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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWAMAZOWIECKIEGO

Warszawa,dnia19sierpnia2006r. Nr

UCHWAŁY RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY:

— nr z dnio 6 lipca 2006r. zmloniaîaca uchwało nr L.ą17/2002 Rady
m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
na obszarze dzielnicy Praga Południa zmienionej uchwala nr LI,'750/2002 Rady
m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2002r.

— nr LXXVIIV2457/200Bz dnia 6 lipca 2006r.zmieniającauchwalę nr 1..'734/2002Rady
m.st. Warszawyz dnia 8 lipca 2002r.w sprawie utworzonla okręgów wyborczych
na obszarze dzielnicy Wiochy zmienionej uchwala nr LI,'7W2002 Rady m.st. War.
szawy z dnia 29 lipca 2002r.

— nr LXXVIIV2458/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie utworzenia Odrębnych Obwo•
dÔw glosowania w szpitalach,zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych
i aresztach Śledczych a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodo•
wych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw... .„ .„ „

— nr LXXVIIV2459/2006 z dnia Olipca 2006r. w sprawie zmian w podziale m.st. War•
gzawy na stale obwody .

— nr LXXVW2469/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmloniaiQCă uchwale nr VIIIt9îV2003
Rady m.st. Warszawy z dnia 13marca 2003r. w sprawio ustalenia na terenie mia•
gła stołecznego Warszauw liczby punktów sprzedaży napojów zawierających po•
wyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przoznaczonvchdo spożycia poza miej.
scem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży Orazzasad usytuowania miejsc sprze-
doży i podawania napojów

— nr LXXVIII/247U2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwale w sprawie
nia niektórych dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych, pozbawienia
niektórych dróg kategorii dróg powiatowych ustalenia przebiegu dróg powia-
towych na obszarze m.st.

— nr LXXVItV2473"2006z dnia 6 lipca 20061 zmieniająca uchwalę w sprawie szcze"
"sad trybu przyznawania,wstrzymw.'ania i cofania oraz wysokości sty.

pendiÓWsportowych m.st. Warsza." dla zawodriikôw osiągających wysokie
niki sportowe wo współzawodnictwie lub krajowym 33012

— nr LXXVIW2476/2006z dnia 6 lipca 2006r.w sprawie utworzenia placówki opie-
kuńczo•wychowawczej i nadania jej 33012

— nr LXXVIIV247U2006 z dnia 6 lipco 20061 w sprawie zatwierdzenJa zrnlan w Stało.
Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej z siedziba w 33014

— nr LXXVIIV247W2tX)6 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zatwiordzenla zmian w statu•
cie Samodzielnego publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Wamzawa
nówz siodzibą w Warszawie... 33016

— nr LXXVIIV24W2006 z dnia 6 lipca 2006r. Wsprawie zmian w podziale m.st. War.
Stawy na Obwody
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Warszawa, dnia 19 sierpnia 2006 r.

UCHWAŁY RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY:

nr LXXVIII/2456/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę nr L/717/2002 Rady

m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
na obszarze dzielnicy Praga Południe zmienionej uchwałą nr LI/750/2002 Rady
m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2002r. ...... ue sss ssa aka was woe ao anawa ea pop aaa tatar akt ata ya ace aaG wa

nr LXXVIII/2457/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę nr L/734/2002 Rady

m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
na obszarze dzielnicyozmienionejMacha nr LI/754/2002 ABÓRNm.st. War-

szawy z dnia 29 lipca 2002r. . s ZEWGOSC SKA GAZA

nr LXXVIII/2458/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie utworzenia odrębnych obwo-

dów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych
i aresztach śledczych a także ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodo-
wych komisji WYBOREZYARAwv wyborach do rad gmin, rad POALAÓW i ZADAC
województw... 429:200029.09808:0091040079909.659014%008/80/00545)004.0902500K4.054 00 RKGOKEAEO

nr LXXVIII/2459/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zmian w podziale m.st. War-

szawy na stałe obwody głosowania... ......44444: se» sss -es ste oe pra rra aut ponow eaa aaa taraaaaai ike ada

nr LXXVIII/2469/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę nr VIII/98/2003

Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2003r. w sprawie ustalenia na terenie mia-
sta stołecznego Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających po-
wyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych.......2. u: sss 4ss sss ase ero aasooeeorenani insane

nr LXXVIII/2472/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zalicze-

nia niektórych dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych, pozbawienia
niektórych dróg kategorii dróg paa: oraz ustalenia PROIOGM<rógpowia-
towych na obszarze m.st. Warszawy... SEK OSZ Cesta sKe0:>

nr LXXVIII/2473/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegó-

lowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokościsty-
pendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników osiągających wysokie wy-
niki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym..........1...

nr LXXVIII/2476/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie utworzenia PH opie-

kuńczo-wychowawczeji nadania jej statutu.. KWSAGOS ZĘ WK CG GEZER KOZI GWKSWYA

nr LXXVIII/2478/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statu-
cie Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie......... PWR aS RO APO OG W OOO

nr LXXVIII/2479/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statu-
cie Samodzielnego BOpanoEZakładu Lecznictwa waitego Warszawa - Ursy-
nów z siedzibą w Warszawie... iO0GWCEPOG

nr LXXVIH/2496/2006 z dnia 6O2006r. w sprawie zmian wSPRBE m.st. War-

szawy na obwody głosowania... 4:9999090250993 007299090RZN AN APIASEEPPZNYZCERLANNE
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Warszawa, dnia 19 sierpnia 2006 r.

UCHWAŁY RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY:

nr LXXVIII/2456/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę nr L/717/2002 Rady

m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
na obszarze dzielnicy Praga Południe zmienionej uchwałą nr LI/750/2002 Rady
m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2002r. ...... ue sss ssa aka was woe ao anawa ea pop aaa tatar akt ata ya ace aaG wa

nr LXXVIII/2457/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę nr L/734/2002 Rady

m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
na obszarze dzielnicyozmienionejMacha nr LI/754/2002 ABÓRNm.st. War-

szawy z dnia 29 lipca 2002r. . s ZEWGOSC SKA GAZA

nr LXXVIII/2458/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie utworzenia odrębnych obwo-

dów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych
i aresztach śledczych a także ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodo-
wych komisji WYBOREZYARAwv wyborach do rad gmin, rad POALAÓW i ZADAC
województw... 429:200029.09808:0091040079909.659014%008/80/00545)004.0902500K4.054 00 RKGOKEAEO

nr LXXVIII/2459/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zmian w podziale m.st. War-

szawy na stałe obwody głosowania... ......44444: se» sss -es ste oe pra rra aut ponow eaa aaa taraaaaai ike ada

nr LXXVIII/2469/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę nr VIII/98/2003

Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2003r. w sprawie ustalenia na terenie mia-
sta stołecznego Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających po-
wyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych.......2. u: sss 4ss sss ase ero aasooeeorenani insane

nr LXXVIII/2472/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zalicze-

nia niektórych dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych, pozbawienia
niektórych dróg kategorii dróg paa: oraz ustalenia PROIOGM<rógpowia-
towych na obszarze m.st. Warszawy... SEK OSZ Cesta sKe0:>

nr LXXVIII/2473/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegó-

lowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokościsty-
pendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników osiągających wysokie wy-
niki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym..........1...

nr LXXVIII/2476/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie utworzenia PH opie-

kuńczo-wychowawczeji nadania jej statutu.. KWSAGOS ZĘ WK CG GEZER KOZI GWKSWYA

nr LXXVIII/2478/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statu-
cie Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie......... PWR aS RO APO OG W OOO

nr LXXVIII/2479/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statu-
cie Samodzielnego BOpanoEZakładu Lecznictwa waitego Warszawa - Ursy-
nów z siedzibą w Warszawie... iO0GWCEPOG

nr LXXVIH/2496/2006 z dnia 6O2006r. w sprawie zmian wSPRBE m.st. War-

szawy na obwody głosowania... 4:9999090250993 007299090RZN AN APIASEEPPZNYZCERLANNE
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Warszawa, dnia 19 sierpnia 2006 r.

UCHWAŁY RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY:

nr LXXVIII/2456/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę nr L/717/2002 Rady

m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
na obszarze dzielnicy Praga Południe zmienionej uchwałą nr LI/750/2002 Rady
m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2002r. ...... ue sss ssa aka was woe ao anawa ea pop aaa tatar akt ata ya ace aaG wa

nr LXXVIII/2457/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę nr L/734/2002 Rady

m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
na obszarze dzielnicyozmienionejMacha nr LI/754/2002 ABÓRNm.st. War-

szawy z dnia 29 lipca 2002r. . s ZEWGOSC SKA GAZA

nr LXXVIII/2458/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie utworzenia odrębnych obwo-

dów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych
i aresztach śledczych a także ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodo-
wych komisji WYBOREZYARAwv wyborach do rad gmin, rad POALAÓW i ZADAC
województw... 429:200029.09808:0091040079909.659014%008/80/00545)004.0902500K4.054 00 RKGOKEAEO

nr LXXVIII/2459/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zmian w podziale m.st. War-

szawy na stałe obwody głosowania... ......44444: se» sss -es ste oe pra rra aut ponow eaa aaa taraaaaai ike ada

nr LXXVIII/2469/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę nr VIII/98/2003

Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2003r. w sprawie ustalenia na terenie mia-
sta stołecznego Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających po-
wyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych.......2. u: sss 4ss sss ase ero aasooeeorenani insane

nr LXXVIII/2472/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zalicze-

nia niektórych dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych, pozbawienia
niektórych dróg kategorii dróg paa: oraz ustalenia PROIOGM<rógpowia-
towych na obszarze m.st. Warszawy... SEK OSZ Cesta sKe0:>

nr LXXVIII/2473/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegó-

lowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokościsty-
pendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników osiągających wysokie wy-
niki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym..........1...

nr LXXVIII/2476/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie utworzenia PH opie-

kuńczo-wychowawczeji nadania jej statutu.. KWSAGOS ZĘ WK CG GEZER KOZI GWKSWYA

nr LXXVIII/2478/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statu-
cie Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie......... PWR aS RO APO OG W OOO

nr LXXVIII/2479/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statu-
cie Samodzielnego BOpanoEZakładu Lecznictwa waitego Warszawa - Ursy-
nów z siedzibą w Warszawie... iO0GWCEPOG

nr LXXVIH/2496/2006 z dnia 6O2006r. w sprawie zmian wSPRBE m.st. War-

szawy na obwody głosowania... 4:9999090250993 007299090RZN AN APIASEEPPZNYZCERLANNE

32936

32937

32938

32940

33005

33009

33012

33012

33014

33016

33022

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 

Nr 163
 

6425

6426

6427

6428

6429

6430

6431

6432

6433

6434

6435

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2006 r.

UCHWAŁY RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY:

nr LXXVIII/2456/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę nr L/717/2002 Rady

m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
na obszarze dzielnicy Praga Południe zmienionej uchwałą nr LI/750/2002 Rady
m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2002r. ...... ue sss ssa aka was woe ao anawa ea pop aaa tatar akt ata ya ace aaG wa

nr LXXVIII/2457/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę nr L/734/2002 Rady

m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
na obszarze dzielnicyozmienionejMacha nr LI/754/2002 ABÓRNm.st. War-

szawy z dnia 29 lipca 2002r. . s ZEWGOSC SKA GAZA

nr LXXVIII/2458/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie utworzenia odrębnych obwo-

dów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych
i aresztach śledczych a także ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodo-
wych komisji WYBOREZYARAwv wyborach do rad gmin, rad POALAÓW i ZADAC
województw... 429:200029.09808:0091040079909.659014%008/80/00545)004.0902500K4.054 00 RKGOKEAEO

nr LXXVIII/2459/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zmian w podziale m.st. War-

szawy na stałe obwody głosowania... ......44444: se» sss -es ste oe pra rra aut ponow eaa aaa taraaaaai ike ada

nr LXXVIII/2469/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę nr VIII/98/2003

Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2003r. w sprawie ustalenia na terenie mia-
sta stołecznego Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających po-
wyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych.......2. u: sss 4ss sss ase ero aasooeeorenani insane

nr LXXVIII/2472/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zalicze-

nia niektórych dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych, pozbawienia
niektórych dróg kategorii dróg paa: oraz ustalenia PROIOGM<rógpowia-
towych na obszarze m.st. Warszawy... SEK OSZ Cesta sKe0:>

nr LXXVIII/2473/2006 z dnia 6 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegó-

lowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokościsty-
pendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników osiągających wysokie wy-
niki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym..........1...

nr LXXVIII/2476/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie utworzenia PH opie-

kuńczo-wychowawczeji nadania jej statutu.. KWSAGOS ZĘ WK CG GEZER KOZI GWKSWYA

nr LXXVIII/2478/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statu-
cie Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie......... PWR aS RO APO OG W OOO

nr LXXVIII/2479/2006 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statu-
cie Samodzielnego BOpanoEZakładu Lecznictwa waitego Warszawa - Ursy-
nów z siedzibą w Warszawie... iO0GWCEPOG

nr LXXVIH/2496/2006 z dnia 6O2006r. w sprawie zmian wSPRBE m.st. War-

szawy na obwody głosowania... 4:9999090250993 007299090RZN AN APIASEEPPZNYZCERLANNE
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UCHWAŁY RAD GMIN:

— uchwała nr XXX-a14/2006RadyGminy Kołbiel z dnia 23Czerwca2006r.w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystościI porządkuna terenie aminy Kdbiel„ 3X)87

— uchwala nr RadyGminy Boboszewoz dnia 7 lipca 2006r. w sprawie
szczegółowychzasad i trybu umarzania,odraczanialub rozkładania na raty należ-
noicl pieniężnychprzypadającychgminieBaboszewoOrazjednostkomorganiza•
cyjnvmgminy, do którychnio stosuje przepisów Ordynacjapodatkowa 33093

— uchwala nr XL111214/06Rady Gminy Brańszczykz dnia 29 czerwca 2006r. 0
Statutu Gminnego Domu Kultury w

— uchwaîa•nr XLIV215Î2006 Rady Gminy dnia 29 czerwca 2006r. w
Wie szczogólomch zasad i trybu umarzania,odraczaniă i rozkładania na raty na-
leżnoic:i pienięhych gminy Brańszczykoraz jej jednostok organizacyjnych, do
których nie stosu}e się przapEsÓwustawy Ordynacja podatkowa Orazwskazania
organów do togo

— uchwalanr XLII/2W2006RedyGminyBrańszczykz dnia29czerwca2006r.w spra-
wprowadzenia zmian w budżocle na 2006

uchwalanr XLIIt222106RedyGminy Brańszczykz dnia 29czerwca w spra-
Wie utworzenia Obwodu olosowanla, ustalenio granicy numeru Obwodu oraz
Siedziby obwodowej kornlsjl 33110

— uchwala nr XXIX/130/06Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 kwietnia
2006r.w sprawo wprowadzeniazmianwStatucieGminySobienioJeziory... 33110

— uchwala nr 283XLlll/2006 Rady Miasta I Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie uchylenia uchwały zatwierdzającejtaryfy za Zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanieściekówne OkresOd I maja 2006r. do
30 2007r. I ustalenia dopłaty dla grup taryfowych... . 33111

— uchwala nr 284tXLlIlf2003Rady Miasta i Gminy Gabin z dnia 26 czerwca 20061
w sprawieustaleniadopłaty do centaryfowychzazbioroWezaopatrzeniow wodo
i zbiorowe odprowadzanlo Ścieków na Okres od I moja 2006r. do 30 kwietnia
2007r. 33111

— uchwala nr 285.'XLlW2006 Rady Miasta i Gminy Gabin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie nadania nazwy 33113

uchwala nr 292,rXLIlV2006Rady Miasto Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawieustalaniaodpłatnościZaprzygotowanieposiłkóww przedszkolachpu•

. 33113

— uchweîo nr 293/XLIIV2006Rody Miasta i Gminy Gabin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie ustalenia szczegółowychzasadi trybu umarzania należności jednostek
OrganizacyjnychGminy 2 tytułu naleEnoici pienię*nvch, do których nie stosuje
przepisówustawy—Ordynacjapodatkowa.odraczaniaterminu Ich zapłatyOraz
rozkładaniana raty, a takie wskazaniaOrganudo tego 33114

— uchwała nr 295,'XL11V2006Rady Miasta 1Gminy Gąbin z dnia 26 2006r.
w sprawie zmiany Rody Miasta I „ 33116

— uchwala nr 296/XLlllt2006 Rady Miasta I Gminy Gabin z dnia 26 czerwca
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasto i 33116

— uchwalanr 539/1V/34/2006RadyMiejskiejKonstancin—Jeziornaz dnia 23 mała
20D6r.w sprawiemiejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennegoterenu
Nowego Wierzbna.. 33117

— uchwala nr 524/1V/3V2006 Rady Miejskloj Konstancin —Jeziorna z dnia 2g kwietnia
2006%w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennegosołectwa

33133

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 32934 -
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6439

6440

6448

6450

6451

UCHWAŁY RAD GMIN:

uchwała nr XXX/214/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolbiel..

uchwała nr XXX/163/2006 Rady Gminy Baboszewoz dnia 7 lipca 2006r. w sprawie
szczegółowych zasadi trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należ-
ności pieniężnych przypadających gminie Baboszewo oraz jednostkom organiza-
cyjnym gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

uchwała nr XLII/214/06 Rady Gminy Brańszczyk z dna 29 czerwca 2006r. o zmianie

Statutu Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku... KGGEAGYYS KO ŚW KRĘCCOWKKW

uchwała'nr XLII/215/2006 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 czerwca 2006r. w spra-
wie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty na-
leżności pieniężnych gminy Brańszczyk oraz jej jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych... YABSKGROWING:

uchwała nr XLII/216/2006 Rady Gminy psiejjz dnia 29 czerwca 2006r. w spra-
wie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 rok.....,.....-ss«se- osa ooraas oss aaanirawzaczarnić

uchwała nr XLII/222/06 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 czerwca 2006r. w spra-
wie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz
siedziby obwodowej komisji wyborczej... «e: 2s: as eas as ana pannaaaaaaa ukazu zaa uztzytoteztnuzee

uchwała nr XXIX/130/06 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sobienie Jeziory.......

uchwała nr 283/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie uchylenia uchwały zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
wwodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 ; peja 2006r. do
30 kwietnia 2007r. i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych... woeosachreccowy

uchwała nr 284/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe, ożpownaranle ścieków na okres od 1 maja 2006r. do 30 kwietnia

uchwała nr 285/XLIH/2006MMiasta i STR GABI z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie nadania nazwy UliCYy...1..111111111-.. OWCC

uchwała nr 292/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
wsprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w przedszkolach pu-

uchwała nr 293/XLII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 częrwca 2006r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności jednostek
organizacyjnych Gminyz tytulu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, odraczania terminu ich zapłaty oraz
rozkładania na raty, a także wskazania organu do tego upoważnionego....1..-11..1s

uchwała nr 295/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy -aiki z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy... ski GRE

uchwała nr 296/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy......2.....sssseeaaa wee an aaa aan nypeananawni ii

uchwała nr 539/IV/34/2006 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia 23 maja
2006r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Nowego Wierzbna......1. 22: 4244: 440440 onn ar nan ona aea wan waa aaa ak ape tyka aaa ay aa kak kak zia aaa in ae

uchwała nr 524/V/33/2006 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniapeęnennego sołectwa
Ciszyca... 2 PRUSSZT SPAZMA EYALROCAPASE SZSENSKZANE
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uchwała nr XLII/214/06 Rady Gminy Brańszczyk z dna 29 czerwca 2006r. o zmianie
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uchwała'nr XLII/215/2006 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 czerwca 2006r. w spra-
wie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty na-
leżności pieniężnych gminy Brańszczyk oraz jej jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych... YABSKGROWING:

uchwała nr XLII/216/2006 Rady Gminy psiejjz dnia 29 czerwca 2006r. w spra-
wie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 rok.....,.....-ss«se- osa ooraas oss aaanirawzaczarnić

uchwała nr XLII/222/06 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 czerwca 2006r. w spra-
wie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz
siedziby obwodowej komisji wyborczej... «e: 2s: as eas as ana pannaaaaaaa ukazu zaa uztzytoteztnuzee

uchwała nr XXIX/130/06 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sobienie Jeziory.......

uchwała nr 283/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie uchylenia uchwały zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
wwodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 ; peja 2006r. do
30 kwietnia 2007r. i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych... woeosachreccowy

uchwała nr 284/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe, ożpownaranle ścieków na okres od 1 maja 2006r. do 30 kwietnia

uchwała nr 285/XLIH/2006MMiasta i STR GABI z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie nadania nazwy UliCYy...1..111111111-.. OWCC

uchwała nr 292/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
wsprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w przedszkolach pu-

uchwała nr 293/XLII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 częrwca 2006r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności jednostek
organizacyjnych Gminyz tytulu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, odraczania terminu ich zapłaty oraz
rozkładania na raty, a także wskazania organu do tego upoważnionego....1..-11..1s

uchwała nr 295/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy -aiki z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy... ski GRE

uchwała nr 296/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy......2.....sssseeaaa wee an aaa aan nypeananawni ii

uchwała nr 539/IV/34/2006 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia 23 maja
2006r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Nowego Wierzbna......1. 22: 4244: 440440 onn ar nan ona aea wan waa aaa ak ape tyka aaa ay aa kak kak zia aaa in ae

uchwała nr 524/V/33/2006 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniapeęnennego sołectwa
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UCHWAŁY RAD GMIN:

uchwała nr XXX/214/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolbiel..

uchwała nr XXX/163/2006 Rady Gminy Baboszewoz dnia 7 lipca 2006r. w sprawie
szczegółowych zasadi trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należ-
ności pieniężnych przypadających gminie Baboszewo oraz jednostkom organiza-
cyjnym gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

uchwała nr XLII/214/06 Rady Gminy Brańszczyk z dna 29 czerwca 2006r. o zmianie

Statutu Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku... KGGEAGYYS KO ŚW KRĘCCOWKKW

uchwała'nr XLII/215/2006 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 czerwca 2006r. w spra-
wie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty na-
leżności pieniężnych gminy Brańszczyk oraz jej jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych... YABSKGROWING:

uchwała nr XLII/216/2006 Rady Gminy psiejjz dnia 29 czerwca 2006r. w spra-
wie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 rok.....,.....-ss«se- osa ooraas oss aaanirawzaczarnić

uchwała nr XLII/222/06 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 czerwca 2006r. w spra-
wie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz
siedziby obwodowej komisji wyborczej... «e: 2s: as eas as ana pannaaaaaaa ukazu zaa uztzytoteztnuzee

uchwała nr XXIX/130/06 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sobienie Jeziory.......

uchwała nr 283/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie uchylenia uchwały zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
wwodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 ; peja 2006r. do
30 kwietnia 2007r. i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych... woeosachreccowy

uchwała nr 284/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe, ożpownaranle ścieków na okres od 1 maja 2006r. do 30 kwietnia

uchwała nr 285/XLIH/2006MMiasta i STR GABI z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie nadania nazwy UliCYy...1..111111111-.. OWCC

uchwała nr 292/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
wsprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w przedszkolach pu-

uchwała nr 293/XLII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 częrwca 2006r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności jednostek
organizacyjnych Gminyz tytulu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, odraczania terminu ich zapłaty oraz
rozkładania na raty, a także wskazania organu do tego upoważnionego....1..-11..1s

uchwała nr 295/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy -aiki z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy... ski GRE
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2006r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
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2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniapeęnennego sołectwa
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UCHWAŁY RAD GMIN:

uchwała nr XXX/214/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolbiel..

uchwała nr XXX/163/2006 Rady Gminy Baboszewoz dnia 7 lipca 2006r. w sprawie
szczegółowych zasadi trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należ-
ności pieniężnych przypadających gminie Baboszewo oraz jednostkom organiza-
cyjnym gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

uchwała nr XLII/214/06 Rady Gminy Brańszczyk z dna 29 czerwca 2006r. o zmianie

Statutu Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku... KGGEAGYYS KO ŚW KRĘCCOWKKW

uchwała'nr XLII/215/2006 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 czerwca 2006r. w spra-
wie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty na-
leżności pieniężnych gminy Brańszczyk oraz jej jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych... YABSKGROWING:

uchwała nr XLII/216/2006 Rady Gminy psiejjz dnia 29 czerwca 2006r. w spra-
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wie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz
siedziby obwodowej komisji wyborczej... «e: 2s: as eas as ana pannaaaaaaa ukazu zaa uztzytoteztnuzee

uchwała nr XXIX/130/06 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sobienie Jeziory.......

uchwała nr 283/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie uchylenia uchwały zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
wwodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 ; peja 2006r. do
30 kwietnia 2007r. i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych... woeosachreccowy

uchwała nr 284/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe, ożpownaranle ścieków na okres od 1 maja 2006r. do 30 kwietnia

uchwała nr 285/XLIH/2006MMiasta i STR GABI z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie nadania nazwy UliCYy...1..111111111-.. OWCC
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uchwała nr 293/XLII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 częrwca 2006r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności jednostek
organizacyjnych Gminyz tytulu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, odraczania terminu ich zapłaty oraz
rozkładania na raty, a także wskazania organu do tego upoważnionego....1..-11..1s

uchwała nr 295/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy -aiki z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy... ski GRE

uchwała nr 296/XLIII/2006 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 czerwca 2006r.
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uchwała nr 539/IV/34/2006 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia 23 maja
2006r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Nowego Wierzbna......1. 22: 4244: 440440 onn ar nan ona aea wan waa aaa ak ape tyka aaa ay aa kak kak zia aaa in ae

uchwała nr 524/V/33/2006 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia 28 kwietnia
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— uchwala nr 424,06RadyMIOJsklejw OżarowieMazowieckimz dnia czerwca
200ôr.w sprawiezmianyuchwałynr 151/03RadyMiejskiejw OżarowieMazowiec-
kim2dnia2grudnia2003r.wsprawiezmianymiejscowegoplanuOgólnego
spodarowaniaprzestrzennegomiastaOżarówMazowieckidla częici miastaOża•

331 SS

— uchwala nr 433/03 Rady Mlolsklel w Ożarowie Mazowlocklm z dnia 29 czerwca
2006r.w sprawieoplatyza"dadczonlow przedszkolachpublicznychprowadzo-
'łych przez Gmino Ożarów _ 33157

— uchwala nr 434,06RadyMielskiojw OżarowieMazowlocklmz dnia 29 czerwca
2006r.w sprawieprzedłużeniaczasuobowiązywaniadotychczasowychtaryf dla
poszczególnychtaryfowychgrupkorzystającychz usługwodociągowo• kanaliza-
cyjrwchz zakresuzbiorowegozaopatrzeniawwodę Zbiorowegoodprowadzenia
Weków naObszarzegminyOżarówMazowieckido28 lutego2007r. „ 33157

— uchwalanr XXXÎ23U2006RadyMiejskiejw Skaryszewiez dnia 28Czerwca20061
w sprawie zmian w budżeciemiasta grnlny....„........ 33158

— uchwala nr XXX123g/2006Rady Miejskiejw Skaryszew•io2 dnia 28 czerwca2006%
w sprawiezmiando regulaminuprzyznaniai przekazywaniastypendiównaWY-
rówmanieszansedukacyjnychdlauczniówLOw Skaryszewiestanowiącego
łączniknr I do uchwały nr XXIV/193t2005RadyMiejskiejw Skaryszewiez dnia
30 sierpnia 2005r. 33166

— uchwalanr XXX/240/2006RadyMiejsklolw Skaryszowle dnia28czerwca2006r.
w sprawiezatwierdzeniaregulaminuprzyznaniaI przekazywaniastypendiówna
wyrównanieszansedukacyjnychdlauczniówLOw Skarysawio 33170

— uchwalanr XXW241/2006RadyMleiskiejw Skaryszewiez dnia 28czerwca2006r.
w sprawiezmianw uchwalenr 24/98ZarząduMiastaI Gminyw Skaryszewie
Wsprawie podziału gminy Skaryszewna Obwody

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŔSZAWIE:

— nr 21 lipca „

33178

33179

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 32935 -

6452

6453

6454

6455

6456

6457

6458

6459

uchwała nr 424/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 czerwca
2006r. w sprawie zmiany uchwałynr 151/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 2 grudnia 2003r, w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ożarów Mazowiecki dla części miasta Oża-
rów Mazowiecki......,...4212422112221.poraDioEwiAiEAE

uchwała nr 433/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca
2006r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzo-
nych przez Gminę Ożarów Mazowiecki......24:4-- 24 ss:su4ea san aaa aaa ana aąnatnaaaainian aw rit tti

uchwała nr 434/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca
2006r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
poszczególnych taryfowych grup korzystających z usług wodociągowo - kanaliza-
cyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki do 28 lutego 2007r. ...e.uusaaaasaa sau

uchwała nr XXX/238/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy... ... 22. 22 sss sae aaa ara aas aaa anaanazanaczznazicy:

uchwała nr XXX/239/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian do regulaminu przyznania i przekazywania stypendiów na wy-
równanie szans edukacyjnych dla uczniów LO w Skaryszewie stanowiącego za-
tącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/193/2005 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia
30 sierpnia 2005r. ...-.,... as. esa aaa aea aan ea aan aaa ae aka pa aa aaa aaalnuwar zal sdi idr nai, iosłeskiky

uchwała nr XXX/240/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznania I przekazywania stypendiów na
wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów LO w Skaryszewie..............

uchwała nr XXX/241/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w uchwale nr 24/98 Zarządu Miasta I Gminy w Skaryszewie
w sprawie podziału gminy Skaryszew na obwody głosowania......-..-...-:u.-uuusuut,

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE:

nr 18/06 z dnia 21 lipca 2006r. ..............ZE,azsGSKSOSYGRES KGRWAUAIĆ żuoeo

33155

33157

33157

33158

33166

33170

33178

 

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 32935 -

6452

6453

6454

6455

6456

6457

6458

6459

uchwała nr 424/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 czerwca
2006r. w sprawie zmiany uchwałynr 151/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 2 grudnia 2003r, w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ożarów Mazowiecki dla części miasta Oża-
rów Mazowiecki......,...4212422112221.poraDioEwiAiEAE

uchwała nr 433/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca
2006r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzo-
nych przez Gminę Ożarów Mazowiecki......24:4-- 24 ss:su4ea san aaa aaa ana aąnatnaaaainian aw rit tti

uchwała nr 434/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca
2006r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
poszczególnych taryfowych grup korzystających z usług wodociągowo - kanaliza-
cyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki do 28 lutego 2007r. ...e.uusaaaasaa sau

uchwała nr XXX/238/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy... ... 22. 22 sss sae aaa ara aas aaa anaanazanaczznazicy:

uchwała nr XXX/239/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian do regulaminu przyznania i przekazywania stypendiów na wy-
równanie szans edukacyjnych dla uczniów LO w Skaryszewie stanowiącego za-
tącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/193/2005 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia
30 sierpnia 2005r. ...-.,... as. esa aaa aea aan ea aan aaa ae aka pa aa aaa aaalnuwar zal sdi idr nai, iosłeskiky

uchwała nr XXX/240/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznania I przekazywania stypendiów na
wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów LO w Skaryszewie..............

uchwała nr XXX/241/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w uchwale nr 24/98 Zarządu Miasta I Gminy w Skaryszewie
w sprawie podziału gminy Skaryszew na obwody głosowania......-..-...-:u.-uuusuut,

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE:

nr 18/06 z dnia 21 lipca 2006r. ..............ZE,azsGSKSOSYGRES KGRWAUAIĆ żuoeo

33155

33157

33157

33158

33166

33170

33178

 

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 32935 -

6452

6453

6454

6455

6456

6457

6458

6459

uchwała nr 424/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 czerwca
2006r. w sprawie zmiany uchwałynr 151/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 2 grudnia 2003r, w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ożarów Mazowiecki dla części miasta Oża-
rów Mazowiecki......,...4212422112221.poraDioEwiAiEAE

uchwała nr 433/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca
2006r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzo-
nych przez Gminę Ożarów Mazowiecki......24:4-- 24 ss:su4ea san aaa aaa ana aąnatnaaaainian aw rit tti

uchwała nr 434/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca
2006r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
poszczególnych taryfowych grup korzystających z usług wodociągowo - kanaliza-
cyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki do 28 lutego 2007r. ...e.uusaaaasaa sau

uchwała nr XXX/238/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy... ... 22. 22 sss sae aaa ara aas aaa anaanazanaczznazicy:

uchwała nr XXX/239/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian do regulaminu przyznania i przekazywania stypendiów na wy-
równanie szans edukacyjnych dla uczniów LO w Skaryszewie stanowiącego za-
tącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/193/2005 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia
30 sierpnia 2005r. ...-.,... as. esa aaa aea aan ea aan aaa ae aka pa aa aaa aaalnuwar zal sdi idr nai, iosłeskiky

uchwała nr XXX/240/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznania I przekazywania stypendiów na
wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów LO w Skaryszewie..............

uchwała nr XXX/241/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w uchwale nr 24/98 Zarządu Miasta I Gminy w Skaryszewie
w sprawie podziału gminy Skaryszew na obwody głosowania......-..-...-:u.-uuusuut,

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE:

nr 18/06 z dnia 21 lipca 2006r. ..............ZE,azsGSKSOSYGRES KGRWAUAIĆ żuoeo

33155

33157

33157

33158

33166

33170

33178

 

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 32935 -

6452

6453

6454

6455

6456

6457

6458

6459

uchwała nr 424/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 czerwca
2006r. w sprawie zmiany uchwałynr 151/03 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowiec-
kim z dnia 2 grudnia 2003r, w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ożarów Mazowiecki dla części miasta Oża-
rów Mazowiecki......,...4212422112221.poraDioEwiAiEAE

uchwała nr 433/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca
2006r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzo-
nych przez Gminę Ożarów Mazowiecki......24:4-- 24 ss:su4ea san aaa aaa ana aąnatnaaaainian aw rit tti

uchwała nr 434/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca
2006r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
poszczególnych taryfowych grup korzystających z usług wodociągowo - kanaliza-
cyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki do 28 lutego 2007r. ...e.uusaaaasaa sau

uchwała nr XXX/238/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy... ... 22. 22 sss sae aaa ara aas aaa anaanazanaczznazicy:

uchwała nr XXX/239/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian do regulaminu przyznania i przekazywania stypendiów na wy-
równanie szans edukacyjnych dla uczniów LO w Skaryszewie stanowiącego za-
tącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/193/2005 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia
30 sierpnia 2005r. ...-.,... as. esa aaa aea aan ea aan aaa ae aka pa aa aaa aaalnuwar zal sdi idr nai, iosłeskiky

uchwała nr XXX/240/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznania I przekazywania stypendiów na
wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów LO w Skaryszewie..............

uchwała nr XXX/241/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w uchwale nr 24/98 Zarządu Miasta I Gminy w Skaryszewie
w sprawie podziału gminy Skaryszew na obwody głosowania......-..-...-:u.-uuusuut,

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE:

nr 18/06 z dnia 21 lipca 2006r. ..............ZE,azsGSKSOSYGRES KGRWAUAIĆ żuoeo

33155

33157

33157

33158

33166

33170

33178

 



Dziennik Urzędowy
Wo$ewództwaMazowieckioqo Nr 163 .33117- Poz. 6-450

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN • JEZIORNA

z dnia 23 maja 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Wierzbna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2
2001r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) I art 26 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przo-
strzennyrn Dz.u. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z
późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), w związku z uchwalą nr 157/11/26/96
Rady Miejskiej Konstancin-Jezlorna z dnia 4 marca
1996r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przo-
strzonncgo terenu tzw. „Nowego Wierzbna" polo.
*Onego w granicach miasta Konstancin.Jezlorna
uchwałą nr 209/11/31/96Rady Miejskie) Konstancin-
Jeziorna z dnia 16 września 1996r. w sprawio
zmiany uchwały nr 157/11/26/96 Rady Miejskiej
Konstancin.Jeziorna z dnie 4 marca 1996r. w
sprawie przystąpienia do sporządzania miolsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu tzw. „Nowego Wierzbna" położonego w
granicach miasta Konstancln-Jcziorna, Rada Miej-
ska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

Część A
Postanowien ogólne

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu Nowego Wierzbna
obejmujący obszar o powierzchni ok. 65 ha.

2. Granic* planu, o których mowa w ust. 1, okro-
tlone uchwalą nr 209/11/31/96Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 1996r.
w sprawie zmiany uchwały nr Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca
1996r. w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu tzw. „Nowego Wierzb-
na" położonego w granicach mlasta Konstan-
cinoziorna, oznaczone są na rysunku planu.

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

52.

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

przeznaczenie terenów oraz ustalanie linii
rozgraniczających tereny 0 różnych funk-
ciach lub różnych zasadach zagospodaro-
wania,

ustalenie linii rozgraniczających ulice oraz
drogi publiczne wraz z urządzeniami po-
mocniczymi, a także tereny niezbędne do
wytyczenia ścieżek rowerowych,

wskazanie granic i zasad zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie,

ustalenie zasad obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej oraz linie rozgranicza-
jaco tereny tej infrastruktury,

ustalenie lokalnych warunków, zasad i Stan-
dardÓw kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania toronu. w tym również linii
zabudowy i gabarytów obiektów, a
maksymalnych i minimalnych wskaźników
intensywności zabudowy,

podanie zasad I warunków podziałów tere-
nów na działki budowlane,

ustalenia szczegółowych zasad zagospoda-
rowania terenu, w tym zakazu zabudowy
wynikającego z potrzeb ochrony środowiska
przyrodniczego, zasobów wodnych i zdro-
win ludzi, prawidłowego gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów
rolnych i leśnych.

53.

1. Ilekroćw niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia

mi ejscowogo planu zagospodarowania
przestrzennego, stanowiące przepisy
gminne, obejmujące obszar Określony W
S 1 ust. 2 niniejszej uchwały,

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 33117 -

6450

Poz. 6450

UCHWAŁA Nr 539/IV/34/2006

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN - JEZIORNA

z dnia 23 maja 2006r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Wierzbna.

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

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art 26 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu prze-

strzennym (t.j. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z
późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z

późn. zm.), w związku z uchwałą nr 157/I/26/96

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca :
1996r. w sprawie przystąpienia do sporządzania

miejscowego planu zagospodarowania  prze-

strzennego terenu tzw. „Nowego Wierzbna” poło-

żonego w granicach miasta Konstancin-Jeziorna i
uchwałą nr 209/1/31/96 Rady Miejskiej Konstancin-

Jeziorna z dnia 16 września 1996r. w sprawie
zmiany uchwały nr 157/II/26/96 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca 1996r. w

sprawie przystąpienia do sporządzania miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu tzw. „Nowego Wierzbna” położonego w

granicach miasta Konstancin-Jeziorna, Rada Miej-
ska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

Część A

Postanowienia ogólne

81.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu Nowego Wierzbna

obejmujący obszar o powierzchni ok. 65 ha.

Granice planu, o których mowa w ust. 1, okre-
ślone uchwałą nr 209/I1/31/96 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 1996r.
w sprawie zmiany uchwały nr 157/II/26/96 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca
1996r. w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu tzw. „Nowego Wierzb-

na” położonego w granicach miasta Konstan-
cin-Jeziorna, oznaczone są na rysunku planu.

Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której

integralną częścią jest rysunek planu w skali

1:1000 będący załącznikiem graficznym do
uchwały.

8 2.

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu
jest:

1) przeznaczenie terenów oraz ustalenie linii

rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub różnych zasadach zagospodaro-
wania,

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

mocniczymi, a także tereny niezbędne do
wytyczenia ścieżek rowerowych,

3) wskazanie granic i zasad zagospodarowania

terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie,

4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infra-

struktury technicznej oraz linie rozgranicza-

jące tereny tej infrastruktury,

5) ustalenie lokalnych warunków,zasad i stan-
dardów kształtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu, w tym również linii

zabudowy i gabarytów obiektów, a także
maksymalnych i minimalnych wskaźników
intensywności zabudowy,

6) podanie zasad i warunków podziałów tere-

nów na działki budowlane,

7) ustalenie szczegółowych zasad zagospoda-
rowania terenu, w tym zakazu zabudowy

wynikającego z potrzeb ochrony środowiska

przyrodniczego, zasobów wodnych i zdro-
wia ludzi, prawidłowego gospodarowania

zasobami przyrody oraz ochrony gruntów
rolnych i leśnych.

83.

„ Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowao:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego,  Stanowiące przepisy
gminne, obejmujące obszar określony w
$ 1 ust. 2 niniejszej uchwały,

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 33117 -

6450

Poz. 6450

UCHWAŁA Nr 539/IV/34/2006

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN - JEZIORNA

z dnia 23 maja 2006r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Wierzbna.

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

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art 26 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu prze-

strzennym (t.j. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z
późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z

późn. zm.), w związku z uchwałą nr 157/I/26/96

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca :
1996r. w sprawie przystąpienia do sporządzania

miejscowego planu zagospodarowania  prze-

strzennego terenu tzw. „Nowego Wierzbna” poło-

żonego w granicach miasta Konstancin-Jeziorna i
uchwałą nr 209/1/31/96 Rady Miejskiej Konstancin-

Jeziorna z dnia 16 września 1996r. w sprawie
zmiany uchwały nr 157/II/26/96 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca 1996r. w

sprawie przystąpienia do sporządzania miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu tzw. „Nowego Wierzbna” położonego w

granicach miasta Konstancin-Jeziorna, Rada Miej-
ska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

Część A

Postanowienia ogólne

81.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu Nowego Wierzbna

obejmujący obszar o powierzchni ok. 65 ha.

Granice planu, o których mowa w ust. 1, okre-
ślone uchwałą nr 209/I1/31/96 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 1996r.
w sprawie zmiany uchwały nr 157/II/26/96 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca
1996r. w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu tzw. „Nowego Wierzb-

na” położonego w granicach miasta Konstan-
cin-Jeziorna, oznaczone są na rysunku planu.

Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której

integralną częścią jest rysunek planu w skali

1:1000 będący załącznikiem graficznym do
uchwały.

8 2.

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu
jest:

1) przeznaczenie terenów oraz ustalenie linii

rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub różnych zasadach zagospodaro-
wania,

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

mocniczymi, a także tereny niezbędne do
wytyczenia ścieżek rowerowych,

3) wskazanie granic i zasad zagospodarowania

terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie,

4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infra-

struktury technicznej oraz linie rozgranicza-

jące tereny tej infrastruktury,

5) ustalenie lokalnych warunków,zasad i stan-
dardów kształtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu, w tym również linii

zabudowy i gabarytów obiektów, a także
maksymalnych i minimalnych wskaźników
intensywności zabudowy,

6) podanie zasad i warunków podziałów tere-

nów na działki budowlane,

7) ustalenie szczegółowych zasad zagospoda-
rowania terenu, w tym zakazu zabudowy

wynikającego z potrzeb ochrony środowiska

przyrodniczego, zasobów wodnych i zdro-
wia ludzi, prawidłowego gospodarowania

zasobami przyrody oraz ochrony gruntów
rolnych i leśnych.

83.

„ Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowao:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego,  Stanowiące przepisy
gminne, obejmujące obszar określony w
$ 1 ust. 2 niniejszej uchwały,

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 33117 -
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Poz. 6450

UCHWAŁA Nr 539/IV/34/2006

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN - JEZIORNA

z dnia 23 maja 2006r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Wierzbna.

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

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art 26 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu prze-

strzennym (t.j. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z
późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z

późn. zm.), w związku z uchwałą nr 157/I/26/96

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca :
1996r. w sprawie przystąpienia do sporządzania

miejscowego planu zagospodarowania  prze-

strzennego terenu tzw. „Nowego Wierzbna” poło-

żonego w granicach miasta Konstancin-Jeziorna i
uchwałą nr 209/1/31/96 Rady Miejskiej Konstancin-

Jeziorna z dnia 16 września 1996r. w sprawie
zmiany uchwały nr 157/II/26/96 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca 1996r. w

sprawie przystąpienia do sporządzania miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu tzw. „Nowego Wierzbna” położonego w

granicach miasta Konstancin-Jeziorna, Rada Miej-
ska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

Część A

Postanowienia ogólne

81.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu Nowego Wierzbna

obejmujący obszar o powierzchni ok. 65 ha.

Granice planu, o których mowa w ust. 1, okre-
ślone uchwałą nr 209/I1/31/96 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 1996r.
w sprawie zmiany uchwały nr 157/II/26/96 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca
1996r. w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu tzw. „Nowego Wierzb-

na” położonego w granicach miasta Konstan-
cin-Jeziorna, oznaczone są na rysunku planu.

Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której

integralną częścią jest rysunek planu w skali

1:1000 będący załącznikiem graficznym do
uchwały.

8 2.

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu
jest:

1) przeznaczenie terenów oraz ustalenie linii

rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub różnych zasadach zagospodaro-
wania,

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

mocniczymi, a także tereny niezbędne do
wytyczenia ścieżek rowerowych,

3) wskazanie granic i zasad zagospodarowania

terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie,

4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infra-

struktury technicznej oraz linie rozgranicza-

jące tereny tej infrastruktury,

5) ustalenie lokalnych warunków,zasad i stan-
dardów kształtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu, w tym również linii

zabudowy i gabarytów obiektów, a także
maksymalnych i minimalnych wskaźników
intensywności zabudowy,

6) podanie zasad i warunków podziałów tere-

nów na działki budowlane,

7) ustalenie szczegółowych zasad zagospoda-
rowania terenu, w tym zakazu zabudowy

wynikającego z potrzeb ochrony środowiska

przyrodniczego, zasobów wodnych i zdro-
wia ludzi, prawidłowego gospodarowania

zasobami przyrody oraz ochrony gruntów
rolnych i leśnych.

83.

„ Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowao:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego,  Stanowiące przepisy
gminne, obejmujące obszar określony w
$ 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
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UCHWAŁA Nr 539/IV/34/2006

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN - JEZIORNA

z dnia 23 maja 2006r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Wierzbna.

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

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art 26 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu prze-

strzennym (t.j. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z
późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z

późn. zm.), w związku z uchwałą nr 157/I/26/96

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca :
1996r. w sprawie przystąpienia do sporządzania

miejscowego planu zagospodarowania  prze-

strzennego terenu tzw. „Nowego Wierzbna” poło-

żonego w granicach miasta Konstancin-Jeziorna i
uchwałą nr 209/1/31/96 Rady Miejskiej Konstancin-

Jeziorna z dnia 16 września 1996r. w sprawie
zmiany uchwały nr 157/II/26/96 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca 1996r. w

sprawie przystąpienia do sporządzania miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu tzw. „Nowego Wierzbna” położonego w

granicach miasta Konstancin-Jeziorna, Rada Miej-
ska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

Część A

Postanowienia ogólne

81.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu Nowego Wierzbna

obejmujący obszar o powierzchni ok. 65 ha.

Granice planu, o których mowa w ust. 1, okre-
ślone uchwałą nr 209/I1/31/96 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 1996r.
w sprawie zmiany uchwały nr 157/II/26/96 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 4 marca
1996r. w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu tzw. „Nowego Wierzb-

na” położonego w granicach miasta Konstan-
cin-Jeziorna, oznaczone są na rysunku planu.

Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której

integralną częścią jest rysunek planu w skali

1:1000 będący załącznikiem graficznym do
uchwały.

8 2.

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu
jest:

1) przeznaczenie terenów oraz ustalenie linii

rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub różnych zasadach zagospodaro-
wania,

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

mocniczymi, a także tereny niezbędne do
wytyczenia ścieżek rowerowych,

3) wskazanie granic i zasad zagospodarowania

terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie,

4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infra-

struktury technicznej oraz linie rozgranicza-

jące tereny tej infrastruktury,

5) ustalenie lokalnych warunków,zasad i stan-
dardów kształtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu, w tym również linii

zabudowy i gabarytów obiektów, a także
maksymalnych i minimalnych wskaźników
intensywności zabudowy,

6) podanie zasad i warunków podziałów tere-

nów na działki budowlane,

7) ustalenie szczegółowych zasad zagospoda-
rowania terenu, w tym zakazu zabudowy

wynikającego z potrzeb ochrony środowiska

przyrodniczego, zasobów wodnych i zdro-
wia ludzi, prawidłowego gospodarowania

zasobami przyrody oraz ochrony gruntów
rolnych i leśnych.

83.

„ Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowao:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego,  Stanowiące przepisy
gminne, obejmujące obszar określony w
$ 1 ust. 2 niniejszej uchwały,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

uchwale należy przez to rozumieć niniej-
uchwalę, 0 110z treści przepisu nie

nika inaczej,

rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzno, oznaczone na rysunku
W skali 1: 1000, będącym integralnym za.
łącznikiem graficznym do niniejszej

przepisach odrębnych —należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspo-
nowaniu terenami, zawarte w prawomoc-
nych decyzjach administracyjnych,

obszarze planu - należy przez to rozumieć
obszar określony granicami opracowania

torenle należy przez to rozumieć naj-
mniejszą wydzieloną jednostkę ustalań
planu, dla której ustalono przepisy szcze-
gólowe, oznaczoną numerem i symbolem
literowym, gdzie:

(liczba) - oznacza numer tero-

drugi (litery) - oznacza przeznaczonîo
podstawowe terenu,

działce budowlanej - nałoży przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę
gruntu, której wielkość, cochy 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 bezpośredni dostęp do to]
drogi albo dostęp przez drogę wewnętrzną
lub przez ustanowienie odpowiedniej slu-
ŻebnoŚci drogowej,

przeznaczeniu podstawowym — należy
przez to rozumieć takie przeznaczenie, któ-
re przeważa na danym terenie lub wystę-
puje jako jedyne dopuszczalne przezna-
czenie terenu,

12)

13)

14)

15)

16)

poz. 6450

na gruncie rodzimym, która pozostaje nie-
zabudowana powierzchniowo lub kubau-
rowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim,
nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i
dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością
lub użytkowana rolniczo.

towarzyszacych usługach nieuciążliwych —
należy przez to rozumieć usługi z zakresu
handlu detalicznego, gastronomii i rze-
miosfa, których celem jest zaspokajanie
podstawowych potrzeb miejscowej ludno.
ici, 0 które nie wytwarzają dóbr material-
nych bezpośrednimi metodami przemy-
stowvmi i nie powodują nadmiernej gene-
racji ruchu,

podziale dziatki - nałoży przez to rozumieć
taki geodezyjny podział działki, w wyniku
którego każda z nowopowstałych działek
będzie spełniać warunki zagospodarowa-
nia i użytkowania zgodne z przepisami
szczegółowymi togo planu,

nieprzekraczalnej linii zabudowy - nałoży
przez to rozumieć linię zabudowy z zaka-
zem przekroczenia Jej obiektami kubatu-
rowymi za wyjątkiem lokalizacji stacji trafo.
Jeżeli istniejącybudynek mieszkalnyznaj-
duje się miedzy linią rozgraniczającą (od
ulicy) a linią nieprzekraczalna lub linia nie-
przekraczalna przekracza ten budynek,
plan dopuszcza remonty i rozbudowę Ist-
niejacego budynku przy czym rozbudowa
może być realizowana tytko w głąb dziatki
a nie w kierunku ulicy,
przebudowie (istniejącej zabudowy) nale-
Ży przez to rozumieć vwkonywanio robót
budowlanych dokonywanych w ramach
istniejącej bryły budynku,
rozbudowie — należy przez to rozumieć
wykonywanie robót budowlanych w wyni-
ku których powiększa się kubaturę
istniejącego budynku.

cześć B
Ustalenia planu

Rozdział I
Ustalenia Ogólne

10) przeznaczeniu uzupełniającym — należy
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia
Inne niż podstawowe, które uzupełniają,
wzbogacają przeznaczenie podstawowe i
stanowią nie więcej niż 30% przeznaczenia
podstawowego,

11) powierzchni biologicznie czynnej należy
przez to rozumieć część działki budowlanej

. Dla obszaru,o którym mowa w S1 ust. 2 plan
ustala:

1) przeznaczenie terenów wyszczególnione w
rozdziale III niniejszej uchwały oraz inne
ustalenia, zawarte na rysunku planu,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

uchwale - należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę,o ile z treści przepisu nie wy-

nika inaczej,

rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku

w skali 1: 1000, będącym integralnym za-

łącznikiem graficznym do niniejszej
uchwały,

przepisach odrębnych — należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspo-

nowaniu terenami, zawarte w prawomoc-
nych decyzjach administracyjnych,

obszarze planu - należy przez to rozumieć

obszar określony granicami opracowania
planu,

terenie - należy przez to rozumieć naj-

mniejszą wydzieloną jednostkę ustaleń

planu, dla której ustalono przepisy szcze-

gółowe, oznaczoną numerem i symbolem
literowym, gdzie:

- pierwszy (liczba) - oznacza numer tere-
nu,

- drugi (litery) - oznacza przeznaczenie
podstawowe terenu,

działce budowlanej - należy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę
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 bezpośredni dostęp do tej
drogi ałbo dostęp przez drogę wewnętrzną

lub przez ustanowienie odpowiedniej słu-
żebności drogowej,

przeznaczeniu podstawowym — należy
przez to rozumiećtakie przeznaczenie, któ-
re przeważa na danym terenie lub wystę-

puje jako jedyne dopuszczalne przezna-
czenie terenu,

przeznaczeniu uzupełniającym — należy

przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia

inne niż podstawowe, które uzupełniają,
wzbogacają przeznaczenie podstawowe i

stanowią nie więcej niż 30% przeznaczenia

podstawowego,

powierzchni biologicznie czynnej - należy
przez to rozumieć część działki budowlanej
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na gruncie rodzimym, która pozostaje nie-

zabudowana powierzchniowo lub kubatu-

rowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim,

nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i

dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością
lub użytkowanarolniczo,

towarzyszących usługach nieuciążliwych —
należy przez to rozumieć usługi z zakresu

handlu detalicznego, gastronomii i rze-
miosła, których celem jest zaspokajanie
podstawowych potrzeb miejscowej ludno-
ści, a które nie wytwarzają dóbr material-
nych bezpośrednimi metodami przemy-
stowymii nie powodują nadmiernej gene-
racji ruchu,

podziale działki - należy przez to rozumieć
taki geodezyjny podział działki, w wyniku
którego każda z nowopowstałych działek
będzie spełniać warunki zagospodarowa-

nia i użytkowania zgodne z przepisami

szczegółowymi tego planu,

nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy
przez to rozumieć linię zabudowy z zaka-

zemprzekroczenia jej obiektami kubatu-
rowymi za wyjątkiem lokalizacji stacji trafo.

Jeżeli istniejący budynek mieszkalny znaj-
duje się między linią rozgraniczającą (od

ulicy) a linią nieprzekraczalną lub linia nie-

przekraczalna przekracza ten budynek,
plan dopuszcza remonty i rozbudowę ist-

niejącego budynku przy czym rozbudowa
może być realizowana tylko w głąb działki
a nie w kierunkuulicy,

przebudowie(istniejącej zabudowy) - nale-
ży przez to rozumieć wykonywanie robót
budowlanych dokonywanych w ramach
istniejącej bryły budynku,

rozbudowie - należy przez to rozumieć
wykonywanie robót budowlanych w wyni-

ku których powiększa się  kubaturę
istniejącego budynku.

Część B
Ustalenia planu

Rozdział ł
Ustalenia ogólne

84.

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

przeznaczenie terenów wyszczególnione w

rozdziale Ill niniejszej uchwały oraz inne

ustalenia, zawarte na rysunku planu,

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

uchwale - należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę,o ile z treści przepisu nie wy-

nika inaczej,

rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku

w skali 1: 1000, będącym integralnym za-

łącznikiem graficznym do niniejszej
uchwały,

przepisach odrębnych — należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspo-

nowaniu terenami, zawarte w prawomoc-
nych decyzjach administracyjnych,
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planu,
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- pierwszy (liczba) - oznacza numer tere-
nu,

- drugi (litery) - oznacza przeznaczenie
podstawowe terenu,
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gruntu, której wielkość, cechy geome-
tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
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technicznej spełniają wymogi realizacji

obiektów budowlanych wynikające z od-

rębnych przepisów i aktów prawa miej-
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re przeważa na danym terenie lub wystę-

puje jako jedyne dopuszczalne przezna-
czenie terenu,

przeznaczeniu uzupełniającym — należy

przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia

inne niż podstawowe, które uzupełniają,
wzbogacają przeznaczenie podstawowe i

stanowią nie więcej niż 30% przeznaczenia

podstawowego,

powierzchni biologicznie czynnej - należy
przez to rozumieć część działki budowlanej

- 33118 -

12)

13)

14)

15)

16)

1)

Poz. 6450

na gruncie rodzimym, która pozostaje nie-

zabudowana powierzchniowo lub kubatu-

rowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim,

nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i

dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością
lub użytkowanarolniczo,

towarzyszących usługach nieuciążliwych —
należy przez to rozumieć usługi z zakresu

handlu detalicznego, gastronomii i rze-
miosła, których celem jest zaspokajanie
podstawowych potrzeb miejscowej ludno-
ści, a które nie wytwarzają dóbr material-
nych bezpośrednimi metodami przemy-
stowymii nie powodują nadmiernej gene-
racji ruchu,

podziale działki - należy przez to rozumieć
taki geodezyjny podział działki, w wyniku
którego każda z nowopowstałych działek
będzie spełniać warunki zagospodarowa-

nia i użytkowania zgodne z przepisami

szczegółowymi tego planu,

nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy
przez to rozumieć linię zabudowy z zaka-

zemprzekroczenia jej obiektami kubatu-
rowymi za wyjątkiem lokalizacji stacji trafo.

Jeżeli istniejący budynek mieszkalny znaj-
duje się między linią rozgraniczającą (od

ulicy) a linią nieprzekraczalną lub linia nie-

przekraczalna przekracza ten budynek,
plan dopuszcza remonty i rozbudowę ist-

niejącego budynku przy czym rozbudowa
może być realizowana tylko w głąb działki
a nie w kierunkuulicy,

przebudowie(istniejącej zabudowy) - nale-
ży przez to rozumieć wykonywanie robót
budowlanych dokonywanych w ramach
istniejącej bryły budynku,

rozbudowie - należy przez to rozumieć
wykonywanie robót budowlanych w wyni-

ku których powiększa się  kubaturę
istniejącego budynku.

Część B
Ustalenia planu

Rozdział ł
Ustalenia ogólne

84.

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

przeznaczenie terenów wyszczególnione w

rozdziale Ill niniejszej uchwały oraz inne

ustalenia, zawarte na rysunku planu,

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

uchwale - należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę,o ile z treści przepisu nie wy-

nika inaczej,

rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku

w skali 1: 1000, będącym integralnym za-

łącznikiem graficznym do niniejszej
uchwały,

przepisach odrębnych — należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspo-

nowaniu terenami, zawarte w prawomoc-
nych decyzjach administracyjnych,

obszarze planu - należy przez to rozumieć

obszar określony granicami opracowania
planu,

terenie - należy przez to rozumieć naj-

mniejszą wydzieloną jednostkę ustaleń

planu, dla której ustalono przepisy szcze-

gółowe, oznaczoną numerem i symbolem
literowym, gdzie:

- pierwszy (liczba) - oznacza numer tere-
nu,

- drugi (litery) - oznacza przeznaczenie
podstawowe terenu,

działce budowlanej - należy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę
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 bezpośredni dostęp do tej
drogi ałbo dostęp przez drogę wewnętrzną

lub przez ustanowienie odpowiedniej słu-
żebności drogowej,

przeznaczeniu podstawowym — należy
przez to rozumiećtakie przeznaczenie, któ-
re przeważa na danym terenie lub wystę-

puje jako jedyne dopuszczalne przezna-
czenie terenu,

przeznaczeniu uzupełniającym — należy

przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia

inne niż podstawowe, które uzupełniają,
wzbogacają przeznaczenie podstawowe i

stanowią nie więcej niż 30% przeznaczenia

podstawowego,

powierzchni biologicznie czynnej - należy
przez to rozumieć część działki budowlanej

- 33118 -

12)

13)

14)

15)

16)

1)

Poz. 6450

na gruncie rodzimym, która pozostaje nie-

zabudowana powierzchniowo lub kubatu-

rowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim,

nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i

dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością
lub użytkowanarolniczo,

towarzyszących usługach nieuciążliwych —
należy przez to rozumieć usługi z zakresu

handlu detalicznego, gastronomii i rze-
miosła, których celem jest zaspokajanie
podstawowych potrzeb miejscowej ludno-
ści, a które nie wytwarzają dóbr material-
nych bezpośrednimi metodami przemy-
stowymii nie powodują nadmiernej gene-
racji ruchu,

podziale działki - należy przez to rozumieć
taki geodezyjny podział działki, w wyniku
którego każda z nowopowstałych działek
będzie spełniać warunki zagospodarowa-

nia i użytkowania zgodne z przepisami

szczegółowymi tego planu,

nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy
przez to rozumieć linię zabudowy z zaka-

zemprzekroczenia jej obiektami kubatu-
rowymi za wyjątkiem lokalizacji stacji trafo.

Jeżeli istniejący budynek mieszkalny znaj-
duje się między linią rozgraniczającą (od

ulicy) a linią nieprzekraczalną lub linia nie-

przekraczalna przekracza ten budynek,
plan dopuszcza remonty i rozbudowę ist-

niejącego budynku przy czym rozbudowa
może być realizowana tylko w głąb działki
a nie w kierunkuulicy,

przebudowie(istniejącej zabudowy) - nale-
ży przez to rozumieć wykonywanie robót
budowlanych dokonywanych w ramach
istniejącej bryły budynku,

rozbudowie - należy przez to rozumieć
wykonywanie robót budowlanych w wyni-

ku których powiększa się  kubaturę
istniejącego budynku.

Część B
Ustalenia planu

Rozdział ł
Ustalenia ogólne

84.

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

przeznaczenie terenów wyszczególnione w

rozdziale Ill niniejszej uchwały oraz inne

ustalenia, zawarte na rysunku planu,

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

uchwale - należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę,o ile z treści przepisu nie wy-

nika inaczej,

rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku

w skali 1: 1000, będącym integralnym za-

łącznikiem graficznym do niniejszej
uchwały,

przepisach odrębnych — należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspo-

nowaniu terenami, zawarte w prawomoc-
nych decyzjach administracyjnych,

obszarze planu - należy przez to rozumieć

obszar określony granicami opracowania
planu,

terenie - należy przez to rozumieć naj-

mniejszą wydzieloną jednostkę ustaleń

planu, dla której ustalono przepisy szcze-

gółowe, oznaczoną numerem i symbolem
literowym, gdzie:

- pierwszy (liczba) - oznacza numer tere-
nu,

- drugi (litery) - oznacza przeznaczenie
podstawowe terenu,

działce budowlanej - należy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę
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 bezpośredni dostęp do tej
drogi ałbo dostęp przez drogę wewnętrzną

lub przez ustanowienie odpowiedniej słu-
żebności drogowej,

przeznaczeniu podstawowym — należy
przez to rozumiećtakie przeznaczenie, któ-
re przeważa na danym terenie lub wystę-

puje jako jedyne dopuszczalne przezna-
czenie terenu,

przeznaczeniu uzupełniającym — należy

przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia

inne niż podstawowe, które uzupełniają,
wzbogacają przeznaczenie podstawowe i

stanowią nie więcej niż 30% przeznaczenia

podstawowego,

powierzchni biologicznie czynnej - należy
przez to rozumieć część działki budowlanej

- 33118 -

12)

13)

14)

15)

16)

1)

Poz. 6450

na gruncie rodzimym, która pozostaje nie-

zabudowana powierzchniowo lub kubatu-

rowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim,

nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i

dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością
lub użytkowanarolniczo,

towarzyszących usługach nieuciążliwych —
należy przez to rozumieć usługi z zakresu

handlu detalicznego, gastronomii i rze-
miosła, których celem jest zaspokajanie
podstawowych potrzeb miejscowej ludno-
ści, a które nie wytwarzają dóbr material-
nych bezpośrednimi metodami przemy-
stowymii nie powodują nadmiernej gene-
racji ruchu,

podziale działki - należy przez to rozumieć
taki geodezyjny podział działki, w wyniku
którego każda z nowopowstałych działek
będzie spełniać warunki zagospodarowa-

nia i użytkowania zgodne z przepisami

szczegółowymi tego planu,

nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy
przez to rozumieć linię zabudowy z zaka-

zemprzekroczenia jej obiektami kubatu-
rowymi za wyjątkiem lokalizacji stacji trafo.

Jeżeli istniejący budynek mieszkalny znaj-
duje się między linią rozgraniczającą (od

ulicy) a linią nieprzekraczalną lub linia nie-

przekraczalna przekracza ten budynek,
plan dopuszcza remonty i rozbudowę ist-

niejącego budynku przy czym rozbudowa
może być realizowana tylko w głąb działki
a nie w kierunkuulicy,

przebudowie(istniejącej zabudowy) - nale-
ży przez to rozumieć wykonywanie robót
budowlanych dokonywanych w ramach
istniejącej bryły budynku,

rozbudowie - należy przez to rozumieć
wykonywanie robót budowlanych w wyni-

ku których powiększa się  kubaturę
istniejącego budynku.

Część B
Ustalenia planu

Rozdział ł
Ustalenia ogólne

84.

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

przeznaczenie terenów wyszczególnione w

rozdziale Ill niniejszej uchwały oraz inne

ustalenia, zawarte na rysunku planu,



Dziennik Urzędowy
WojewództwaMazowieckiegoNr 163 -33119.

2) warunki zabudowy i zagospodarowania to-

standardy kształtowania zabudowy ur-
zadzenia terenu,

- formę I gabaryty obiektów,

- linie zabudowy;

3) warunki ochrony środowiska przyrodnicze.
go;

4) zasady Obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji;

5) zasady podziału terenów na działki.

2. UstaleniaplanuOkreślonesąw treścininiejszej
uchwały Oraz na rysunku planu.

55.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra.
ficznie na rysunku planu, o którym mowa w
S1,ust 3, są ustaleniami obowiązującymi:
1) granice opracowania,

2) linie rozgraniczającetereny o różnymprze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania przestrzennego, w tym linie rozgrani.
czające ulic,

3) nieprzekraczalnelinie zabudowy,
4) przeznaczenie terenów.

56.

1. Następujące oznaczenia, przedstawionegra.
ficzne na rysunku planu, o którym mowa w 5 1,
ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi wynika-
jącymi z przepisów Odrębnych:

1) granice Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
weg0,

2) graniceStrefyOchronyUrbanistycznejWar-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-

3) granice strefy uzdrowiskowej „A" Uzdrowi-
ska Konstancin —Jeziorna,

4) granice terenu górniczogo„Konstonclne,
57.

1. Następujące oznaczenia, przedstawiono gra-
ficznie na rysunku planu, 0 którym mowa w
5 1,ust. 3, są ustaleniami informacyjnymi:
1) granice strefy ochrony bezpośredniej Od

ujęcia wody,

2) granice ochrony pośrednioJod ujęcia
wody (w tym strefa ochrony pośrednloJ
wewnętrznej),

3)

4)

5)

6)

Poz. 645C

granico strofy ochrony OdCrnon.
tarza,

granice własności,

proponowano granice podziału własności,

proponowane połączenia własności.

58.

1. Na obszarzeObjętym niniejsząuchwałą plan
wyodrebnia tereny, będące przedmiotem prze-
pisÓw ogólnych i szczegółowych,oznaczonena
rysunku planu symbolami, dla których ustala

następujące podstawowo przeznaczenie te.
renu:

1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami nieuciqżliwymi, ozna-
czone na rysunku planu symbolem MNIJ,

terany zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
botem MN.

tereny zabudov" usług publicznych z zie-
lenią towarzyszącą, oznaczono na rysunku
planu symbolem upap,

tereny ogródków działkowych z zielenią
towarzyszącą, oznaczone na rysunku planu
Symbolem ZDZP,

tereny wód otwartych. oznaczone na ry-
sunku planu symbolom W,

tereny lasów, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL

tereny przeznaczone pod dolesiania, Ozna-
CZone na rysunku planu symbolem DZU

tereny oczyszczalni wód deszczowych,
oznaczone na rysunku planu symbolem

tereny stacji wodociągowej, oznaaone na
rysunku planu symbolem WZ

tereny projoktowanych stacji elektroener-
getycznych, na rysunku planu
symbolami EE,

tereny dróg (ulic), oznaczono na rysunku
planu symbolom KOZ KDL i KDD,ciągów
pieszo-jczdnych oznaczonych na rysunku
planu symbolem KPD oraz clagÔw ple-
szych oznaczonych na rysunku planu syrn-
bolom KP.

Projekt budowlany powinien zostać sporządzony
zgodnie przepisami Ogólnymi ustalonymi dla ca-
tego Obszaru objętego planem (część B, rozdział II)
oraz przepisami szczegółowyrnl ustalonymi dla

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163

2) warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu:

- standardy kształtowania zabudowy i ur-
ządzenia terenu,

- formę i gabaryty obiektów,

- linie zabudowy;

3) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-
90;

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji;

5) zasady podziału terenów nadzialki.

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

85.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra-
ficznie na rysunku planu, o którym mowa w

$ 1, ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice opracowania,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-

wania przestrzennego, w tym linie rozgrani-
czające ulic,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) przeznaczenie terenów.

$ 6.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra-

ficzne na rysunku planu, o którym mowa w $ 1,

ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi wynika-
jącymiz przepisów odrębnych:

1) granice Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
wego,

2) granice Strefy Ochrony Urbanistycznej War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-
żu,

3) granice strefy uzdrowiskowej „A” Uzdrowi-
ska Konstancin - Jeziorna,

4) granice terenu górniczego„Konstancin”,

87.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra-

ficznie na rysunku planu, o którym mowa w

8 1, ust. 3, są ustaleniami informacyjnymi:

1) granice strefy ochrony bezpośredniej od
ujęcia wody,

2) granice strefy ochrony pośredniej od ujęcia

wody (w tym strefa ochrony pośredniej
wewnętrznej),

- 33119 - Poz. 645C

3) granice strefy ochrony sanitarnej od cmen-
tarza,

4) granice własności,

5) proponowane granice podziału własności,

6) proponowane połączenia własności.

3 8.

1. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan
wyodrębnia tereny, będące przedmiotem prze-
pisów ogólnych i szczegółowych, oznaczone na
rysunku planu symbolami, dla których ustala
się następujące podstawowe przeznaczenie te-
renu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami nieuciążliwymi, ozna-
czone na rysunku planu symbolem MN/U,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-

bołem MN,

3) tereny zabudowy usług publicznych z zie-
lenią towarzyszącą, oznaczone na rysunku

planu symbolem UP/ZP,

4) tereny ogródków działkowych z zielenią
towarzyszącą, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZD/ZP,

5) tereny wód otwartych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem W,

6) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL,

7) tereny przeznaczone pod dolesienia, ozna-

czone na rysunku planu symbolem DZL,

8) tereny oczyszczalni wód deszczowych,
oznaczone na rysunku planu symbolem
OWD,

9) tereny stacji wodociągowej, oznaczone na

rysunku planu symbolem WZ,

10) tereny projektowanych stacji elektroener-
getycznych, oznaczone na rysunku planu
symbolamiEE,

11) tereny dróg (ulic), oznaczone na rysunku
planu symbolem KDZ, KDL i KDD, ciągów
pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku
planu symbolem KPD oraz ciągów pie-

szych oznaczonych na tysunku planu sym-
bolem KP.

8.9.

Projekt budowlany powinien zostać sporządzony

zgodnie przepisami ogólnymi ustalonymi dla ca-

tego obszaru objętego planem (część B, rozdziałIl)
oraz przepisami szczegółowymi ustalonymi dla

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163

2) warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu:

- standardy kształtowania zabudowy i ur-
ządzenia terenu,

- formę i gabaryty obiektów,

- linie zabudowy;

3) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-
90;

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji;

5) zasady podziału terenów nadzialki.

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

85.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra-
ficznie na rysunku planu, o którym mowa w

$ 1, ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice opracowania,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-

wania przestrzennego, w tym linie rozgrani-
czające ulic,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) przeznaczenie terenów.

$ 6.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra-

ficzne na rysunku planu, o którym mowa w $ 1,

ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi wynika-
jącymiz przepisów odrębnych:

1) granice Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
wego,

2) granice Strefy Ochrony Urbanistycznej War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-
żu,

3) granice strefy uzdrowiskowej „A” Uzdrowi-
ska Konstancin - Jeziorna,

4) granice terenu górniczego„Konstancin”,

87.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra-

ficznie na rysunku planu, o którym mowa w

8 1, ust. 3, są ustaleniami informacyjnymi:

1) granice strefy ochrony bezpośredniej od
ujęcia wody,

2) granice strefy ochrony pośredniej od ujęcia

wody (w tym strefa ochrony pośredniej
wewnętrznej),
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3) granice strefy ochrony sanitarnej od cmen-
tarza,

4) granice własności,

5) proponowane granice podziału własności,

6) proponowane połączenia własności.

3 8.

1. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan
wyodrębnia tereny, będące przedmiotem prze-
pisów ogólnych i szczegółowych, oznaczone na
rysunku planu symbolami, dla których ustala
się następujące podstawowe przeznaczenie te-
renu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami nieuciążliwymi, ozna-
czone na rysunku planu symbolem MN/U,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-

bołem MN,

3) tereny zabudowy usług publicznych z zie-
lenią towarzyszącą, oznaczone na rysunku

planu symbolem UP/ZP,

4) tereny ogródków działkowych z zielenią
towarzyszącą, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZD/ZP,

5) tereny wód otwartych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem W,

6) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL,

7) tereny przeznaczone pod dolesienia, ozna-

czone na rysunku planu symbolem DZL,

8) tereny oczyszczalni wód deszczowych,
oznaczone na rysunku planu symbolem
OWD,

9) tereny stacji wodociągowej, oznaczone na

rysunku planu symbolem WZ,

10) tereny projektowanych stacji elektroener-
getycznych, oznaczone na rysunku planu
symbolamiEE,

11) tereny dróg (ulic), oznaczone na rysunku
planu symbolem KDZ, KDL i KDD, ciągów
pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku
planu symbolem KPD oraz ciągów pie-

szych oznaczonych na tysunku planu sym-
bolem KP.

8.9.

Projekt budowlany powinien zostać sporządzony

zgodnie przepisami ogólnymi ustalonymi dla ca-

tego obszaru objętego planem (część B, rozdziałIl)
oraz przepisami szczegółowymi ustalonymi dla

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163

2) warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu:

- standardy kształtowania zabudowy i ur-
ządzenia terenu,

- formę i gabaryty obiektów,

- linie zabudowy;

3) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-
90;

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacji;

5) zasady podziału terenów nadzialki.

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

85.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra-
ficznie na rysunku planu, o którym mowa w

$ 1, ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice opracowania,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-

wania przestrzennego, w tym linie rozgrani-
czające ulic,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) przeznaczenie terenów.

$ 6.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra-

ficzne na rysunku planu, o którym mowa w $ 1,

ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi wynika-
jącymiz przepisów odrębnych:

1) granice Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
wego,

2) granice Strefy Ochrony Urbanistycznej War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-
żu,

3) granice strefy uzdrowiskowej „A” Uzdrowi-
ska Konstancin - Jeziorna,

4) granice terenu górniczego„Konstancin”,

87.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra-

ficznie na rysunku planu, o którym mowa w

8 1, ust. 3, są ustaleniami informacyjnymi:

1) granice strefy ochrony bezpośredniej od
ujęcia wody,

2) granice strefy ochrony pośredniej od ujęcia

wody (w tym strefa ochrony pośredniej
wewnętrznej),
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3) granice strefy ochrony sanitarnej od cmen-
tarza,

4) granice własności,

5) proponowane granice podziału własności,

6) proponowane połączenia własności.

3 8.

1. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan
wyodrębnia tereny, będące przedmiotem prze-
pisów ogólnych i szczegółowych, oznaczone na
rysunku planu symbolami, dla których ustala
się następujące podstawowe przeznaczenie te-
renu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami nieuciążliwymi, ozna-
czone na rysunku planu symbolem MN/U,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-

bołem MN,

3) tereny zabudowy usług publicznych z zie-
lenią towarzyszącą, oznaczone na rysunku

planu symbolem UP/ZP,

4) tereny ogródków działkowych z zielenią
towarzyszącą, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZD/ZP,

5) tereny wód otwartych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem W,

6) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZL,

7) tereny przeznaczone pod dolesienia, ozna-

czone na rysunku planu symbolem DZL,

8) tereny oczyszczalni wód deszczowych,
oznaczone na rysunku planu symbolem
OWD,

9) tereny stacji wodociągowej, oznaczone na

rysunku planu symbolem WZ,

10) tereny projektowanych stacji elektroener-
getycznych, oznaczone na rysunku planu
symbolamiEE,

11) tereny dróg (ulic), oznaczone na rysunku
planu symbolem KDZ, KDL i KDD, ciągów
pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku
planu symbolem KPD oraz ciągów pie-

szych oznaczonych na tysunku planu sym-
bolem KP.

8.9.

Projekt budowlany powinien zostać sporządzony

zgodnie przepisami ogólnymi ustalonymi dla ca-

tego obszaru objętego planem (część B, rozdziałIl)
oraz przepisami szczegółowymi ustalonymi dla



Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163

poszczególnych terenów (cześć B, rozdział III) z
uwzględnieniem warunków dotyczących obsługi
komunikacyjnej (część B, rozdział IV) oraz infra-
struktury technicznej (część B, rozdział V).

Rozdział II
przepisy ogólne dla całego obszaru

5 10.

Plan ustala następujące warunki w zakresie ochro.
ny Środowiska przyrodniczego:

2.

W całym obszarze plan zakazuje:

1) lokalizowania przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na Środowisko. z
wyjątkiem realizacji niezbędnych urządzeń
komunikacyjnych oraz infrastruktury tech-
nicznel,

2) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do ziemi z wyłączeniem wód Opadowych i
roztopowych w zakresie określonym w
S30ust3i4,

3) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do wód powierzchniowych,

4) lokalizowania Obiektów i urządzeń oraz
prowadzenia działalności gospodarczej
mogącej powodować emisje do powietrza
zanieczyszczeń 0 charakterze odorowym,

5) wprowadzaniado powietrza atmosferycz-
nogo zanieczyszczeń w ilościach powodu-
jących przekroczenianorm dopuszczalnych

6) wytwarzania Odpadów z grupy niebez-
piecznych, które ze względu na pochodze-
nie, skład chemiczny, biologiczny i inne
właściwości mogą stanowić zagrożenie dla
Życia i zdrowia ludzi lub dla Środowiska,

7) lokalizowania, na toronach przeznaczonych
do zabudowy, nowych budynków miesz-
kalnych i usługowych, bez poprzedzające-
go lub równoczesnego z zabudową reali-
zowania sieci podstawowej infrastruktury
technicznej —wodociąg, kanalizacja sani.
tarna, kanalizacja deszczowa w zakresie
Określonymw S30, energia elektryczna,

8) odprowadzania ścieków sanitarnych do
gruntu w postaci drenażu rozsączającego,

9) budowy nowych ujęć wody.

W całym obszarze plan ustala:

1) maksymalną ochronę terenów zieloni,
zwłaszcza istniejącego drzewostanu i za.
drzewień, spełniających szerog funkcji eko-
logicznych oraz maksymalne nasycanie ta-

33120.

3.

4.

6.

Poz. 6450

renów zielenią, w przypadku niezbędnej
wycinki drzew, wprowadzanie nasadzoń
rekompensujących ubytki w drzewostanie.

2) zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu
ochrony Środowiska, należy przyjąć klasy.
fikacie akustyczną terenu,

dla terenów oznaczonych symbolem
MN, MN/U. 1 upap, 2 UP,zpjakna ceł.
zabudowy m ieszkaniowej,
dla terenu Oznaczonego symbolem
3UP/ZP jak na cole uzdrowiskowe,

3) selekcję i gromadzenie odpadów na poso-
siach w urządzeniach przystosowanych do
ich gromadzenia (odpady uwmieszane
przeznaczone na składowisko, surowce
wtórne, odpady organiczno przeznaczone
do kompostowania, wydzielone odpady
niebezpieczne), ich odbiór i usuwanie
zgodnie z systemem oczyszczania przyję-
tym w gospodarce komunalne' gminy.

4) Obowiązek odsunięcla Ogrodzeń min.
m od linii brzegowej wód otwartych, na te-
renach zabudowanych i przeznaczonych
pod zabudowę.

Całyobszar planu znajduje sie w zasięgustre-
fy ochrony pośredniej (zewnętrznej) ujcia
wody podziemne] „Nowe Wierzbno" i ujęcia
wody podziemnej „Warecka".

Granice strefy ochrony bezpośredniej oraz
pośredniej (wewnętrznej) ujęcia wody pod-
ziemnej „Nowo Wierzbno" zostały określone
na rysunku planu.

W zasięgu strofy ochrony bezpośredniej uję-
cia wody podziemnej plan ustala:

1) zakaz użytkowania gruntów do celów nie
związanych z eksploatacją ujęcia wody.

2) Odprowadzeniewód opadowych w sposób
uniemożliwiający przedostawanie sie ich
do studni i urządzeń służących do poboru
wody,

3) zagospodarowanie terenu zielenią,
4) odprowadzenie poza granice strefy

ków z urządzeń sanitarnych, przeznaczo-
nych do użytku osób zatrudnionych przy
obsłudze urządzeń do poboru wody.

W zasięgu strefy ochrony pośredniej (we-
wnetrzneJ) ujęcia wody podziemnej plan za-
kazuJe:

1) wprowadzaniaściekówdeszczowychi sa-
nitarnych do ziemi w wyłączeniem wód
opadowych i roztopowych w zakresie

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 33120 -

poszczególnych terenów (część B, rozdziałIII) z
uwzględnieniem warunków dotyczących obsługi
komunikacyjnej (część B, rozdział IV) oraz infra-
struktury technicznej (część B, rozdział V).

RozdziałIl

Przepisy ogółne dla całego obszaru

8 10.

Plan ustala następujące warunki w zakresie ochro-

ny środowiska przyrodniczego:

1. W całym obszarze plan zakazuje:

1) lokalizowania przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko, z
wyjątkiem realizacji niezbędnych urządzeń

komunikacyjnych oraz infrastruktury tech-
nicznej,

2) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do ziemi z wyłączeniem wód opadowych i

roztopowych w zakresie określonym w
8 30 ust. 3i4,

3) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do wód powierzchniowych,

4) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz
prowadzenia działalności gospodarczej

mogącej powodować emisję do powietrza 3.

zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

5) wprowadzania do powietrza atmosferycz-
nego zanieczyszczeń w ilościach powodu-

jących przekroczenia norm dopuszczalnych 4.
stężeń,

6) wytwarzania odpadów z grupy niebez-
piecznych, które ze względu na pochodze-
nie, skład chemiczny, biologiczny i inne 5.

właściwości mogą stanowić zagrożenie dla

życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska,

7) lokalizowania, na terenach przeznaczonych

do zabudowy, nowych budynków miesz-
kalnych i usługowych, bez poprzedzające-

go lub równoczesnego z zabudową reali-

zowania sieci podstawowej infrastruktury
technicznej — wodociąg, kanalizacja sani-

tarna, kanalizacja deszczowa w zakresie
określonym w $ 30, energia elektryczna,

8) odprowadzania ścieków sanitarnych do
gruntu w postaci drenażu rozsączającego,

9) budowy nowych ujęć wody.

2. Wcałym obszarze plan ustala:

1) maksymalną ochronę terenów zieleni,
zwłaszcza istniejącego drzewostanu i za-

drzewień, spełniających szereg funkcji eko-
logicznych oraz maksymalne nasycanie te-

Poz. 6450

renów zielenią, w przypadku niezbędnej
wycinki drzew, wprowadzanie nasadzeń
rekompensujących ubytki w drzewostanie,

2) zgodnie z aktualnymi przepisamiz zakresu

ochrony środowiska, należy przyjąć klasy-
fikację akustyczną terenu,

- dla terenów oznaczonych symbolem
MN, MN/U,1 UP/ZP, 2 UP/ZP jak na cele

zabudowy mieszkaniowej,

- dla terenu oznaczonego symbolem

3UP/ZP jak na cele uzdrowiskowe,

3 — selekcję i gromadzenie odpadów na pose-

sjach w urządzeniach przystosowanych do

ich gromadzenia (odpady wymieszane
przeznaczone na składowisko, surowce
wtórne, odpady organiczne przeznaczone
do kompostowania, wydzielone odpady
niebezpieczne), ich odbiór i usuwanie
zgodnie z systemem oczyszczania przyję-

tym w gospodarce komunalnej gminy.

4) óbowiązek odsunięcia ogrodzeń min. 6,0
m odlinii brzegowej wód otwartych, na te-
renach zabudowanych i przeznaczonych
pod zabudowę.

Cały obszar planu znajduje się w zasięgu stre-
fy ochrony pośredniej (zewnętrznej) ujęcia
wody podziemnej „Nowe Wierzbno” i ujęcia

wody podziemnej „Warecka”.

Granice strefy ochrony bezpośredniej oraz
pośredniej (wewnętrznej) ujęcia wody pod-

ziemnej „Nowe Wierzbno” zostały określone

na rysunku planu.

W zasięgu strefy ochrony bezpośredniej uję-

cia wody podziemnej plan ustala:

1) zakaz użytkowania gruntów do celów nie
związanych z eksploatacją ujęcia wody,

2) odprowadzenie wód opadowych w sposób

uniemożliwiający przedostawanie się ich
do studni i urządzeń służących do poboru
wody,

3) zagospodarowanie terenuzielenią,

4) odprowadzanie poza granice strefy ście-
ków z urządzeń sanitarnych, przeznaczo-

nych do użytku osób zatrudnionych przy
obsłudze urządzeń do poboru wody.

W zasięgu strefy ochrony pośredniej (we-
wnętrznej) ujęcia wody podziemnej plan za-
kazuje:

1) wprowadzania ścieków deszczowych i sa-
nitarnych do ziemi w wyłączeniem wód
opadowych i roztopowych w zakresie
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poszczególnych terenów (część B, rozdziałIII) z
uwzględnieniem warunków dotyczących obsługi
komunikacyjnej (część B, rozdział IV) oraz infra-
struktury technicznej (część B, rozdział V).

RozdziałIl

Przepisy ogółne dla całego obszaru

8 10.

Plan ustala następujące warunki w zakresie ochro-

ny środowiska przyrodniczego:

1. W całym obszarze plan zakazuje:

1) lokalizowania przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko, z
wyjątkiem realizacji niezbędnych urządzeń

komunikacyjnych oraz infrastruktury tech-
nicznej,

2) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do ziemi z wyłączeniem wód opadowych i

roztopowych w zakresie określonym w
8 30 ust. 3i4,

3) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do wód powierzchniowych,

4) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz
prowadzenia działalności gospodarczej

mogącej powodować emisję do powietrza 3.

zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

5) wprowadzania do powietrza atmosferycz-
nego zanieczyszczeń w ilościach powodu-

jących przekroczenia norm dopuszczalnych 4.
stężeń,

6) wytwarzania odpadów z grupy niebez-
piecznych, które ze względu na pochodze-
nie, skład chemiczny, biologiczny i inne 5.

właściwości mogą stanowić zagrożenie dla

życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska,

7) lokalizowania, na terenach przeznaczonych

do zabudowy, nowych budynków miesz-
kalnych i usługowych, bez poprzedzające-

go lub równoczesnego z zabudową reali-

zowania sieci podstawowej infrastruktury
technicznej — wodociąg, kanalizacja sani-

tarna, kanalizacja deszczowa w zakresie
określonym w $ 30, energia elektryczna,

8) odprowadzania ścieków sanitarnych do
gruntu w postaci drenażu rozsączającego,

9) budowy nowych ujęć wody.

2. Wcałym obszarze plan ustala:

1) maksymalną ochronę terenów zieleni,
zwłaszcza istniejącego drzewostanu i za-

drzewień, spełniających szereg funkcji eko-
logicznych oraz maksymalne nasycanie te-
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poz. 64"

Na terenach wchodzących w obręb:
1) Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i

jego Otuliny.

2) Warszawskiego ObszaruChronionego Kra-
jobrazu,

3) Strefy „A" i „C" Uzdrowiska Konstancin
Jeziorna,

4) Obszarugórniczego „Konstancin".
obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia
określone w rozporządzeniach wojewody ma-
zowieckiego oraz innych przepisach odręb-
nych.

5 11.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

określonym w 5 30 3 i 4, ich rozsącz-
kowywania,

2) stosowania nawozów naturalnych i sztuc-
mych oraz chemicznych środków ochrony
roślin,

3) wykonywania robót melioracyjnych,
4) urządzaniaparkingów ogólnodostępnych,
5) lokalizowania zakładów usługowych, pro-

dukcvjnych, przemysłowych,

6) czyszczenia dna rzeki Matej z osadu,

W zasięgu strefy ochrony pośredniej (zo-
wnętrznej) ujęcia wody podziemnej plan usta-

1) zakaz gromadzenia i magazynowania ja-
kichkolwiek Odpadów bezpośrednio na
gruncie,

2) likwidacje wszystkich potencjalnych Źródeł
zanieczyszczeń:

- wolnostojących WC,

dołów gnilnych, szamb i nieszczelnych
zbiorników wód opadowych I p. poi,
dzikich składowisk odpadów.

- nieczynnych studni.

Działanie inwestycyjne • w zasięgu strefy
ochrony pośredniej (wewnętrznej) ujęcia wo-
dy podziemnej - przod uzyskaniem pozwolo-
nia na budowę —wymagają uzgodnienia ze
służbami ochrony Środowiska Urzędu Miasta i
Gminy Konstancin - Jeziorna.

Ograniczenie ponadnormatywnego wpływu
związanego z działalnością usługową do gra-
nic terenu do którego jednostka Organizacyj-
na posiada tytuł prawny, dotyczy każdegoro-
dzaju usług.

W zakresie ogrzewania lokalnego plan naka-
Zuje ogrzewanie budynków ze źródeł bez-
piecznych ekologicznie, z preferencją do za-
stosowania takich czynników grzewczych, jak:
gaz. olej opalowy lekki, czy eloktrpność.

Na terenie górniczym „Konstancin" obowią-
Zuje uzgodnienie projektu zagospodarowania
dziatki z właściwym organem nadzoru górni.
Czego na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowę.

Inwestycje wymagająco pozwolenia na bu-
dowę, zlokalizowano na terenie Chojnowskie.

l. Plan ustala następujące warunki w zakresie
zagospodarowania i użytkowania przestrzeni:
1) obowiązek:

2)

a) zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy w sposób umożliwiający bez-
kolizyjno korzystanie osobom niepełno-
sprawnym z przestrzeni i obiektów o cha-
rakterze publicznym, ogólnodostępnym,

b) lokalizowania ogrodzeń ażurowych o
maksymalnej wysokości 1,8m bezpo-
Średnio w liniach rozgraniczających ulic,
z zakazem realizacji pełnych ogrodzeń
oraz ogrodzeń z wypełnieniom przęseł
prefabrykatami na całym
Obszarze objetyrn planem,

c) rozwiązania potrzeb parkingowych w
ramach użytkowania działki lub zespołu
działek;

na terenach przewidywanych do zabudowy
na cele zabudowy usług publicznych należy
przewidzieć stosowne przedsięwzięcia w za-
kresie obrony cywilnej.

s 12.

go Parku Krajobrazowego wymagają zaopi-
niowania przez zarząd parku.

1. Plan ustala na całym obszarze następujące
warunki w zakresie podziału i łączenia istnieją-
cych dziatek:

1) Podział na działki uznaje się za zgodny z
planem, jeżeli wielkość nowych dziatek nie
jest Sprzecznaz przepisami szczegółowymi
dla poszczególnych terenów i uwzglednia
wydzielenie pasa drogowego dla potrzeb
komunikacyjnych.

2) Plan wyznacza granice działek. które przed
dokonaniem podziału proponuje się polą-
czyĆ—na zasadzie dobrowolnej zgody wta-
ścicioli zgodnie z ustawą o gospodarce nio-
ruchomościami.

Dziennik Urzędowy

 

dowę, zlokalizowane na terenie Chojnowskie-
go Parku Krajobrazowego wymagają zaopi-
niowania przez zarząd parku.
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określonym w $ 30 ust. 3 i 4, i ich rozsącz- 13. Na terenach wchodzących w obręb:
kowywania, . | ; ;

1) Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i
2) stosowania nawozów naturalnych i sztuc- jego otuliny,

ok oraz chemicznych środków ochrony 2) Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-
; jobrazu,

3) wykonywania robót melioracyjnych, 3) Strefy „A” i „C” Uzdrowiska Konstancin -
4) urządzania parkingów ogólnodostępnych, Jeziorna,

5) lokalizowania zakładów usługowych, pro- 4) Obszaru górniczego „Konstancin”,

dukcyjnych, przemysłowych, obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia
6) czyszczenia dna rzeki Małej z osadu. określone w rozporządzeniach wojewody ma-

7. W zasięgu strefy ochrony pośredniej (ze- zowieckiego oraz innych przepisach odręb-
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4) urządzania parkingów ogólnodostępnych, Jeziorna,

5) lokalizowania zakładów usługowych, pro- 4) Obszaru górniczego „Konstancin”,

dukcyjnych, przemysłowych, obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia
6) czyszczenia dna rzeki Małej z osadu. określone w rozporządzeniach wojewody ma-

7. W zasięgu strefy ochrony pośredniej (ze- zowieckiego oraz innych przepisach odręb-

wnętrznej) ujęcia wody podziemnej plan usta- nych.
la; 8 11.

1) zakaz gromadzenia i magazynowania ja- 1. Plan ustala następujące warunki w zakresie
kichkolwiek odpadów bezpośrednio na zagospodarowania i użytkowania przestrzeni:
gruncie, :

1) obowiązek:

2) zabazzodc potencjalnych źródał a) zagospodarowania terenu i kształtowania
* zabudowy w sposób umożliwiający bez-

- wolnostojących WC, kolizyjne korzystanie osobom niepełno-

- dołów gnilnych, szamb i nieszczelnych SPIAWINYM Z PIZBSUZANI ; Obiektów a chizbiorników wód opadowychI p.poż., rakterze publicznym, ogólnodostępnym,

-

-

dzikich składowisk odpadów, b) lokalizowania ogrodzeń ażurowych o
* maksymalnej wysokości 1,8m bezpo-

- nieczynnychstudni, średnio w liniach rozgraniczających ulic,

8. Działania inwestycyjne - w zasięgu strefy z zakazemd realizacji oa
ochrony pośredniej (wewnętrznej) ujęcia wo- Stań >kae A a, oe Ra aty
dy podziemnej - przed uzyskaniem pozwole- A Dry iR ARGEk
nia na budowę — wymagają uzgodnienia ze obszarze objętym planem,
służbami ochrony środowiska Urzędu Miasta i c) rozwiązania potrzeb parkingowych w
Gminy Konstancin - Jeziorna. ramach użytkowania działki lub zespołu

9. Ograniczenie ponadnormatywnego wpływu działek;
związanego z działalnością usługową do gra- 2) na terenach przewidywanych do zabudowy
nic terenu do którego jednostka organizacyj- na cele zabudowy usług publicznych należy
na posiada tytuł prawny, dotyczy każdego ro- przewidzieć stosowne przedsięwzięcia w za-
dzaju usług. kresie obrony cywilnej.

10. W zakresie ogrzewania lokalnego plan naka- $ 12,
zuje ogrzewanie budynków ze źródeł bez- 1. PI dst ł iuzaz= akólkadina
piecznych ekologicznie, z preferencją do za- Aa 1) CEZYNI) ODREARZE! IINSODUJĄstosowania takich czynników grzewczych,jak: warunki w zakresie podziału i łączenia istnieją-

gaz, olej opałowy lekki, czy elektryczność. cych działek:

11. Na terenie górniczym „Konstancin” obowią- 1) Podział ża działki uznaje się za zgodny z
zuje uzgodnienie projektu zagospodarowania pa; jeżeli wiełkość nowych ea sh
działki z właściwym organem nadzoru górni- dle  weoeacin ohtatanó 3a śiszieis
czego na etapie uzyskiwania pozwolenia na oZYGH SSRAFOÓM 1 STWASNE,budowę wydzielenie pasa drogowego dla potrzeb

' komunikacyjnych.
12. Inwestycje wymagające pozwolenia na bu-

2) Plan wyznacza granice działek, które przed

dokonaniem podziału proporiuje się połą-
czyć — na zasadzie dobrowolnej zgody wła-
ścicieli zgodnie z ustawą o gospodarce nie-
ruchomościami.

Dziennik Urzędowy

 

dowę, zlokalizowane na terenie Chojnowskie-
go Parku Krajobrazowego wymagają zaopi-
niowania przez zarząd parku.
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określonym w $ 30 ust. 3 i 4, i ich rozsącz- 13. Na terenach wchodzących w obręb:
kowywania, . | ; ;

1) Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i
2) stosowania nawozów naturalnych i sztuc- jego otuliny,

ok oraz chemicznych środków ochrony 2) Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-
; jobrazu,

3) wykonywania robót melioracyjnych, 3) Strefy „A” i „C” Uzdrowiska Konstancin -
4) urządzania parkingów ogólnodostępnych, Jeziorna,

5) lokalizowania zakładów usługowych, pro- 4) Obszaru górniczego „Konstancin”,

dukcyjnych, przemysłowych, obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia
6) czyszczenia dna rzeki Małej z osadu. określone w rozporządzeniach wojewody ma-

7. W zasięgu strefy ochrony pośredniej (ze- zowieckiego oraz innych przepisach odręb-

wnętrznej) ujęcia wody podziemnej plan usta- nych.
la; 8 11.

1) zakaz gromadzenia i magazynowania ja- 1. Plan ustala następujące warunki w zakresie
kichkolwiek odpadów bezpośrednio na zagospodarowania i użytkowania przestrzeni:
gruncie, :

1) obowiązek:

2) zabazzodc potencjalnych źródał a) zagospodarowania terenu i kształtowania
* zabudowy w sposób umożliwiający bez-

- wolnostojących WC, kolizyjne korzystanie osobom niepełno-

- dołów gnilnych, szamb i nieszczelnych SPIAWINYM Z PIZBSUZANI ; Obiektów a chizbiorników wód opadowychI p.poż., rakterze publicznym, ogólnodostępnym,

-

-

dzikich składowisk odpadów, b) lokalizowania ogrodzeń ażurowych o
* maksymalnej wysokości 1,8m bezpo-

- nieczynnychstudni, średnio w liniach rozgraniczających ulic,

8. Działania inwestycyjne - w zasięgu strefy z zakazemd realizacji oa
ochrony pośredniej (wewnętrznej) ujęcia wo- Stań >kae A a, oe Ra aty
dy podziemnej - przed uzyskaniem pozwole- A Dry iR ARGEk
nia na budowę — wymagają uzgodnienia ze obszarze objętym planem,
służbami ochrony środowiska Urzędu Miasta i c) rozwiązania potrzeb parkingowych w
Gminy Konstancin - Jeziorna. ramach użytkowania działki lub zespołu

9. Ograniczenie ponadnormatywnego wpływu działek;
związanego z działalnością usługową do gra- 2) na terenach przewidywanych do zabudowy
nic terenu do którego jednostka organizacyj- na cele zabudowy usług publicznych należy
na posiada tytuł prawny, dotyczy każdego ro- przewidzieć stosowne przedsięwzięcia w za-
dzaju usług. kresie obrony cywilnej.

10. W zakresie ogrzewania lokalnego plan naka- $ 12,
zuje ogrzewanie budynków ze źródeł bez- 1. PI dst ł iuzaz= akólkadina
piecznych ekologicznie, z preferencją do za- Aa 1) CEZYNI) ODREARZE! IINSODUJĄstosowania takich czynników grzewczych,jak: warunki w zakresie podziału i łączenia istnieją-

gaz, olej opałowy lekki, czy elektryczność. cych działek:

11. Na terenie górniczym „Konstancin” obowią- 1) Podział ża działki uznaje się za zgodny z
zuje uzgodnienie projektu zagospodarowania pa; jeżeli wiełkość nowych ea sh
działki z właściwym organem nadzoru górni- dle  weoeacin ohtatanó 3a śiszieis
czego na etapie uzyskiwania pozwolenia na oZYGH SSRAFOÓM 1 STWASNE,budowę wydzielenie pasa drogowego dla potrzeb

' komunikacyjnych.
12. Inwestycje wymagające pozwolenia na bu-

2) Plan wyznacza granice działek, które przed

dokonaniem podziału proporiuje się połą-
czyć — na zasadzie dobrowolnej zgody wła-
ścicieli zgodnie z ustawą o gospodarce nie-
ruchomościami.
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3) Dzlafld budowlane, powstałe w wyniku po.
działu lub polaczenia działek Istniejących
muszą mieć zapewmiona obsługę komunika.
cyJną kołową, zgodną z ustaleniami planu
Orazzgodnie z przepisami dotyczącymi go.
spodarki nieruchomośclomi i warunkaml
technicznymi, jakim powinny odpowiadać
budynki I ich usytuowanie.

4) W przypadku .braku bezpośredniego dostę-
pu do drogi publicznej, podział lub połącze-
nie, jest możliwy jodynie w przypadku tere-
nów zabudowy mieszkanfowoj jednorodzin-
nej pod warunkiem realizacji ciągu płoszo-
jezdnego 0 szerokości 6 m z dostępem do
drogi publicznej.

Z adaptuje istniejące w dniu wejścia w Życie
ustaleń planu wyodrębniono działki oraz adap-

działki powstało w wyniku wydzielenia
dróg wyznaczonych na rysunku planu, dając
możliwość Ich zagospodarowania nawet wów-
Czas,gdy nie spełniają Określonej w planie mi-
nimalnej powierzchni. Możliwość lokalizacji za-
budowy mieszkaniowej na tych działkach musi
spełniać wymogl wynikające Z przeplsów Od.
rębnych oraz z przepisów szczegółowych dla
poszczególnych terenów Określonych w roz-
dziale Iłł niniejszej uchwały.

Rozdział III
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych tennÓw
s 13.

Ożnaczenle terenów: 1MN. 2MN, 3MN, 4MN

przeznaczenie podstawowe:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

charakter działań:

adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej
z dopuszczeniem rozbudowy przebudowy.

adaptacja istniejącej zabudowy usługowej z
dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy,

- realizacja nowej zabudowy mieszkanio weJ.

Warunki urbanistyczne:

podział działek z uwzględnieniem:
minimalne] powierzchni nowej działki (po
podziale), przeznaczonejpod Jedenbudynek
mieszkalny- 1300m2,

• minimalnej szerokości krótszego boku no.
wej działki (po podziale) 20 m.

- powierzchnia działki biologicznie czynna:

33122 - Poz. 6450

- nadziatkachopowî'rzchnicałkowitejrnnî•
Iszel niż —minimum 70%,

• na działkach 0 powierzchni całkowitej wfęk.
szeJniż 2000ma—mlnlmum 30%,

nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy ml•
eszkaniowej - 2 kondygnacje naziemno, w tym
poddaszo użytkowe, nie większa jednak niż
10,0m licząc od poziomu terenu do najwyższe•
go punktu dachu budynku; rzędna parteru nie
wlceJ niż 0,8m nad poziomem terenu,

- istniejące wyższe budynki mogą - w ramach
rozbudowy i przebudowy - zEhowaną
Istniejącą wysoko";

- warunki rozbudowy dla budynków usługowych
tak Jak dla zabudowy mieszkaniowej,

realizacja nowol zabudowy gospodarczej tub
garaży:

- na działkach niezabudowanych, w dniu wei-
Ścia w Życie planu - wyłącznie jako pomiesz•
czenia wbudowano w bryle budynku 0 prze-
znoczoniu podstawowym,

- na dziatkach zabudowanych budynkiem ml-
eszkalnym. w dniu wejścia w Życie planu —
dopuszcza się lokalizację obiektów wolno-
stojących jednokondygnacyjnych o wysoko-
ŚCInie większej niż 4,0rn licząc Od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu.

- Obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
wyznaczonych w planie dróg; plan dopuszcza
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów pie-
szo-jezdnych o minimalnej szerokości —6 m dla
dojazdu do maksimum dwóch dziatek.

architektura:

dachy dwu - lub wlelopadowe ceramiczne lub
blaszane,

- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-
terlalami nawiązująco do Charaneru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy,zakazy:
• zakaz realizacji nowel zabudowy usługowej,

wolnostojQcej,
• zakh2reallza4inowelzabudowygospodarczej

wolnostojącej z wyłączeniem garaży realizowa•
nych jako uzupełnienie istnlejąc4 zabudow
mieszkaniowe],

- prowadzona działalność usługowa nie może
wykraczać swoją uciążliwością poza granice
działki, do której Inwestor posiada tytuł praw•
ny.
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3) Dziatki budowlane, powstałe w wyniku po-

działu łub połączenia działek istniejących

muszą mieć zapewnioną obsługę komunika-
cyjną kołową, zgodną z ustaleniami planu

oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi go-
spodarki nieruchomościami i warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie.

4) W przypadku braku bezpośredniego dostę-
pu do drogi publicznej, podział lub połącze-
nie, jest możliwy jedynie w przypadkutere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej pod warunkiem realizacji ciągu pieszo-
jezdnego o szerokości 6 m z dostępem do
drogi publicznej.

2. Plan adaptuje istniejące w dniu wejścia w życie
ustaleń planu wyodrębnione działki oraz adap-
tuje działki powstałe w wyniku wydzielenia
dróg wyznaczonych na rysunku planu, dając
możliwość ich zagospodarowania nawet wów-
czas, gdy nie spełniają określonej w planie mi-

nimalnej powierzchni. Możliwośćlokalizacji za-
budowy mieszkaniowej na tych działkach musi
spełniać wymogi wynikające z przepisów od-
rębnych oraz z przepisów szczegółowych dla
poszczególnych terenów określonych w roz-
dziale Ill niniejszej uchwały.

RozdziałIII
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych terenów

8 13,

oznaczenie terenów: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej
z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy,

- adaptacja istniejącej zabudowy usługowej z
dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy,

- realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej.

warunki urbanistyczne:

- podział działek z uwzględnieniem:

- minimalnej powierzchni nowej działki (po
podziale), przeznaczonej pod jeden budynek

mieszkalny - 1300m?,

- minimalnej szerokości krótszego boku no-
wejdziałki (po podziale) - 20 m,

- powierzchnia działki biologicznie czynna:

- 33122 - Poz. 6450

- na działkach o powierzchni całkowitej mnie-
jszej niż 2000m* - minimum 70%,

- na działkach o powierzchni całkowitej więk-

szej niż 2000m? - minimum 80%,

- nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy mi-
eszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niź

10,0m licząc od poziomu terenu do najwyższe-

go punktu dachu budynku; rzędna parteru nie
więcej niż 0,8m nad poziomem terenu,

- istniejące wyższe budynki mogą - w ramach

rozbudowy i przebudowy - mieć zachowaną
istniejącą wysokość;

- warunki rozbudowy dla budynków usługowych
tak jak dla zabudowy mieszkaniowej,

- realizacja nowej zabudowy gospodarczej lub
garaży:

- na działkach niezabudowanych, w dniu wej-

ścia w życie planu - wyłącznie jako pomiesz-
czenia wbudowane w bryłę budynku o prze-
znaczeniu podstawowym,

- na działkach zabudowanych budynkiem mi-
eszkalnym, w dniu wejścia w życie planu —

dopuszcza się lokalizację obiektów wolno-
stojących jednokondygnacyjnych o wysoko-
ści nie większej niż 4,0m licząc od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

- obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
wyznaczonych w planie dróg; plan dopuszcza
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów pie-
szo-jezdnych o minimalnej szerokości - 6 m dla
dojazdu do maksimum dwóch działek,

architektura:

- dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne lub

blaszane,

- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-
teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz realizacji nowej zabudowy usługowej,
wolnostojącej,

- zakaz realizacji nowej zabudowy gospodarczej
wolnostojącej z wyłączeniem garaży realizowa-
nych jako uzupełnienie istniejącej zabudowy
mieszkaniowej,

- prowadzona działalność usługowa nie może

wykraczać swoją uciążliwością poza granice
działki, do której inwestor posiada tytuł praw-
ny.
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3) Dziatki budowlane, powstałe w wyniku po-

działu łub połączenia działek istniejących

muszą mieć zapewnioną obsługę komunika-
cyjną kołową, zgodną z ustaleniami planu

oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi go-
spodarki nieruchomościami i warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie.

4) W przypadku braku bezpośredniego dostę-
pu do drogi publicznej, podział lub połącze-
nie, jest możliwy jedynie w przypadkutere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej pod warunkiem realizacji ciągu pieszo-
jezdnego o szerokości 6 m z dostępem do
drogi publicznej.

2. Plan adaptuje istniejące w dniu wejścia w życie
ustaleń planu wyodrębnione działki oraz adap-
tuje działki powstałe w wyniku wydzielenia
dróg wyznaczonych na rysunku planu, dając
możliwość ich zagospodarowania nawet wów-
czas, gdy nie spełniają określonej w planie mi-

nimalnej powierzchni. Możliwośćlokalizacji za-
budowy mieszkaniowej na tych działkach musi
spełniać wymogi wynikające z przepisów od-
rębnych oraz z przepisów szczegółowych dla
poszczególnych terenów określonych w roz-
dziale Ill niniejszej uchwały.

RozdziałIII
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych terenów

8 13,

oznaczenie terenów: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej
z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy,

- adaptacja istniejącej zabudowy usługowej z
dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy,

- realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej.

warunki urbanistyczne:

- podział działek z uwzględnieniem:

- minimalnej powierzchni nowej działki (po
podziale), przeznaczonej pod jeden budynek

mieszkalny - 1300m?,

- minimalnej szerokości krótszego boku no-
wejdziałki (po podziale) - 20 m,

- powierzchnia działki biologicznie czynna:

- 33122 - Poz. 6450

- na działkach o powierzchni całkowitej mnie-
jszej niż 2000m* - minimum 70%,

- na działkach o powierzchni całkowitej więk-

szej niż 2000m? - minimum 80%,

- nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy mi-
eszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niź

10,0m licząc od poziomu terenu do najwyższe-

go punktu dachu budynku; rzędna parteru nie
więcej niż 0,8m nad poziomem terenu,

- istniejące wyższe budynki mogą - w ramach

rozbudowy i przebudowy - mieć zachowaną
istniejącą wysokość;

- warunki rozbudowy dla budynków usługowych
tak jak dla zabudowy mieszkaniowej,

- realizacja nowej zabudowy gospodarczej lub
garaży:

- na działkach niezabudowanych, w dniu wej-

ścia w życie planu - wyłącznie jako pomiesz-
czenia wbudowane w bryłę budynku o prze-
znaczeniu podstawowym,

- na działkach zabudowanych budynkiem mi-
eszkalnym, w dniu wejścia w życie planu —

dopuszcza się lokalizację obiektów wolno-
stojących jednokondygnacyjnych o wysoko-
ści nie większej niż 4,0m licząc od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

- obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
wyznaczonych w planie dróg; plan dopuszcza
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów pie-
szo-jezdnych o minimalnej szerokości - 6 m dla
dojazdu do maksimum dwóch działek,

architektura:

- dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne lub

blaszane,

- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-
teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz realizacji nowej zabudowy usługowej,
wolnostojącej,

- zakaz realizacji nowej zabudowy gospodarczej
wolnostojącej z wyłączeniem garaży realizowa-
nych jako uzupełnienie istniejącej zabudowy
mieszkaniowej,

- prowadzona działalność usługowa nie może

wykraczać swoją uciążliwością poza granice
działki, do której inwestor posiada tytuł praw-
ny.

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163

3) Dziatki budowlane, powstałe w wyniku po-

działu łub połączenia działek istniejących

muszą mieć zapewnioną obsługę komunika-
cyjną kołową, zgodną z ustaleniami planu

oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi go-
spodarki nieruchomościami i warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie.

4) W przypadku braku bezpośredniego dostę-
pu do drogi publicznej, podział lub połącze-
nie, jest możliwy jedynie w przypadkutere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej pod warunkiem realizacji ciągu pieszo-
jezdnego o szerokości 6 m z dostępem do
drogi publicznej.

2. Plan adaptuje istniejące w dniu wejścia w życie
ustaleń planu wyodrębnione działki oraz adap-
tuje działki powstałe w wyniku wydzielenia
dróg wyznaczonych na rysunku planu, dając
możliwość ich zagospodarowania nawet wów-
czas, gdy nie spełniają określonej w planie mi-

nimalnej powierzchni. Możliwośćlokalizacji za-
budowy mieszkaniowej na tych działkach musi
spełniać wymogi wynikające z przepisów od-
rębnych oraz z przepisów szczegółowych dla
poszczególnych terenów określonych w roz-
dziale Ill niniejszej uchwały.

RozdziałIII
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych terenów

8 13,

oznaczenie terenów: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej
z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy,

- adaptacja istniejącej zabudowy usługowej z
dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy,

- realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej.

warunki urbanistyczne:

- podział działek z uwzględnieniem:

- minimalnej powierzchni nowej działki (po
podziale), przeznaczonej pod jeden budynek

mieszkalny - 1300m?,

- minimalnej szerokości krótszego boku no-
wejdziałki (po podziale) - 20 m,

- powierzchnia działki biologicznie czynna:

- 33122 - Poz. 6450

- na działkach o powierzchni całkowitej mnie-
jszej niż 2000m* - minimum 70%,

- na działkach o powierzchni całkowitej więk-

szej niż 2000m? - minimum 80%,

- nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy mi-
eszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niź

10,0m licząc od poziomu terenu do najwyższe-

go punktu dachu budynku; rzędna parteru nie
więcej niż 0,8m nad poziomem terenu,

- istniejące wyższe budynki mogą - w ramach

rozbudowy i przebudowy - mieć zachowaną
istniejącą wysokość;

- warunki rozbudowy dla budynków usługowych
tak jak dla zabudowy mieszkaniowej,

- realizacja nowej zabudowy gospodarczej lub
garaży:

- na działkach niezabudowanych, w dniu wej-

ścia w życie planu - wyłącznie jako pomiesz-
czenia wbudowane w bryłę budynku o prze-
znaczeniu podstawowym,

- na działkach zabudowanych budynkiem mi-
eszkalnym, w dniu wejścia w życie planu —

dopuszcza się lokalizację obiektów wolno-
stojących jednokondygnacyjnych o wysoko-
ści nie większej niż 4,0m licząc od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

- obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
wyznaczonych w planie dróg; plan dopuszcza
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów pie-
szo-jezdnych o minimalnej szerokości - 6 m dla
dojazdu do maksimum dwóch działek,

architektura:

- dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne lub

blaszane,

- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-
teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz realizacji nowej zabudowy usługowej,
wolnostojącej,

- zakaz realizacji nowej zabudowy gospodarczej
wolnostojącej z wyłączeniem garaży realizowa-
nych jako uzupełnienie istniejącej zabudowy
mieszkaniowej,

- prowadzona działalność usługowa nie może

wykraczać swoją uciążliwością poza granice
działki, do której inwestor posiada tytuł praw-
ny.
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s 14.

oznaczenie terenów:
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN

przeznaczeniepodstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

charakter działań:

-33123. poz. 6450

adaptacja istniejącejzabudowy mieszkaniowej
zdopuszczeniemrozbudowyi przebudowy,

- adaptacja istniejącej zabudowy usługowej z
dopuszczeniem przebudowy,
realizacjanowejzabudowymieszkaniowej.

warunki urbanistyczne:

podział działekzuwzględnieniem:
- minimalnej powierzchni nowej działki (po

podziale),przeznaczonejpod Jedenbudynek
mieszkalny- 1300m2,
minimalnej powierzchni nowej działki (po
podziale)zlokalizowanejw strefie ochrony
pośredniej (wewnętrznej)od ujęcia wody,
przeznaczonejpodjedenbudynekmieszkal-
ny- 2000m2,

- minimalnej szerokościkrótszego boku no.
wej działki (po podziale)• 20m,

powierzchniadziałkibiologicznieczynna:
na działkach0 powierzchnicałkowitejmnie-
jszejniż2000m2—minimum70%,
na działkacho powierzchnicałkowitejwiek.
szejniż2000m2—minimum80%,

nieprzekraczalnawysokość dla zabudowy
eszkaniowej 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddaszeużytkowe,nie większajednakniż 10,0
m licząc Od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu budynku; rzędna parteru nie
więcej niż m nad poziomem terenu,

- istniejące wyższe budynki moga w ramach
rozbudowy i przebudowy' - mieć zachowaną
istniejącą wysokość;
realizacjanowej zabudowygospodarczejlub
garaży:
- na działkach niezabudowanych, w dniu wei-

Ściaw Życieplanu • wyłączniejako pomiesz-
czenia wbudowane w bryłę budynku o prze-
znaczeniu podstawowym,

- na działkach zabudowanych budynkiem mi.
eszkalnym, w dniu wejścia w Życie planu —
dopuszcza się lokalizację garaży jako
Obiektów wolnostojących jednokondygna-
cyjnych o wysokościnie większejniż 4,0m

licząc od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu,

obsługa komunikacyjnadziałekbezpośrednioz
wyznaczonych w planie dróg; plan dopuszcza
vwdzieleniedojazdóww postaciciągówpieszo
—jezdnych o minimalnej szerokości —6 m dla
dojazdudomaksimumdwóchdziatek.

architektura:

dachy dwu- lub wielospadowe ceramicznelub
blaszane,

Od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-
terialami nawiązujące do charakteru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

zakazrealizacjinowejzabudowyusługowej,
zakaz rozbudowy istniejącej zabudowy usłu-
gowej,

- zakaz realizacji nowej wolnostojącej zabudowy
gospodarczejz wyłączeniemgaraży realizowa-
nych jako uzupełnienie istniejącej zabudowy
mieszkaniowej,

- na terenie 1OMN obowiązek odsunięcia ogro-
dzenia min. 6 m od linii brzegu powierzchnio-
wych wód otwartych.

515.

oznaczenie terenu: 1MNItJ, 2MNAJ

przeznaczeniepodstawowe:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

przeznaczenieuzupełniające:
• nieuciążliwe usługi towarzyszące;

charakter działań:

• realizacjanowej zabudowy,
- adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszcze-

niem przebudowy i rozbudowy.

warunki urbanistyczne:

podział działekz uwzględnieniem:
- minimalnej powierzchninowej działki (po

podziale),przeznaczonejpodjedenbudynek
mieszkalny- 2000m2,
minimalna szerokośćkrótszegoboku nowej
działki (po podziale) 25 m,

nieprzekraczalna wpokość zabudowy miesz-
kaniowej • 3 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
12m liczącOd poziomu terenu do najwyższego

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 33123 - Poz. 6450
 

8 14.

oznaczenie terenów:

5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej

z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy,

- adaptacja istniejącej zabudowy usługowej z

dopuszczeniem przebudowy,

- realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej.

warunki urbanistyczne:

- podział działek z uwzględnieniem:

- minimalnej powierzchni nowej działki (po

podziale), przeznaczonej pod jeden budynek

mieszkalny - 1300m?,

- minimalnej powierzchni nowej działki (po

podziale) zlokalizowanej w strefie ochrony

pośredniej (wewnętrznej) -od ujęcia wody,

przeznaczonej pod jeden budynek mieszkal-

ny - 2000m*,

- minimalnej szerokości krótszego boku no-

wej działki (po podziale) - 20 m,

- powierzchnia działki biologicznie czynna:

- na działkach o powierzchni całkowitej mnie-

jszej niż 2000m” — minimum 70%,

- na działkach o powierzchni całkowitej więk-

szej niż 2000m? - minimum 80%,

-  nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy mi-

eszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym

poddasze użytkowe, nie większa jednak niż 10,0

m licząc od poziomu terenu do najwyższego

punktu dachu budynku; rzędna parteru nie

więcej niż 0,8 m nad poziomem terenu,

- istniejące wyższe budynki mogą - w ramach

rozbudowy i przebudowy - mieć zachowaną

istniejącą wysokość;

- realizacja nowej zabudowy gospodarczej lub

garaży:

- na działkach niezabudowanych, w dniu wej-

ścia w życie planu - wyłącznie jako pomiesz-

czenia wbudowane w bryłę budynku o prze-

znaczeniu podstawowym,

- na działkach zabudowanych budynkiem mi-

eszkalnym, w dniu wejścia w życie planu -

dopuszcza się lokalizację garaży jako

* obiektów wolnostojących jednokondygna-

cyjnych o wysokości nie większej niż 4,0m

licząc od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu,

- obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
wyznaczonych w planie dróg; plan dopuszcza
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów pieszo
— jezdnych o minimalnej szerokości — 6 m dla
dojazdu do maksimum dwóchdziałek,

architektura:

- dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne lub

blaszane,

-- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-

teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy

mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz realizacji nowej zabudowy usługowej,

- zakaz rozbudowy istniejącej zabudowy usłu-

gowej,

- zakaz realizacji nowej wolnostojącej zabudowy

gospodarczej z wyłączeniem garaży realizowa-

nych jako uzupełnienie istniejącej zabudowy

mieszkaniowej,

- na terenie 10MN obowiązek odsunięcia ogro-

dzenia min. 6 m odlinii brzegu powierzchnio-

wych wód otwartych.

8 15.

oznaczenie terenu: 1MN/U, 2MN/U

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

przeznaczenie uzupełniające:

-  nieuciążliwe usługi towarzyszące;

charakter działań:

- realizacja nowej zabudowy,

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszcze-

niem przebudowy i rozbudowy.

warunki urbanistyczne:

- podział działek z uwzględnieniem:

- minimalnej powierzchni nowej działki (po

podziale), przeznaczonej pod jeden budynek

mieszkalny - 2000m?,

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

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy miesz-
kaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
12m licząc od poziomu terenu do najwyższego

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 33123 - Poz. 6450
 

8 14.

oznaczenie terenów:

5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej

z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy,

- adaptacja istniejącej zabudowy usługowej z

dopuszczeniem przebudowy,

- realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej.

warunki urbanistyczne:

- podział działek z uwzględnieniem:

- minimalnej powierzchni nowej działki (po

podziale), przeznaczonej pod jeden budynek

mieszkalny - 1300m?,

- minimalnej powierzchni nowej działki (po

podziale) zlokalizowanej w strefie ochrony

pośredniej (wewnętrznej) -od ujęcia wody,

przeznaczonej pod jeden budynek mieszkal-

ny - 2000m*,

- minimalnej szerokości krótszego boku no-

wej działki (po podziale) - 20 m,

- powierzchnia działki biologicznie czynna:

- na działkach o powierzchni całkowitej mnie-

jszej niż 2000m” — minimum 70%,

- na działkach o powierzchni całkowitej więk-

szej niż 2000m? - minimum 80%,

-  nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy mi-

eszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym

poddasze użytkowe, nie większa jednak niż 10,0

m licząc od poziomu terenu do najwyższego

punktu dachu budynku; rzędna parteru nie

więcej niż 0,8 m nad poziomem terenu,

- istniejące wyższe budynki mogą - w ramach

rozbudowy i przebudowy - mieć zachowaną

istniejącą wysokość;

- realizacja nowej zabudowy gospodarczej lub

garaży:

- na działkach niezabudowanych, w dniu wej-

ścia w życie planu - wyłącznie jako pomiesz-

czenia wbudowane w bryłę budynku o prze-

znaczeniu podstawowym,

- na działkach zabudowanych budynkiem mi-

eszkalnym, w dniu wejścia w życie planu -

dopuszcza się lokalizację garaży jako

* obiektów wolnostojących jednokondygna-

cyjnych o wysokości nie większej niż 4,0m

licząc od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu,

- obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
wyznaczonych w planie dróg; plan dopuszcza
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów pieszo
— jezdnych o minimalnej szerokości — 6 m dla
dojazdu do maksimum dwóchdziałek,

architektura:

- dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne lub

blaszane,

-- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-

teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy

mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz realizacji nowej zabudowy usługowej,

- zakaz rozbudowy istniejącej zabudowy usłu-

gowej,

- zakaz realizacji nowej wolnostojącej zabudowy

gospodarczej z wyłączeniem garaży realizowa-

nych jako uzupełnienie istniejącej zabudowy

mieszkaniowej,

- na terenie 10MN obowiązek odsunięcia ogro-

dzenia min. 6 m odlinii brzegu powierzchnio-

wych wód otwartych.

8 15.

oznaczenie terenu: 1MN/U, 2MN/U

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

przeznaczenie uzupełniające:

-  nieuciążliwe usługi towarzyszące;

charakter działań:

- realizacja nowej zabudowy,

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszcze-

niem przebudowy i rozbudowy.

warunki urbanistyczne:

- podział działek z uwzględnieniem:

- minimalnej powierzchni nowej działki (po

podziale), przeznaczonej pod jeden budynek

mieszkalny - 2000m?,

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

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy miesz-
kaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
12m licząc od poziomu terenu do najwyższego

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 33123 - Poz. 6450
 

8 14.

oznaczenie terenów:

5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej

z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy,

- adaptacja istniejącej zabudowy usługowej z

dopuszczeniem przebudowy,

- realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej.

warunki urbanistyczne:

- podział działek z uwzględnieniem:

- minimalnej powierzchni nowej działki (po

podziale), przeznaczonej pod jeden budynek

mieszkalny - 1300m?,

- minimalnej powierzchni nowej działki (po

podziale) zlokalizowanej w strefie ochrony

pośredniej (wewnętrznej) -od ujęcia wody,

przeznaczonej pod jeden budynek mieszkal-

ny - 2000m*,

- minimalnej szerokości krótszego boku no-

wej działki (po podziale) - 20 m,

- powierzchnia działki biologicznie czynna:

- na działkach o powierzchni całkowitej mnie-

jszej niż 2000m” — minimum 70%,

- na działkach o powierzchni całkowitej więk-

szej niż 2000m? - minimum 80%,

-  nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy mi-

eszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym

poddasze użytkowe, nie większa jednak niż 10,0

m licząc od poziomu terenu do najwyższego

punktu dachu budynku; rzędna parteru nie

więcej niż 0,8 m nad poziomem terenu,

- istniejące wyższe budynki mogą - w ramach

rozbudowy i przebudowy - mieć zachowaną

istniejącą wysokość;

- realizacja nowej zabudowy gospodarczej lub

garaży:

- na działkach niezabudowanych, w dniu wej-

ścia w życie planu - wyłącznie jako pomiesz-

czenia wbudowane w bryłę budynku o prze-

znaczeniu podstawowym,

- na działkach zabudowanych budynkiem mi-

eszkalnym, w dniu wejścia w życie planu -

dopuszcza się lokalizację garaży jako

* obiektów wolnostojących jednokondygna-

cyjnych o wysokości nie większej niż 4,0m

licząc od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu,

- obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
wyznaczonych w planie dróg; plan dopuszcza
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów pieszo
— jezdnych o minimalnej szerokości — 6 m dla
dojazdu do maksimum dwóchdziałek,

architektura:

- dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne lub

blaszane,

-- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-

teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy

mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz realizacji nowej zabudowy usługowej,

- zakaz rozbudowy istniejącej zabudowy usłu-

gowej,

- zakaz realizacji nowej wolnostojącej zabudowy

gospodarczej z wyłączeniem garaży realizowa-

nych jako uzupełnienie istniejącej zabudowy

mieszkaniowej,

- na terenie 10MN obowiązek odsunięcia ogro-

dzenia min. 6 m odlinii brzegu powierzchnio-

wych wód otwartych.

8 15.

oznaczenie terenu: 1MN/U, 2MN/U

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

przeznaczenie uzupełniające:

-  nieuciążliwe usługi towarzyszące;

charakter działań:

- realizacja nowej zabudowy,

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszcze-

niem przebudowy i rozbudowy.

warunki urbanistyczne:

- podział działek z uwzględnieniem:

- minimalnej powierzchni nowej działki (po

podziale), przeznaczonej pod jeden budynek

mieszkalny - 2000m?,

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

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy miesz-
kaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
12m licząc od poziomu terenu do najwyższego



Dziennik Urzędowy
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punktu dachu budynku; rzędna parteru n10
więcej niż 0,8 m nad poziomem terenu,

- minimalna powierzchnia dziatki biologicznie
czynna —80%,

maksymalna powierzchnia do wyłączenia z
produkcji leśne] —do powierzchni Ogólnej
działki,Jednakniewięcejniż400m2,

- na działkach o rożnych rodzajach użytków nalo-
Ży lokalizować budynki przede wszystkim na
gruncie nieleinym,

- zachowanie drzewostanu i prowadzenie go-
spodarki leśnej na pozostałej powierzchni dzia-
lek (pozawyłączona z produkcji lotne) pod za-
budowę),

usługi wbudowane w bryłę budynku 0 prze-
znaczeniu podstawowym,

nowa zabudowa gospodarcza lub garażo
łącznie jako wbudowane w bryle budynku 0

podstawowym,

- obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
wyznaczonych w planie dróg,

ardlîtektura:

dachy dwu - lub wiolospadowe ceramiczne lub

ogrodzenia frontowe jednorodne, formą i ma-
terialaml nawiązujące do charakteru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki Ochrony, nakazy, zakazy:

- zasięg wpływu działalności usługowej nie WY-
kracz*y poza granice działki,

- zakaz lokalizŔi budynków Wolnostojących
innych o funkcji podstawowej z wbudowa-
ną furEą usługową, gospodarcza i garażową,

- Ochrona i wzbogacenie zieleni.
s 16.

oznaczenie terenu:
3MN,U, 4MN,U, 5MN,'U, 6MNAJ,7MN/U, 8MN/U,

IOMWU, 1 IMNAJ, 12 MN,'U

przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa Jednorodzinna,

przeznaczenieuzupełniające:
nieuciążliwe usługi towarzyszące;

wolnostojące Obiekty gospodarcze garaże;
charakter działań:

realizacja nowej zabudowy,

33124- poz. 6450

adaptacla istnleJącel zabudowy z dopuszcze-
niem przebudowy i rozbudowy.

warunki urbanistyczne:
podział działek z uwzględnieniem minimalne]
powierzchni nowej działki (po podziale), prze-
znaczonej pod Jeden budynek mieszkalny •
1300m2,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy miesz-
kaniowoj - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddaszo użytkowe, nie większa jednak niż 10,0
m licząc od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu budynku; rządna parteru nie
więcej m nad poziomem terenu,

istniejące wyższe budynki mogą - w ramach
rozbudowy i przebudowy - mieć zachowaną
Istniejąca wysokość;

usługi, lako wolnostojące lub zlokalizowane w
bryle budynku mieszkalnego; zajmujące nie
więcej niż 30% powierzchni zabudowy całkoW
teł zlokalizowanej na działce.

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługo-
wei —2 kondygnacje naziemne w tym poddasze
użytkowa nie większa nlŻ 10,0 m licząc od po-
złomu terenu do najwyższego punktu dachu,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy gospo-
darczeji garaży— kondygnacjanaziemnanie
większa niż m licząc od poziomu terenu do
naiwyżazegopunktu dachu.
minimalna szerokość krótszego boku nowej
działki (po podziale) - 20 m,

- dla dziatek leśnych o powierzchni wlekszei
1000m2 maksymalnapowierzchniado wylą-
"Zenia z produkcji leśnej - do 20% powierzchni
ogólnejdziałki,jednakniewięcej niż400m2,

- minimalna powierzchnia działki
czynnadla dziatekleśnych o powierzchni więk-
szoł niż 1000m2—80% powierzchni ogólnej
działki,

dla
35, 41, 42.40, 38, 43, 44, 45 z Obrębu 03-28-0
powierzchnimniejszejniż 1000m2- maksymal•
na powierzchnia do wyiaczonla z produkcji le-
{nel do powierzchni ogólnej działki;

- minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna dla działek leśnych o powierzchni
mnlelszel niż 1000m2oraz dla dziatek niele-
'nych—70%powierzchni ogólnej działki,
maksymalna powierzchnia do wyłączenia z
produkcy leśnej nie może przekroczyć400m2
ogólnej powierzchni działki,

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163

punktu -dachu budynku; rzędna parteru nie
więcej niż 0,8 m nad poziomem terenu,

minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna — 80%,

maksymalna powierzchnia do wyłączenia z
produkcji leśnej — do 20% powierzchni ogólnej
działki, jednak nie więcej niż 400m?,

na działkach o różnych rodzajach użytków nale-
ży lokalizować budynki przede wszystkim na
gruncie nieleśnym,

zachowanie drzewostanu i prowadzenie go-
spodarki leśnej na pozostałej powierzchni dzia-
tek (poza wyłączoną z produkcji leśnej pod za-
budowę),

usługi wbudowane w bryłę budynku o prze-
znaczeniu podstawowym,

nowa zabudowa gospodarcza lub garaże wy-
łącznie jako wbudowane w bryłę budynku o

przeznaczeniu podstawowym,

obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
wyznaczonych w planie dróg.

architektura:

dachy dwu - lub wiełospadowe ceramiczne lub
blaszane,

ogrodzenia frontowe jednorodne, formą i ma-

teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

zasięg wpływu działalności usługowej nie wy-
kraczający poza granice działki,

zakaz lokalizacji budynków wolnostojących
innych niż o funkcji podstawowej z wbudowa-
ną funkcją usługową, gospodarczą i garażową,

ochrona i wzbogacenie istniejącej zieleni.

8 16.

oznaczenie terenu:

3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U,7MN/U, 8MN/U,
10MN/U, 11MN/U, 12 MN/U

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

przeznaczenie uzupełniające:

nieuciążliwe usługi towarzyszące;

wolnostojące obiekty gospodarcze i garaże;

charakter działań:

realizacja nowej zabudowy,

- 33124 - Poz. 6450

adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszcze-

niem przebudowy i rozbudowy,

warunki urbanistyczne:

podział działek z uwzględnieniem minimalnej
powierzchni nowej działki (po podziale), prze-
znaczonej pod jeden budynek mieszkalny -
1300m?,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy miesz-
kaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż 10,0

m licząc od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu budynku; rzędna parteru nie
więcej niż 0,8 m nad poziomem terenu,

istniejące wyższe budynki mogą - w ramach
rozbudowy i przebudowy - mieć zachowaną
istniejącą wysokość;

usługi, jako wolnostojące lub zlokalizowane w
bryle budynku mieszkalnego; zajmujące nie
więcej niż 30% powierzchni zabudowy całkowi-
tej zlokalizowanej na działce,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługo-
wej = 2 kondygnacje naziemne w tym poddasze
użytkowe nie większa niż 10,0 m licząc od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy gospo-
darczej i garaży — 1 kondygnacja naziemna nie

większa niż 4,0 m licząc od poziomu terenu do

najwyższego punktu dachu,

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

dla działek leśnych o powierzchni większej niż
1000m? - maksymalna powierzchnia do wyłą-
czenia z produkcji leśnej - da 20% powierzchni
ogólnej działki, jednak nie więcej niż 400m?,

minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna dla działek leśnych o powierzchni więk-
szej niż 1000m? — 80% powierzchni ogólnej
działki,

dla działek o nr ew. 3, 6, 8, 47, 50, 33, 34, 36, 37,

35, 41, 42, 40, 38, 43, 44, 45 z obrębu 03-28 - o
powierzchni mniejszej niż 1000m* - maksymal-
na powierzchnia do wyłączenia z produkcji le-
śnej do 30% powierzchni ogólnej działki;

minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna dla działek leśnych o powierzchni

mniejszej niż 1000m? oraz dla działek niele-
śnych — 70% powierzchni ogólnej działki,

maksymalna powierzchnia do wyłączenia z

produkcji leśnej nie może przekroczyć 400m?
ogólnej powierzchnidziałki,

Dziennik Urzędowy
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punktu -dachu budynku; rzędna parteru nie
więcej niż 0,8 m nad poziomem terenu,

minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna — 80%,

maksymalna powierzchnia do wyłączenia z
produkcji leśnej — do 20% powierzchni ogólnej
działki, jednak nie więcej niż 400m?,

na działkach o różnych rodzajach użytków nale-
ży lokalizować budynki przede wszystkim na
gruncie nieleśnym,

zachowanie drzewostanu i prowadzenie go-
spodarki leśnej na pozostałej powierzchni dzia-
tek (poza wyłączoną z produkcji leśnej pod za-
budowę),

usługi wbudowane w bryłę budynku o prze-
znaczeniu podstawowym,

nowa zabudowa gospodarcza lub garaże wy-
łącznie jako wbudowane w bryłę budynku o

przeznaczeniu podstawowym,

obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
wyznaczonych w planie dróg.

architektura:

dachy dwu - lub wiełospadowe ceramiczne lub
blaszane,

ogrodzenia frontowe jednorodne, formą i ma-

teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

zasięg wpływu działalności usługowej nie wy-
kraczający poza granice działki,

zakaz lokalizacji budynków wolnostojących
innych niż o funkcji podstawowej z wbudowa-
ną funkcją usługową, gospodarczą i garażową,

ochrona i wzbogacenie istniejącej zieleni.

8 16.

oznaczenie terenu:

3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U,7MN/U, 8MN/U,
10MN/U, 11MN/U, 12 MN/U

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

przeznaczenie uzupełniające:

nieuciążliwe usługi towarzyszące;

wolnostojące obiekty gospodarcze i garaże;

charakter działań:

realizacja nowej zabudowy,

- 33124 - Poz. 6450

adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszcze-

niem przebudowy i rozbudowy,

warunki urbanistyczne:

podział działek z uwzględnieniem minimalnej
powierzchni nowej działki (po podziale), prze-
znaczonej pod jeden budynek mieszkalny -
1300m?,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy miesz-
kaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż 10,0

m licząc od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu budynku; rzędna parteru nie
więcej niż 0,8 m nad poziomem terenu,

istniejące wyższe budynki mogą - w ramach
rozbudowy i przebudowy - mieć zachowaną
istniejącą wysokość;

usługi, jako wolnostojące lub zlokalizowane w
bryle budynku mieszkalnego; zajmujące nie
więcej niż 30% powierzchni zabudowy całkowi-
tej zlokalizowanej na działce,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługo-
wej = 2 kondygnacje naziemne w tym poddasze
użytkowe nie większa niż 10,0 m licząc od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

nieprzekraczalna wysokość zabudowy gospo-
darczej i garaży — 1 kondygnacja naziemna nie

większa niż 4,0 m licząc od poziomu terenu do

najwyższego punktu dachu,

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

dla działek leśnych o powierzchni większej niż
1000m? - maksymalna powierzchnia do wyłą-
czenia z produkcji leśnej - da 20% powierzchni
ogólnej działki, jednak nie więcej niż 400m?,

minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna dla działek leśnych o powierzchni więk-
szej niż 1000m? — 80% powierzchni ogólnej
działki,

dla działek o nr ew. 3, 6, 8, 47, 50, 33, 34, 36, 37,

35, 41, 42, 40, 38, 43, 44, 45 z obrębu 03-28 - o
powierzchni mniejszej niż 1000m* - maksymal-
na powierzchnia do wyłączenia z produkcji le-
śnej do 30% powierzchni ogólnej działki;

minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna dla działek leśnych o powierzchni

mniejszej niż 1000m? oraz dla działek niele-
śnych — 70% powierzchni ogólnej działki,

maksymalna powierzchnia do wyłączenia z

produkcji leśnej nie może przekroczyć 400m?
ogólnej powierzchnidziałki,
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na działkach o różnych rodzajach użytków nale-
ŻY lokalizować budynki przede wszystkim na
gruncie nieleśnym,

zachowanlo drzewostanu i prowadzenia go.
spodarki leśnej na pozostałej powierzchni dzia•
lek (poza "łączoną z produkcji leśnej pod za-
budowę),

• obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
uwznaczonych w ptanle dróg; plan dopuszcza
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów ple-
szo-jezdnych 0 minimalnej szerokości —6 m dła
dojazdu do maksimum dwóch dziatek,

architektura:

- dachy dwu- lub wielospadowo ceramiczne lub

Od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-
terialnmi nawiązujące do charakteru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki ochrony. nakazy, zakazy:
zasięg wpływu działalności usługowej nie WY-
kraczający poza granico działki,

• ochrona i wzbogacenlo Istniejąco] zieloni,
• na terenie 3MN/U obowiązek Odsunięcia ogro-

dzenia min. 6 m od linii brzegu powierzchnio-
wych wód Otwartych oraz zachowania nieprze-
kraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysun-
klem planu,

517.

oznaczenie terenu: 9MN/tJ

przeznaczenie podstawowo:
- zabudowa mieszkaniowa Jednorodzinna.
przeznaczenie uzupełniające:
• nieuciążliwe towarzyszące;
charakter działań:

realizacja nowej zabudom,
adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszcze-
niem przebudowy i rozbu dowy,

warunki urbanistyczne:
podział działek z uwzględnieniom minimalnej
powierzchni nowej dziatki (po podziale), prze'
znaczonej pod jeden budynek mieszkalny -

- nieprzekraczalna wysokość zabudov.N mlosz-
kaniowel - 2 kondygnacje naziemne, w tyrn
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
10,0m licząc od poziomu terenu do najwyższe-
go punktu dachu budynku; rzędna parteru n10
więcej niż 0,8m nad poziomem terenu,

poz. 645

usługi, Jako wolnostojąco lub zlokalizowane
bryło budynku mieszkalnego; zajmująco nb
wiecei niż 30% powiar2Chni zabudowy całkowi
tej zlokalizowanej na działce,

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy uslUgo
woj - 2 kondygnaCj0 naziemne, w tym podda
sze użytkowe, nie większa jednak niż 10,0 m
cząc od poziomu terenu do najwyższegopunk
tu dachu budynku;

- minimalna szerokość krótszego boku nową
dziełki (po podziale) - 20 m,
minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynno —80%,
maksymalna powierzchnia do wyłączenia z
produkcji leśnej —do 20% powierzchni ogólnej
dziatki,Jednakniewięcejniż400m2,

- na działkach 0 różnych rodzajach użytków
Ży lokalizować budynki przedo wszystkim na
gruncie nieleśnym,

- zachowanlo i prowadzanie go-
spodarki leśnoi na pozostałej powierzchni dzia-
fek (poza wyłączoną z produkcy leśnej pod za-
budowę),
Obstueakomunikacyjna działek bezpośrednioz
wyznaczonych w planie dróg; plan
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów pie-
szo-jozdnych o minimalnol szerokości —6 m dla
dojazdu do maksimum dwóch działek.

architektura:

dachy dwu- lub wiolospadowe ceramiczne lub
blaszane,

- Od frontu ogrodzenia jednorodne, form. i ma-
teriotarni nawiązujące do charakteru zabud0"
mieszkaniowa],

warunki ochrony, nakazy.zakazy:
zasięg wpływu działalności usługowej nie wy•
kraczający poza granice dziatki,

- ochrona I wzbogacenie Istniejącej zieloni.
- zakaz lokalîzacji budynków innych niż o funkcji

podstawowej i uzupełniającej; pomieszczenia
gospodarcze I garaże "fącznle Jako wbudo-
wane w obiekty o funkcji podstawowej i uzu-
pełniejącej.

5 18.

oznaczenio terenu: 1 uprzp, wpap, wprzp
przeznaczenie podstawowe:

usługi publiczno z zielenią towarzyszącą —za-
budowa związana z ochroną zdrowia, obronno.
{clą, bezpieczeństwem państwa. działalnością
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- na działkach o różnych rodzajach użytków nale-

ży lokalizować budynki przede wszystkim na
gruncie nieleśnym,

- zachowanie drzewostanu i prowadzenie go-

spodarki leśnej na pozostałej powierzchni dzia-
tek (poza wyłączoną z produkcji leśnej pod za-
budowę),

- obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z

wyznaczonych w planie dróg; plan dopuszcza
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów pie-
szo-jezdnych o minimalnej szerokości — 6 m dla
dojazdu do maksimum dwóch działek,

architektura:

- dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne lub

blaszane,

- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-
teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zasięg wpływu działalności usługowej nie wy-
kraczający poza granice działki,

- ochrona i wzbogacenie istniejącej zieleni,

" na terenie SMN/U obowiązek odsunięcia ogro-

dzenia min. 6 m od linii brzegu powierzchnio-
wych wód otwartych oraz zachowania nieprze-
kraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu,

8 17.

oznaczenie terenu: 9MN/U

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

przeznaczenie uzupełniające:

-  nieuciążliwe usługi towarzyszące;

charakter działań:

« realizacja nowej zabudowy,

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

warunki urbanistyczne:

- podział działek z uwzględnieniem minimalnej
powierzchni nowej działki (po podziale), prze-
znaczonej pod jeden budynek mieszkalny -
2000m?,

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy miesz-

kaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż

10,0m licząc od poziomu terenu do najwyższe-
go punktu dachu budynku; rzędna parteru nie

więcej niż 0,8m nad poziomem terenu,

- 33125 - Poz. 645

- usługi, jako wolnostojące lub zlokalizowane v
bryle budynku mieszkalnego; zajmujące nii

więcej niż 30% powierzchni zabudowy całkowi

tej zlokalizowanej na działce,

-  nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługo
wej - 2 kondygnacje naziemne, w tym podda

sze użytkowe, nie większa jednak niż 10,0 m li
cząc od poziomu terenu do najwyższego punk:
tu dachu budynku;

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

- minimalna powierzchnia działki biologicznie

czynna - 80%,

- maksymalna powierzchnia do wyłączenia z

produkcji leśnej — do 20% powierzchni ogolnej
działki, jednak nie więcej niż 400m?,

- na działkach o różnych rodzajach użytków nale-
ży lokalizować budynki przede wszystkim na
gruncie nieleśnym, .

- zachowanie drzewostanu i prowadzenie go-
spodarki leśnej na pozostałej powierzchni dzia-
tek (poza wyłączoną z produkcji leśnej pod za-
budowę),

- obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
wyznaczonych w planie dróg; plan dopuszcza
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów pie-
szo-jezdnych o minimalnej szerokości — 6 m dla
dojazdu do maksimum dwóch działek,

architektura:

- dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne lub

blaszane,

- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-
teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zasięg wpływu działalności usługowej nie wy-

kraczający poza granice działki,

- ochrona i wzbogacenieistniejącej zieleni,

- zakaz lokalizacji budynków innych niż o funkcji
podstawowej i uzupełniającej; pomieszczenia
gospodarcze | garaże wyłącznie jako wbudo-
wane w obiekty o funkcji podstawowej i uzu-
pełniającej.

5 18.

oznaczenie terenu: 1 UP/ZP, 2UP/ZP, 3UP/ZP

przeznaczenie podstawowe:

- usługi publiczne z zielenią towarzyszącą — za-

budowazwiązana z ochroną zdrowia, obronno-

ścią, bezpieczeństwem państwa, działalnością
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- na działkach o różnych rodzajach użytków nale-

ży lokalizować budynki przede wszystkim na
gruncie nieleśnym,

- zachowanie drzewostanu i prowadzenie go-

spodarki leśnej na pozostałej powierzchni dzia-
tek (poza wyłączoną z produkcji leśnej pod za-
budowę),

- obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z

wyznaczonych w planie dróg; plan dopuszcza
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów pie-
szo-jezdnych o minimalnej szerokości — 6 m dla
dojazdu do maksimum dwóch działek,

architektura:

- dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne lub

blaszane,

- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-
teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zasięg wpływu działalności usługowej nie wy-
kraczający poza granice działki,

- ochrona i wzbogacenie istniejącej zieleni,

" na terenie SMN/U obowiązek odsunięcia ogro-

dzenia min. 6 m od linii brzegu powierzchnio-
wych wód otwartych oraz zachowania nieprze-
kraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu,

8 17.

oznaczenie terenu: 9MN/U

przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

przeznaczenie uzupełniające:

-  nieuciążliwe usługi towarzyszące;

charakter działań:

« realizacja nowej zabudowy,

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

warunki urbanistyczne:

- podział działek z uwzględnieniem minimalnej
powierzchni nowej działki (po podziale), prze-
znaczonej pod jeden budynek mieszkalny -
2000m?,

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy miesz-

kaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż

10,0m licząc od poziomu terenu do najwyższe-
go punktu dachu budynku; rzędna parteru nie

więcej niż 0,8m nad poziomem terenu,

- 33125 - Poz. 645

- usługi, jako wolnostojące lub zlokalizowane v
bryle budynku mieszkalnego; zajmujące nii

więcej niż 30% powierzchni zabudowy całkowi

tej zlokalizowanej na działce,

-  nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługo
wej - 2 kondygnacje naziemne, w tym podda

sze użytkowe, nie większa jednak niż 10,0 m li
cząc od poziomu terenu do najwyższego punk:
tu dachu budynku;

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

- minimalna powierzchnia działki biologicznie

czynna - 80%,

- maksymalna powierzchnia do wyłączenia z

produkcji leśnej — do 20% powierzchni ogolnej
działki, jednak nie więcej niż 400m?,

- na działkach o różnych rodzajach użytków nale-
ży lokalizować budynki przede wszystkim na
gruncie nieleśnym, .

- zachowanie drzewostanu i prowadzenie go-
spodarki leśnej na pozostałej powierzchni dzia-
tek (poza wyłączoną z produkcji leśnej pod za-
budowę),

- obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z
wyznaczonych w planie dróg; plan dopuszcza
wydzielenie dojazdów w postaci ciągów pie-
szo-jezdnych o minimalnej szerokości — 6 m dla
dojazdu do maksimum dwóch działek,

architektura:

- dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne lub

blaszane,

- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-
teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy
mieszkaniowej.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zasięg wpływu działalności usługowej nie wy-

kraczający poza granice działki,

- ochrona i wzbogacenieistniejącej zieleni,

- zakaz lokalizacji budynków innych niż o funkcji
podstawowej i uzupełniającej; pomieszczenia
gospodarcze | garaże wyłącznie jako wbudo-
wane w obiekty o funkcji podstawowej i uzu-
pełniającej.

5 18.

oznaczenie terenu: 1 UP/ZP, 2UP/ZP, 3UP/ZP

przeznaczenie podstawowe:

- usługi publiczne z zielenią towarzyszącą — za-

budowazwiązana z ochroną zdrowia, obronno-

ścią, bezpieczeństwem państwa, działalnością
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architektura:

Poz. 6450

wyznaniową, turystyką, rekreacją, sportem i
wypoczynkiem oraz oświatą.

przeznaczenie uzupełniające:

nieuciążlh.veusługi towarzysząceusługompu-
blicznyrn,

charakter działań:

• realizacje nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

podział działek na terenach IUp,ZP, 2UBZP z
uwzględnieniem:

minimalnej powierzchninowej dziatki (PO
podziale) - 3000m2,

minimalna szerokość boku bezpośrednio
przyległego do utlcy nowej działki (po po-
dziale) - 60 m,

podział działki na terenie 3UPZP:

• minimalna powierzchnia nowej działki (po
podziale)

• minimalna szerokość boku bezpośrednio
przyległego do ulicy nowej działki (po
dziale) - 40 m,

minimalna powierzchnia działki biologicznie
gynna —

maksymalna powierzchnia do "łączenia z
produkcji leineJ—do 20% powierzchni ogólnol
działki, jednak nie więcej niż 400m2(dotyczy
wyłącznie działek leśnych),

- na dziatkach o różnych rodzajach użytków nale-
ty lokalizować budynki przede wszystkim na
gruncie nieleśnym,

zachowanie drzewostanu i prowadzenie go-
spodarki leśne] na pozostałej powierzchni dzla.
lek (pozawyłączonąz produk41leśnejpod za-
budowę),

pomieszczenia gospodarczo I garażo wbudo-
Wanew budynek o funk4i podstawowej,

nieprzekraczalnawysokość zabudowy usługo.
wej na terenie 1 i 2 IJPZP- 2 kondygna-
de naziemno, w tym poddasze użytkowe, nie
większa jednak niż 10,0 m licząc od poziomu to.
renu do naÎwyŻszego punktu dachu budynku,

nieprzekraczalnawysokość zabudowy usługo.
wej na terenie 3 UPZP - 3 kondygnacje na.
ziemne, w tym poddasze użytkowo, nie większa
jednak niż 12,0 m licząc od poziomu terenu do
najwyższego punktu dachu budynku,

dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne lub
blaszane,

- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą ma-
terialami nawiązującedo charakteruzabudowy.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

• ochrona i wzbogacenie Istniejącej zieleni, w
tym zieloni leśnej,

- Zasięg wpływu działalności usługowej
kracza]ącypoza granico dziatki,

- zakaz wolnostojących 0 funkcll Innoj
niż podstawowa,

- na terenie 3 upap Obowiązek Odsunlęda
ogrodzenia mln. 6,0m oraz zachowania nle-
przekraczalnej zabudowy zgodnie z rysun-
klem planu.

5 19.

oznaczenie terenów:

przeznaczenie podstawowo:

- zieleńogródków działkowych,
dopuszczalneprzeznaczenieuzupełniające:

ścieżki plesze I rowerowe,

• mata architektura,
charakterdziałań:

adaptacjaistniejącejzabudowyz możliwością
przebudowy,

architektura:

- wyłącznie drewniana, w nawiązaniu do istnie-
łące] zabudowy,
ogrodzenia frontowe drawniane, lednorodne,
formą i materiałaminawiązującedo charakteru
zabudowy.

warunkiochrony,nakazy,zakazy:
- zakazogrodzeńpełnych,
- zakazrealizadl zabudowy nowel,

zakazrozbudowy Istniejących,
• zakaz podziałów działek,

maksymalnaochrona Istniejącej zieleni,
- obowiązek odsunięcia ogrodzenia min. 6,0m

od linii brzegupowierzchniowychwód publicz-
nych.

Dziennik Urzędowy
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wyznaniową, turystyką, rekreacją, sportem i
wypoczynkiem oraz oświatą.

przeznaczenie uzupełniające:

-  nieuciążliwe usługi towarzyszące usługom pu-
blicznym,

charakter działań:

- realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

- podział działek na terenach 1UP/ZP, 2UP/ZP z
uwzględnieniem:

- minimalnej powierzchni nowej działki (po
podziale) - 3000m?,

- minimalna szerokość boku bezpośrednio
przyległego do ulicy nowej działki (po po-
dziale) - 60 m,

- podział działki na terenie 3UP/ZP:

- minimalna powierzchnia nowej działki (po
podziale) - 3000m*,

- minimalna szerokość boku bezpośrednio
przyległego do ulicy nowej działki (po po-
dziale) - 40 m,

- minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna — 80%

- maksymalna powierzchnia do wyłączenia z
produkcji leśnej — do 20% powierzchni ogólnej
działki, jednak nie więcej niż 400m? (dotyczy
wyłącznie działek leśnych),

- na działkach o różnych rodzajach użytków nale-
ży lokalizować budynki przede wszystkim na
gruncie nieleśnym,

- zachowanie drzewostanu i prowadzenie go-
spodarki leśnej na pozostałej powierzchni dzia-
lek (poza wyłączoną z produkcji leśnej pod za-
budowę),

- pomieszczenia gospodarcze i garaże wbudo-
wane w budynek o funkcji podstawowej,

-  nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługo-
wej na terenie 1 UP/ZP i 2 UP/ZP- 2 kondygna-
cje naziemne, w tym poddasze użytkowe, nie
większa jednak niż 10,0 m licząc od poziomute-
renu do najwyższego punktu dachu budynku,

-  nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługo-
wej na terenie 3 UP/ZP - 3 kondygnacje na-
ziemne, w tym poddasze użytkowe, nie większa
jednak niż 12,0 m licząc od poziomu terenu do
najwyższego punktu dachu budynku,

architektura:

- dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne lub
blaszane,

- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-

teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- ochrona i wzbogacenie istniejącej zieleni, w
tym zieleni leśnej,

- zasięg wpływu działalności usługowej nie wy-
kraczający poza granice działki,

-. zakaz budynków wolnostojących o funkcji innej
niż podstawowa,

- na terenie 3 UP/ZP obowiązek odsunięcia

ogrodzenia min. 6,0m oraz zachowania nie-

przekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysun-
kiem planu.

8 19.

oznaczenie terenów: 1ZD/ZP

przeznaczenie podstawowe:

- zieleń ogródków działkowych,

dopuszczałne przeznaczenie uzupełniające:

- ścieżki piesze i rowerowe,

- mała architektura,

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością
przebudowy,

architektura:

« wyłącznie drewniana, w nawiązaniu do istnie-
jącej zabudowy,

- ogrodzenia frontowe drewniane, jednorodne,

formą i materiałami nawiązujące do charakteru
zabudowy.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz ogrodzeń pelnych,

zakaz realizacji zabudowy nowej,

- zakaz rozbudowy obiektów istniejących,

- zakaz podziałów działek,

- maksymalna ochronaistniejącejzieleni,

- obowiązek odsunięcia ogrodzenia min. 6,0m
od linii brzegu powierzchniowych wód publicz-
nych.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 33126 - Poz. 6450
 

wyznaniową, turystyką, rekreacją, sportem i
wypoczynkiem oraz oświatą.

przeznaczenie uzupełniające:

-  nieuciążliwe usługi towarzyszące usługom pu-
blicznym,

charakter działań:

- realizacja nowej zabudowy;

warunki urbanistyczne:

- podział działek na terenach 1UP/ZP, 2UP/ZP z
uwzględnieniem:

- minimalnej powierzchni nowej działki (po
podziale) - 3000m?,

- minimalna szerokość boku bezpośrednio
przyległego do ulicy nowej działki (po po-
dziale) - 60 m,

- podział działki na terenie 3UP/ZP:

- minimalna powierzchnia nowej działki (po
podziale) - 3000m*,

- minimalna szerokość boku bezpośrednio
przyległego do ulicy nowej działki (po po-
dziale) - 40 m,

- minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna — 80%

- maksymalna powierzchnia do wyłączenia z
produkcji leśnej — do 20% powierzchni ogólnej
działki, jednak nie więcej niż 400m? (dotyczy
wyłącznie działek leśnych),

- na działkach o różnych rodzajach użytków nale-
ży lokalizować budynki przede wszystkim na
gruncie nieleśnym,

- zachowanie drzewostanu i prowadzenie go-
spodarki leśnej na pozostałej powierzchni dzia-
lek (poza wyłączoną z produkcji leśnej pod za-
budowę),

- pomieszczenia gospodarcze i garaże wbudo-
wane w budynek o funkcji podstawowej,

-  nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługo-
wej na terenie 1 UP/ZP i 2 UP/ZP- 2 kondygna-
cje naziemne, w tym poddasze użytkowe, nie
większa jednak niż 10,0 m licząc od poziomute-
renu do najwyższego punktu dachu budynku,

-  nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługo-
wej na terenie 3 UP/ZP - 3 kondygnacje na-
ziemne, w tym poddasze użytkowe, nie większa
jednak niż 12,0 m licząc od poziomu terenu do
najwyższego punktu dachu budynku,

architektura:

- dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne lub
blaszane,

- od frontu ogrodzenia jednorodne, formą i ma-

teriałami nawiązujące do charakteru zabudowy.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- ochrona i wzbogacenie istniejącej zieleni, w
tym zieleni leśnej,

- zasięg wpływu działalności usługowej nie wy-
kraczający poza granice działki,

-. zakaz budynków wolnostojących o funkcji innej
niż podstawowa,

- na terenie 3 UP/ZP obowiązek odsunięcia

ogrodzenia min. 6,0m oraz zachowania nie-

przekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysun-
kiem planu.

8 19.

oznaczenie terenów: 1ZD/ZP

przeznaczenie podstawowe:

- zieleń ogródków działkowych,

dopuszczałne przeznaczenie uzupełniające:

- ścieżki piesze i rowerowe,

- mała architektura,

charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością
przebudowy,

architektura:

« wyłącznie drewniana, w nawiązaniu do istnie-
jącej zabudowy,

- ogrodzenia frontowe drewniane, jednorodne,

formą i materiałami nawiązujące do charakteru
zabudowy.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz ogrodzeń pelnych,

zakaz realizacji zabudowy nowej,

- zakaz rozbudowy obiektów istniejących,

- zakaz podziałów działek,

- maksymalna ochronaistniejącejzieleni,

- obowiązek odsunięcia ogrodzenia min. 6,0m
od linii brzegu powierzchniowych wód publicz-
nych.
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5 20.

oznaczenie terenów: IZI„ 2Zl„ 3ZL

przeznaczenie podstawowe:

zieleń leśna, Ogólnodostępna;
charakter działań:

ochrona Istniejącej zieleni leśnej,

adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej na
terenie 2 ZL z dopuszczeniem wyłącznie 'OJ
przebudowy oraz rozbudovvy wyłącznie na
gruncie nieleśnym.

warunki ochrony, nakazy, Zakazy:

• zakaz realizacji nowej zabu dowy,

• zakaz nowych ogrodzeń,
• zakaz podziałów dziatek.

- maksymalna ochrona Istniejącej zlelenl.
521.

terenów: IDZL

przeznaczenie podstawowe:

• zieleń leśna, ogólnodostępna;
charakter działań:

nowe nasadzenia zielenią leśną,

warunki ochrony, nakazy,zakazy.
zakaz zabudowy,

zakaz nowych Ogrodzeń,

zakaz podziałów działek.

maksymalna ochrona istniejącej zieloni.
s 22.

oznaczenie terenów: 1W

przeznaczenie podstawowe:

wody otwarte rzeki Matej,

warunki ochrony, nakazy,zakazy:
• zakazzabudowy, z wyjątkiem obiektów służą-

cych gospodarce wodnej i przejść dla pieszych,

maksymalna ochrona istniejącej zieleni przy-
brzeżnej,

- zakaz czyszczenia dna rzeki z osadtg

5 23.

oznaczenie terenów: 1 OWD

przeznaczenie podstawowe:

- tereny projektowanych urządzeń infrastruktury
technicznej,

Poz. 6450

oczyszczalnia Ścieków deszczowych,
Charakter działań:

realizacja nowej zabudowy Infrastrukturalnej,
warunki urbanistyczne

minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna —60%,

warunki ochrony. nakazy, zakazy:

zakazogrodzeń pełnych,
maksymalna ochrona istniejącej zieleni.

s 24.

oznaczenie terenów: IEE, 2EE, 3EE, 4EE

przeznaczenie podstawowe:

- tereny Istniejących projektowanych urządzeń
infrastruktury technicznej:
stacjo elektroenergotyane,

charakter działań:

- adaptacja Istniejącegozainwestowania,
- realizacjanowej zabudowy Infrastrukturalnej;

25.

Oznaczenio terenów: 1 WZ. 2WZ

przeznaczenio podstawowe:

- tereny Istniejących urządzeń infrastruktury
technicznej:

stacja wodociągowa,
charakter działań:

adaptacja zabudowy istniejącej,
warunki ochrony, nakazy,zakazy:

zagospodarowanie terenu zielenią.

maksymalna ochrona Istniejącej zieleni,
- zakazbudowy urządzeń nie związanychbezpo-

średnio z poborem wody,
zakazgromadzenia odpadów oraz gromadzenia
I przechowywanla trodków chemicznych
twopalnych.

Rozdział IV
Przepisy szczegółowe

w zakresie obsługi komunikacyjnej

526.

1. Plan ustala:

1) powiązania komunikacylne obszaru oblote-
go planem z układem zewnętrznym poprzez
ul. Chylicką (droga powiatowa nr 01314)

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163

8 20.

oznaczenie terenów: 1ZL, 22L, 3ZL

przeznaczenie podstawowe:

- zieleń leśna, ogólnodostępna;

charakter działań:

- ochrona istniejącej zieleni leśnej,

- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej na

terenie 2 ZL z dopuszczeniem wyłącznie jej
przebudowy oraz rozbudowy wyłącznie na
gruncie nieleśnym.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz realizacji nowej zabudowy,

- zakaz nowych ogrodzeń,

- zakaz podziałów dziatek,

- maksymalna ochrona istniejącej zieleni.

8 21.

oznaczenie terenów: 1DZL

przeznaczenie podstawowe:

- zieleń leśna, ogólnodostępna;

charakter działań:

- nowe nasadzenia zielenią leśną,

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz zabudowy,

- zakaz nowych ogrodzeń,

- zakaz podziałów działek,

- maksymalna ochronaistniejącej zieleni.

5 22,

oznaczenie terenów: 1W

przeznaczenie podstawowe:

- wody otwarte rzeki Małej,

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów służą-

cych gospodarce wodneji przejść dla pieszych,

- maksymalna ochrona istniejącej zieleni przy-
brzeżnej,

- zakaz czyszczenia dna rzeki z osadu.

8 23.

oznaczenie terenów: 1 OWD

przeznaczenie podstawowe:

- tereny projektowanych urządzeń infrastruktury
technicznej,

- 33127 - Poz. 6450

- Oczyszczalnia ścieków deszczowych,

charakter działań:

- realizacja nowej zabudowy infrastrukturalnej,

warunki urbanistyczne

- minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna — 50%,

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz ogrodzeń pełnych,

- maksymalna ochronaistniejącej zieleni.

8 24.

oznaczenie terenów: 1EE, 2EE, 3EE, 4EE

przeznaczenie podstawowe:

- tereny istniejących i projektowanych urządzeń
infrastruktury technicznej:

- stacje elektroenergetyczne,

charakter działań:

- adaptacja istniejącego zainwestowania,

- realizacja nowej zabudowy infrastrukturalnej;

$ 25.

oznaczenie terenów: 1 WŹ, 2WZ

przeznaczenie podstawowe:

- tereny istniejących urządzeń infrastruktury
technicznej:

- stacja wodociągowa,

charakter działań:

- adaptacja zabudowy istniejącej,

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zagospodarowanie terenuzielenią,

- maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

- zakaz budowy urządzeń nie związanych bezpo-
średnio z poborem wody,

- zakaz gromadzenia odpadów oraz gromadzenia
i przechowywania środków chemicznych ta-
twopalnych.

Rozdział IV
Przepisy szczegółowe

w zakresie obsługi komunikacyjnej

5 26.

1. Plan ustala:

1) powiązania komunikacyjne obszaru objęte-
go planem z układem zewnętrznym poprzez

ul. Chylicką (droga powiatowa nr 01314)

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163

8 20.

oznaczenie terenów: 1ZL, 22L, 3ZL

przeznaczenie podstawowe:

- zieleń leśna, ogólnodostępna;

charakter działań:

- ochrona istniejącej zieleni leśnej,

- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej na

terenie 2 ZL z dopuszczeniem wyłącznie jej
przebudowy oraz rozbudowy wyłącznie na
gruncie nieleśnym.

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz realizacji nowej zabudowy,

- zakaz nowych ogrodzeń,

- zakaz podziałów dziatek,

- maksymalna ochrona istniejącej zieleni.

8 21.

oznaczenie terenów: 1DZL

przeznaczenie podstawowe:

- zieleń leśna, ogólnodostępna;

charakter działań:

- nowe nasadzenia zielenią leśną,

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz zabudowy,

- zakaz nowych ogrodzeń,

- zakaz podziałów działek,

- maksymalna ochronaistniejącej zieleni.

5 22,

oznaczenie terenów: 1W

przeznaczenie podstawowe:

- wody otwarte rzeki Małej,

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów służą-

cych gospodarce wodneji przejść dla pieszych,

- maksymalna ochrona istniejącej zieleni przy-
brzeżnej,

- zakaz czyszczenia dna rzeki z osadu.

8 23.

oznaczenie terenów: 1 OWD

przeznaczenie podstawowe:

- tereny projektowanych urządzeń infrastruktury
technicznej,

- 33127 - Poz. 6450

- Oczyszczalnia ścieków deszczowych,

charakter działań:

- realizacja nowej zabudowy infrastrukturalnej,

warunki urbanistyczne

- minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna — 50%,

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zakaz ogrodzeń pełnych,

- maksymalna ochronaistniejącej zieleni.

8 24.

oznaczenie terenów: 1EE, 2EE, 3EE, 4EE

przeznaczenie podstawowe:

- tereny istniejących i projektowanych urządzeń
infrastruktury technicznej:

- stacje elektroenergetyczne,

charakter działań:

- adaptacja istniejącego zainwestowania,

- realizacja nowej zabudowy infrastrukturalnej;

$ 25.

oznaczenie terenów: 1 WŹ, 2WZ

przeznaczenie podstawowe:

- tereny istniejących urządzeń infrastruktury
technicznej:

- stacja wodociągowa,

charakter działań:

- adaptacja zabudowy istniejącej,

warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- zagospodarowanie terenuzielenią,

- maksymalna ochronaistniejącej zieleni,

- zakaz budowy urządzeń nie związanych bezpo-
średnio z poborem wody,

- zakaz gromadzenia odpadów oraz gromadzenia
i przechowywania środków chemicznych ta-
twopalnych.

Rozdział IV
Przepisy szczegółowe

w zakresie obsługi komunikacyjnej

5 26.

1. Plan ustala:

1) powiązania komunikacyjne obszaru objęte-
go planem z układem zewnętrznym poprzez

ul. Chylicką (droga powiatowa nr 01314)



Dziennik Urzędowy
WojewództwaMazowieckiegoNr163 -33128.

oznaczoną na rysunku planu symbolem
IKDZ orazuliceGranicznąOznaczonąna

2) KDLsunku planu symbolem 2KDl„
3) KDD2) Obsługę komunikacyjną poszczególnych

działekI terenów z przyległychulic istnieją. 4) KPD
cych i projektowanychzgodnie z rysunkiem
planu.

2. Plan ustala dla terenów przestrzeni komunika-
cyjnychOznaczonychna rysunkuplanu symbo-
lem K następującąklasyfikacjefunkcjonalną

Poz. 6450

• ulica zbiorcza,

ulice lokalne,

- ulico dojazdowe,

—ciągi pieszo—Jezdne,
5) KP—ciągl piesze.

3. Dlaullc0 którychmowaw ust.2,pkt1-3. plan
ustala następująceparametry funkcjonalno—
techniczne:

Oznaczenie
na rysunku

1 KDZ

3 KDD

E KDL
6 KDD

8 KDD

9 KDD
10 KOD
20 KOD

4. Plan ustala:

Klasaulicy/ nazwaulicy

2
Z —u . Wicka
w ciągu drogi powiatowej
nr 01314

—ul. Granicznaz projektowanym
iciem do ul.

—ulica Chylic
—ulica ro ektowana

L—ulica pro ektowana
—ulica Grzybowa

D—ulica pro ektowana
D —ulica Wiśniowa

D—ulico pro ektowana
D —ulica Kasztanowa
D—ulica Akacjowa

Szerokość
w liniach

rozgran

- 26,0

-15,0

10,0- 15S0
12,0
12,0

10,0
10,0
10,0

Przekrój ulicy
(ilość Jezdni/ ilość pasów ruchu)

1/2—odnoJezdnowa, dwupasowa

1/2—jednojezdniowa. dwupasowa

noj nlowa. dwupasowa
1/2— adno ezdniowa,
1/2—jednojezdniowa, dwupasowa
1/2—Jednojezdn owa. dwu

ednojezdniowa, dwupasowa
1/2—Jednojezdniowa, dwupasowa
1/2—edno ezdniowa, dwupasowa
1/2— odnojezdnlowa, dwupasowa
1/2 — dnojezdniowa, dwupasowa
zakończona Cem do zawracania

dla „ciągupieszo—Jezdnego,oznaczonego
na rysunku planu symbolem 12KPDtul. Ja-
'minowa) szerokośćw Ilnlach rozgranicza-
Jących 8,0m,

dla ciągupieszo—jezdnego,oznaczonego
na rysunku planu symbolem 14KPD (ul.
Środkowa), szerokośćw liniachrozgranicza-
jących 7,Om,

dla ciągupieszo—jezdnego,oznaczonego
na rysunku planu symbolem 15KPD (ul. Ja.
śminowa),szerokośćw liniach rozgranicza.
jących 4,0m,

dla ciągu pieszo—Jezdnego,oznaczonego
na rysunku planu symbolem 16KPD (ul.
Leszczynowa),szerokośćw liniachrozgrani.
czających zmienna

- dla ciągu pieszo—jezdnego, Oznaczonego
na rysunku planu symbolem 17KPD (ul.

Klonowa),szeroko" w liniach rozgranicza-
jącychunienna 3,5—4,0 m z poszerzeniem
na prolektowaną mijankę komunikacyjną

- dla projektowanegociągu pieszo—Jezdne-
go, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 18KPD(ul. Klonowa), szeroko" w li-
niachrozgraniczających6,0m,z placemdo
zawracania,

dla ciągupieszo—jezdnego,oznaczonego
na rysunku planu symbolem 19KPD (ul.
Klonowa),szerokośćw liniach rozgranicza-
Jacych 6,0m,

- dla ciągupieszo—Jezdnego,oznaczonego
na rysunku planu symbolem 21KPD
(ul.Akacjowa),szerokośćw liniachrozgrani-
czających 7,0m.

• dla ciągupieszo—Jezdnego,oznaczonego
na rysunku planu symbolem 22KPD,szero-

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163

oznaczoną na rysunku płanu symbolem
1KDZ, oraz ulicę Graniczną oznaczoną na ry-
sunku planu symbolem 2KDL,

2) obsługę komunikacyjną poszczególnych
działek i terenów z przyległych ulic istnieją-
cych i projektowanych zgodnie z rysunkiem
planu.

„ Plan ustala dla terenów przestrzeni komunika-
cyjnych oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem K następującą klasyfikację funkcjonalną

- 33128 - Poz. 6450

1) KDZ- ulica zbiorcza,

2) KDL -ulice lokalne,

3) KDD - ulice dojazdowe,

4) KPD - ciągipieszo — jezdne,

5) KP ciągi piesze.

„ Dla ulic o których mowa w ust.2, pkt 1 -3, plan
ustala następujące parametry funkcjonalno —
techniczne:

ulic:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SzerokośćOznaczenie „ i: Osąż . w liniach Przekrój ulicy
BAan Klasa ulicy/ nazwa ulicy PANAPA (ilość jezdni/ ilość pasów ruchu)

m
1 2 3 4

1 KDZ Z-ul. Chylicka 20,0 - 26,0 12 - jednojezdniowa, dwupasowa
w ciągu drogi powiatowej
nr 01314

2 KDL L- ul. Graniczna z projektowanym 12,0 — 15,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa
przebiciem do ul. Chylickiej

3 KDD D - ulica Chylicka 10,0 — 15,50 1/2 —jednojezdniowa, dwupasowa
4 KDL L- ulica projektowana 12,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa
5 KDL L- ulica projektowana 12,0 1/2 -jednojezdniowa, dwupasowa
6 KDD D- ulica Grzybowa 13,0-14,0 1/2 —jednojezdniowa, dwupasowa
7 KDD D= ulica projektowana 20,0 1/2 -jednojezdniowa, dwupasowa
8 KDD D - ulica Wiśniowa 10,0 1/2 -jednojezdniowa, dwupasowa
9 KDD D -- ulica projektowana " 10,0 1/2 -jednojezdniowa, dwupasowa
10 KDD D - ulica Kasztanowa 8,50-10,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa
20 KDD D - ulica Akacjowa 9,0-11,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa

zakończona placem do zawracania    
. Plan ustala:

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku płanu symbolem 12KPD (ul. Ja-
śminowa) szerokość w liniach rozgranicza-
jących 8,0m,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem 14KPD (ul.
Środkowa), szerokość w liniach rozgranicza-
jących 7,0m,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem 15KPD (ul. Ja-
śminowa), szerokość w liniach rozgranicza-
jących 4,0m,

- dła ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem 16KPD (ul.
Leszczynowa), szerokość w liniach rozgrani-
czających zmienna 5,0-5,5m,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem 17KPD (ul.

Klonowa), szerokość w liniach rozgranicza-
jących zmienna 3,5 — 4,0 m z poszerzeniem
na projektowaną mijankę komunikacyjną
6,0m,

- dla projektowanego ciągu pieszo — jezdne-
go, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 18KPD (ul. Klonowa), szerokość w li-
niach rozgraniczających 6,0m, z płacem do
zawracania,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku płanu symbolem 19KPD (ul.
Klonowa), szerokość w liniach rozgranicza-
jących 6,0m,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem  21KPD
(ul, Akacjowa), szerokość w liniach rozgrani-
czających 7,0m,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem 22KPD, szero-

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163

oznaczoną na rysunku płanu symbolem
1KDZ, oraz ulicę Graniczną oznaczoną na ry-
sunku planu symbolem 2KDL,

2) obsługę komunikacyjną poszczególnych
działek i terenów z przyległych ulic istnieją-
cych i projektowanych zgodnie z rysunkiem
planu.

„ Plan ustala dla terenów przestrzeni komunika-
cyjnych oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem K następującą klasyfikację funkcjonalną

- 33128 - Poz. 6450

1) KDZ- ulica zbiorcza,

2) KDL -ulice lokalne,

3) KDD - ulice dojazdowe,

4) KPD - ciągipieszo — jezdne,

5) KP ciągi piesze.

„ Dla ulic o których mowa w ust.2, pkt 1 -3, plan
ustala następujące parametry funkcjonalno —
techniczne:

ulic:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SzerokośćOznaczenie „ i: Osąż . w liniach Przekrój ulicy
BAan Klasa ulicy/ nazwa ulicy PANAPA (ilość jezdni/ ilość pasów ruchu)

m
1 2 3 4

1 KDZ Z-ul. Chylicka 20,0 - 26,0 12 - jednojezdniowa, dwupasowa
w ciągu drogi powiatowej
nr 01314

2 KDL L- ul. Graniczna z projektowanym 12,0 — 15,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa
przebiciem do ul. Chylickiej

3 KDD D - ulica Chylicka 10,0 — 15,50 1/2 —jednojezdniowa, dwupasowa
4 KDL L- ulica projektowana 12,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa
5 KDL L- ulica projektowana 12,0 1/2 -jednojezdniowa, dwupasowa
6 KDD D- ulica Grzybowa 13,0-14,0 1/2 —jednojezdniowa, dwupasowa
7 KDD D= ulica projektowana 20,0 1/2 -jednojezdniowa, dwupasowa
8 KDD D - ulica Wiśniowa 10,0 1/2 -jednojezdniowa, dwupasowa
9 KDD D -- ulica projektowana " 10,0 1/2 -jednojezdniowa, dwupasowa
10 KDD D - ulica Kasztanowa 8,50-10,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa
20 KDD D - ulica Akacjowa 9,0-11,0 1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa

zakończona placem do zawracania    
. Plan ustala:

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku płanu symbolem 12KPD (ul. Ja-
śminowa) szerokość w liniach rozgranicza-
jących 8,0m,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem 14KPD (ul.
Środkowa), szerokość w liniach rozgranicza-
jących 7,0m,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem 15KPD (ul. Ja-
śminowa), szerokość w liniach rozgranicza-
jących 4,0m,

- dła ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem 16KPD (ul.
Leszczynowa), szerokość w liniach rozgrani-
czających zmienna 5,0-5,5m,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem 17KPD (ul.

Klonowa), szerokość w liniach rozgranicza-
jących zmienna 3,5 — 4,0 m z poszerzeniem
na projektowaną mijankę komunikacyjną
6,0m,

- dla projektowanego ciągu pieszo — jezdne-
go, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 18KPD (ul. Klonowa), szerokość w li-
niach rozgraniczających 6,0m, z płacem do
zawracania,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku płanu symbolem 19KPD (ul.
Klonowa), szerokość w liniach rozgranicza-
jących 6,0m,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem  21KPD
(ul, Akacjowa), szerokość w liniach rozgrani-
czających 7,0m,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem 22KPD, szero-
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w uniach rozgraniczających zmienna
6.orn-8,om.

da ciągu pieszo —jezdnego. oznaczonego
na rysunku planu symbolem 23KPD (ul. Wi-
śniowa), szerokość w liniach rozgraniczaJą•
cych zmienna 5,0m —8.0m.

că pieszo —jezdnego. oznaczonego
na planu symbolem 24KPD (ul. Wi-
inlowa). szerokość w liniach rozgraniczają-
cych 7.0m.

dla projektowanego ciągu pieszo —jezdne-
go. oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2SKPD, szeroko" w Ilni.ch rozgranicza-
jących 8.0rn,

• ciągu —jezdnego. oznaczonego
na rysunku planu symbolom 26KPD (ul.
Klonowa). szeroko" w liniach rozgranicza.

5. Płan ustala:

da ci0u pieszego OznEzon0go na rysunku
planu symbolem 270 plan ustala szerokość
w liniach rozgraniczających —5,0m.
dla pieszego oznaczonego na rysunku
planu symbolem 28KP plan ustala szerokość
w liniach rozgraniczających —4,0m,

Plan ugala:

• dla ul. —południową linię roz-
graniczającą. zgodnie z rysunkiem planu,

da Granlcznej na odcinku od ul. Jaimi•
nowej do ul. Wrzosowej —wschodnią Ilnie
rozgranicz4ącą. zgodnie z rysunkiem planu.
dla ul. Wrzosowej —południowa Ilnie roz•
granlczalącą. zgodnlo z rysunkiem planu.

7. Na w rozgraniczają•
cych plan ustala:

zakaz Obiektów I
urządzeń nie związanych z gospodarką dro-
gową, infrastrukturą techniczną lub potrze•
baml ruchu drogowego,

2) lokalizacię sieci i urządzeń Infrastruktury
technicznej oraz zieleni pod warunkiem nie
naruszania wymagań określonych w przepi•
sach dotyczących dróg publicznych. a także
uzyskania zgody zarządcy drogi.

8. Ogrodzenia działek budowlanych I innych nie.
ruchomoŚci nie mogą przekracza& wyznaczo•
nych lin] rozgronlczajacych utlc.

-33129.

2.

3,

4.

poz. 6450

Rozdział V
przepisy szczegobw. w zakresieuzbr"nia

s 27.

1. ustala zasady Obsługi w zakrWe uzbroie•
nia:

1) "połażenie terenów prz•znaaonych w
planie na cele budownictwa
go i usługowego w zbiorowe systemy
uzbrojenia sukcesywnie i etapowo rozbu-

e) Sieć wodociągowa,
b) Sieć kanalizacji
c) kanalizacji doszczowej w ograniczo-

nym zakreslo.

d) Sieć gazowa,
e) Sieci elektroenergetyczneŚredniegoi nî•

'kiego napięcia.
f) Słot telekomunikacylna,

2) Zaopatrzenie w ciepło do colÔw grzewczych
i cieplej wody użytkowej następować będzie
z indywidualnych źródeł ciepła, z wykorzy-
staniem technologii I eblogicznych.

3) W zakresie gospodarki odpadami ustala
prowadzenio selektywnej zbiórki odpadów

usuwanie na odpodôw.
zgodnie z Systemem oczyszczania przyjętym
w gospodarce komunalnej gminy.

Plan ustala lokalizację urządzeń o
weh mowa w ust. 1 w liniach rozgraniczajacych
ulic, ciągów pieszo•jezdnych I ciągów pieszych.
Plan ustala równic* lokalłzację umdz•ń I siei,
0 których mowa w ust. 1 poza liniami rozgrani-
czającymi ulic, ciągów pieszo-jozdnych i clą.
9Ôw pieszych, w przypadkach kkdy Ich
koić w liniach rozgraniczających uniemożliwia
lokalizację pełnego uzbrojenia.
W stosunku do istniejących urz«zeń I
nadziemnych I podziemnych uzbrojonia plan
ustala ich zachowanie. z możllwoócią moderni-
zaď, rozbudowy i

W zakresie zaopatrzenia w wodo plan ustala:
1. budowę w całym obszarzo sieci wodociągowej,

dla zaspokojenia potrzeb bytowych. gospodar-
czych i ochrony przeciwpożarowej. w oparciu 0
ujęcia stacje uzdatniania wody Nowe Wierzb-
no. zlokatizowana w terenie Oznaczonym na ry-
sunku p!enu symbolami 1WZ. 2WZ.

Dziennik Urzędowy
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kość w liniach rozgraniczających zmienna Rozdział V

6,0m - 8,0m, Przepisy szczegółowe w zakresie uzbrojenia

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego 8 27.

na rysunku planu symbolem 23KPD(ul. Wi-

śniowa), szerokość w liniach rozgraniczają-

cych zmienna 5,0m - 8,0m,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego

na rysunku planu symbolem 24KPD (ul. Wi-

śniowa), szerokość w liniach rozgraniczają-

cych 7,0m,

- dla projektowanego ciągu pieszo — jezdne-

go, oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 25KPD, szerokość w liniach rozgranicza-

jących 8,0m,

- dla ciągu pieszo — jezdnego, oznaczonego

na rysunku planu symbolem 26KPD (ul.

Klonowa), szerokość w liniach rozgranicza-

jących 6,0m.

5. Plan ustala:

- dla ciągu pieszego oznaczonego na rysunku

planu symbolem 27KP plan ustala szerokość

w liniach rozgraniczających 3,0 - 5,0m.

- dla ciągu pieszego oznaczonego na rysunku

planu symbolem 28KP plan ustala szerokość

w liniach rozgraniczających 3,5 — 4,0m,

6. Plan ustala:

- dla ul. Jaśminowej — południowąlinię roz-

graniczającą, zgodnie z rysunkiem płanu,

. dła ul. Granicznej na odcinku od ul. Jaśmi-

nowej do ul. Wrzosowej — wschodnią ilnię

rozgraniczającą, zgodnie z rysunkiem płanu,

- dla ul. Wrzosowej — południową linię roz-

graniczającą, zgodnie z rysunkiem planu.

7. Na terenach ulic w obrębie linii rozgraniczają-

cych plan ustala:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i

urządzeń nie związanych z gospodarką dro-

gową, infrastrukturą techniczną lub potrze-

bami ruchu drogowego,

2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury

technicznej oraz zieleni pod warunkiem nie

naruszania wymagań określonych w przepi-

sach dotyczących dróg publicznych, a także

uzyskania zgody zarządcy drogi.

8. Ogrodzenia działek budowlanych i innych nie-

ruchomości nie mogą przekraczać wyznaczo-

nych linii rozgraniczających ulic.

1. Plan ustala zasady obsługi w zakresie uzbroje-

nia:

1) wyposażenie terenów przeznaczonych w

planie na cele budownictwa mieszkaniowe-

go i usługowego w zbiorowe systemy

uzbrojenia - sukcesywnie i etapowo rozbu-

„  dowywane:

a) Sieć wodociągowa,

b) Sieć kanalizacji sanitarnej,

c) Sieć kanalizacji deszczowej w ograniczo-

nym zakresie,

d) Sieć gazowa,

e) Sieci elektroenergetyczne średniegoi ni-

skiego napięcia,

f) Sieć telekomunikacyjna,

2) Zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych

i ciepłej wody użytkowej następować będzie

z indywidualnych źródeł ciepła, z wykorzy-

staniem technologii i paliw ekologicznych,

3) W zakresie gospodarki odpadami ustala się

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i

ich usuwanie na wysypisko odpadów,

zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym

w gospodarce komunalnej gminy.

2. Plan ustala lokalizację urządzeń i sieci, o któ-

rych mowa w ust. 1 w liniach rozgraniczających

ulic, ciągów pieszo-jezdnych i ciągów pieszych.

3. Plan ustala również lokalizację urządzeńi sieci,

o których mowa w ust. 1 poza liniami rozgrani-

czającymi ulic, ciągów pieszo-jezdnych i cią-

gów pieszych, w przypadkach kiedy ich szero-

kość w liniach rozgraniczających uniemożliwia

lokalizację pełnego uzbrojenia.

4. W stosunku do istniejących urządzeń i sieci

nadziemnych i podziemnych uzbrojenia plan

ustala ich zachowanie, z możliwością moderni-

zacji, rozbudowy i przebudowy.

8 28.

W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala:

1. budowę w całym obszarze sieci wodociągowej,

dla zaspokojenia potrzeb bytowych, gospodar-

czych i ochrony przeciwpożarowej, w oparciu o

ujęcie i stację uzdatniania wody Nowe Wierzb-

no, zlokalizowaną w terenie oznaczonymna ry”

sunku planu symbolami 1WZ, 2WZ.
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2. obowiązek podleczenia każdej posesji do sieci
wodociągowej po jej rozbudowie.

3. doprowadzenie wody do posesji następował
będzie przez sukcesywną realizację slecl wodo.
ciągowej w oparciu o magistralę wodociągową
p280 mm w ulicy Granicznej, doprowadzającą
wodę ze stacji uzdatniania do sieci projektown-
nej na terenie objętym planem I dalej, do spię-
cle z siecią istniejącą w Konstanclnie.Jezi0rnîo i
do Czarnowa.

5 29.

W zakresie kanalizacji sanitarna] plan ustala:

1. budowę Siecl kanalizacji sanitarnej na całym
obszarze dla odprowadzenia ścieków bytowych
i gospodarczych poza obszar obJęty planem, do
oczyszczalni wskazanej pmz właściwy Zakład
Gospodarki Komunalnej,

2. Obowiązek podłączenia kaidoj posesji do Siecl
kanalizacJl sanitarnej po iei.rozbudowio.

3. odprowadzanio Ścieków następować będzie
przez sukcesywną realizacje sieci kanałów Sanl-
tarnych w osiedlu, w oparciu o kanał zbiorczy
w ul. Graniczne] i przepompownię przy ul.

530.

W zakresie odprowadzenia wód opadowych plan

1. częściowe wyposażenio obszaru w sieć miej.
sklch kanałów deszczowych dla odprowadzania
wód opadowych roztopov.rych z ulic, placów I
terenów przyległej zabudowy — do lokalnej
oayszczalnl wód deszczowych,

Z obowiązek uzyskanie pozwolenia wodnopraw-
nego dla budowy oczyszczalni ścieków desz-
czowych i oczyszczonych Ście-
kÔw deszczowych do rzeki Malej,

3. wyposażenie w sieć miejskich kanolÓw desz•
czowych ulic oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1 KDZ, 2 KDL, 3 KOD,4 KDL 5 KOL.

4. dla ulic I ciągów pieszo —jezdnych, nie wymie-
nlonych w ust. 3, plan dopuszcza, stosownie do
warunków lokalnych:

Odprowadzanie powierzchniowo przez
uksztaltowanie profili ulic z maksymalnym
spadkiem w kierunku ulic wyposażonych w
kanalizacje deszczową,
stosowanie nawierzchni przepuszczalnych.

5. w terenach zabudowy mleszkaniowej I usłu-
gowej przyległych do ulic nie wyposażonych w
kanały deszczowe plan dopuszcza:

poz. 6450

Indywidualne rozwiązania dotyczące oczysz-
cz2nia i Odprowadzania ścieków deszczo-
wych, zgodne z przepisami szczególnymi.

5 31.

W zakresie zaopatrzenia w energię Ołektryczną:
. Plan ustala:

1) zasilanie w energię elektryczną z Siecl na-

2)

3)

4)

5)

6)

7)

powietrzno —kabłowel średniego (15 W) i
niskiego napięcia,
rozbudowę I przebudowę sieci oraz budowę
urządzeń elektroenergetycznych prowadzo-
nn w uzgodnieniu z wiaŚcÎwym Zakładem
Energetycznym,
budowę liniowych Odcinków sloci Średniego
i niskiego napięcla w liniach rozgraniczają.
cych ulic,

lokalizacjo nowych stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV poza liniami rozgranlczalą•
cymi ulic, na toronach oznaczonych w planie
symbolem EE,

dla napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych 15 kV płan wyznaczo maksymalny za•
sięg strefy ochronnej po 6 m od w Obu
kierunkach,

zakaz lokalizowania budynków przeznaczo-
nych na pobyt stoły ludzi oraz innych funkcji
chronionych W strofie Określonej w pkt 5,
możliwość poprowadzenia unii elektroener-
gotycznych pod ziemią.

2. płan dopuszcza:

1) przebieg istniejących linii niskiogo napięcia
poza liniami rozgraniczającymi ulic, pod wa-
runklem zapewnienia służebności gruntowej
dla tej sieci.

2) lokalizacje stacji transformatorowych stu-
powych w liniach rozgranicza]qcych ullc,

3) realizacjo sieci transformatorowch jako
oblekły wbudowano w kubaturę budynku.

4) zmiane lokalizacji stacji transformatoro-

3. Zmiana lokalizacji stacli transformatorowych
Oraz lokalizacja dodatkowel stacji nie ujętej w
planie, nie wymaga zmiany ustaleń planu.

4. W przypadku przebudowy napowietrznych linii
elektroenergetycznych na kablowe. ich przenio-
sienia w linie rozgraniczaiace ulic oraz budowy
nowych linii podziemnych, przcsteią obowią-
zy,vaĆdotychczasowo ograniczenia wynikające
ze stref bezpieczeństwu linii,

Przebudowa linii elektroenergetycznych, 0 któ-5.

rej mowa w ust 4. wymaga zewarcia stosow-
nogo porozumienia i ustalenia warunków eks.

Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowiecklego Nr 163 - 33130 - Poz. 6450
 

2.

3.

obowiązek podłączenia każdej posesji do sieci
wodociągowej po jej rozbudowie.

doprowadzenie wody do posesji następować
będzie przez sukcesywnąrealizację sieci wodo-

ciągowej w oparciu o magistralę wodociągową
8280 mm w ulicy Granicznej, doprowadzającą
wodę ze stacji uzdatniania do sieci projektowa-

nej na terenie objętym planem i dałej, do spię-
cla z siecią istniejącą w Konstancinie-Jeziorniei

do Czarnowa.

8 29,

W zakresie kanalizacji sanitarnej plan ustala:

1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej na całym
obszarze dla odprowadzenia ścieków bytowych
i gospodarczych poza obszar objęty planem, do
oczyszczalni wskazanej przez właściwy Zakład

Gospodarki Komunalnej,

obowiązek podłączenia każdej posesji do sieci
kanalizacji sanitarnej po jej.rozbudowie,

odprowadzanie ścieków następować będzie
przez sukcesywnąreallzację sieci kanałów sani-

tarnych w osiedlu, w oparciu o kanał zbiorczy
w ul. Granicznej i przepompownię przy ul.
Wrzosowej.

$ 30.

W zakresie odprowadzenia wód opadowych plan
ustala:

1 częściowe wyposażenie obszaru w sieć miej-
skich kanałów deszczowych dla odprowadzania
wód opadowych I roztopowych 2 ulic, placów i
terenów przyległej zabudowy — do lokalnej
oczyszczalni wód deszczowych,

obowiązek uzyskania pozwolenia wodnopraw-

nego dla budowy oczyszczalni ścieków desz-
czowych i odprowadzania oczyszczonych ście-
ków deszczowych do rzeki Malej,

wyposażenie w sieć miejskich kanałów desz-
czowych ulic oznaczonych na rysunku planu
symbołami 1 KDZ, 2 KDL, 3 KDD, 4 KDL i 5 KDL,

dla ulic i ciągów pieszo — jezdnych, nie wymie-
nionych w ust, 3, plan dopuszcza, stosownie do

warunków lokalnych:

- odprowadzanie powierzchniowe przez
ukształtowanie profili ulic z maksymalnym
spadkiem w kierunku ulic wyposażonych w
kanalizację deszczową,

- stosowanie nawierzchni przepuszczalnych.

w terenach zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej przyległych do ulic nie wyposażonych w

kanały deszczowe plan dopuszcza:

- indywidualne rozwiązania dotyczące oczysz-
czania i odprowadzania ścieków deszczo-

wych, zgodne z przepisami szczególnymi.

531.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1. Plan ustala:

1) zasilanie w energię elektryczną z sieci na-
powietrzno — kablowej średniego (15 kV) i
niskiego napięcia,

2) rozbudowę I przebudowęsieci oraz budowę

urządzeń elektroenergetycznych prowadzo-
ną w uzgodnieniu z właściwym Zakładem
Energetycznym,

3) budowę liniowych odcinków sieci średniego

i niskiego napięcia w liniach rozgraniczają-

cych ulic,

4) łokalizacją nowych stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV poza liniami rozgraniczają-

cymiulic, na terenach oznaczonych w planie
symbołem EE,

5) dla napowietrznych linii elektroenergetycz-

nych 15 kV plan wyznacza maksymalny za-

sięg strefy ochronnej po 6 m ód osi w obu
kierunkach,

6) zakaz lokalizowania budynków przeznaczo-
nych na pobyt stały ludzi oraz innych funkcji
chronionych w strefie określonej w pkt 5,

7) możliwość poprowadzenia linii elektroener-
getycznych pod ziemią.

„ Plan dopuszcza:

1) przebieg istniejących linii niskiego napięcia

poza liniami rozgraniczającymiulic, pod wa-
runkiem zapewnienia służebności gruntowej
dla tej sieci,

2) lokalizacje stacji transformatorowych słu-
powych w liniach rozgraniczających ulic,

3) realizacje sieci transformatorowych jako
obiekty wbudowane w kubaturę budynku,

4) zmianę lokalizacji stacji transformatoro-
wych.

. Zmiana lokalizacji stacji transformatorowych
araz lokalizacja dodatkowej stacji nie ujętej w

planie, nie wymaga zmiany ustaleń planu.

. W przypadku przebudowy napowietrznychlinii

elektroenergetycznych na kablowe, ich przenie-
sienia w linie rozgraniczające ulic oraz budowy

nowych linii podziemnych, przestają obowią-
zywać dotychczasowe ograniczenia wynikające

zę stref bezpieczeństwalinii.

. Przebudowalinii elektroenergetycznych, o któ-
rej mowa w ust 4. wymaga zawarcia stosow-
nego porozumienia i ustalenia warunków eks-



Dziennik Urzędowy
WojewództwaMazowieckiegoNr 163

ploatacjl z właściwym Zakładem
nym.

s 32.

W zakresie zaopatrzenia w gaz:
l. Plan ustala:

-33131.

Energetycz-

2.

poz. 6450

2) Obsługę abonentów za pośrednictwem in.
dywldualnych przyłączy, na warunkach
określonych przez gestorów sieci.

Plan dopuszczaprzebiegkabli telefonicznych
podziemnych i telefonicznych Ilnii napowietrz-
nych poza liniami rozgraniczającymiulic, pod
Warunkiemzapewnienia służebnościgruntowej
dla teł sieci.

35.

1) zaopatrzeniow gaz ziemny do celów go.
spodarczych i grzewczych z istniejącejsieci
gazowej Średniego ciśnienia,

2) rozbudowęi przebudowęsieci gazowejna
warunkach określonych prZOZzarządcęsieci,

3) budowę sieci gazowej w liniach rozgranicza-
jących ulic, zgodnie z zasadamilokalizacji
gazociągów w ulicach, określonymi w Obo-
wiązującym rozporządzeniu w sprawie wa-
runkÓwtechnicznychjakim powinnyodpo-
władać sieci gazowe,

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej, loka-
lizację szafek gazowych (otwieranych na
zewnątrz Od Strony ulicy) w granicy ogro-
dzeń.

5) obowiązek realizacji ogrodzeń minimum
0,5m Od istniejących sieci gazowych,

6) obowiązekprzeniesieniaw pasdrogowypo-
za jezdnią, gazociągów, które w wyniku bu-
dowy lub rozbudowy drogi znajdą sle pod
jezdnią.

2. Plan dopuszcza na toronach zabudowy jedno-
rodzinnej przebieg gazociągów poza liniami
rozgraniczającymi ulic. pod warunkiem zapow-
nienia służebności gruntowej dla tej sieci.

3. Dostawa gazu ziemnego dla nowych Odbior-
będzie możliwa 0 ila spełnione zostaną

kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz
zawarto Odpowiednie porozumienia z Odbior-

4. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych
dróg należy zabezpieczyć istniejące gazociągi
przed uszkodzeniem przez ciężki sprzęt budow-
lany I samochody.

5 33.

Plan ustala zaopatrzenie w ciepło z lokalnych ŻrÓ•
det. bezpiecznych ekologicznie.

5 34.

W zakresiezaopatrzeniaw sieć telekomunikacyjną:
1. Plan ustała:

1) budowę sloci telekomunikacyjnej w miejscu
określonym w 5 27 ust. 2 na warunkach
określonych przez zarządcę drogi. w uzgod-
nienlu z właściwym gestorem Eleci,

Wzakresiegospodarkiodpadamistałymi:
1. Plan ustala:

1) usuwanie odpadów w ramach zorganizo-
wanego i o powszechnej dostępności ko-
munalnego systemu zbierania i usuwania
odpadów stałych.

2) zabezpieczeniomożliwości segregowania
odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie Z Obo-
wlązującyml przepisami szczególnymi oraz z
przepisamiprawa miejscowego.

36.

1. Plan ustala następującezasady dla
obszaruoblotego planem:
1) Dla nowych Inwestycji ustala sîę następują.

ce wskaźniki parkingowe;
a) dla zabudowy mieszkaniowej Jednoro-

dzinnej — min, 2 stanowiska na lokal
mieszkalny,

b) dla usług —mln. 3 stanowiska na
powierzchni użytkowej.

Rozdział VI
Ustalenia prze}śclowe i końcowe

37.

1. Ustala sie stawkę procentową jednorazowoî
pplaty (renty planistycznej), pobieranej w razie
zbycia nieruchomości, której warto" wzrosła w
związku z uchwolenlem niniejszego planu. w
wysokości 20%.
Oplata, o której mowa w ust. 1 będńo pobiera.2.

na w razie zbycia nieruchomoicl przed upły•
wem 5 lat od dnia w Życie niniejszego
planu.

5 38.

1. Wykonanie niniejszej uchyvaty powierza się
Burmistrzowi Gminy Konstancln-Jezlorna.

2, Uchwala w po upływie 14 dni Od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
lewództwe Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miolsklej:
Mariusz Dzierżavvski

Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 163

ploatacji z właściwym Zakładem Energetycz-
nym.

5 32.

W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1. Plan ustala:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów go-
spodarczych i grzewczych z istniejącej sieci
gazowej średniego ciśnienia,

2) rozbudowę i przebudowę sieci gazowej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci,

3) budowęsieci gazowej w liniach rozgranicza-

jących ulic, zgodnie z zasadami lokalizacji
gazociągów w ulicach, określonymi w obo-
wiązującym rozporządzeniu w sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpo-
wiadaćsieci gazowe,

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej, loka-
lizację szafek gazowych (otwieranych na
zewnątrz od strony ulicy) w granicy ogro-
dzeń,

5) obowiązek realizacji ogrodzeń minimum

0,5m od istniejących sieci gazowych,

6) obowiązek przeniesienia w pas drogowy po-
za jezdnią, gazociągów, które w wyniku bu-
dowy lub rozbudowy drogi znajdą się pod
jezdnią. |

2. Plan dopuszcza na terenach zabudowy jedno-

rodzinnej przebieg gazociągów poza liniami
rozgraniczającymi ulic, pod warunkiem zapew-
nienia stużebności gruntowej dla tej sieci.

3. Dostawa gazu ziemnego dla nowych odbior-
ców będzie możliwa o ile spełnione zostaną
kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz
zawarte odpowiednie porozumienia z odbkior-
cami.

4. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych
dróg należy zabezpieczyć istniejące gazociągi

przed uszkodzeniem przez ciężki sprzęt budow-
lany I samochody.

5 33.

Plan ustala zaopatrzenie w ciepło z łokalnych źró-
det, bezpiecznych ekologicznie.

$ 34,

W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

1. Płan ustala:

1) budowę sieci telekomunikacyjnej w miejscu
określonym w 527 ust. 2 na warunkach

określonych przez zarządcę drogi, w uzgod-

nieniu z właściwym gestorem sieci,

- 33131 - Poz. 6450

2) obsługę abonentów za pośrednictwem in-

dywidualnych  przylączy, na warunkach
określonych przez gestorów sieci.

2. Plan dopuszcza przebieg kabli telefonicznych
podziemnychi telefonicznych linii napowietrz-
nych poza liniami rozgraniczającymi ulic, pod
warunkiem zapewnienia służebności gruntowej
dla tej sieci.

5 35.

W zakresie gospodarki odpadamistałymi:

1. Plan ustala:

1) usuwanie odpadów w ramach zorganizo-
wanego i o powszechnej dostępności ko-
munalnego systemu zbierania i usuwania
odpadów stałych,

2) zabezpieczenie moźliwości segregowania
odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi oraz z
przepisami prawa miejscowego.

5 36.

1. Plan ustala następujące zasady parkowania dla

obszaru objętego planem: |

1) Dla nowych inwestycji ustala się następują-
ce wskaźniki parkingowe;

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - min. 2 stanowiska na lokal

mieszkalny,

b) dla usług = min. 3 stanowiska na 100m?
powierzchni użytkowej.

Rozdział VI
Ustalenia przejściowe i końcowe

8 37.

1. Ustala się stawkę procentową jednorazowej

opłaty (renty planistycznej), pobieranej w razie
zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w
związku z uchwaleniem niniejszego planu, w
wysokości 20%,

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 będzie pobiera-
na w razie zbycia nieruchomości przed upły-

wem 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego
planu.

5 38.

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Gminy Konstancin -Jeziorna.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

2

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mariusz Dzierżawski



Dziennik Urzędowy
WolewództwaMazowieckiegoNr163 33132- poz. 6450Dziennik Urzędowy

Województwa Mazowieckiego Nr 163 - 33132 - | Poz. 6450
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