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ZARZĄDZENIE WOJEWODY

1472 — nr 109 z dnia 29 marca 2007r.w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gmb
„ 10135

UCHWAŁY RAD GMIN:

1473 — uchwala nr Rady Miejskiej Konstancin•Jezlorna z dnia 29 stycznia
2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa

10136

1474 — uchwala nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia I lutego w spra•
wie uchwalenia budżetu gminy Wyszków na rok „ 10160

1475 — nr WIW2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 6 lutego 2007r. w spra-
wie nadania nazwy „ . — 10193

1476 — uchwala nr IV/14/07 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 stycznia 2007r. zmie-
niająca uchwale w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących mie-
nie 10195

1477 — uchwala nr V/24ł2007 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie
uchwalenia preliminarza "datków z Gminnego programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy 10195

1478 — uchwala nr V/2W2007 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 6 lutego 2007r, w sprawie
określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komu.
nalnych od wlaicicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływown,'ch i transportu nieczystości 10198

1479 — uchwala nr IV/1/2007Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 stycznia 2007r. uchylająca
uchwały w sprawie ustalenia wysokoici opłat „ „ 10198

uchwala nr IV,'W2007Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie
n"ania nazwy „Sezamkowa" drodze wewnętrznej położonej we wsi 10199

101 — uchwala nr IV/W2007Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Nieporęt na pro-
wadzenie przedszkoli niepublicznych na terenie gminy 10201

uchwala nr 25N/07 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie uchyle-
nia uchwały nr 60'XlVt92 Rady Gminy w Bulkowdez dnia 23 marca 1992r.w spra-
Wie utworzenia nowego sołectwa 0 nazwie „Bulkowo•Osiedle" 10203

103 — uchwala nr Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 lutego 2007r.w sprawie zmiany
uchwały nr 166/XXVIIl/94 Rady Gminy w Bulkowie z dnia 14 kwietnia 1994r.
w sprawie ustalenia nazevmictwa ulic w miejscowości 10203

104 — uchwala nr V/12/07 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 1 'ułogo 2007r. w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2007 10204

— uchwala nr Rady Gminy w Wolanowie z dnia I lutego 2007r. w sprawio
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 „ 10204
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— uchwala nr IV/21/07RadyGminyWieczfniaKościelnaz dnia 31 Stycznia20071
wspraweuchwaleniabudżetugminyWieczfniaKościelnana 10206
uchwala nr IV/23j07RadyGminyWieczfniaKościelnaz dnia 31 stycznia2007r.107 —
wsprawieustaleniakryteriówi trybuprzyznawanianagróddlanauczycieliszkól

10223naterenie gminy Wieczfnia

uchwalanr IW24/07RadyGminyWieczfniaKościelnaz dnia31 stycznia2007r.140 —
w sprawiezmianyGminnejStrategiiRozwiazywaniaProblemówSpołecznychdla

10226Gminy Wieczfnia

— uchwalanr V/1W07RadyGminyKlembówz dnia 16stycznia2007r.w sprawie
10227zmian w budżecie gminy Klembów na 2007

— uchwalanr IV/13/06RadyGminyKlembówz dnia 29grudnia20061w sprawie
zaciągnięcia pożyczkinaprefinansowaniewBankuGospodarstwaKrajowego 10230

— uchwalanr IV/W06RadyGminyKlembówz dnia 29grudnia2006r.w sprawie1491
10230zmian w budżecie gminy Klembów na 2006

uchwalanr RadyGminyKlembówz dnia29 grudnia2006r.w sprawie
„ 10235uchwaleniabudżetugminyKlembówna rok

POROZUMIENIA:

—porozumieniezdnia22stycznia2007r.zawartepomiędzypowiatemWęgrowskim103
aMiastemSiedlcew sprawiepowierzeniazadańzzakresuoświatypolegających
naprzeprowadzeniu zajęćteoretycznychprzedmiotówzawodowychdlauczniów
klaswielozawodowychZespołuSzkólPonadgimnazjalnychim. Jana Kochanow-
swegowWęgrowie,ZespołuSzkólPonadgimnazjalnychw SadownemorazZa•
sadniczejSzkotyZawodowejwOstrówkuwokresiestyczeń—czerwiec2007roku„. 10253
aneksnr 9/2007do porozumieniazawartegow dniu 30 marca1998r.pomiędzy1494 —
WojewodąRadomskim ZarządPowiatuGrójeckiego)aBurmistrzemGrój-

10255

— aneksnr 10/2007do porozumieniazawartegow dniu 30marca1998r.pomiędzy
WojewodąRadomskim(obecnieZarządpowiatuGrójeckiego)aBurmistrzemWar.

10255

aneksnr9/2007doporozumieniaîzawartegow dniu30marca1998r.pomiędzy106 —
WojewodaRadomskim(obecnieZarządpowiatuGrójeckiego)aBurmistrzemNo-

10256
wego

aneksnr 9/2007do porozumieniazawartegow dniu 30marca1998r.pomiędzy107 —
WojewodąRadomskim(obecnieZarządPowiatuGrójeckiego)aBurmistrzemMCV

. 10257

porozumieniezawartew dniu7 marca2007r.pomiędzyMiastemNowyDwór
MazowieckiaZarządempowiatu 10257
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UCHWALA Nr

RADYMIEJSKIEJKONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 29 stycznia 2007 r.

w"rawle mi*cowegoplanuzagospodarowanleprzestrzennego
Napodstawieart.18ust.2 pkt5 ustawyzdnia

8 marca1990r.0 samorządziegminnym Dz.lJ,
z 2001r. Nr 142,poz. 1591z późn. zm) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r, 0 planowa-
niu I zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.u. Nr
80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r,o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004r.
Nr 121,poz.1266z późn.zm.),w celu wykonania
uchwały nr 70,01/5/2003RadyMiejskiej Konstan-
cin.Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie
przystąpieniado sporządzeniamiejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Turowice, zmienionej uchwalą nr 241/1V/W2004
Rady MiejskiejKonstancin-Jeziornaz dnia 4 pai-
dzlernika 2004r., po stwierdzeniu zgodności z za-
pisaml Studium uwarunkowańi kierunkówzago-
spodarowania przestrzennegomiasta i gminy
Konstancin Jeziorna zatwierdzonym uchwalą nr
97/111/17/99 Rady Miejskiej Konstancin. Jeziorna z
dnia 27 grudnia 1999r.,RadaMiejska Konstancin.
Jeziorna postanawia, co następuje:

Dział I
Przepisy ogólno

Rozdział 1
ZakresObowiązywania

Uchwala miejscowyplanzagospodarowa-
przestrzennego sołectwa Turowice zwany

dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni Około
142ha,zgodnyz granicamiadministracyjnymi
sołectwa Turowice.

3. Granicaplanu określonazostałana rysunku
plonu.

. Rysunekplanuw skali stanowiącyza-
taczniknr 1do uchwałyJestjej integralną
{clą.

2. Rozstrzygnięcieo sposobie rozpatrzenia
do projektu planu stanowi załączniknr 2 do
uchwały.
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3. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych
gminy Oraz zasadach ich finansowania stanowi
załącznik nr 3 do uchwały.

2.
4. Ustalenia planu obowiązują na obszarze

znaczonym granicami planu.

1. Następująceoznaczeniagraficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice planu,

2) linie rozgraniczającetereny 0 różnym SPO-
sobie zagospodarowanie,

3) obowiązująceIlniezabudowy,
4) nieprzekraczalnelinie zabudowy,
5) granica strefy „W" ochrony konserwator.

sklei stanowisk archeologicznych,
6) ścieżki rowerowe,

7) zespoły zieleni o charakterze zieleni
cyjnej lub funkcji krajobrazowej,

8) granicazasięguurządzeńmelioracjiszczo-
gólowych,

9) symboleprzeznaczeniaterenówfunkcjonal-
nych: MNIJ-1, MNU.2, U, R-1,R.2, zp, KD-I,
KD-2, 03, KD-4, KD.5, KDW.

2. Następująceoznaczeniagraficzne na rysunku
planu Sąoznaczeniami0 charakterzepostulo-
wanym lub informacyjnym:

1) proponowane podziały na dziatki budowla.

2) proponowane linie rozgraniczającedróg
poza obszarem planu - nio będące ustale-
hiem planu,

3) granice administracyjne sołectwa Turowice.

3. Liniowe oznaczenie graficzne wyznaczające
granice strefy „W" ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych, biegnące na ry-
sunku planu wzdłuż linii podziałów geodezyj-
nych lub linii rozgraniczających należy trakto-
wać JakoOznaczenie biegnące po tych liniach.

54.

Plan nie określa następującychelementów zago•
spodarowenia przestrzennego:

1. Wymagań wynikających z potrzeby kształto-
wania obszarów przestrzeni publicznych, po.
nieważ w obszarze planu nie występują obsza-
ry 0 szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców,poprawy jakości Ich Ży-

Poz. 1473

cła i sprzyjającenawiązmaniu kontaktówspo-
tocznych, wskazane w studium uwarunkowań i
kierunkówzagospodarowaniaprzestrzennego
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
Granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającychochronie, ustalo-
nych na podstawieprzepisówodrębnychdoły.
czacych terenów górniczych, a także narażo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za.
grożonych osuwaniem się mas ziemnych, po-
nieważ nie występują takie tereny w granicach
planu.

55.

Ilekroć w przepisachniniejszej uchwałyJest rno•

1)

2)

3)

4)

6)

6)

7)

terenie —należy przez to rozumieć teren funk-
cjonalny, dla którego obowiązują ustalenia
planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi,
Orazokreślony symbolem terenu zgodnie z
rysunkiem planu,

symbolu przeznaczenia—należyprzezto ro-
zumieĆsymbol terenu określony odpowied-
nio symbolom literowym bądź literowo.
cyfrowym w zależności Od specyfiki zago-
spodarowania, określający przeznaczenie te.
renu,

numerze porządkowym terenu —należy przez
to rozumiećnumer widniejący przedsymbo-
lem przeznaczenia,przypisanyw celu jedno.
znacznejidentyfikacji terenuw Obszarzeobję-
tym granicami planu,

klasie drogi rozumie się przez to przypo-
rządkowanie drodze odpowiednich parame-
trów technicznych,wynikającychz cechfunk-
cjonalnych,
usługach —należy przez to rozumieć wszelkie
budynki lub budowle, które w całości lub w
częścisłużądo działalności,której celemjest
zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwa-
rzanie bezpośrednio metodami przemysło-
wymi dóbr materialnych,

usługach uciążliwych rozumie sie przez to
usługi związane z przedsięwzięciami mogą-
cyml znacząco Oddziaływać na środowisko
Wnŕrnagajace obligatoryjnie sporządzenia ra-
portu oddziaływania przodsięwzlęcia na iro-
dowisko lub dla których obowiązeksporzą-
dzenia raportu może być wymagany na pod.
stawie przepisów odrębnych,
usługach nieuciążliwych . rozumie się przez
to usługi nie związane z przedsięwzięciami
mogącymi znacząco Oddziaływać na środo.
wisko wymagającymi obligatoryjnie sporzą-
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8)

9)

dzenia raportu oddziaływanie przedsięwzięcia
na środowisko lub dla których obowiązek
sporządzenia raportu może być wymagany
na podstawie przepisów odrębnych,

usługach nieuciążliwych towarzyszących -
należy przez to rozumieć usługi z zakresu
handlu detalicznego, gastronomii i rzemiosła,
których celem jest zaspokajanie podstawo.
wych potrzeb miejscowej ludności, a które
nie swtwarzaja bezpośrednio metodami
przemysłowymi dóbr materialnych i nie po•
woduje nadmiernej generacji ruchu oraz nio
s. związane z przedsięwzięciami mogącymi
znaczącoOddziaływać na środowisko wyme-
gającymi sporządzenia raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko lub dla któ-
rych obowiązek sporządzenia raportu może
być Wymaganyna podstawie przepisówOd.
rębnych,

nieprzekraczalnej linii zabudowy — należy
przez to rozumieć linie mznaczoną na rysun-
ku planu, poza którą nie wolno ',wprowadzać
płaszczyznyelewacji noworoalizowanych bu-
dyn ków,

10138-

16)

16)

17)

18)

Poz. 1473

wymianę informacji, n10 będące oczyszczał.
niemi 'cieków, stacjami redukcyjnymi gazu,
głównymi punktami zasilania, stacjami
uzdatniania wody lub wieżami telekomuniko-
cyjnyml,

gromadzeniu odpadów —rozumie się przezto
czasowe przetrzymywanie odpadów do czasu
usunięcia ich przezodpowiednie jednostki,
składowaniu odpadów —rozumie się przezto
bkalizację miejsc lub obiektów nie związa-
nych z gromadzeniemodpadów a służących
ich docelowemuprzetrzymywaniu.
zieleni gminnej - rozumiesłę przezto zespoły
roślinności spełniajuce cele wypoczynkowo,
zdrowotne, dydaktyczno - wychowawcze i es-
tetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce,
zieleń na plecach,ulicach,zieleń Izolacyjnąz
wyłączeniem terenów Ogrodów działkowych,
Szkodliwym Oddziaływaniu na Środowisko —
naleźy przez to rozumieć wszelkie przekracza-
jące dopuszczalne wielkości oddziaływania
na Środowisko w szczególności dotycząco
wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowa-
nie' Orazzanieczyszczeniapowietrza, gleby.
wód powierzchniowychi podziemnych.

56,

10) obowiązującejlinii zabudowy—należy przez
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku
planu, poza którą nie wolno wyprowadzać
noworealizowanych budynków oraz wzdłuż
której trzebasytuowaćjedną z elewacjiobiek-
tu,

11) wskainiku Intensywnościzabudowy,w skró-
cie wiz. —należy przez to rozumieć maksy-
malną lub minimalne wartość stosunku po.
wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji
nadziemnychwszystkich budynków istnieją.
cych i lokalizowanych na danej działce bu-
dowlanej do powierzchni całkowitej działki,

12) urządzeniupomocniczym—należy przez to
rozumieć wyposażenie techniczne dróg,
miejsca parkingowe, 5 także oznakowanie
służąceorganizacjiruchu drogowego, ekrany
akustyczne,urządzenia ochrony przeciwpoża-
rowej i Obrony cywilnej, urządzenia sfużuce
informacji o terenie a także ogólnodostępne
stacje telefoniczne,

13) uciążliwo" należy przez to rozumieć dzia-
lalność uznaną za uciążliwą lub ponadnorma-
tywną wg obowiązujących norm i przepisów
odrębnych,

14) obiekcie podstawowej Obsługi technicznej
gminy —należy przez to rozumieć Obiekty bu-
dowlane oraz urządzenia służąco do odpro-
wadzanîa Ścieków, dostarczania wody, ciepła,
energii elektrycznej, gazu lub umożliwiające

. Każde ustalenie Określone dla terenu oznaczo-
nego symbolem przeznaczenia jest Obowiązu-
Jacadla wszystkichterenówoznaczonychtym
samym symbolem przeznaczenia.

Warunki zabudowy i zagospodarowania po-2.

szczególnychdziałek należy określać według
ustaleń szczegółowych, o których mowa w
dzialeIIIw stosunkudo terenówwyznaczonych
liniami rozgraniczającymi z uwzględnieniem
ustaleń Ogólnych, 0 których mowa w dziale II.

Ustalenia ogólne
Rozdział 2

Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania,
zagospodarowania I zabudowy obszaru

objętego ustaleniami planu

Wszelka zabudowa i zagospodarowanie terenu
pod względem funkcjonalnym i przestrzennym
powinna uwzględniać:

1) Wymaganiaładu przestrzennego,urbanistyki i
architektury,

2) walory architektoniczne krajobrazowe,
3) wymagania ochrony przyrody,
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4) wymagania ochrony środowiska, zdrowia oraz
bezpieczeństwa ludzi i mienie,

5) wymaganiaochronydziedzictwakulturowegoi
dóbr kultury,

6) walory ekonomiczneprzestrzenii prawowla-
snoścl,

7) potrzebyobronności I bezpieczeństwapań.
stwa,

8) wymagania przepisów Odrębnychi norm pol•
skich, w szczególności dotyczących określenia
odległości i warunków usytuowania elemen-
łów zagospodarowaniaterenu, w tym między
innymi:

a) warunków technicznychjakim powinny Od•
powiadać budynki i ich usytuowanie,

b) warunkówtechnicznychjakimpowinnyOd.
powiadać drogi publiczne i ich usytuowa-
nie.

1. Tereny funkcjonalne w ramach jednego prze.
znaczeniawyznaczasię liniami rozgraniczają-
Cymizgodniez rysunkiemplanui Oznaczasle
odpowiednio symbolami przeznaczenie litero.
wymi i literowo•cytrowyrni w zależności Od
specyfiki zagospodarowania Oraz numerem
porządkowym terenu.

2. Ustala się następujące przeznaczenie toronów
funkcjonalnych:

10139-

7)

9)

10)

11)

12)
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tereny oznaczone symbolami przeznacze-
nia KD-I to tereny poszerzeń dróg pu-
blicznych spozaobszaru planu,
tereny oznaczone symbolami przeznacze-
nia KD-2to tereny dróg publicznychklasy
drogi lokalnej,

tereny oznaczone symbolami przeznacz..
nia KD-3to tereny dróg publicznychklasy
drogi dojazdowej,
tereny Oznaczone symbolami przeznacze-
nia KD.4i KD.5to toronydróg publicznych
klasy drogi dojazdowej wyposażonej w
ścieżkę rowerową,
tereny oznaczone symbolami przeznaczo-
nia KDWto terenydróg wewnętrznych.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

tereny oznaczone symbolami przeznaczo-
nia MNIJ-1 to tereny zabudov,n,'mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami nio-
uciążliwymi towarzyszącymi,

tereny oznaczone symbolami przeznacze-
nia MNIJ-2 to tereny zabudow,' mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami nio-
uciążliwymi towarzyszącymi oraz zabudo-
wy zagrodowej,

torony oznaczone symbolami przeznacze-
nie U to tereny zabudowy usługowej,
przetwórstwa, rzemiosła i wytwórczości,
tereny symbolami przeznaczo-
nia R-1 to tereny rolnicze bez prawa zabu-
dowy,

tereny oznaczone symbolami przeznacze-
nia to tereny rolnicze bez prawa zabu-
dowy z zadrzewieniami,

tereny oznaczone symbolami przeznacze-
nla ZPto tereny zieleni urządzonej,

3. Cechy szczególne terenów wyróżnionych w
ramach tego samego przeznaczeniaokreślone
są w przepisach szczegółowych planu.

Następujące,niezbędnedla prawidłowegofunk-
cjonowaniasołectwaobiektyi urządzenia:Obiekty
obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa
państwa,zieleńgminną,ciągipieszo-iezdne,ciągl
piesze, Ścieżki rowerowe można realizować na
każdym terenie funkcjonalnym z wyłączeniem
terenów R-1,IR-2 12R-2w sposóbzgodnyz usta-
leniami planu z zakresu warunków, zasad i stan-
dardów ksztahtowaniazabudowy, przepisamiod-
rębnymi i zasadamiwspółżyciaspołecznego.

s 10.

1. Plan wyznacza jako torony przeznaczono do
realizacji celów publicznych torony dróg pu-
blicznychoznaczonesymbolami przeznaczenia
od IKD.I do 901, KO-2,od IKD-3do 5KD.3,
IKD-4, 2KD.4 i KO-5oraz teren zieleni urządzo-
nej oznaczony symbolem przeznaczeniaZP.

2, Na całym obszarze objtym planem dopuszcza
lokalizacjęwszelkichzadańsłużącychreali-

zacli celów publicznych. Ich realizacjana po-
szczególnych terenach funkcjonalnych musi
być zgodna z ustaleniami szczegółowymi w za-
kresie warunków, zasad i standardów kształ-
towania zabudovvy, zagospodarowania terenu
oraz podzlelu na dziatki.

S 11.

. Plen wyznacza tereny o cechach przestrzeni
publicznej wymagająco podwyższonychstan-
dardów przestrzennych.

2. Jako tereny o którychmowa w ustępie1uzna.
je się;
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1) strefy w obszarzeplanu skrzyżowańdróg
publicznych, których poszerzenia oznaczono
symbolami przeznaczenia Od IKD.I do 9KD.
1 z pozostałymi drogami publicznymi Wy.
znaczonymi w planie,

2) teren zieleni urządzonejoznaczonysymbo-
lem przeznaczenia ZP.

3. Naterenacho cechachprzestrzenipublicznej:
1) nakazujesię podporządkowaniazagospoda-

rowanie szczególnym cechom tych miejsc,
2) nakazujesię segregacjeruchu poprzezCZY-

telnoŚĆ założen Ja.

3) zalecasię stosowaniew zagospodarowaniu
terenów systemów informacyjnych podkre-
Mającychwalory miejsce.

s 12.

Plan okreśta zasady rozmieszczania reklam zna.
ków informacyjnycho pow. przekraczajucej0,2m2
w formie wolnostojących trwała związanych z
gruntenn urządzeń lub umieszczanych na budyn-
kach:

• 10140-

8)

9)

10)

11)

12)

Poz. 1473

dopuszcza sie lokalizację reklam i znaków
informacyjno-plestycznych w powiązaniu z
elementami malej architektury,
dopuszcza się reklamy na budynkach usytu-
owane w sposób nie zakłócającykompozycji
architektonicznej elewacji,
reklamy wolnostojące muszą być wkompo-
nowane w Otoczenie,

budynki, na których mogą być montowane
reklamy muszą być zaprojektowane z
uwzględnieniemmiejsca, powierzchni I spo-
Sobu montażu tych reklam,

nakazuje się utrzymanio tablic i urządzeń
reklarnc»wch we właściwym stanle technicz-
nym i zapewnienie,estetycznego,zgodnegoz
dobrym obyczajem wyglądu obiektu i oto-
czenia.

Rozdział 3
ustalenia ogólne dla toronów i obiektów

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wyklucza się umieszczanie reklam w strefie
jezdnidróg publicznych.Zasięgtej strefy,to
pas terenu Obejmujący jezdnie wraz z tere-
nem położonym po obu stronach na zo-
wnątrz jezdni po 4m od krawężnika dla ullc
dróg publicznych,

wyklucza się umieszczanie reklam w miej.
scach i w sposób zastrzeżony dla znaków
drogowych lub w sposób utrudniający ich
odczytanie,

wyklucza się umieszczanie reklam i znaków
informacyjnych na drzewach, obiektachWy-
posażeniaulic, Orazobiektach infrastruktury
technicznej,

lokalizacjareklamw liniach rozgraniczających
dróg wymagauzgodnieniaz ich zarządcą,
wyklucza się umieszczanie reklam na terenie
oznaczonyrn symbolem ZP,

tablice I urządzenia reklamowe lokalizowane
w liniach rozgraniczających terenów dróg
publicznych nie mogą mieć więcej niż 5m

podlegającychochroniezewzględunaoctwonę
dziedzictwakulturowego

s 13.

1. plan wyznaczastrefy „W" ochronykonserwa-
torskiej zabytków archeologicznych(stanowi.
skaarcheologicznenr ew. AZP 61-68/1,2, 24),
Określonegranicą na rysunku planu i oznaczo-
ne numerami 61-68.11,61-68/2, 61-68/24.

2. W Obrębie strof „W" plen ustala:
1) Obowiązekuzyskania przez inwestora, Od

2)

3)

4)7) tablice i urządzenia reklamowe lokalizowane
na terenach funkcjonalnych nie mogą być
wyższe niż wysokość dopuszcza'nej zabudo-
Wy, z wyjątkiem mesztów na terenach Ozna-
czonych symbolom przeznaczenia od 1IJ do

wojewódzkiego konserwatora zabytków —
przed wydaniem pozwolenia na budowo lub
zgłoszeniem właściwemu organowi
uzgodnienia wszelkich planowanych budów
Oblektów budowlanych, wiążących sie z
wykonywaniempracziemnych,
obowiązek uzgadniania z wojewódzkim
konserwatorem zabytków poszukiwania,
rozpoznania i wydobywania kopalin oraz
budowy urządzeńwodnych i regulacji wód,
Obowiązek przeprowadzenia (na koszt oso-
by fizycznej lub jednostki organizacyjnej
zamierzającej finansować roboty budowla-
nel badań archeologicznychoraz wykona-
nia ich dokumentacji,
przed rozpoczęciem badań archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od woje.
wódzkiego konserwatorazabytków pozwo-
lenia na ich prowadzenie.
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Rozdział 4
ogólne dla i oMektÓw

podlegającychochroniozewzględu nawymaga•
nia przyrodnicze oraz wymagania ochrony
Środowbka, zdrowia i bozpbaoństwa ludzi

5 14.

Ustala następujące zasady kształtowania i
ochrony zieleni gminnej:

1) należy dążyć do zachowania istniejącego
drzewostanu,

2) należywprowadzać roślinno" zgodnązsiedli.
skiern, w tym również na tereny czasowo nie.
zagospodarowane,

3) w celu odtworzenia wartości przyrodniczychi
użytkowych na terenach wykazującychcechy
degradacji spowodowanej nieprawidłowym
użytkowaniem, należy prowadzić dzla'ania o
charakterze rekultywacyjnym.

5 15.

1. Na Obszarzeplanu Obowiązująpostanowienia
aktualnego Statutu uzdrowiska Konstancin.
Jeziorna.

2. W celu zmniejszenia uciążliwości terenów ko-
munikacji, podwyższenia standardów krajobra-
zowych oraz utrzymanialokalnychkorytarzy
ekologicznychplan wskazujelokalizacjęzespo-
łów zieleni o charakterzezieleni izolacyjnej'ub
funkcji krajobrazowej,

3. W miejscach,w których wskazano lokalizacje
zespołówzieleni izolacyjnejlub zieleni0 funkcji
krajobrazowejplan ustołe nastQpuJQcenakazyi
zakazy:

1) nakazuje się bezwzględne zachowanie Ist-
niejącego drzewostanu,

2) zagospodarowanieterenu przy zespołacho
charakterze liniowym musi umożliwiać mi-
grację zwierząt,

3) nakazujesię uwzględnianiozespołówzieleni
w projektach zagospodarowania nowych
inwestycji poprzez uzupełnienie istniejących
zespołów oraz tworzenie nowych.

s 16,

1. Zabrania się realizacji inwestycji, których uciąż-
liwość —w tym standardy jakości powietrza i
poziom hałasu —wykracza poza granice terenu
do którego inwestor posiada tytuł prawny.

2. W celu ochrony Środowiska, prawidłowego
gospodarowania zasobami przyrody, ochrony
gruntów rolnych i leśnych oraz zachowania
zdrowia I bezpieczeństwa ludzi, ustala siQ,Że

Poz. 1473

lokalizacjowszystkichobiektów0 wysokości50
m nad poziom terenu i wyższych,maszty i an-
tony TV i radiowe oraz stacje telefonii komór.
kowej, elektrownie wiatrowe na obszarzepla-
nu, wymagają każdorazowej konsultacji z Sze-
fostwem InfrastrukturySil PowietrznychRP.

5 17.

Zasięg występowania urządzeńmelioracji Szcze-
gólowych "znaczo granica na rysunku planu. W
celu ochrony urządzeńmelioracji ustalasię nast.
puiące nakazy i zakazy:
1) nakazuje się wydzielenie wzdłuż rowów

racyjnych nie Ogrodzonych pasów technicz-
nych o szerokoici minimum 3mumożliwiającej
dostęp do rowów w stopniu wystarczającym
do ich eksploatacji,

2) bezwzględniezakazujesie odprowadzaniado
rowów Ściekówz kanalizacjisanitarneji innych
zanieczyszczeńpoza Ściekamideszczowymiw
miejscach, gdzie rowy zostały przystosowane
do celów komunalnych,

3) w projektachinwestycjiwchodzącychw kolizję
z urządzeniamimelioracji lub lokalizowanych
w ich bezpośrednimsąsiedztwienależyprzyiąĆ
jako nadrzędny cel zachowanie drożności
urządzeń melioracji,

4) zakazujesię ujmowania wody z urządzeńme-
lioracji wodnych,

5) rowy młelloracyjneprzebiegająceprzez teren
opracowania należy zachować, a zabudowania
lokalizować w odległości minimum 3m od ich
górnych skarp. Opiniowania w Inspektoracie
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych, na etapie projektu zagospodarowa-
nie działki, wymagają projekty następujących
inwestycji, realizowanychw zasięguwystępo-
wania urządzeńmelioracji szczegółowych:
a) zabudowy,

b) zmiany trasy, przekryciabądź likwidacji cle-
ków melioracyjnych, Oraz wznoszenia bu-
dowll komunikacyjnych,

c) prowadzenia inwestycji liniowych w terenie
zmeliorowanym,

d) odprowadzenia 'cieków deszczowych z
dróg o utwardzonej nawierzchni.

Rozdział 5
Ogólne zasady w zakresie
Obskłgi

5 18.

Podstawową sieć komunikacji drogowej tworzą
drogi publiczne,wyznaczonoliniami rozgranicza.
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jącymi i Oznaczone następującymi symbolami
przeznaczenia KD.2, od IKD.3 do 5KD.3, IKD.4,
2KD-4 i KD-5 oraz drogi których poszerzenio ozna-
czone symbolem od IKD-I do 9KD-1 znoJdujasię
w obszarze planu.

s 19.

Ustala się następujące zasady powiązań układu
podstawowego sieci komunikacji drogowej wy-
znaczonej w planie z zewnętrznym układom ko-
munikacyinym•.

1) lokalny układ komunikacji sołectwa Turowice
ma być połączony z zewnętrznym poprzez dro-
gi. których poszerzenia znajdują sie w Obszarze
planu oznaczone symbolem Od IKD-I do 90
1 oraz poprzez drogi 0-2,

2) ruch generowany na obszarze planu winien
mieć połączenie w kierunku:

a) południowo-zachodnimdo układu dróg kra.
'owych przez Baniochę drogami powiato-
Wymi,

b) południowym do układu dróg wojewódz-
kich drogą przezGórę-Kalwarię,

c) północnym do układu dróg wojewódzkich
drogą przez Konstancin—Jezi0rna.

s 20.

Jako uzupełniającąsiećkomunikacjiustalasîę:
1) tereny dróg wewnętrznych istniejących i wy.

znaczanych w zależności od potrzeb w ramach
zagospodarowywanie terenów funkcjonalnych
w trakcie realizacji planu. Wydzielanie dróg
wewnętrznych musi być zgodne z ustaleniami
planu i przepisami odrębnymi,

2) przebiegścieżekrowerowych oznaczonychna
rysunku planu oraz innych w zależności od po.
trzeb. W zagospodarowaniu terenów, przez
które przebiega ścieżka rowerowe oznaczona
na rysunku planu, bezwzględnie należy przo-
widzieć miejsce pod jej realizację.

s 21.

Plan ustala następujące zasady parkowania dla
Obszaru objętego planem:

1) potrzeby parkingowe dla istniejących i projek-
towanych inwestycji należy realizować
nie na terenie własnej działki,

2) dla funkcji usługowych należy zepewniĆmiej-
sca parkingowe w ilości nie mniejszej niż naj-
większa licżbawynikająca z jednego z następu-
jących wskaźników:

e) 3 miejscaparkingowena SOm2powierzchni
użytkowej usług,

10142. Poz. 1473

b) 3 miejsca parkingowe na każdych 10 za.
trudnionych,

c) 1 miejsceparkingowena 10m2powierzchni
użytkowe' handlu,

d) 3 miejscaparkingowena 10miejscw oblek-
łach gastronomii,

3) dla zabudowymieszkaniowejtrzebazapewnić
minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal
mieszkalny,

4) w przypadkuvwdzielaniamiejsc parkingowych
nadziałkachz zabudowąistniejącąw dniu wej-
Ścia w życie planu dopuszcza Obniżenie
wskaźników 0 50%.

Rozdział 6
Ogólne zasady w zakresie

infrastruktury
s 22.

Wszystkieobiekty i urządzeniaobsługi technicz-
noj, a w szczególnościwodno-kanalizacyjne,elek-
troenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepłowni.
cze, gazownicze, w tym obiekty lokalizowano na
terenach funkcjonalnych należy realizowaćzgod-
niez przepisamiodrębnymi orazzopracowaniami
dotyczącymirozwojugminnej infrastrukturytech-
nicznej sporządzanymi przez Burmistrza Gminy
Konstancin.Jeziorna, jeżeli takie opracowania
zostały sporządzone.

s 23.

l, Sieci infrastruktury techniczne/powinny byćw
miarę możliwości prowadzone przez tereny
przeznaczone na cele publiczne, w szczególno-
Ściprzezterenydróg publicznychOrazprzezte-
reny dróg wewnętrznych,

2. Realizacjasieci i urządzeńinfrastruktury tech-
nicznejna terenachdróg publicznychwymaga
uzgodnieniazzarządcamitych dróg.

3. W uzasadnionychprzypadkachdopuszczasię
realizację sieci infrastruktury technicznej poza
terenamiprzeznaczonyminacelepubliczne.

4. Realizację stacji bazowrych telefonii komórko-
woj, spełniających wymagania przepisów od-
rębnych dopuszcza się na następujących tere-
nach funkcjonalnych:
1) na terenach oznaczonych symbolem od

IMNU-1 do 7MNU-1 - pod warunkiem,
stacja nie wymaga budowy masztu i bodzio
zlokalizowana na istniejącym Obiekcie bu-
dowlanym,

2) na terenach oznaczonychsymbolem IU do
31.1—lacznle z masztami i innymi konstruk-
cjami służącymi wyniesieniu.
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s 24.

W takreslezaopatrzeniaw wodę ustalasię:
1) zaopatrzeniew wodę Odbywaćsię będziesio-

cłami magistralnymi w oparciu o istniejące
ujęcie wody SUW „Borowina" lub w oparciu o
inne ujęcia wskazaneprzez właściwy Zakład
Gospodarki Komunalnej,

2) wszystkie dziatki budowlane i budynki muszą
posiadać przyłączewodociągowe umożliwiają-
Cepobór wody zgodny z funkcją i sposobem
zagospodarowania.

5 25.

W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo ko-
munalnych I wód opadowych ustala sic:
l) Ścieki sanitarne odprowadzane będą siecią

kanalizacjido Oczyszczalniściekówwskazanej
przez właściwy Zakład Gospodarki Komunal-
nej,

2) wszystkie budynki oraz działki budowlane mu.
sza posiadać przyłącze kanalizacyjne umożli-
wiejąceodprowadzenieściekówsanitarnychw
Stopniu wystarczającymdla obsługi funkcji
sposobu zagospodarowaniai zabudowydziab
ki. Dopuszczasię wyłączniedla Inwestycjire-
alizowanychna działkachzabudowanychprzed
wejściem w Życie planu stosowanie szcze'nych
zbiorników bezodpływowych do Czasurealiza-
cji sieci kanalizacyjnej. Zbiorniki te musza być
zlikwidowane po wybudowaniu sieci kanaliza-
cylnej,

3) odprowadzenie Wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych, podjazdów i parkingów o pow.
poniżej50m2- bezpośredniodo gruntu,pod
warunkiem zagospodarowania wód opado-
wych w granicach nieruchomości,

4) zrzuty wód opadowych z nawierzchni utwar-
dzonych, podjazdów i parkingów 0 pow. po-
wyżej50m2musząbyćwyposażonew urzą-
dzenia podczyszczającena wylotach. przed
wystąpieniemo pozwoleniena budowę należy
uzgodnić rozwiązania dotycząco Oczyszczenia
odprowadzania ścieków deszczowych z tych
nawierzchniz odpowiednimi służbamiochrony
środowiska Urzędu Miasta i Gminy Konstan-
cin-Jezi0rna,

5) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych dróg do istniejących rowów po
uprzednim ich podczyszczeniu i pod warun-
kiem uzyskania pozytywnej opinii Wojewódz-
klego Zarządu Melioracji i UrządzeńWodnych.
Dopuszcza się ewentualne odprowadzenie
wód Opadowych z nawierzchni utwardzonych
dróg do studni chłonnych po uprzednim ich

Poz. 1473

podczyszczeniu i pod warunkiem uzyskania
zgody wydziału ds. ochrony Środowiska
du Miasta i Gminy Konstancin—Jezi0rna.

s 26.

Wzakresiezaopatrzeniaw ciepło ustalasi:
1) zaopatrzeniew ciepłow oparciuo Źródłalokal.

no, zasilane gazem ziemnym przewodowym.
2) możliwość Stosowania do ogrzewania alterna-

tywnych nośników energetycznych takich jak
Olej lekki, gaz płynny, energia elektryczna, od.
nawialne Źródła ciepła lub inne paliwa bez-
pieczno ekologicznie.

s 27.

W zakresiezaopatrzeniaw gazustalasię:
1) warunki technicznejakim powinny odpowia-
daćsiecigazowezgodniezwłaściwymiprzepi-
sami odrębnymi,

2) linia ogrodzeńwinna przebiegaćmln. O,6rnod
gazociągu,

3) dla budownictwajednorodzinnegoi zagrodo-
Wego szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od
strony ulicy) winny być lokalizowane w linii
ogrodzeń,w pozostałychprzypadkachw miej.
Scu uzgodnionym z zarządzającymsiecią go-
ZOWQ,

4) gazyfikacjajest możliwa, o ile zawarte będzie
porozumienie pomiędzy dostawcą gazu i od-
biorcą po spełnianiukryteriów okonomicznej
opłacalności dostaw gazu dla przedsiębiorstwa
gazowniczego.

s 28.

W zakresiezaopatrzeniaw energię elektryczną
ustala sie:

1) wszystkiedziatkibudowlanei budynkimuszą

2)

3)

posiadać przyłącze elektroenergetyczne urno*
liwiające pobór energii elektrycznejw stopniu
wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu
zagospodarowania i zabudov•ą działki,
siećelektroenergetycznaszczególnieŚredniego
niskiego napięcia powinna być, w miarę moż-
liwoici technicznych i ekonomicznych, reali.
ZOwana jako podziemna,

rozwój systemu zaopatrzenia w energię elek-
tryczną polegać będzie na odbudowie, przebu-
dowie i modernizacji istniejących linii elektro-
energetycznych oraz budowie nowych linii
elektroenergetycznych,a takżena odbudowie.
przebudowie, modernizacji i wymianie Istnie-
jących stacji rozdzielczych, transformatoro-
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wych i transformatorowo-rozdzielczych oraz
budowie nowych stacji,

4) jako rozwiązanie preferowane ustala się pro•
wadzenie linii elektroenergetycznych o różnych
napięciach po Oddzielnych trasach; dopuszcza
się jednak w technicznie lub ekonomicznie
uzasadnionych przypadkach prowadzenie elok-
troenergetycznych napowietrznych 'Inll SN i
nN na wspólnych stupach.

5) przyłączenieObiektówdo sieci elektroenerge-
tycznej oraz przebudowa urządzeń elektro.
energetycznych, powstałe w wyniku wystąpio-
nia kolizji planu zagospodarowania działki (w
tym również wynikającego ze zmiany przezna-
czenia terenu) z istniejącymi urządzeniami
elektroenergetycznymi będzie sie odbywać w
uzgodnieniu i no warunkach Określonychprzez
właściwegooperatora Systemuelektroenerge-
tycznego według zasad określonych w przepi-
sach prawa energetycznego,

6) szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnychterenów powinny przewidywać
rezerwację miejsc i terenu dla lokalizacji linii,
stacji i przyłączy oraz innych elementów infra-
struktury elektroenergetycznej niezbędnych dla
zaopatrzenia lokowanych na tych terenach bu-
dynków i budowli w energie elektryczną, a tak.
Że oświetlenie terenu wokół Obiektów.

s 29.

W zakresiegospodarkiodpadami ustalasię:
1) usuwanie odpadów w ramach zorganizowane.

go i 0 powszechnej dostępności komunalnego
Systemu zbierania i usuwania odpadów sta-

2) zabezpieczenie możliwości segregowania od.
padów w miejscu zbiórki, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisamiodrębnymi oraz z przepisa•
mi prawa miejscowego.

Rozdział 7
Ogólne zasady i warunki podziału terenów

na dziatki budowlane

s 30,

Na terenie objętym ustaleniami planu wszelkie
podziały działek budowlanych muszą być wyko-
nywane zgodnie z ustaleniami planu lub w Opar-
ciu o przepisy odrębne dotyczące gospodarki nie.
ruchomościami,

S 31.

1. Dziatki lub zespoły działek, których kształt,
wielkość, struktura własnościowe, dostępność
do dróg publicznych i infrastruktury, uksztal-
towenle I pokrycie utrudnia ich wykorzystanie

- 10144.

2,

Poz. 1473

oraz zagospodarowanie zgodne z ustaleniami
planu mogą być „scalone i podzielone" w
oparciu o przepisy związane z gospodarką nie-
ruchomościami.

Dziatki uzyskiwano w wyniku „scalania i po-
działu" nieruchomościpowinny mleć następu-
jące parametry:
1)

2)

3)

minimalna szerokość frontu działki:

e) 20m—dla terenów oznaczonychsymbo-
lem przeznaczenia od IMNU-1 do
7MNU.1 i od IMNU-2 do 7MNU-2.

b) 40m—dla terenów oznaczonychsymbo-
lem przeznaczenia od 1U do W,

powierzchnia działki zgodna z ustaleniami
szczegółowymi planu dla poszczególnych
terenów funkcjonalnych,
minimalny kąt położenia granic działekw
stosunku do pasadrogowego —700.

5 32.

Podziałposzczególnychterenów funkcjonalnych
na działki budowlane musi uwzględniaćpotrzebę
wydzielenia niezbędnych terenów dla realizacji
Obiektów obsługi technicznej gminy, dróg pu-
blicznych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-
jezdnych, ciągów pieszych,Ścieżekrowerowych I
terenów zieleni i być zgodny z ustalaniami szcze-
gólowymi planu w zakresie warunków, zasad i
stendardów kształtowaniazabudowy,zagospoda-
rowonia terenu oraz podziału na działki.

Dział
Ustalenia szaegótowe

Rozdział 8
Przoznaaanle. zagospodarowanie i zabuOwa
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
na z usługaminieuciążliwymi towarzyszącynŃ

oznaaonych symbolem
od IMNU-1 do 7MNU.1

S 33.

1. ToronyoznaczoneSymbolemprzeznaczeniaod
IMNU-1 do 7MNU-1 przeznaczasię na realiza-
cję i utrzymanie zabudovsn,'mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usług nieuciążliwych towarzyszą.

2. No terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia Od IMNU-1 do 7MNtJ-1 dopuszcza się
realizację infrastruktury towarzyszącej funkcji
podstawowej takiej jak: garaże, miejsca posto-
jowe, budynki gospodarcze, dojścia i dojazdy,
ogrodzenia I mola architektura oraz obiekty
podstawowej obsługi technicznej gminy.
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5 34.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznacze-
niaod IMNU-1 do 7MNU-1 zakazuje się:

1) lokalizowania usług uciążliwych,
2) tymczasowego zagospodarowania, urządzania

i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymcza-
sowego wykorzystywania terenów do produk-
cli rolnej, Ogrodniczej, sadowniczej nie wyma-
gającej zainwestowania kubaturowego lub za.
gospodarowania w formie terenów zieleni
gminnej,

3) lokalizowaniawszelkiej działalności hurtowej,
składowej. magazynowej, produkcyjnej oraz
zabrania się dystrybucji takich towarów jak
gaz, paliwa płynne i inne substancjo niebez-
pieczne, za wyjątkiem gazu rozprowadzanego
podziemną siecią gazową bezpośrednio do
odbiorców,

4) składowaniajakichkolwiekodpadów.
s 35.

Wydzieleniedziałki budowlanej na toronachozna-
czonvch symbolem przeznaczenia od IMNU-1 do
7MNU•1 jest możliwe pod następującymi warun-
kami:

1) zapewnionyjest dostępdo drogi publicznej,
2) zapewnionajest rnoŻliwoŚĆwykonania prawi.

dlowych dojść i dojazdów do budynków,
3) minimalna powierzchnia wydzielanej działki

budowlanej dla terenów oznaczonych symbo-
lem przeznaczenia od 1 MNU-I do 6 MNU.I
rnusi być nie mniejsza 1500m2,

4) minimalna powierzchnia V"dzielanej dziatki
budowlanej dla terenów oznaczonych symbo„
lem przeznaczenia 7 MNU-I musi być nie
mniejsza niż 1200m2,

5) w następujących przypadkach, działki
dają sie do zagospodarowania zgodnie z przo-
znaczeniem, dopuszcza si mniejszą po-
wierzchnie działek budowlanych niż określona
w ustępie 3):

a) dla dziatek istniejących przed wejściem w
życie planu,

b) dla dziełek wydzielanych dla istniejących
budynków mieszkalnych,

c) dla dziełek powstałych w wyniku wydzielo-
nia dróg zgodnie z liniami rozgraniczający.
mi ustalonymi w planie.

Poz. 1473

S36.

Na terenach oznaczonychsymbolem przeznacze-
nia od IMNU-1 do 7MNlJ-1ustalasię następujące
szczegółowe warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zabudowa usługowa może być realizowana
jako wolnostojąca lub jako wbudowana w
zabudowę mieszkaniową,

zabudowę należy lokalizować zgodnie z li-
niemi zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu,

na działkach, których szeroko" terenu pod
zabudowę jest mniejsza niż 12m, dopuszcza
Się aby budynek był usytuowany Ścianą ze-
wnętrzną bez otworów bezpośrednio przy
granicy działki budowlanej, przy równocze-
snym spełnieniu następujących warunków:

a) dług05ć tej Ściany nio będzie większa niż
12m,

b) na działce sąsiedniej istnieje lub będzie
zlokalizowanybudynek bezpośrednioprzy
tej granicy,

c) budyneknie będzieprzylegałdo granicy
więcej niż jedną icianą,

jeden budynek mieszkalny nie może mieć
więcej niż 2 lokale mieszkalne,

w przypadku realizowania zabudowy bezpo-
średniostykającejsie zzabudowąistniejącą:
a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu mu.

sza byś równe w miejscu styku z analo-
gicznymi elementarni zabudowy istnieją.
cel,

b) połacie dachu muszą mieć ten sam spadek
jak połacie budynku sąsiedniego,

c) główne kalenice dachów powinny być
równoległe,

połacio dachu na jednym obiekcie budowla.
nym muszą mieć jednakov•q spadek 0 pochp
loniu Od 300do 450Orazpokrycie dachówką
ceramiczną lub materiałern dachówkopodob-
nym,

ustala się wykonywanie Ogrodzeń o maksy-
malnej wysokości 1,8m z zakazem realizacji
polnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z wypełnie-
niem przęseł prefabrykatami betonowymi,
linia ogrodzeń nie rnożo przekraczaćlinii roz-
graniczającoj ulicy,
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9) zakazuje stosowania agresywnej, kontra- 2.
stowej kolorystyki elewacji budynków i da.
chu,

10) na jednej działcebudowlanej dopuszczasie
realizacjetylko dwóch budynkóww tym jed-
nego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-
usługowego lub usługowego oraz jednego
budynkugospodarczegolub garażowego. 3,

s 37.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznacze-
nia od IMNU-1 do 7MNU•1ustalasłę następujece
wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i
standardów kształtowaniazabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla każde] działki budowlo-
nej:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudo-
- 0,4,

2) maksyrnatna powierzchnia zabudowy poje-
dynczego budynku mieszkalnego, mieszkalno•
usługowego lub usługowego - 300m2,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy pojo-
dynczego budynku gospodarczego lub gara.
Żowego 70m2,

4) maksymalnawysokośćbudynków—12mlicząc
Odistniejącegopoziomu gruntu do kalenicy,

6) maksymalnailość kondygnacjinadziemnych-3
w tym trzecia kondygnacja musi być zrealizo-
wena jako poddasze użytkowe,

6) maksymalnawysokośćbudynkówgarażowych
(gospodarczych)• 8m licząc Od Istniejącego
poziomu gruntu do kalenicy,

7) maksymalnailość kondygnacjibudynkówga-
rażowych (gospodarczych) —1,

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
na każdej działce budowlanej - 60%,

9) poziomrzędnejparterubudynkuniemożebyć
więcej niż nad poziom terenu.

Rozdział 9
zagospodarowanie i zabudowa

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z •gami nieuciążliwymi towarzyszącymi

oraz zabudowy zagrodowej ozneeonych
symbolom przeznaaenia Od IMNU* do 7MNU-2

5 38.

1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia od
IMNU•2 do 7MNU-2 przeznacza się no realiza-
clę I utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jed•
norodzinnej i usług nieuciążliwych towarzyszą.
cych orazzabudowy rodowej.

poz. 1473

Na terenach oznaczonych symbolom przezna-
czeniaOd IMNU.2 do 7MNU-2 dopuszczasię
realizację infrastruktury towarzyszącejfunkcji
podstawowej takiej jak: garaże, miejsca posto-
jowe, budynki gospodarcze,dojścia i dojazdy,
Ogrodzenia mała architektura oraz oblekły
podstawowejobsługi technlcznejgminy.
Na terenach oznaczonychsymbolem przezna-
czenia od IMNU-2 do 7MNtJ-2dopuszczasię
lokalizację drobnej wytwórczości związanejz
zabudową zagrodową.

s 39.

Na terenachoznaczonychsymbolem przeznacze-
nia od IMNU-2 do 7MNU•2zakazujeslę.•
1) lokalizowaniausług uciążliwych,
2) tymczasowegozagospodarowania,urządzania

i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymcza-
sowego zagospodarowania w formie terenów
zieleni gminnej,

3) lokalizowaniawszelkiejdziałalnościhurtowej,
składowej, magazynowej, produkcyjnej Oraz
zebrania się dystrybucji takich towarów lak
gaz, poliwa płynne i inno substancje niebez-
pieczne,za wyjątkiem gazu rozprowadzanego
podziemną siecią gazową bezpośrednio do
odbiorców,

4) składowaniojakichkolwiekodpadów.
S40.

Wydzielenie działki budowlanej na terenach ozna-
czonych symbolem przeznaczenia od IMNU-2 do
7MNU-2jest możliwe pod następującymiwarun-
karni:

1) zapewnionyjest dostępdodrogipublicznej,
2) zapewniona jest możliwośćwykonania prawi-

dlowy•chdojść i dojazdówdo budynków,
3) minimalna powierzchnia Wydzielanej dziatki

budowlanej musi być nie mniejsza niż 1000m2,
4) w następującychprzypadkach,jeśli działki na-

dają się do zagospodarowaniazgodnie z prze-
znaczeniem, dopuszcza się mniejszą po-
wierzchnie działek budowlanych niż określona
w ustępie 3):

o) dla działek istniejących przed wejściem w
Życia planu,

b) dla dziatek wydzielanych dla istniejących
budynków mieszkalnych,

c) dla dziełekpowstałych w wyniku wydziele-
nia dróg zgodnie z liniami
mi ustalonymi w planie.
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s 41. 10)

Na terenachoznaczonychsymbolami przeznacze-
nia od IMNU-2 do 7MNU.2 ustala si następujące
szczegółowe warunki, zasady i standardy kształ- 11)
towenia zabudowy oraz zagospodarowania tero.

1) zabudowa usługowa może być realizowana
jako wolnostojąca lub Jako wbudowana w
zabudowę mieszkaniową,

2) dopuszczasię realizacjęzabudowy zagrodo•

3) zabudowę należy lokalizować zgodnie z
niemi zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu,

4) na działkach, których szerokośćterenu pod

Poz. 1473

zakazujesie stosowania agrespvnei, kontra.
stoweJ kolorystyki elewacji budynków i da•
chu,

na jednej działce budowlanej dopuszcza się
realizacje tylko jednego budynku mieszkalne.
go lub mieszkalno-uslugowegolub usługo.
wago Orazzabudowań gospodarczych.

s 42.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznacze-
nia od IMNU-2 do 7MNlJ-2ustalasię następujące
wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i
standardów kształtowaniazabudowy oraz zago-
spodarowania terenu dla każdej działki budowla-

5)

6)

7)

8)

9)

zabudowę jest mniejsza niż 12 m, dopuszcza
się aby budynek był usytuowany Ścianąze-
wnętrzną bez otworów bezpośrednio przy
granicy dziatki budowlanej, przy równocze-
cnym spełnieniu następujących warunków:

a) długość tej Ścianynie będzie większa
12m,

b) na działce sąsiedniej istnieje lub będzie
zlokalizowany budynek bezpośrednio przy
tej granicy,

c) budynek nie będzie przylegał do granicy
więcej niż jedna ścianą,

jeden budynek mieszkalny nie może mieć
więcej niż 2 lokale mieszkalne,

w przypadku realizowania zabudowy bezpo-
średniostykającejsiozzabudowąistniejącą:
a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu mu-

Szą być równe w miejscu styku z analo-
gicznymi elementami zabudowy istnioia•
cel,

b) połacie dachu musze mieć ten sam spadek
jak połacie budynku sąsiedniego,

c) główne kalenic* dachów powinny być
równoległe,

połacie dachu na jednym Obiekcie budowla-
ny•m muszą mieć Jednakowy spadek o pochy-
leniu od 300do 450orazpokryciedachówka
ceramiczne lub materiałem dachówkopodob.
nym,

ustala wykonywanie ogrodzeń 0 maksy-
malnej wysokości 1,8m z zakazem realizacji
pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z wypełnie-
niem przęseł prefabrykatami betonowymi,

linia Ogrodzeń nie może przekraczać linii roz-
granlczającoj ulicy,

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
• 0,5,

maksymalna powierzchnia zabudowy poje-
dynczego budynku mieszkalnego, mieszkal-
no•uslugowego lub usługowego 300rn2,
maksymalna powierzchnia zabudowy poje-
dynczegobudynku gospodarczegolub gara.
Żowego 70rrŕ, maksymalnapowierzchnia
zabudowy pojedynczego budynku związane-
go bezpośrednio z produkcja rolną—500m2,
maksymalna wysokość budynków — 12m
licząc Od istniejącego poziomu gruntu do ka-
lenicy,

maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych
—2 w tym druga kondygnacja musi być zre-
alizowana jako poddasze użytkowe,

maksymalna wysokość budynków garażo-
wych (gospodarczych) 8 m licząc od istnie-
jącegopoziomugruntu do kalenicy,
maksymalna ilość kondygnacji budynków
garażowych (gospodarczych) —1,
ustalenia zawarte w ust. 6 i 7 nio dotyczą
zabudowy gospodarczej realizowanej w ra-
mach zabudowy zagrodowej,

minimalna powierzchnie biologicznie czynna
na każdejdziałce budowlanej 40%,
poziom rzędnej parteru budynku nie 'noże
być więcej niż 90cm nad poziom terenu.

Rozdział 10
Przoznaannb, zagospodarowanie i

terenów usług, przetwórstwa, rzemiosła
i Wytwóraości oznaczonych

przeznaeenia W do 3 U

43.

1, Torony oznaczonesymbolem przeznaczeniaod
IU do W przeznaczasie na realizację i utrzy-
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manie zabudowy usługowej, przetwórstwa,
rzemiosła i wytwórczości.

2. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia od IU do 30 dopuszcza się realizację in-
frastruktury towarzyszącej funkcji podstawo.
wej takiej jak: garaże, miejsca postojowe, bu-
dynki gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodze-
nia i mała architekturaOrazobiekty podstawo-
wej obsługi technicznej gminy.

3. Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia Od IU do W dopuszcza się wbudowane
w budynki usługowe mieszkania, których po-
wierzchnia użytkowa stanowi nie więcej niż
20%powierzchni użytkowej całego budynku.

5 44.

Na terenachoznaczonychsymbolom przeznacze-
nie od do W zakazuje się:

1) lokalizowania usług mogących znaczącood-
dzialywać na środowisko wymagających obli-
gatoryjnie sporządzenia raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko,

2) tyrnczasowegozagospodarowania,urządzania
i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymcza-
sowego wykorzystywania terenów do produk-
cji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej nie wyma-
gającej zainwestowania kubaturowego lub za.
gospodarowanie w formie terenów zieleni to.
warzyszącej,

3) dystrybucji takich towarów jak gaz, paliwa
płynne i inne materiały niebezpieczne,za wy•
jątkiem gazurozprowadzanegopodziemnąsio-
cią gazową bezpośrednio do odbiorców,

4) lokalizacji wolnostojącej zabudowy mieszka•
niowej,

5) składowaniajakichkolwiekodpadów,
s 45.

Na terenach Oznaczonychsymbolom przeznacze-
nia Od IU do 3U wydzielenie działki budowlanej
musi spełniać następujące warunki:

1) musi być zapewniony bezpośrednidostęp do
wyznaczonej w planie drogi publicznej,

2) wykluczasięwydzielaniedziałekgeodezyjnych
pod drogi wewnętrzne,

3) szerokość frontu działki musi wynosić nie
mniej niż 40m.

4) musi być zapewniona możliwość wykonania
prawidłowych dojść i dojazdów do budyn ków,

poz. 1473

5) minimalna powierzchnia wydzielanej dziatki
budowlanej musi być nie mniejsza niż 5 000m2.

s 46.

Na terenach Oznaczonych symbolem przeznacze-
nia OdIU do 3U ustalasię następująceszczegô-
łowe warunki, zasady standardy kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zabudowęnależylokalizowaćzgodniez liniami
zabudowywyznaczonymina planu,

2) nie dopuszczasłę aby budynekbył usytuowa-
ny Ścianazewnętrznąbezpośrednioprzygreni-
cy dziatki,

3) w przypadku realizowania zabudowy bezpo-

4)

5)

6)

Średniostykającejslo zzabudowąistniejącą:
a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu mu-

sza być równe w miejscu styku z analogicz-
nymi elementami zabudowy istniejącej,

b) połaciedachumusząmiećton samspadek
jak połacie budynku sąsiedniego,

c) głównekalenicedachówpowinnybyćrów-
nolegle,

połacie dachu na jednym obiekcie budowla.
nym muszą miot jednakowy spadek,

ustala się wykonywanie ogrodzeń o maksy-
malnej wysokości 1,8m z zakazem realizacji
pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z wypełnie-
niem przęsełprefabrykatamibetonowymi,
linia ogrodzeń nie może przekraczaćgranicy
działki oraz linii rozgraniczającej ulicy,

7) zakazujeSiq stosowania agresywnej, kontra.
stowej kolorystyki elewacji budynków i dachu.

s 47.

Na terenachoznaczonychsymbolom przeznacze-
nlo od IU do 31.]ustala się następującewskaźniki
liczbowe dotyczące warunków, zasad i standar-
dów kształtowaniazabudowy oraz zagospodaro-
wanla terenu dla każdej działki budowlanej:
1) maksymalnywskainik intensywnościzabudo-

WY - 2,0,

2) maksymalna wysoko" zabudowy —16m od
Istniejącegopoziomu gruntu do najwyższego
punktu dachu,

3) minimalna powierzchniabiologicznieciynna
na każdej działce budowlanej —40%.
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Rozdział 1 1
Przeznaaenio, zagospodarowanie i zabudowa

terenu rolniczego baz prawa zabudowy
Oznaeonego symbolem przeznaczenia R.1

5 48.

Tereny Oznaczone symbolem przeznaczenia R-1
przeznacza się pod użytkowanie rolniczo.

5 49.

Na terenachoznaczonychsymbolem przoznOCze•
nia R.1 zakazuje się.•

1) lokalizowaniaprzedsięwzięćmogącychznaczą.
co wpływać na Środw•iskO wymagających
sporządzenia raportu oddziaływania przedsię-
wzięciena środowisko lub dla którychobowlą-
zek sporządzenia raportu może być wymagany
na podstawie przepisów odrębnych, z wyjął.
kiom obiektów podstawowej Obsługitechnicz-
nej gminy,

2) tymczasowegozagospodarowania,urządzania
i użytkowania terenów,

3) lokalizowaniaObiektówmogącychpowodować
stałe lub czasowe uciążliwości spowodowano
wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniempo-
wietrza, gleby, wód gruntowych Oraz po-
wierzchniowych,

4) lokalizowaniawszelkiejdziałalnościhurtowej,
składowej, magazynowej, wytwórczej, Warszta-
towej, lub produkcji pozarolniczej oraz zabra-
nia sie dystrybucji takich towarów Jakgez,pa-
liwa płynne i inne substancjeniebezpieczne,za
wyjątkiem gazu rozprowadzanegopodziemną
siecią gazową bezpośrednio do odbiorców,
składowania jakichkolwiek Odpadów,

5) realizacjijakiejkolwiekzabudowykubaturowej.
Rozdzłat 12

Przeznoaenie. zagospodarowanie I zabudowa
terenów rolniczych bez prawa zabudowy
z oznaczonych symbolem

przeznaaenla 1R-2 i 2R•2

50.

Tereny oznaczonesymbolem przeznaczenia1R-2i
2R.2 przeznacza sie pod użytkowanie rolniczo z
możliwością zad rzewień.

5 51.

1. Na terenachoznaczonychsymbolami przezna-
czenia IR-2 i 2R•2 zakazuje s":

1) lokalizowaniaprzedsięwzięćmogącychzna-
cząco wpływać na Środowisko wymagają.
cych sporządzenia raportu oddzialwvania
przedsięwzięcia na środowisko lub dla któ-

Poz. 1473

rych obowiązeksporządzeniaraportumoże
byćwymaganyna podstawieprzepisówod.
rębnych, z wyjątkiem Obiektówpodstawo.
wej obsługi technicznej gminy,

2) tymczasowego zagospodarowania.urzą-
dzenia i użytkowania terenów,

3) lokalizowania obiektów mogących powo-
dowaĆ stale lub czasowe uciążliwości spo•
wodowane F/twarzaniem hałasu i zanie-
czyszczaniem powietrza, gleby, wód grun-
towych oraz powierzchniowych,

4) lokalizowania wszelkiej działalności hurto-
we], składowej, magazynowej,wytwórczej,
warsztatowej, lub produkcji pozarolniczej
oraz zabranie się dystrybucji takich towa-
rów jak gaz,paliwa płynne i innesubstancje
niebezpieczne,za wyjątkiem gazu rozpro-
wodzonego podziemną siecią gazową bez.
pośrednio do odbiorców, składowania ja-
kichkolwiek odpadów,

5) realizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturo.

2. Ne terenachoznaczonychsymbolami przezna-
Czenia IR-2 i 2R•2 preferuje się użytkowanie
rolnicze wymagające wprowadzania zadrze-
wień oraz docelowe zadrzewienie terenu.

Rozdział 13
zagospodarowanie i zabudowa

terenuzieleni urządzonejoznagonego
symbolem ZP

s 52.

1, Teren OznaczonySymbolemprzeznaczeniaZP
przeznacza się pod zieleń urządzoną.

2. Na toronie oznaczonym symbolem przezna-
czenle ZP dopuszczasię realizacjęObiektów
metol architektury, infrastrukturytechnicznej
Orazinnych inwestycji zgodnychz pozostałymi
ustaleniami planu,

s 53.

Na terenie oznaczonymsymbolem przeznaczenia
ZP zakazuje się:

1) lokalizowaniaprzedsiowzięćmogącychznaczą-
Co wpływać na Środowisko wymagających
sporządzenia raportu oddziaływania przedsię-
wzięciana Środowiskolub dla którychobowią-
zoksporządzaniaraportu możebyćwymagany
na podstawie przepisów odrębnych, z wyjąt-
klem obiektów podstawowej obsługi technicz-
nej gminy,

2) tymczasowegozagospodarowania,urządzania
I użytkowania terenów za wyjątkiem tymcza-
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sowego wykorzystywania terenów do produk-
cji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej nie wy.
magaiecej zainwestowania kubaturowego,

3) lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej,
składowej, magazynowej, uwtwórczej, warszta-
towej lub produkcyjnej.

4) dystrybucji takich towarów Jak gaz, paliwa
płynne i inne substancje niebezpieczne, ze wy.
jątkiem gazu rozprowadzanego podziemną sie-
cia gazową bezpośrednio do odbiorców,

5) składowania jakichkolwiek odpadów,
6) lokalizowanie zabudowy kubaturowej, z wylą-

czeniem jednokondygnacyjnych obiektów 0
wysokości do 8m o przeznaczeniukulturalnym,
Oświatowym i administracyjnym.

s 54,

Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia
ZP ustala się następujące szczegółowe warunki,
zasady I standardy kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1) teren powinien być dostępny poprzezwejścia
od strony terenów dróg publicznych,

2) należy pozostawić jako teren biologicznie
czynny przynajmniej powierzchni każdej
działki,

3) postuluje się Oświetlenie terenów,

4) na terenie działki własnej należy zapewnić
miejsca parkingowe, w liczbie nie mniej niż 1

na 10 użytkowników, mogących prze.
bywać na terenie jednocześnie.

Rozdział 14
PrzeznaQanie. zagospodarowanie i zabudowa
terenów dróg publicznych oznaczonych symbo-
łaml przeznagenla od IKD•I do 90-1, 02, od
IKD.3 do 5KD-3, 10-4, 2KD-4 i KD.6,
rowerowych, dróg wewnętrznych oznaaonych
symbolem przeznaaenia od IKDW do 4 KDW
oraz dróg realizowanych terenach funk•al•

S 65.

1. Tereny oznaaone symbolami przeznaczenia
od IKD.I do 901, KO-2, od IKD.3 do 50-3,
1KD-4, 2KD•4 i KD•6 przeznacza na realiza-

dróg publicznych.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia od 10-1 do 90-1, KD-2, od IKD-3 do
EKD.3, 10-4, 2KD-4 i KD.5 zakazuje się wpro-
wadzania w•szelkich urządzeń, budowli i bu-
dynków a także innoj zabudowy i zagospoda.
rowania nie związanego funkcjonalnie z prze.
znaczeniem terenów za wyjątkiem urządzeń

Poz. 1473

pomocniczych związanych z prowadzeniem,
organizacją i obsługą ruchu drogowego oraz
infrastruktury technicznej, urządzeń systema-
tycznej regulacji wód oraz urządzeń przeciw-
powodziowych.

s 56.

Na toronach dróg publicznych, ze względu na
zasady zagospodarowania ustala się następujący
podziel;

1) tereny poszerzeńdróg publicznych spozaOb.
szaru planu oznaczone symbolem przeznacze-

od IKD.I do 901,

2) tereny dróg publicznychklasydrogi lokalnej
oznaczone symbolem przeznaczenia KD-2,

3) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdo-
wej oznaczone symbolem przeznaczenia Od
IKD-3 do 5 KD.3,

4) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdo-
wej wyposażone w Ścieżkęrowerową oznaczo-
no symbolem przeznaczenia IKD-4, 204 i
0-5,

s 57.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
nia od IKD.I do 9KD-1,KD-2,od KD.3.
1KD„4,2KD-4i KD-5nie wolno dokonywaćjakich.
kolwlek podziałów za wyjątkiem porządkujących
stan własnościowyzgodnio z liniami rozgranicza.
jacymi lub podziałów dopuszczonych w przepi-
sach odrębnych dotyczących gospodarki nieru-
chomoiciemi.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze•
Od IKD-I do 9KD-1, KD.2, Od IKD.3 do 5 KD.3,

IKD.4, 2KD-41KD•5zakazujesię tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów za wyjątkiem tymczasowego wykorzysty-
wania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej,
sadowniczej nio wymagająco] zainwestowania
kubaturowego lub zagospodarowania w formie
terenów zieleni towarzyszącej.

5 59.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznacze-
od IKD.I do 901, 1<0-2,Od IKD-3 do SKD.3.

IKD-4, 2KD•4 i KD-5 ustala się następujące wa-
runki, zasady i standardy zagospodarowania tero.

1) tereny znajdujące się w zasięgu Systemu kana-
lizacji deszczowej powinny być wyposażone w
tę kanalizację,
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2) postuluje oświetlenie terenów położonych
przy terenach zabudowy i przeznaczonych pod
zabudowę,

3) wszystkie prace budowlane i działania inwe-
stycyjne muszą uwzględniać dostępne możli-
woźci poprawy bezpieczeństwa sprawności
ruchu,

4) zrzuty wód opadowych z nawierzchni utwar-
dzonychdróg, jeśli wody te Sąodprowadzane
do gruntu w jednym punkcie, musząbyś wy-
posażone w urządzenia podczyszczające ne
wylotach.

s 60,

Na terenach Oznaczonychsymbolami przeznacze-
nła Od IKD.I do 9KD.1, KD.2, od IKD.3 do 503,
IKD-4, 2KD4 i KD-5 ustala się następujące wa-
runki, zasady i standardy zagospodarowania tero.

1) postuluje siQ,aby tereny położono przy tere-
nach zabudowy i przeznaczonych pod zabu-
dowę były oświetlonew sposóbwłaściwy,

2) przynajmniej5% powierzchni terenu należy
pozostawić jako teren biologicznie czynny.

S 61.

Dla terenów oznaczonychsymbolem przeznacze-
nia od IKD.I do 9KD•1 ustala się następujące
warunki, zasady i standardy zagospodarowania

1) parametry techniczneterenów poszerzeńmu.
sza być odpowiednie dla klasy drogi z którą Są
związane,

2) dopuszczasięzachowaniezjazdówdo Istnieją-
cej zabudowy, lokalizacja nowych zjazdów
wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi,

3) drogi powinny umożliwiać prowadzenie ko-
munikacji autobusowej.

62.

Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia KD•2ustala się następujące warunki, zasady i
standardy zagospodarowanie terenu:

1) szeroko" jezdni musi być nie mniejsza niż
6,Em,

2) szerokośćterenu w liniach rozgraniczających
musi wynosić 15,0m ze zmianami tej szeroko.
'ci zgodnie z rysunkiem planu,

3) postuluje się wyposażenie drogi w chodniki.
s 63,

Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
Od 103 do 5KD-3 ustala następujące

Poz. 1473

warunki, zasady i Standardy zagospodarowania
terenu:

1) szerokośćjozdni musi być nie mniejszaniż
4,5m,

2) szerokość dróg w liniach rozgraniczających
musi wynosić 10,0mze zmianamitej szeroko.
Ścizgodnie z rysunkiem planu,

3) postuluje wyposażeniedrogi w chodniki.
s 64.

Dla terenów oznaczonych symbolem przeznacze-
nia 2KD-4 i KD-5 ustala słę nastepujące
warunki, zasady i standardy zagospodarowania
terenu:

1) szerokośćjezdni musi być nie mniejszaniż
4,5m,

2) szerokośćdrogi o symbolu przeznaczeniaIKD-
4 i 2KD.4w liniach rozgraniczającychmusi wy.
nosić 15,0rnze zmianami tej szerokościzgod-
nie z rysunkiem planu,

3) szerokośćdrogi 0 symbolu przeznaczeniaKD-5
w liniach rozgraniczających musi wynosić
10,0mze zmianamitej szerokościzgodniez ry-
sunklem planu,

4) droga powinna być wyposażonaw ścieżkę
rowerową lub ciąg piezo-rowerowy,

5) postulujesięwyposażeniedrogiw chodniki.
s 65.

Dla ścieżekrowerowych realizowanychzgodnie z
oznaczonym na rysunku planu przebiegiem Ście-
Żek rowerowych ustala się następującewarunki,
zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) minimalna szerokośćŚcieżkirowerowej nie

2)

3)

może być mniejsza niż:
a) 1,5mdla jednokierunkowych,
b) 2,0m dla Ścieżekdwukierunkowych.
minimalna szerokość Ścieżkirowerowej jeśli
jest realizowanajako ciąg pieszo—rowerowy,
tj. Ścieżki rowerowej, z której moga korzystać
również piesi, nie powinno być mniejszaniż:
a) 2,5m dla ciągów, na których ruch rowerów

Jestjednokierunkowy.
b) 3,0m,dla ciągów, na których ruch rowerów

jest dwukierunkowy,
postuluje się Żeby teren na obszarze zabudo-
wanym lub przeznaczonym pod zabudowę byt
oświetlony w sposób właściwy,
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4) Ścieżki rowerowe realizowane jako cele pu-
bliczne musza zachować ciągłość i pozostać ja.
ko ogólnodostępne.

s 66.

Dla terenów dróg wewnętrznych ustala naste
pujące warunki, zasady i standardy zagospoda-
rowania terenu:

1) dla dróg istniejących oznaczonych na rysunku
planu symbolem od IKDW do 4KDW dopusz-
cza się zachowanie ich obecnych parametrów
zgodnie z rysunkiem planu,

d) dla dróg realizowanychna terenach funkcjo.
nalnych Oznaczonych symbolami przeznacze-
nia od IMNU.I do 7MNU-1, od IMNU-2 do
7MNU-2, R-1, IR-2, 2R-2 i zp w zależności od
potrzeb Wraz z zagospodarowaniem terenów:

a) szeroko" pasa drogowego nie może być
mniejsza niż 6m,

b) szerokośćjezdni nie może być mniejsza nii

c) postuluje się Żebytereny położone przy to-
renach zabudowy i przeznaczonych pod zo-
budowę byty oświetlone,

d) jezdnie musza spełniać warunki niezbędne
dla ruchu kołowego, w tym dla pojazdów
ratowniczo•gaśniczych, na warunkach okre-
ślonych w przepisach odrębnych,

e) dopuszcza drogi bez wyodrębnienia
jezdni i chodników,

poz. 1473

Dział IV
Przepisy przejściowo i

Rozdział 16
Ustalonie przeBdowe i końcowe

5 67.

DO spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczętych przed dniem wejścia w
życie planu, a nie zakończonych decyzją osta-
teczną, stosuje sie ustalenia planu.

2.

5 68.

, Ustala stawkę procentową jednorazowej
opłaty (renty planistycznej) pobieranej w razie
zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła
w związkuz uchwaleniemplanu w następują•
cej wysokości:

1) dla terenów oznaczonychsymbolami
przeznaczenia zp, R-1, R.2, KD.I, 0-2. KO-
3, KD-4, KO-5, KDW.

2) 20% • dla terenów oznaczonych symbolami
przeznaczenia MNIJ.I, MNIJ-2, U,

Opłata,0 której mowaw ust. 1 będziepobiera-
no w razie zbycia nieruchomości przed upły
Wempięciu lat od dnia wejściew Życieniniej-
Szego planu.

s 69.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi
Gminy KonstancirĂJezi0rna.

s 70.

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz publi-
kacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i
Gminy Konstancinuziorna.

571.

Uchwała wchodzi w Życie po upływie 30 dni od
daty ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego.

PrzewodniczącyRadyMiejskiej:
Ignacy Gołębiowski
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