiorczych
przewod6w kanalizacyjnych w Podia.
skiej na odcinku przylogajQcvmdo Choj.
nowskiego Parku Krajobrazowego,

g) w celu niedopuszczenia do zagfqbienia
przewod6w kanalizacyjnych poniiej po-
ziomu zwierciadla wody gruntowei, do.
puszcza sie na terenie Objetym planem
10kalizacjQ lokalnej pompowni éclekåw.

3) Zaopatrzenie w gaz:

a) plan ustata zaopatrzenie zabudovvyuslu.
gowoJ w gaz ziemny dia celöw gospo.
darczych i grzewczych z igtniemcej sieci
w ulicach Podlaskioj. Baczyfiskiogo i
Grzybowskiej,

4) Zaopetrzenie w cieplo:

a) plan ustala, te irÖdlem energil cleplnoj
dia celöw grzewczych winny gaz,
energia elektryczna, olej opalowy lekki,

b) zakazujesie stosowania paleniskna pa-
liwo stale.

S) Zaopatrzenie w energie elektrycznQ
a) plan ustala zaopatrzenie w energie Olek-

trycznq z istniejqcej napowietrznej linii
iredniego napiecia 15 W,

b) nakazujø sie podjecio dzialafi w celu ska-
blowania linii energetycznych niskiego i
Credniego napiecia.

3. Dla teren6w znajdujqcych sie w sesiedztwie
obwodnicy oznaczonvch symbolami 1-2MN; 2.
5 U: 6RU: 2K; IK/U/P/RU, aun-mwg, 5 RM/U i
przeznaczonych do zabudowy, plan ustala
stepujqce zasady obsfugi w zakresie infrastruk-
tury technicznoJ:
1) zaopatrzenle w wode:

a) ustala sie zasade zbiorowego zaopatrze•
nia w Wode z gminnei sieci wodogiqgo.

b) do czasu uruchomlenia zbiorezogo wo-
dociagu dopuszcza sie zeopatrzenie ze
studni indywidualnych,

c) ustala sie Obowiazek podjqcia dzialarhw
celu likwidacji istniejQcych studni go-
Spodarskich po wybudowaniu i urucho.
mieniu sieci wodociqgowej,

2) odprowadzanie åciek6w:
a) ustala Zbi0roWego odprOwa•

dzania åciekåw bytowych i gospodar-
czych do oczyszczalni éciekåw,

b) do czasu budowy i uruchomienia zblor-
Czej sieci kanalizacyjnej dopuszcza
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gromadzenie åcIek6w w atostowanych
zbiornikach szczelnvch i
Cializowanym transportcm do punktu
zlewnego przy oczyszczalni åciekOw.
po wybudowaniu i uruchomieniu
Zbiorczego ukladu odprowadzania icie-
kow ustala sie Obowiazeklikwidacji ist-
niejqcych zbi0rnik6w gnilnych, a takie
szczelnych zbiornikÖw na nieczvstoéci
plynne jeåti nie zostaly wbudowane w
uktad zbiorczy lub jeleli przestafy spel-
niac wymogi sanitarne,

d) zakazuje sie odprowadzania
czonych åciekåw do gruntu,

3) odprowadzaniewÖdopadowych:
a) wody opadowez toren6w utwardzonych

—drogi, parkingi —po uprzednim OCzySz-
czeniu, winny bye Odprowadzane do
wÖd powierzchniowych;

4) zaopatrzøniew energie elektryczna:
a) zaopatrzenlew energieeløktrycznqz ist-

niejqcej napowietrznej linii éredniego
napiqcia 15 kV;

b) dopuszczasie skablowanie linii energe-
tycznych nisklego i 'redniego napiecia.

5) zaopatrzeniew gaz
a) zaopatrzenie w gaz za po'rednictwem

gazociqgåw 'redniego ciånienia na wa-
runkach okreålonych przez Zarzqdce sie-
ci.

Dla teren6w oznaczonych na rvsunku planu
symbolami It), IU1-3U1 przeznaczonych do
zabudowy plan ustala nastepujQco zasady ich
obslugi w zakresieinfrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w

a) ustala sie zasade zbiorowego zaopatrze-
nia w Wode z gminnej sieci wodoclago.
we], w oparciu o istniejqce i projektowa-
ne ujecia w Bielawie,

2) odprowadzanle åciekÖw:

a) ustala sic zasade zbiorowego odprowa-
dzania iciek6w bytowych i gospodar.
czych do oczyszczalni Sciekåw w formie
kanalizacji grawitacyJnej,

b) dopuszczasiQinny nii przedstawionyw
punkcie 2) a) system odprowadzania

np, Kanalizacji ciånioniowoj,

c) nowa zabudowa nie moie bye realizo-
Wana bez uprzedniego wyposa±enia te-
ronöw w kanallzacje sanitarnq.

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 178

f) zakazuje się prowadzenia zbiorczych

przewodów kanalizacyjnych w ul. Podla-

skiej na odcinku przylegającym do Choj-

nowskiego Parku Krajobrazowego,

g) w celu niedopuszczenia do zagłębienia
przewodów kanalizacyjnych poniżej po-
ziomu zwierciadła wody gruntowej, do-
puszcza się na terenie objętym planem

lokalizację lokalnej pompowniścieków.

3) Zaopatrzenie w gaz:

a) plan ustala zaopatrzenie zabudowy usłu-

gowej w gaz ziemny dla celów gospo-

darczych i grzewczych z istniejącej sieci

w ulicach Podlaskiej, Baczyńskiego i
Grzybowskiej,

4) Zaopatrzenie w ciepło:

a) plan ustala, że źródłem energii cieplnej
dia celów grzewczych winny być: gaz,

energia elektryczna, olej opałowylekki,

b) zakazuje się stosowania palenisk na pa-
liwo stałe.

5) Zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) plan ustala zaopatrzenie w energię elek-
tryczną z istniejącej napowietrznej linii
średniego napięcia 15 kV,

b) nakazuje się podjęcie działań w celu ska-

blowania linii energetycznych niskiego i
średniego napięcia. :

. Dla terenów znajdujących się w sąsiedztwie
obwodnicy oznaczonych symbolami 1-2 MN; 2-
5 U; 6RU; 2K; 1K/U/P/RU, 4U/UT/Ws, 5 RM/U i
przeznaczonych do zabudowy, pian ustala na-
stępujące zasady obsługi w zakresie infrastruk-
tury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) ustala się zasadę zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę z gminnej sieci wodociągo-
wej,

b) do czasu uruchomienia zbiorczego wo-
dociągu dopuszcza się zaopatrzenie ze
studni indywidualnych,

c) ustala się obowiązek podjęcia działań w
celu likwidacji istniejących studni go-

spodarskich po wybudowaniu i urucho-
mieniu sieci wodociągowej,

2) odprowadzanie ścieków:

a) ustala się zasadę zbiorowego odprowa-

dzania ścieków bytowych i gospodar-
czych do oczyszczalni ścieków,

b) do czasu budowy i uruchomienia zbior-

czej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się
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gromadzenie ścieków w atestowanych

zbiornikach szczelnych i wywóz wyspe-
cjalizowanym transportem do punktu

złewnego przy oczyszczalni ścieków,

c) po wybudowaniu i uruchomieniu
zbiorczego układu odprowadzania ście-
ków ustala się obowiązek likwidacji ist-

niejących zbiorników gnilnych, a także

szczelnych zbiorników na nieczystości
płynne jeśli nie zostały wbudowane w
układ zbiorczy lub jeżeli przestały spet-

niać wymogi sanitarne,

d) zakazuje się odprowadzania nieoczysz-

czonych ścieków do gruntu,

3) odprowadzanie wód opadowych:

a) wody opadowez terenów utwardzonych
— drogi, parkingi — po uprzednim oczysz-

czeniu, winny być odprowadzane do
wód powierzchniowych;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z ist-

niejącej napowietrznej linii średniego
napięcia 15 kV;

b) dopuszcza się skablowanie linii energe-
tycznych niskiego i średniego napięcia.

5) zaopatrzenie w gaz

a) zaopatrzenie w gaz za pośrednictwem
gazociągów średniego ciśnienia na wa-
runkach określonych przez Zarządcę sie-
ci.

„. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolami 1U, 1U1-3U1 przeznaczonych do

zabudowy plan ustala następujące zasady ich

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) ustala się zasadę zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę z gminnej sieci wodociągo-
wej, w oparciu o istniejące i projektowa-
ne ujęcia wód w Bielawie,

2) odprowadzanie ścieków:

a) ustała się zasadę zbiorowego odprowa-

dzania ścieków bytowych i gospodar-

czych do oczyszczałni ścieków w formie
kanalizacji grawitacyjnej,

b) dopuszcza się inny niż przedstawiony w
punkcie 2) a) system odprowadzania
ścieków np. Kanalizacji ciśnieniowej,

c) nowa zabudowa nie może być realizo-
wana bez uprzedniego wyposażenia te-

renów w kanalizację sanitarną,

Dziennik Urzędowy
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f) zakazuje się prowadzenia zbiorczych

przewodów kanalizacyjnych w ul. Podla-

skiej na odcinku przylegającym do Choj-

nowskiego Parku Krajobrazowego,

g) w celu niedopuszczenia do zagłębienia
przewodów kanalizacyjnych poniżej po-
ziomu zwierciadła wody gruntowej, do-
puszcza się na terenie objętym planem

lokalizację lokalnej pompowniścieków.

3) Zaopatrzenie w gaz:

a) plan ustala zaopatrzenie zabudowy usłu-

gowej w gaz ziemny dla celów gospo-

darczych i grzewczych z istniejącej sieci

w ulicach Podlaskiej, Baczyńskiego i
Grzybowskiej,

4) Zaopatrzenie w ciepło:

a) plan ustala, że źródłem energii cieplnej
dia celów grzewczych winny być: gaz,

energia elektryczna, olej opałowylekki,

b) zakazuje się stosowania palenisk na pa-
liwo stałe.

5) Zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) plan ustala zaopatrzenie w energię elek-
tryczną z istniejącej napowietrznej linii
średniego napięcia 15 kV,

b) nakazuje się podjęcie działań w celu ska-

blowania linii energetycznych niskiego i
średniego napięcia. :

. Dla terenów znajdujących się w sąsiedztwie
obwodnicy oznaczonych symbolami 1-2 MN; 2-
5 U; 6RU; 2K; 1K/U/P/RU, 4U/UT/Ws, 5 RM/U i
przeznaczonych do zabudowy, pian ustala na-
stępujące zasady obsługi w zakresie infrastruk-
tury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) ustala się zasadę zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę z gminnej sieci wodociągo-
wej,

b) do czasu uruchomienia zbiorczego wo-
dociągu dopuszcza się zaopatrzenie ze
studni indywidualnych,

c) ustala się obowiązek podjęcia działań w
celu likwidacji istniejących studni go-

spodarskich po wybudowaniu i urucho-
mieniu sieci wodociągowej,

2) odprowadzanie ścieków:

a) ustala się zasadę zbiorowego odprowa-

dzania ścieków bytowych i gospodar-
czych do oczyszczalni ścieków,

b) do czasu budowy i uruchomienia zbior-

czej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się
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gromadzenie ścieków w atestowanych

zbiornikach szczelnych i wywóz wyspe-
cjalizowanym transportem do punktu

złewnego przy oczyszczalni ścieków,

c) po wybudowaniu i uruchomieniu
zbiorczego układu odprowadzania ście-
ków ustala się obowiązek likwidacji ist-

niejących zbiorników gnilnych, a także

szczelnych zbiorników na nieczystości
płynne jeśli nie zostały wbudowane w
układ zbiorczy lub jeżeli przestały spet-

niać wymogi sanitarne,

d) zakazuje się odprowadzania nieoczysz-

czonych ścieków do gruntu,

3) odprowadzanie wód opadowych:

a) wody opadowez terenów utwardzonych
— drogi, parkingi — po uprzednim oczysz-

czeniu, winny być odprowadzane do
wód powierzchniowych;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z ist-

niejącej napowietrznej linii średniego
napięcia 15 kV;

b) dopuszcza się skablowanie linii energe-
tycznych niskiego i średniego napięcia.

5) zaopatrzenie w gaz

a) zaopatrzenie w gaz za pośrednictwem
gazociągów średniego ciśnienia na wa-
runkach określonych przez Zarządcę sie-
ci.

„. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolami 1U, 1U1-3U1 przeznaczonych do

zabudowy plan ustala następujące zasady ich

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) ustala się zasadę zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę z gminnej sieci wodociągo-
wej, w oparciu o istniejące i projektowa-
ne ujęcia wód w Bielawie,

2) odprowadzanie ścieków:

a) ustała się zasadę zbiorowego odprowa-

dzania ścieków bytowych i gospodar-

czych do oczyszczałni ścieków w formie
kanalizacji grawitacyjnej,

b) dopuszcza się inny niż przedstawiony w
punkcie 2) a) system odprowadzania
ścieków np. Kanalizacji ciśnieniowej,

c) nowa zabudowa nie może być realizo-
wana bez uprzedniego wyposażenia te-

renów w kanalizację sanitarną,
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3) odprowadzanie w6d opadowych:
a) wody opadowe z terenÖw utwardzonych

—drogi, parkingi —po uprzednim oczysz-
CzenFu, winny bye odprowadzane do
wod powierzchniowych;

4) zaopatrzenie w energie elektryczna:
a) zaopatrzonie w energie elektryczna z ist-

niejacej napowietrznej linii Crednlego
napiqcia 15 kV,

b) dopuszcza sie skablowanie linii energe-
tycznych niskiego i {redniego napiecia,

c) w sqgiodztwle igtniejqcej linii napo-
wietrznej 110 W wyznacza sic na rysun-
ku planu strefe oddzialywania; warunki
zagospodarowania w strefie nale±y
uzgodnlé z zarzqdca sieci.

E) zaopatrzenle w gaz:
a) zaopatrzenie w gaz za poårednictwem

gazociQgåw éredniøgo ciénionia na wa-
runkach okreålonych przez zarzqdce sie-

5. Dla pozostalych torenÖw przeznaczonych do
zabudowy, znajduJQcych sic w gagiedztw(e ob.
wodnicy plan ustala obstuge przez istnieiqce i
projektowane sieci lokalizowane w drogach
zbiorczych, lokalnych, dojazdowych lub dro-
gach serwisowych prowadzonych wzdlu± linii
rozgraniczajQcych drogi KDGp lub KOG.

Rozdzial V
postanowienia koncowe

45.

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, plan ustala

Poz. 6941

opiate okreilonq w stosunku procentowym od
wzrostu wartoåcl nleruchomoéci:

1) Dla teronåw Oznaczonvchna rysunkuplanu
symbolami MN, MN/U/UT, RM, RM/U, VI,
U, UT, U/UT/Ws, US, P, K,'U/P/RU,Ru - 5 %.

2) Dlapozostalychterenåw obietych planem,a
niewymienionych w 5 45 pkt 1—0%

5 46.

W odniesieniu do obgzaru objetogo niniejszym
miejscowym planom zagospodarowania prze.
strzonnego tracq moc ustalenia miejgcowych pla-
now zagospodarowaniaprzestrzennegoo kt6rych
mowe w 5 2 ust. 3,

547.

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze•
Strzennego wszczqtvch przod dniem wejåcia w
2ycie niniejszegoplanu, a niezakoåczonychdecy-

ostatecznq, stosujo sie ustalenia ninieiszego
planu.

48.

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi
Gminy Konstancin-Jeziorna.

549.

Uchwala wymaga ogloszenia w Dzienniku urze-
dowym Wojewödztwa Mazowieckiogo i na stronie
internetowej UrzqduMiasta i Gminy Konstancin-
Jezlorna.

50.

Uchwafawchodziw *ycle po upfywie 30dni Odjoj
ogloszenia w Dzienniku Urzedowym WojewÖdz.
twa Mazowieckiego.

PrzewodniczqcyRadyMioiskioj:
Mariusz Dzieriawskl
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3) odprowadzanie wód opadowych:

a) wody opadowez terenów utwardzonych
— drogi, parkingi — po uprzednim oczysz-

czeniu, winny być odprowadzane do
wód powierzchniowych;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z ist-

niejącej napowietrznej linii średniego

napięcia 15 kV,

b) dopuszcza się skablowanie linii energe-

tycznych niskiego i średniego napięcia,

c) w sąsiedztwie istniejącej linii napo-

wietrznej 110 kV wyznacza się na rysun-

ku planu strefę oddziaływania; warunki

zagospodarowania w strefie należy
uzgodnić z zarządcąsieci.

5) zaopatrzenie w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz za pośrednictwem

gazociągów średniego ciśnienia na wa-

runkach określonych przez zarządcę sie-

ci.

5. Dla pozostałych terenów przeznaczonych do

zabudowy, znajdujących się w sąsiedztwie ob-

wodnicy plan ustala obsługę przez istniejące i
projektowane sieci lokalizowane w drogach

zbiorczych, lokalnych, dojazdowych lub dro-
gach serwisowych prowadzonych wzdłużlinii
rozgraniczających drogi KDGP lub KDG.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

8 45,

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o płanowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, plan ustala

- 35372 - Poz. 6941

opłatę określoną w stosunku procentowym od
wzrostu wartości nieruchomości:

1) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu

symbolami MN, MN/U/UT, RM, RM/U, U1,
U, UT, U/UT/Ws, US, P, K/U/P/RU, RU - 5 %.

2) Dla pozostałych terenów objętych planem, a
niewymienionych w $ 45 pkt 1- 0%

$ 46,

W odniesieniu do obszaru objętego niniejszym
miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego tracą moc ustalenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego o których
mowa w $ 2 ust. 3.

$ 47.

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-

strzennego wszczętych przed dniem wejścia w
życie niniejszego planu, a niezakończonych decy-
zją ostateczną, stosuje się ustalenia niniejszego
planu.

$ 48.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Konstancin-Jeziorna.

8 49.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego i na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-
Jeziorna.

8 50.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mariusz Dzierżawski
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