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nr 45/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazo
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uchwale nr Vi/44/2007 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 12 marca 2007r, w spra
wie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
22181
uchwała nr VI/45/2007 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 12 marca 2007r.
wie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

W

spra
22182

uchwała nr VI/48/2007 Redy Powiatu w Kozienlcach z dnia 12 marca 2007r. w spra
wie wprowadzenia zamian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony
Srodowisko I Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2007 rok
22188
uchwała nr 37N1/2007 Redy Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2007r. w spra
wie zmiany uchwały nr 19/III/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia
2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród ze spe
cjalnego funduszu nagr6d oraz określającego sposób obliczania I wypłacania wy
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe I godziny doraźnych zastępstw dla
22139
nauczycIeli szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Grodziski
uchwaia nr VII/52/2007 Rady Powiatu w Wyszkowle z dnia 28 marca 2007r, W spra
wie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakla
22190
d6w Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
uchwale nr VII/53/2007 Rady Powlalu W Wyszkowie z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabi
litacji Osób Niepelnosprawnych na 2007 rok
22200
uchwala nr VII/54/2007 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 marca 2007r. w spra
wie ustalenia regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przy
znawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczególowe warunki obliczania I wyplacania wynagrodzenIa za godziny ponad
wymiarowe I godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości I kryteria
22201
przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze
—

UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW
3334

3335

—

—

uchwała nr 77/13/07 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 marca 2007r. w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu w Sierpcu
22212
za 2006 rok.
uchwala nr 19/68/2007 Zarządu Powiatu w Wyszkowle z dnia 27 marca 2007r.
w sprawie zmiany uchwaly nr 1621180/2001 Zarządu Powiatu w Wyszkowie z dnia
13 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu
22254
Powiatu Wyszkowskiego z późniejszymi zmianami
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3336

—

22074-

uchwale nr 22/2007 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 marca 2007r. W spra.
wie przedlożenia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Reglonainej Izbie Obrachunko
wej wWarszawia Zespól w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu
22254
za 2006 rok

UCHWAŁY RAD GMIN:
3337

—

Jeziorna z dnia 1 marca
uchwale nr 47/V/4/2007 Rady Miejskiej Konstancin
2007r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa
22282
Bielawa część pólnocna I wschodnia
—

—

3338
3339

3340

—

—

—

uchwale nr VII/34/07 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych oraz granic ich obwodów... 22303
uchwale nr VII/35/07 Rady Gminy w Reglmlnle z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie
22304
utworzenia Gminnego Zespołu Szkól w Regiminie I nadania Statutu
uchwale nr VII/36/07 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze Inkasa, wyznaczenia inkasentów I okre
22309
ślenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZWIĄZKÓW GMIN:
3341

—

uchwale nr V/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia
11 kwietnia 2007r, w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego
22319
za 2007 rok

3342

3343

uchwała nr IV/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia
11 kwietnia 2007r, w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin
22310
Regionu Płockiego za 2006 rok

—

uchwale nr I/7/2007 Zgromadzenia Związku Komunalnego „Nleskażone środowi
sko” z siedzibą w Łosicach z dnia 23 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu
22320
Związku Komunalnego „NIeskażone środowisko” na rok 2007

UCHWAŁA ZARZĄDÓW ZWIĄZKÓW GMIN:
3344

3345

3346

—

—

—

uchwala nr 112007 Zarządu Związku Międzygminnego Kampinos z dnia 19 marca
2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok
22322
2006
uchwala nr l/2007 Zarządu Powiatu Gmin nad liżanką z dnia 16 marca 2007r.
w sprawie przedłożenia Zgromadzeniu Związku Gmin nad liżanką sprawozdania
22325
z wykonania budżetu Związku Gmin nad ilżanką za 2006 rok
uchwaia nr 4112007 Zarządu Związku Gmin „Radomka” z siedzibą w Przytyku
z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedlożenia sprawozdania Z wykonania budżetu
22326
Związku za 2006 rok
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3337
UCHWAŁA Nr 47N/4/2007
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 1 marca 2007 r,

w sprawie miejscowego pianu zagospodarowania przestrzennego solectwa Bielawa

-

częśó północna i wschodnia.
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.) oraz na pod
stawie art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), w celu wykonania uchwaly nr 69/IV/6/2003
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29
uchwalą
nr
2003r,
zmienionej
kwietnia
34011V/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego plan u zagospodarowania przestrzennego solectwa
Bielawa część północna I wschodnia, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze
strzennego miasta I gminy Konstancin-Jezioma,
zatwierdzonym uchwałą nr 97/111/17/99 Rady Miejsklej Konstancin-Jezioma z dnia 27 grudnia
1 999r., Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:
-

Rozdział 1
Przepisy ogólne
1.1. Uchwala się miejscowy pian zagospoda
rowania przestrzennego sołectwa Bielawa część
północna I wschodnia.
-

2. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna
czenie terenów, w tym dla inwestycji celu pu
blicznego, oraz sposobów ich zagospodarowania I
zabudowy.
3. Plan skiada się z następujących części:
1) tekstu planu stanowiącego treść niniejszej
uchwały;
2) rysunku pianu stanowiącego załącznik nr 1 do
uchwaly, sporządzonego na mapie w skali
1:2000 złożonej ztrzech części- IA, lB I 1C;
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie
uwzględnionych uwag do projektu planu, sta
nowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
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-

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisa
nych W planie inwestycji z zakresu infrastruktu
ry technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, sta
nowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
S 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około
320ha, położony w części północnej I wschodniej
sołectwa Bielawa w obrębie Bielawa, według gra
nic oznaczonych na rysunku planu biegnących:
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-

7)

granic i sposobów zagospodarowania tere
nów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepi
sów;

8)

szczegółowych zasad i wawnków scalania I
podziału nieruchomości na dziatki budowla
ne;

9)

szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy;

-

zachodu
granicą admini
1) od północnego
stracyjną sołectwa Bielawa będącą granicą
gminy Konstancin-Jeziorna;
—

—

2) od północy granicą administracyjną sołectwa
Bielawa będącą granicą gminy Konstancin
Jeziorna dalej granicą sołectwa Bielawa z gra
nicą sołectwa Okrzeszyn;
—

3) od wschodu granicami sołectwa Bielawa z
sołectwem Obórki, sołectwem Opacz oraz so
łectwem Habdzin;
-

4) od południowego-zachodu granicą sołectwa
Bielawa z miastem Konstancin-Jeziorna, dalej
wzdłuż wschodniej granicy działki nr ew. 982 i
wzdłuż południowo-zachodniego brzegu kana
łu biegnącego równolegle do działki drogowej
o nr ew. 964 (przez działki o nr ew. 1058/3,
1057/4, 1057/3, 1056/1, 1055/1, 1054/1, 1053/1,
1052/1, 1051/1, 1049/1, 104811, 1047/1, 1046/1
oraz do polowy działki nr ew. 1045/2);
-

5) od południa północną linią rozgraniczającą
projektowanej obwodnicy drogi nr 724.
-

S 3. Plan zewiera ustalenia, zgodnie z art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowa
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami),
dotyczące:

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji 1 infrastruktury tech
nicznej;
11) sposobów tymczasowego zagospodarowa
nia, urządzania I użytkowania terenów;
12) stawek procentowych, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa
niu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi
zmianami).
S 4. Ilekroć w uchwale jest mowa a:
1)

planie należy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego so
łectwa Bielawa część pólnocna I wschodnia,
o którym mowa w S 1 ust. 1 uchwały, o Ile z
treści niniejszej uchwały nie wynika Inaczej;
-

-

2)

uchwale należy przez to rozumieć niniejszą
uchwalę Rady Miejskiej Konstancin-Jezlorna
dotyczącą miejscowego planu zagospodaro
wania przestrzennego sołectwa Bielawa
część północna I wschodnia, o ile z treści
przepisu nie wynika Inaczej;
-

-

3)

rysunku planu
należy przez to rozumieć
rysunek planu sporządzony na mapie w skali
1 :2000zlożonej z trzech części 1 A, lB I 1 C
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwaly;
-

1)

przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza
jących tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania;

2)

zasad ochrony i kształtowania ładu prze
strzennego;

4)

obszarze objętym planem

3)

zasad ochrony środowiska, przyrody I krajo
brazu kulturowego;

5)

terenie należy przez to rozumieć, wydzielo
ny na rysunku planu liniami rozgraniczają
cymi I oznaczony symbolem, obszar o okre
ślonym rodzaju przeznaczenia lub odrębnych
zasadach zagospodarowania;

6)

należy przez to
liniach rozgraniczających
rozumieć, wyznaczone na rysunku planu, li
nie wydzielające tereny o r6żnym przezna
czeniu lub różnych zasadach zagospodaro
wania;

4)

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)

wymagań wynikających z potrzeb ksztalto
wania przestrzeni publicznych;

6)

parametrów i wskaźników kształtowania za
budowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i
wskaźników intensywności zabudowy;

-

-

należy przez to
rozumieć obszar określony w S 2 uchwaly;
-

-

-
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7)

-

nieprzekraczalnej linii zabudowy
należy
przez to rozumieć, wyznaczone na działce li
nie, określające najmniejszą ciopuszczal ną
odległość zewnętrznego lica budynku od uli
cy, ciągu pieszego, granicy działki lub Innego
obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, bez wy
suniętych poza ten obrys schodów, okapów
dachów, otwartych gank6w i balkonów;
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-

nej do powierzchni całkowitej tej działki lub
dopuszczonej do zabudowy części działki;

-

-

-

14> współczynniku zabudowy „p,z.”
należy
przez to rozumieć, wyrażony w procentach,
stosunek powierzchni zabudowy wszystkich
budynków, liczonej po zewnętrznych obry
sach budynków, do powierzchni całej działki
budowlanej lub dopuszczonej do zabudowy
części tej działki;
-

-

8)

9)

drogach wewnętrznych należy przez to ro
zumieć drogi nie zaliczone do żadnej katego
rii dróg publicznych, w szczególności drogi
dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, do
jazdowe do zabudowy mieszkaniowej I za
grodowej oraz do obiektów usługowych I
przemysłowych;
-

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
należy przez to rozumieć budynek wolnosto
Jący albo budynek w zabudówie bliźniaczej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkanio
wych, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytko
wego o powierzchni całkowitej nie przekra
czającej 30% powierzchni całkowitej budyn
ku, wraz z budynkami garażowymi i gospo
darczymi;
-

10) zabudowie zagrodowej należy przez to ro
zumieć w szczególności budynki mieszkalne,
budynki gospodarcze lub inwentarskie w ro
dzinnych gospodarstwach rolnych, hodowla
nych lub ogrodniczych oraz w gospodar
stwach leśnych, służących wyłącznie produk
cji rolniczej lub leśnej;
-

11) zabudowie usługowej należy przez to rozu
mieć wszelkie budynki lub budowle, które w
całości lub w części służą do działalności ma
jącej na celu zaspokajanie podstawowych po
trzeb ludności a nie wytwarzanie bezpo
średnio metodami przemysłowymi dóbr ma
terialnych nie powodujące szkodliwego od
działywania na środowisko oraz nie wymaga
jące placów składowych I bazy transportowej;
-

-

-

należy przez to
12) usługach nieuciążliwych
rozumieć usługi z zakresu handlu detaliczne
go, gastronomii i rzemiosło, których celem
jest zaspokajanie podstawowych potrzeb
miejscowej ludności, e które nie wytwarzają
bezpośrednio metodami przemysłowymi
dóbr materialnych I nie powodują nadmier
nej generacji ruchu;

-

15) powierzchni terenu zagospodarowanego
zielenią
należy przez to rozumieć po
wierzchnię części działki budowlanej na
gruncie rodzimym, która pozostaje niezabu
dowana powierzchniowo lub kubaturowo w
głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stano
wiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych,
pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana
rolniczo. Do powierzchni terenów zagospo
darowanych zielenią nie włicza się: zieleni na
dachach I ścianach budynk6w oraz budowli
naziemnych i podziemnych, nawierzchni żwi
rowych, grysowych I ażurowych, a także wód
powierzchniowych;
-

16) wysokości budynku lub Jego części należy
przez to rozumieć maksymalny, pionowy
wymiar budynku liczony od istniejącego po
ziomu terenu przy najniżej położonym wej
ściu do budynku do górnej krawędzi ściany
zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako
wymiar liczony od istniejącego poziomu te
renu do najwyżej położonej krawędzi dachu
(kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dacho
wych;
-

17) strefach oddziaływania linii przesyłowych
elektroenergetycznych średniego (15kV) i wy
sokiego (110kV) napięcia rozumie się przez
to tereny położone w pasach o szerokości
odpowiednio 7,5m I 18m na stronę od osi
tych linii, które ze względu na ochronę przed
promieniowaniem szkodliwym dla ludzi I
środowiska oraz potrzeby eksploatacyjne
tych linii wymagają ustalenia ograniczeń w
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów.
-

-

-

-

13) współczynniku intensywności zabudowy „i”
należy przez to rozumieć stosunek lącznej
powierzchni całkowitej wszystkich kondygna
cji nadziemnych wszystkich budynk6w istnie
jących I lokalizowanych na działce budowla-

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące calego obszaru
objętego planem

5. W obszarze objętym planem wyodrębnia
się zgodnie z rysunkiem planu następujące
tereny, dla których plan ustała przeznaczenie oraz
szczegółowe zasady zagospodarowania:
-

1)

-

tereny przeznaczone na cele gospodarki rol
nej, oznaczone na rysunku planu symbo
lem R;
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-

2)

tereny przeznaczone na cele gospodarki
wodnej, oznaczone na rysunku planu symbo
lem WS;

3)

tereny przeznaczone na potrzeby zbiornika
retencyjnego, oznaczone na rysunku planu
symbolem WS-1;

4)

tereny przeznaczone na cele gospodarki le
śnej, oznaczone na rysunku planu symbo
lem ZL;

5)

tereny przeznaczone na cele gospodarki rol
nej i dla retencji wód powierzchniowych,
oznaczone na rysunku planu symbolem
R.WS;

8)

tereny przeznaczone na cele gospodarki rol
nej z zabudową zagrodową oraz dla retencji
wód powierzchniowych, oznaczone na rysun
ku planu symbolem R.WS.RM;

7)

tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej,
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

8)

tereny przeznaczone dla retencji wód po
wierzchniowych I zieleni urządzonej, z do
puszczeniem użytkowania dla celów turystyki
i rekreacji, oznaczone na rysunku planu sym
bolem WS.ZP-UT;

9)

tereny przeznaczone dla zabudowy zagrodo
wej, mieszkaniowej jednorodzinnej I nieuciąż
liwych usług, oznaczone na rysunku planu
symbolem RM.MN.U;

10) tereny przeznaczone dla usług oraz obiektów
produkcyjnych, sklad6w I magazyn6w, ozna
czone na rysunku planu symbolem U.P;
11) tereny przeznaczone na potrzeby oczyszczalni
ścieków, z dopuszczeniem lokalizacji innych
Inwestycji celu publicznego lub działalności
usługowej i produkcyjnej oraz związanej z
obslugą produkcji w gospodarstwach rol
nych, oznaczone na rysunku planu symbolem
K.U.P.RU;
12) tereny dróg publicznych:
a) tereny drogi głównej ruchu przyspieszo
nego, oznaczone na rysunku planu sym
bolem KDGP,
b) tereny drogi zbiorczej, oznaczone na ry
sunku planu symbolem KDZ,
c) tereny dróg lokalnych, oznaczone na ry
sunku planu symbolem KDL,
d) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na
rysunku planu symbolem KDD;
13) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem KDW;
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14) tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu
symbolem KK.
6. Dla całego obszaru objętego planem, w
zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzen
nego, ustala się:
1) obowiązek dostosowania nowej zabudowy do
nieprzekraczalnych linii zabudowy, naniesio
nych na rysunku planu. W przypadku gdy linia
zabudowy nie została określona na rysunku
planu, linia rozgraniczająca oznacza nieprze
kraczalną linię zabudowy, z uwzględnieniem
przy lokalizowaniu obiektów budowlanych
przepisów odrębnych;
2) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych z
wyjątkiem garaży we frontowej części działki
(tj. między nieprzekraczalną linią zabudowy a
plaszczyzną elewacji frontowej budynku
mieszkalnego); dopuszcza się możliwość loka
I izowania budynków gospodarczych (garaży) w
granicy z terenem nieruchomości sąsiadującej,
przy r6wnoczesnym spełnieniu następujących
warunków:
-

-

a) długość ściany budynku gospodarczego
(garażu) nie może być większa niż 1 2m,
b) na działce sąsiedniej istnieje lub równocze
śnie będzie zlokalizowany budynek bezpo
średnio przy tej granicy;
3) zakaz stosowania agresywnej, kontrastowej
kolorystyki elewacji I dachów budynków;
z wyłączeniem teren6w 1.U.P I
4) zakaz
1.K.U.P.RU wprowadzania w elewacjach bu
dynków okładzin ceramicznych glazurowa
nych, okładzin z tworzyw sztucznych, szkla I
blach lakierowanych;
-

-

5) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych, ogrodzeń
z podmurówką o wysokości powyżej 20 cm
oraz wykonanych z prefabrykowanych elemen
tów betonowych I z tworzyw sztucznych; zakaz
budowy ogrodzeń o wysokości przekraczającej
1,8m;
6) zakaz lokalizowania reklam. Na terenach pose
sji dopuszcza się instalowanie dwóch tablic in
formacyjnych wylącznie w płaszczyźnie ogro
dzenia lub elewacji budynku. Powierzchnia ta
, e krawędzie
2
blicy nie może przekraczać 1,0m
tablic nie mogą wykraczać poza obrys ogro
dzenia lub elewacji budynku. Ustalenia tego
punktu nie dotyczą gminnego systemu infor
macji przestrzennej oraz znaków drogowych.
Na terenach 1.U.P I 1.K.U.P.RU dopuszcza się
instalowanie tablic informacyjnych jw, o po
,
2
wIerzchni nie przekraczającej 6,0m
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7. Dla catego obszaru objętego planem, nad
rzędnym z punktu widzenia środowiska jest za
chowanie jego walorów krajobrazowych oraz
ochrona wód podziemnych. W zakresie ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
ustata się:
1)

obowiązek przestrzegania na terenie War
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
wyodrębnionym granicami na rysunku pla
nu wszelkich zakazów, nakazów I ograniczeń
zawartych w obowiązujących dla tego obsza
ru przepisach odrębnych;
-

-

2)

obowiązek przestrzegania wszelkich ograni
czeń ustalonych dla strefy C w obowiązują
cym
statucie
uzdrowiska
Konstancin
Jeziorna;

3)

zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania
drzew I krzew6w, ciągów zadrzewień i za
krzewień śródpolnych, przydrożnych I nad
wodnych z wyjątkiem drzew i krzewów owo
cowych oraz drzew i krzewów, których usu
nięcie niezbędne jest z uwagi na:
a) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
b) budowę, remont i przebudowę dróg I in
nych urządzeń infrastruktury technicznej
określonych w planie,
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8)

zakaz lokalizowania budynków I budowli oraz
podziemnych obiektów kubaturowych, w od
leglości mniejszej niż 20m od brzegów natu
ralnych cieków i naturalnych zbiorników
wodnych oraz od rowów melioracyjnych;

9)

obowiązek zachowania istniejących urządzeń
melioracji wodnych. Dopuszcza się możli
wość pogtębiania istniejących rowów meiio
racyjnych po uzgodnieniu z zarządzającym
siecią. Przed realizacją obwodnicy drogi nr
724 obowiązuje wykonanie w uzgodnieniu z
zarządzającym tymi urządzeniami i na koszt
inwestora drogi odpowiednich zabezpieczeń
lub przebudowy istniejących urządzeń melio
racyjnych w celu umożliwienia prawidłowego
funkcjonowania systemu na terenach sąsied
nich;
-

-

10) obowiązek zapewnienia dostępu do istnieją
cych urządzeń melioracji wodnych, w tym za
kaz lokalizacji ogrodzeń w odlegtości mniej
szej niż 3m od istniejących rowów meliora
cyjnych;
11) zakaz wprowadzania przy budowie zbiorni.
ków retencyjnych niekorzystnych zmian w
stosunkach wodnych;

obowiązek stosowania przy uzupełnianiu
zadrzewień I zakrzewień śródpolnych I przy
drożnych
gatunków roślin rodzimych dla
danego obszaru;

12) zakaz zmiany uksztaitowania terenu w obrę.
bie dziaiek sąsiadujących z rzeką Wilanówką.
W granicach tych dziatek obowiązuje zakaz
wszelkich dzialań mogących wplywać na
zmianę stosunków wodnych na gruntach są
siednich lub na warunki przeplywu wody w
rzece Wilanówce. Projekty zagospodarowania
dziatek sąsiadujących z rzeką Wilanówką mu
szą być uzgadniane z Wojewódzkim Zarzą
dom Melioracji i Urządzeń Wodnych;

5)

obowiązek zachowania i pozostawienia w
dotychczasowym użytkowaniu śródleśnych
fąk, wrzosowisk I torfowisk;

13) zakaz niszczenia skarp I krawędzi erozyjnych,
wąwozów, lokalnych dolin a także śladów
pierwotnego osadnictwa;

6)

obowiązek utrzymania i ochrony naturalnej
sieci hydrograficznej: rzek, potoków, stru
mieni, starorzeczy, jezior, oczek wodnych,
bagien i torfowisk; zakaz zmiany naturalnego
charakteru ich brzegów, zanieczyszczania
wód oraz pasa przybrzeżnego, niszczenia ro
ślinności wodnej i nadwodnej. Ustalenia te
nie dotyczą dziatań stużących retencji wód,
zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi I mienia, w
tym regulacji wód dla celów przeciwpowo
dziowych:

14) obowiązek utrwalania I konserwacji po
wierzchni stokowych w sąsiedztwie plano
wanej obwodnicy drogi nr 724 I na jej nasy
pach;

c) zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia,
d) zachowanie wymaganej przepisami odle
głości od torów kolejowych;
4)

-

7)

zakaz lokalizowania ogrodzeń w poprzek cie
ków oraz w odleglości mniejszej niż 6m od
brzegów naturalnych cieków I naturalnych
zbiorników wodnych;

15) obowiązek zastosowania rozwiązań technicz
nych umożliwiających swobodne bezkolizyj
ne przemieszczanie się dziko żyjących zwie
rząt przez teren obwodnicy;
16) obowiązek przyiączania terenów i budynków
do sieci wodociągowej;
17) zakaz lokalizowania nowych ujęć wód pod
ziemnych; w obrębie zabudowanych nieru
chomości znajdujących się w granicach tere
nów R.WS.RM I R dopuszcza się eksploatację
Istniejących I budowę nowych ujęć wód pod-
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ziemnych, jednak wyłącznie do czasu budowy
wodociągu gminnego;

RM.MN.U jako przeznaczonych pod zabu
dowę mieszkaniową.

18) obowiązek odprowadzania ścieków bytowogospodarczych i technologicznych do sieci
kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się w sytu
acji braku kanalizacji odprowadzanie ście
ków bytowych do tymczasowych szczelnych
zbiorników bezodpływowych z Istniejących w
dniu wejścia w życie ustaleń planu budynków
mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych
lokalizowanych zgodnie z 14 ust. 2, 19
ust. 2, 22 w granicach terenów 1, 2, 3,4, 5,
6 I 7 R. 1, 2 I 3R.WS.RM, 1, 2 I 3 RM.MN.U,
jednak wyłącznie do czasu realizacji sieci ka
nalizacyjnej;

8. Dla całego obszaru objętego planem, w
zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, ustala
się obowiązek ochrony zabytków archeologicz
nych, położonych w granicach oznaczonych na
rysunku planu stref ochrony konserwatorskiej,
opisanych numerami 59-67131, 59-67/40, 59-67/41.
W obrębie tych stref ustala się:

19) zakaz odprowadzania jakichkolwiek niez zastrzeżeniem
oczyszczonych ścieków
ustaleń 26 ust. 4 pkt 2 lit d, e, I do gruntu,
row6w melioracyjnych I wód powierzchnio
wych oraz zakaz odprowadzania oczyszczo
nych ścieków do wód podziemnych, oczek
wodnych, stawów I jezior bezodpływowych;

2) obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Kon
serwatorem Zabytków poszukiwania, rozpo
znawania i wydobywania kopalin oraz budowy
urządzeń wodnych I regulacji wód;

-

-

-

-

-

-

20> obowiązek zapewnienia dla każdej nierucho
mości miejsc na pojemniki służące do czaso
wago gromadzenia odpadów stałych;
21) zakaz stosowania Instalacji spalających pali
wa w celu wytwarzania energii elektrycznej
lub cieplnej, których eksploatacja wIąże się z
wprowadzaniem gazów i pyl6w do powietrza
powodujących przekroczenie standardów ja
kości powietrza poza terenem, do którego
prowadzący Instalację poslada tytuł prawny;
22) preferuje się stosowanie linii teletechnicz
nych oraz elektroenergetycznych niskiego I
średniego napięcia w formie sieci kablowych;
23) zakaz lokalizowania budynków przeznaczo
nych na stały pobyt ludzi oraz zakaz sadzenia
drzew w granicach oznaczonych na rysunku
planu stref oddziaływania linii przesyłowych
elektroenergetycznych wysokiego 1 średniego
napięcia. Możliwość lokalizacji innych obiek
tów i urządzeń w obrębie tych stref wymaga
uzyskania zgody Zakładu Energetycznego;
-

-

24) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddzialywaó na środowisko, w ro
zumieniu przepis6w o ochronie środowiska.
Zakazy te nie dotyczą elementów Infrastruk
tury technicznej określonych w planie;
25) wymóg zapewnienia ochrony akustycznej dla
terenu 1.WS.ZP-UT jako przeznaczonego na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dla terenów
1 I 2R,WS.RM jako przeznaczonych pod za
budowę zagrodową oraz dla terenów 1, 2 I 3
-

-

-

-

-

1) obowiązek uzyskania, od Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków przed wydaniem pozwo
lenia na budowę lub zgłoszeniem właściwemu
uzgodnienia wszelkich planowa
organowi
nych budów obiektów budowlanych wiążących
się z wykonywaniem prac ziemnych;
-

-

3) obowiązek przeprowadzenia na koszt osoby
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierza
jącej finansować roboty budowlane badań ar
cheologicznych oraz wykonania ich dokumen
tacji:
4) przed rozpoczęciem badań archeologicznych
wymagane jest uzyskanie od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozwolenia na ich
prowadzenie,
9.1. W granicach oznaczonych na rysunku
obszarów bezpośredniego zagrożenia
pianu
powodzią, położonych w obrębie walów przeciw
powodziowych rzeki Jeziorki, obowiązuje zakaz
wykonywanIa robót oraz czynności, które mogą
utrudnić ochronę przed powodzią, a w szczegól
ności:
-

-

1) sadzenia drzew lub krzewów z wyjątkiem plan
tacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód
oraz roślinności stanowiącej element zabudo
wy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do
wzmacniania brzegów, obwałowań lub osy
pisk;
2) zmiany ukształtowania terenu, skiadowania
materiałów oraz wykonywania innych robót, z
wyjątkiem robót związanych z regulacją lub
utrzymywaniem wód.
2. Dla zapewnienia szczelności i stabilności wa
łów przeciwpowodziowych rzeki Jeziorki, ustale
się zakaz:
1) wykonywania obiektów budowlanych z wy
jątkiem określonych w planie kopania studni,
sadzawek, dołów I rowów oraz grodzenia nie
ruchomości w odległości mniejszej niż 50m od
stopy wału (tzn. od granic terenu 1.WS);
-

-
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2) uszkadzania darniny lub Innych umocnień;
3) uprawy gruntów, sadzenia drzew lub krzewów
na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3m
od stopy wału (tzn. od granic terenu 1.WS);
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Każde działanie zmieniające formy zagospodaro
wania lub sposób użytkowania terenu winno
spełniać wymogi ustaleń planu.

4) rozkopywania wałów, wbijania slupów, usta
wiania znaków przez nieupoważnione osoby;

13. W granicach terenów objętych pianem
nie występują obszary przestrzeni publicznej, w
rozumieniu przepisów o planowaniu I zagospoda
rowaniu przestrzennym.

5) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony
wałów pojazdami, konno lub przepędzania
zwierząt. z wyjątkiem miejsc do tego przezna
czonych.

Rozdział 3
Szczeg6towe warunid
zagospodarowania terenów

3. Każde odstępstwo od zakaz6w zawartych w
ust. 2 oraz realizacja oblekt6w budowlanych okre
ślonych w planie wymaga uzyskania zgody Merszalka Województwa Mazowieckiego.
4. Projekty zagospodarowania działek sąsiadu
jących z walami przeciwpowodziowymi rzeki Je
ziorki muszą być uzgadniane z Wojewódzkim Za
rządem Meiloracji I Urządzeń Wodnych.

14.1. Dla terenów 1, 2, 3, 4, 5, 6 I 7 R prze
znaczonych na cele gospodarki rolnej ustała się:
-

-

1) zakaz zabudowy; istniejące w dniu wejścia w
życie ustaleń planu budynki, budowle I obiekty
z zastrzeżeniem ustaień ust. 2 mogą być wy
łącznie remontowane I przebudowywane, bez
możliwości zwiększenia powierzchni i kubatu
ry. W granicach terenów 4.R i 5.R dopuszcza
się możliwość budowy wiaduktu nad totami
kolejowymi i mostu nad rzeką Jeziorką dla pla
nowanej obwodnicy w ciągu drogi wojewódz
kiej nr 724;
-

-

ś 10. W celu zabezpieczenia urządzeń meliora
cji szczególowych, w obszarze objętym planem
obowiązuje uzgadnianie wszelkich zamierzeń in
westycyjnych z właściwą jednostką administracji
zarządzającą melioracjami i urządzeniami wod
nymi, na etapie uzyskiwania pozwolenia na bu
dowę, zgłaszania zamiaru wykonania robót bu
dowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych.

2) zaleca się stosowanie na drogach polnych na
wierzchni gruntowych lub innych nawierzchni
przepuszczalnych; dopuszcza się możliwość
urządzenia nowych dróg gospodarczych.

11.1.W obszarze objętym pianem ustała się
obowiązek wydzielania nowych dziatek budowla
nych zgodnie z zasadami określonymi dla po
szczeg6lnych terenów. Ila urządzeń infrastruktury
technicznej dopuszcza się jeśli jest to konieczne
wydzielanie działek o innych parametrach.

2. W obrębie położonych w granicach tere
nów 1.R i 6.R działek z istniejącymi w dniu wej
ścia w życie ustaleń planu budynkami wchodzą
cymi w skład gospodarstw rolnych, dopuszcza się
rozbudowę i lokalizację nowej zabudowy zagro
dowej. Dla działek tych ustała się:

2, istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń
planu działki budowlane, w tym zmniejszone na
skutek wydzielenia dr6g wyznaczonych na rysun
ku planu, mogą być zachowane.

1) zakaz zwiększenia Istniejącej w dniu wejścia w
życie ustaleń planu lącznej powierzchni zabu
dowy w obrębie dziatki o więcej niż 50%;

-

-

3. Każda nowo utworzona działka budowlana
musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do
drogi publicznej lub drogi wewnętrznej wyzna
czonej na rysunku planu. Dla terenów 1.K.U.P.RU
dopuszcza się zapewnienie dostępu do drogi
publicznej również przez wydzielenie dróg we
wnętrznych o szerokości co najmniej 6m, wraz z
ustanowieniem na tych drogach odpowiednich
slużebności dla wydzielonych działek gruntu.
-

4. Zakazuje się dokonywania podziałów grun
tów skutkujących koniecznością urządzania zjaz
dów z obwodnicy drogi nr 724.
12. W obszarze objętym planem nie dopusz
cza się żadnych tymczasowych form zagospoda
rowania I sposobów użytkowania terenów, z wy
jątkiem określonych w 7 pkt 17 I 18, 22 ust. 2.

-

-

2) zakaz lokalIzowania budynk6w I budowli, w
odległości mniejszej niż 20m od brzegów natu
ralnych cieków, naturalnych zbiorników wod
nych I od rowów melioracyjnych oraz w odle
głości mniejszej niż 50m od stopy walu prze
ciwpowodziowego rzeki Jeziorki z możliwością
uzyskania odstępstwa zgodnie z 9 ust 3;
3) obowiązek lokalizowania nowych budynków w
jak najmniejszej odległości od budynków ist
niejących, tak aby wszystkie budynki usytu
owane na działce tworzyły zwarty zespól; odle
głość nowych budynków I ich części od bu
dynków Istniejących w dniu wejścia w życie
ustaleń planu nie może być większa niż 50m;
-

-

4) obowiązek zachowania wysokości nowej zabu
dowy nie przekraczającej lOm od istniejącego
poziomu terenu do kalenicy I 4,Sm od istnieją
cego poziomu terenu do okapu; istniejące w
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dniu wejścia w życie ustaleń pianu wyższe bu
dynki mogą w ramach przebudowy mieć za
chowaną istniejącą wysokość;
-
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5) zakaz realizacji budynków o wysokości, łącznie
z poddaszem użytkowym, powyżej dwóch
koń dyg na oj 1;
6) zakaz stosowania dachów jednospadowych
oraz dachów o kącie nachylenia połaci innym
niż 3545Q; w przypadku rozbudowy i przebu
dowy istniejącej zabudowy o dachach płaskich
dopuszcza się kontynuację tej formy dachu w
części noworealizowanej, dla zabudowy go
spodarczej lub garażowej dopuszcza się moż
liwość stosowania dachów plaskich.
3. W granicach terenów 1, 3, 4 i 5 R. na grun
tach położonych w sąsiedztwie terenów kolejo
wych (11 2 KK), drzewa lub krzewy mogą być sy
tuowane w odległości nie mniejszej niż 15m od
osi skrajnego toru kolejowego.
4. Dla terenów R dopuszcza się łączenie nieru
chomości oraz ustala się zakaz dokonywania
wtórnych podziałów nieruchomości w celu wy
dzielenia działek przeznaczonych pod zabudowę.
Dopuszcza się także podział gruntów rolnych
zgodnie z wiaściwymi przepisami.
! 15.1. W granicach terenu 1.WS przeznaczo
nego na cele gospodarki wodnej
obowiązuje
zakaz zabudowy z wyjątkiem możliwości remon
towania, przebudowy i rozbudowy walów prze
ciwpowodziowych rzeki Jeziorki oraz realizacji
innych obiektów związanych z regulacją lub
utrzymywaniem wód, a także budowy mostu nad
rzeką Jeziorką dla planowanej obwodnicy w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 724;
-

-

2 Ola terenów WS nie ustaia się parametrów i
wskaźników ksztaltowania zabudowy oraz szcze
gólowych zasad I warunków scalania I podziału
nieruchomości.
16.1. W granicach terenu 1.WS-1 przezna
czonego na potrzeby zbiornika retencyjnego
obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń
wodnych, w tym zbiornika retencyjnego odbiera
jącego wody deszczowe z planowanej obwodnicy
drogi nr 724 (drogi głównej ruchu przyspieszone
go). Dno i skarpy zbiornika winny być uszczelnio
ne.
-

-

1) zakaz zabudowy z wyjątkiem budynków, bu
dowli I obiektów malej architektury służących
gospodarce leśnej, realizowanych zgodnie z
planem urządzenia lasu;
2) obowiązek zachowania nieurządzonych na
wierzchni dróg leśnych; dopuszcza się możli
wość urządzenia nowych dróg gospodarczych
o nawierzchni gruntowej.
2. W granicach terenu 3.ZL, na gruntach poło
żonych w sąsiedztwie terenów kolejowych (1 i 2
KK), drzewa lub krzewy mogą być sytuowane w
odległości nie mniejszej niż 15m od osi skrajnego
toru kolejowego.
3. Dla terenów ZL nie ustala się parametrów I
wskaźników kształtowania zabudowy I zagospo
darowania terenu oraz szczególowych zasad I
warunków scalania I podziału nieruchomoŚci.
18.1. Dla terenów 1, 2,3, 4 i 5R.WS przezna
czonych na cele gospodarki rolnej i dla retencji
wód powierzchniowych ustala się:
-

-

1) zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń wod
nych; istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń
planu budynki, budowle i obiekty mogą być
wylącznie remontowane i przebudowywane,
bez możliwości zwiększenia powierzchni i kubatuty;
2) zaleca się stosowanie na drogach polnych na
wierzchni gruntowych lub innych nawierzchni
przepuszczalnych; dopuszcza się możliwość
urządzenia nowych dróg gospodarczych.
2. W granicach terenu 3.R.W$ dopuszcza się
realizację dodatkowego skrzyżowania obwodnicy
drogi nr 724 z drogą dojazdową do pól, z zacho
waniem odległości co najmniej BOOm od innych
skrzyżowań obwodnicy.
3. W granicach terenu 3.R,WS, na gruntach po
łożonych w sąsiedztwie terenów kolejowych (1 I 2
KK), drzewa lub krzewy mogą być sytuowane w
odległości nie mniejszej niż 15m od osi skrajnego
toru kolejowego.
4. Dla terenów R.WS nie ustala się parametrów
i wskaźników keztaltowania zabudowy i zagospo
darowania terenu oraz szczegółowych zasad i
warunków scalania I podziału nieruchomości.
19.1. Dla terenów 1, 2 I 3R,WS.RM przezna
czonych na cele gospodarki rolnej z zabudową
zagrodową oraz dla retencji wód powierzchnio
wych ustala się:
-

2. Dla terenów WS-1 nie ustala się parametrów
i wskaźnik6w kształtowania zabudowy oraz szcze
gólowych zasad I warunków scalania I podzialu
nieruchomości.
17.1. Dla terenów 1, 2, 3 I 4 ZL przeznaczo
nych na cele gospodarki leśnej ustala się:
-

-

-

1) zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń wod
nych oraz zabudowy zagrodowej określonej w
ust. 2; pozostałe istniejące w dniu wejścia w
życie ustaleń planu budynki, budowle I obiekty
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-

mogą być wyłącznie remontowane I przebu
dowywane, bez możliwości zwiększenia po
wierzchni I kubatury;
2) zaleca się stosowanie na drogach polnych na
wierzchni gruntowych lub innych nawierzchni
przepuszczalnych; dopuszcza się możliwość
urządzenia nowych dróg gospodarczych.
2. W obrębie położonych w granicach tere
nów R.WS.RM dziełek z Istniejącymi w dniu wej
ścia W życie ustaleń planu budynkami wchodzą
cymi w skład gospodarstw rolnych, dopuszcza się
rozbudowę i lokalizację nowej zabudowy zagro
dowej. Dla działek tych ustala się:
-

-

1) zakaz zwiększenia istniejącej w dniu wejścia w
życie ustaleń planu łącznej powierzchni zabu
dowy w obrębie działki o więcej niż 50%;
2) zakaz lokalizowania budynk6w I budowli, w
odległości mniejszej niż 20 od brzegów natu
ralnych cieków, naturalnych zbiorników wod
nych i rowów melioracyjnych oraz w odległo
ści mniejszej niż 50 m od stopy walu przeciw
powodziowego rzeki Jeziorki z możliwością
uzyskania odstępstwa zgodnie z 9 ust. 3;
3) obowiązek lokalizowania nowych budynków w
jak najmniejszej odległości od budynków ist
niejących, tak aby wszystkie budynki usytu
owane na działce tworzyły zwarty zespól; odle
głość nowych budynków i ich części od bu
dynków istniejących w dniu wejścia w życie
ustaleń planu nie może być większa niż 5Dm;
-

-

4) obowiązek zachowania wysokości nowej zabu
dowy nIe przekraczającej lOm od istniejącego
poziomu terenu do kalenicy I 4,5m od istnieją
cego poziomu terenu do okapu; istniejące w
dniu wejścia w życie ustaleń planu wyższe bu
dynki mogą w ramach przebudowy mleć za
chowaną istniejącą wysokość;
-
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wania wtórnych podziałów nieruchomości w celu
wydzielania działek przeznaczonych pod zabudo
wę. Dopuszcza się także podział gruntów rolnych
zgodnie z właściwymi przepisami.
20.1. Dla terenu 1.ZP przeznaczonego dla
zieleni urządzonej ustała się:
-

-

1) zakaz zabudowy;
2) obowiązek zagospodarowania terenu zielenią
niską; dopuszcza się możliwość wprowadzenia
zieleni wysokiej pod warunkiem zapewnienia
zgodnie z przepisami o drogach publicznych
wymaganego poła widoczności na skrzyżowa
niu drogi 1.KDZ z planowaną obwodnicą drogi
Nr 724.

-

-

2. Dla terenów ZP nie ustała się parametrów i
wskaźników kształtowania zabudowy i zagospo
darowania terenu oraz szczeg6lowych zasad I
warunków scalania I podziału nieruchomości.
21.1. Dla terenu 1.WS.ZP-UT przeznaczone
go dla retencji wód powierzchniowych i zieleni
urządzonej, z dopuszczeniem użytkowania dla
celów turystyki i rekreacji ustała się zakaz zabu
dowy z wyjątkiem możliwości realizacji budyn
ków, budowli i obiektów objętych obowiązujący
mi decyzjami o pozwoleniu na budowę, wydany
mi przed dniem wejścia w życie ustaleń pianu.
-

-

2. W granicach terenu WS.ZP-UT dopuszcza się
możliwość lokalizacji urządzeń wodnych w ro
zumieniu przepisów Prawa wodnego oraz urzą
dzeń rekreacji I wypoczynku, jednak z wyklucze
niem jakichkolwiek obiektów kubaturowych.
-

-

3. Dla terenu WS.ZP-UT dopuszcza się lączenie
nieruchomości oraz ustała się zakaz dokonywania
wtórnych podziałów nieruchomości w celu wy
dzielania działek budowlanych.

-

5) zakaz realizacji budynków o wysokości, łącznie
z poddaszem użytkowym, powyżej dwóch
kondygnacji;
6) zakaz stosowania dach6w jednospadowych
oraz dachów o kącie nachylenia połaci innym
niż 35%45°; w przypadku rozbudowy i przebu
dowy istniejącej zabudowy o dachach płaskich
dopuszcza się kontynuację tej formy dachu w
części noworeałizowanej, dla zabudowy go
spodarczej lub garażowej dopuszcza się moż
liwość stosowania dachów płaskich,
3. W granicach terenów R.WS.RM dopuszcza
się możliwość odprowadzania ścieków do szczel
nych zbiorników bezodplywowych.
4. Dla terenów R.WS.RM dopuszcza się łącze
nie nieruchomości oraz ustała się zakaz dokony

22.1. Dla terenów 1, 2 I 3 RM.MN.U prze
znaczonych dla zabudowy zagrodowej, mieszka
niowej jednorodzinnej i nieuciążliwych usług
ustała się:
-

-

1) obowiązek zachowania dla nowej działki po
wstałej w wyniku podziału szerokości krót
szego boku nie mniejszej niż 20 m oraz po
wierzchni nie mniejszej niż I 00Dm
;
2
-

-

2) zakaz przekroczenia pułapu intensywności za
budowy określonego współczynnikiem i=0,35;
3) obowiązek zachowania współczynnika zabu
dowy p,z.” o wielkości nie większej niż 25%;
4) obowiązek zachowania w obrębie działki bu
dowlanej przynajmniej 60% powierzchni terenu
zagospodarowanego zielenią, w tym 20% po
wierzchni terenu zagospodarowanego zielenią
wysoką;
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5) zakaz lokalizowania budynków I budowli. w
odleglości mniejszej niż 20m od brzegów natu
ralnych cieków i naturalnych zbiornik6w wod
nych oraz od rowów melioracyjnych;
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6) obowiązek zachowania w obrębie działki bu
dowlanej przynajmniej 50% powierzchni terenu
zagospodarowanego zielenią; wzdłuż wszyst
kich granic terenu 1.U.P obowiązuje wprowa
dzenie podwójnych szpalerów drzew;

6) zakaz realizacji na jednej działce budowlanej
więcej niż dwóch budynków, w tym jednego
budynku mieszkalnego lub mieszkalnousługowego, lub usługowego oraz jednego
budynku gospodarczego lub garażowego.
Ograniczenie ilości budynk6w gospodarczych
nie dotyczy zabudowy zagrodowej;

7) zakaz lokalizowania budynków i budowli, w
odległości mniejszej niż 2Dm od brzegów natu
ralnych cieków i naturalnych zbiorników wod
nych oraz od rowów melioracyjnych;

7) obowiązek zachowania wysokości nowej zabu
dowy nie przekraczającej lOm od istniejącego
poziomu terenu do kalenicy I 4,Bm od istnieją
cego poziomu terenu do okapu; Istniejące w
dniu wejścia w życie ustaleń planu wyższe bu
dynki mogą w ramach przebudowy mieć za
chowaną istniejącą wysokość;

9) zakaz stosowania dachów jednospadowych z
wyjątkiem budynków lokalizowanych w grani
cy z terenem nieruchomości sąsiadującej oraz
dachów o kącie nachylenia połaci większym niż
45°

-

8) obowiązek zachowania wysokości nowej zabu
dowy nie przekraczającej 1Dm;
-

-

-

8) zakaz realizacji budynków o wysokości, lącznie
z poddaszem użytkowym, powyżej dw6ch
kondygnacji;
9) zakaz stosowania dachów jednospadowych
oraz dachów o kącie nachylenie połaci innym
niż 35°445°; w przypadku rozbudowy i przebu
dowy istniejącej zabudowy o dachach płaskich
dopuszcza się kontynuację tej formy dachu w
części noworealizowanej, dla zabudowy go
spodarczej lub garażowej dopuszcza się moż
liwość stosowania dachów płaskich.
2. W granicach terenów RM.MN.U do czasu
wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza
się możliwość odprowadzania ścieków do tym
czasowych szczelnych zbiorników bezodpływo
wych. Zbiorniki te muszą być zlikwidowane po
wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.
-

-

przeznaczonego dla
23. Dla terenu 1.U.P
uslug oraz obiektów produkcyjnych, składów I
magazynów ustala się:
-

24. Dla terenu 1.K.U.P.RU przeznaczonego
na potrzeby oczyszczalni ścieków, z dopuszcze
niem lokalizacji innych inwestycji celu publiczne
go lub działalności usługowej i produkcyjnej oraz
związanej z obsługą produkcji w gospodarstwach
rolnych ustała się:
-

-

1) obowiązek stosowania rozwiązań I technologii
bezpiecznych dla środowiska przyrodniczego;
2) zakaz budowy zakładów mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz stwarzających
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;
3) zakaz eksploatowania instalacji powodujących
przekroczenia standardów środowiska poza te
renem, do którego prowadzący instalację po
siada tytuł prawny;
4) obowiązek zachowania dla nowej działki po
wstałej w wyniku podziału powierzchni nie
;
2
mniejszej niż 2 000m
-

-

5) zakaz przekroczenia pułapu intensywności za
budowy określonego współczynnikiem 1=0,4;

-

1) zakaz budowy zakładów mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz stwarzających
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;
2) zakaz eksploatowania instalacji powodujących
przekroczenia standardów środowiska poza te
renem, do kt6rego prowadzący instalację po
siada tytuł prawny;
3) obowiązek zachowania dla nowej działki po
wstałej w wyniku podziału powierzchni nie
mniejszej niż 2 ODOm
;
2
-

6) obowiązek zachowania współczynnika zabu
dowy „p.z.” o wielkości nie większej niż 35%;
7) obowiązek zachowania w obrębie działki bu
dowlanej przynajmniej 35% powierzchni terenu
zagospodarowanego zielenią; wzdłuż wszyst
kich granic terenu 1.K.IJ.P.RU obowiązuje
wprowadzenie podwójnych szpalerów drzew;
8) obowiązek zachowania wysokości nowej zabu
dowy nie przekraczającej 1 Om;

-

4) zakaz przekroczenia pułapu intensywności za
budowy określonego współczynnikiem 1=0,4;
5) obowiązek zachowania współczynnika zabu
dowy „p.z.” o wielkości nie większej niż 35%;

9) zakaz stosowania dachów jednospadowych z
wyjątkiem budynk6w lokalizowanych w grani
cy z terenem nieruchomości sąsiadującej oraz
dachów o kącie nachylenia połaci większym
-

-

niż 450
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Rozdział 4
Ustalenia dotyczące ukladu komunikacyjnego
oraz uzbrojenia technicznego.

siedztwie terenów zabudowanych dopusz
cze się zastosowanie przekroju ulicznego
tj. jezdnie w krawężnikach z chodnikami
oddzielonymi od jezdni pasem zieleni,

25,1. Tereny dróg publicznych (KDGP, KDZ,
KOL KDD) oraz dr6g wewnętrznych (KDW) prze
znaczone są do pelnienla funkcji komunikacyjnych
oraz do lokalizacji sieci uzbrojenia terenu I zieleni.

c) skrzyżowanie z planowaną obwodnicą w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 ozna
czoną symbolem KDGP dwupoziomowe
z estakadą w ciągu drogi nr 724 I wyspą
centralną pod estakadą; dopuszcza się
urządzenie
przejazdu
bezkolizyjnego
wzdłuż drogi nr 721,
-

-

2. W granicach terenów dróg publicznych
(KDGP, KDZ, KDL, KDD) oraz dróg wewnętrznych
(KDW) obowiązuje zakaz instalowania reklam z
wyjątkiem tablic gminnego systemu Informacji
przestrzennej oraz znaków drogowych oraz zakaz
lokalizowania tymczasowych obiektów usługowohandlowych.
-

d) budowę wiaduktu nad torami kolejowymi
teren oznaczony symbolem KK i mostu
nad rzeką Jezlorką,

-

-

3. Powiązania układu komunikacyjnego w ob
szarze objętym planem z układem zewnętrznym
zapewniać będą: planowana obwodnica w ciągu
drogi Nr 724 I planowana obwodnica w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 721 drogi glówne ruchu
przyspieszonego (1, 2 i 3 KDGP), droga zbiorcza
(1.KDZ) I drogi lokalne (1,2 i 3 KDL).

e) usytuowanie wysokościowe obwodnicy w
nawiązaniu do ukształtowania terenu, za
wyjątkiem przekraczania bocznicy kolejo
wej, rzeki Jeziorki, kanałów i starorzeczy
oraz skrzyżowań dwupoziomowych,

-

f) wymóg realizacji ekranu akustycznego
wzdłuż wschodniej granicy terenu 1.KDGP
z terenem 4.R.WS, na odcinku lOOm od
drogi 4.KDD w kierunku południowym,

4. Obsługa komunikacyjna poszczególnych te
renów I działek odbywać się będzie zgodnie z
rysunkiem planu z przyległych dróg istniejących
i noworealizowanych, w tym dróg wewnętrznych.
-

-

g) obsługę komunikacyjną terenów przylega
jących do obwodnicy zapewniać będą ist
niejące i projektowane drogi niższych klas,
włączone do obwodnicy jedynie na skrzy
żowaniach wyznaczonych w niniejszym
planie oraz w miejscowym planie zago
spodarowania przestrzennego obwodnicy
drogi nr 724 wraz z terenami przyleglymi,

5. Dla położonych w obszarze objętym planem
terenów dróg i ulic obowiązują następujące usta
lenia:
1)

tereny 1, 2 I 3 KDGP stanowiące fragmenty
planowanej obwodnicy w ciągu drogi woje
wódzkiej nr 724 (część terenu 1.KDGP itereny
2 i 3 KDGP) oraz planowanej obwodnIcy w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (część tere
przeznacze się do pełnienia
nu 1,KDGP)
funkcji dróg głównych ruchu przyspieszone
go. Dla terenów tych ustała się:
-

h) w niezbędnych przypadkach, obowiązek
realizacji w liniach rozgraniczających ob
wodnicy dróg dojazdowych do działek od
ciętych obwodnicą,

-

1) możliwość prowadzenia wzdłuż obwodni
cy ścieżki rowerowej,

a) szerokość pasa drogowego w liniach roz
graniczających 50m, zwiększoną w rejonie
dwupoziomowego skrzyżowania drogi nr
724 z drogą nr 721 oraz zmniejszoną w re
jonie wiaduktu nad torami kolejowymi i
mostu nad rzeką Jeziorką zgodnie z ry
sunkiem planu. W rejonach skrzyżowań I
węzlów plan dopuszcza dostosowanie
wielkości terenu przeznaczonego do zaję
cia do rozwiązań określonych w projekcie
drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.

j)

możliwość etapowej realizacji obwodnicy
w zakresie: długości realizacji odcinków,
liczby jezdni oraz skrzyżowań,

k) wymóg przeprowadzenia na terenach cha
rakteryzujących się niekorzystnymi warun
kami gruntowo-wodnymi geotechnicznych
badań podtoża w celu zaprojektowania
odpowiednich warunków posadowienia
obwodnicy;

-

b) przekrój poprzeczny obwodnicy dwujez
dniowy, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ru
chu kada, rozdzielone pasem dzielącym o
zalecanej szerokości 5m. Na odcinkach
prowadzących przez tereny rolne przyjmu
je się przekrój drogowy tj. jezdnie z pobo
czami i rowami odwadniającymi, a w są-

-

2)

teren 1.KDZ przeznaczony jest do pełnienia
funkcji drogi zbiorczej. o jednej jezdni z
dwoma pasami ruchu; szerokość w liniach
rozgraniczających minimum 20m, minimal
na szerokoścI jezdni 7m; skrzyżowanie drogi
zbiorczej 1.KDZ z obwodnicą drogi nr 724
skanalizowane, czterowlotowe. W granicach
-

-

-
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terenu 1.KDZ należy urządzić chodniki I ścież
kę rowerową lub chodnik i ciąg pieszorowerowy;
3)

teren 1.KDL przeznaczony jest do potnienia
funkcji drogi lokalnej, o jednej jezdni z dwo
ma pasami ruchu; szerokość w liniach roz
graniczających minimum
15m, minimalna
szerokości jezdni 6m. W granicach terenu
1.KDL należy urządzić chodniki i ścieżkę ro
werową lub chodnik I ciąg pieszo-rowerowy;
-

-

4)

teren 2.KDL przeznaczony jest do pełnienia
funkcji drogi lokalnej, o Jednej jezdni z dwo
ma pasami ruchu; szerokość w liniach roz
graniczających minimum 12m, minimalna
szerokości jezdni 5,5m;
-

Poz. 3337

12) teren 2.KDW przeznaczony jest do pełnienia
funkcji drogi wewnętrznej dojazdowej do
gruntów rolnych; minimalna szerokość w li
niach rozgraniczających 6m.
-

-

6. Położone w obszarze objętym planem tereny
1 I 2 KK przeznacza się na potrzeby kolei.
7. Dla calego obszaru objętego planem ustala
się wym6g zaspokojenia wszystkich potrzeb par
kingowych i garażowych w obrębie terenów nie
ruchomości, obejmowanych działaniami inwesty
cyjnymi. Dla nowych inwestycji obowiązuje za
pewnienie
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
minimum 2 stanowisk na lokal mieszkalny;

-

-

5)

teren 3.KDL przeznaczony jest do potnienia
funkcji drogi lokalnej, o jednej jezdni z dwo
ma pasami ruchu; szerokość w liniach roz
graniczających minimum 12m, minimalna
szerokości jezdni 5,5m;
-

-

6)

teren 4.KDL przeznaczony jest do potnienia
funkcji drogi lokalnej, o jednej jezdni z dwo
ma pasami ruchu; szerokość w liniach roz
graniczających minimum 15m, minimalna
szerokości jezdni- 6m;
-

7)

teren 1.KDD przeznaczony jest do pełnienia
funkcji drogi dojazdowej, o jednej jezdni z
dwoma pasami ruchu; szerokość w liniach
rozgraniczających minimum 15m, minimal
na szerokości jezdni 6m;
-

-

8)

teren 2,KDD przeznaczony jest do pełnienia
funkcji drogi dojazdowej. o jednej jezdni z
dwoma pasami ruchu; szerokość w liniach
rozgraniczających minimum 12m, minimal
na szerokości Jezdni
5,5m; skrzyżowanie
drogi dojazdowej 2.KDD z obwodnicą drogi
nr 724 skanalizowane, ozterowlotowe;
-

-

-

9)

tereny 3 i 4 KDD przeznaczone są do pelnie
nia funkcji drogi dojazdowej, o jednej jezdni z
dwoma pasami ruchu; szerokość w liniach
rozgraniczających minimum lOm, minimal
na szerokości jezdni Sm;
-

-

10) teren 5.KDD przeznaczony jest do pełnienia
funkcji drogi dojazdowej, o jednej jezdni z
dwoma pasami ruchu; szerokość w liniach
rozgraniczających minimum 13m, minimal
na szerokości jezdni 5,5m;

2) dla zabudowy uslugowej I biur minimum 3
stanowisk na 100m
2 powierzchni użytkowej;
-

3) dla terenów produkcyjnych, przemysłowych i
składowo-magazynowych minimum 15 sta
nowisk na I 000m
2 powierzchni użytkowej bu
dynków;
-

4) dla terenów turystyki I rekreacji
stanowiska na 4 użytkowników.

-

minimum 1

26.1. Obslugę terenów I budynków w obsza
rze objętym planem w zakresie uzbrojenia I wypo
sażenia technicznego zapewniać będą istniejące i
rozbudowywane sieci gminnych systemów uzbro
jenia terenu.
2. Terenami przeznaczonymi do lokalizacji sieci
uzbrojenia technicznego są tereny dróg publicz
nych i wewnętrznych; w uzasadnionych przypad
kach dopuszcza się budowę sieci uzbrojenia tech
nicznego poza terenami dróg. Lokalizacja oraz
przejścia poprzeczne sieci infrastruktury technicz
nej przez teren projektowanej obwodnicy drogi
724 dopuszczalne są za zgodą i na warunkach
zarządcy drogi oraz zgodnie z przepisami odręb
nymi.
3. W granicach terenów noworealizowanych
dróg obowiązuje utrzymanie rezerw terenu umoż
liwiających budowę wodociągu, kanalizacji sani
tarnej, gazociągu, sieci elektroenergetycznych
(kablowych) oraz kanalizacji telefonicznej.
4. W obszarze objętym planem ustala się;
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę;

-

-

11) teren 1.KDW przeznaczony jest do pełnienia
funkcji drogi wewnętrznej, służącej do obsiu
gi technicznej walów przeciwpowodziowych
rzeki Jeziorki obowiązuje zachowanie szero
kości w liniach rozgraniczających wynoszącej
co najmniej Sm;
-

a) zaopatrzenie w wodę z ukladu gminnej sieci
wodociągowej,
b) w granicach terenów R.WS.RM i R do cza
su wybudowania wodociągu gminnego
dopuszcza się zaopatrywanie w wodę z in
dywidualnych ujęć wody;
-

-
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2> w zakresie odprowadzania ścieków I wód opa
dowych:

Poz. 3337
-

a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla od
prowadzenia ścieków bytowych I gospodar
czych do oczyszczalni ścieków wskazanej
przez właściwy Zakład Gospodarki Komu
nalnej,
b) w sytuacji braku kanalizacji dopuszcza się
możliwość odprowadzania ścieków byto
wych do szczelnych zbiorników bezodpły
wowych wyłącznie na warunkach określo
nych w planie Ścieki sanitarne mogą być
wywożone wyłącznie do punktu zlewnego
oczyszczalni ściek6w,
c) zakaz odprowadzania do sieci kanalizacji
sanitarnej gnojówki, gnojowicy I odcieków z
silosów a także wód opadowych,
d) odprowadzanie wód opadowych z terenów
zabudowy mieszkaniowej bezpośrednio do
gruntu, pod warunkiem zagospodarowania
wód opadowych w granicach nieruchomo
ści,
e) odprowadzanie wód opadowych z terenów
usiugowych I przemysłowych do istnieją
cych rowów po uprzednim ich oczyszczeniu
do stanu i składu określonego w obowiązu
jących przepisach oraz za zgodą i na waru n
kach właściwej jednostki administracyjnej
zarządzającej melioracjami I urządzeniami
wodnymi, lub do bezodpływowych zbiorni
ków kontenerowych z obowiązkiem pod
czyszczenia I zagospodarowania wód we
własnym zakresie,
f) odprowadzanie wód opadowych z dróg
zbiorczych (KDZ), lokalnych (KDL), dojaz
dowych (KDD) i wewnętrznych (KDW) do
istniejących rowów po uprzednim ich
oczyszczeniu do stanu I składu określonego
w obowiązujących przepisach oraz za zgodą
I na warunkach wiaściwej jednostki admini
stracyjnej zarządzającej melioracjami I urzą
dzeniami wodnymi; dopuszcza się ewentu
alne odprowadzenie wód opadowych z
dróg powierzchniowo do studni chłonnych
pod warunkiem uzyskania zgody właściwej
jednostki ochrony środowiska;

-

a) obowiązek zapewnienia na całym odcinku
drogi szczelnego systemu odwodnienia z
dopuszczeniem odprowadzania spływów
opadowych I roztopowych poprzez:

kanalizację deszczową na odcinku prze
biegającym w sąsiedztwie terenów za
budowanych oraz w rejonie obiektów in
żynierskich,

b) stosowanie w zakresie odwodnienia wy
łącznie takich rozwiązań technicznych, które
nie wpłyną na zmianę jakości oraz ilości
wód w użytkowych poziomach wodono
śnych i które uniemożliwią przenikanie za
nieczyszczeń do wód podziemnych a także
ograniczą przenikanie substancji niebez
piecznych mogących zagrozić środowisku
wód podziemnych w sytuacjach wywoła
nych wypadkami pojazdów. Dla ochrony
odbiorników przed dopływem substancji
niebezpiecznych będących skutkami wy
padków komunikacyjnych lub innych przy
czyn, obowiązuje instalowanie na wylotach
do tych odbiorników urządzeń odcinających
dopływ,
c) wymóg oczyszczenia wód opadowych z
projektowanej drogi przed ich odprowadze
niem do wód powierzchniowych zgodnie z
warunkami określonymi w przepisach o
ochronie środowiska. Przed każdym zrzu
tem ścieków opadowych do odbiornika
obowiązuje
urządzenia
zainstalowanie
oczyszczającego spływy deszczowe,
-

d) odbiornikami oczyszczonych wód opado
wych mogą być:
-

-

-

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych z
planowanej obwodnicy (1, 2 i 3 KDGP):

-szczelne rowy drogowe na odcinkach
przebiegających poza terenami zurbani
zowanymi oraz rowy trawiaste, które
mogą być stosowane jedynie w miej
scach, gdzie nie ma bezpośredniego za
grożenia przenikaniem zanieczyszczeń
do wód podziemnych,

projektowany zbiornik retencyjny z
uszczelnionym dnem I skarpami, ozna
czony symbolem LWS-1, z odprowadze
niem wód nadmiarowych przez Istnielą
cą sieć rowów melioracyjnych w zlewni
rzeki Wilanówki,
rzeka Jeziorka I rów prowadzący z terenu
zakładów papierniczych do rzeki Jeziorki,
cieki i rowy melioracyjne w zlewniach
rzek Wiianówki, Jeziorki i Wisły, w tym
Kanał Habdzlński,

ej wym6g przystosowania odbiorników (koryt
cieków) do przyjęcia zwiększonych odpły
wów z odwodnienia drogi. W przypadku
niewystarczającej przepustowości i dla za
bezpieczenia odbiorników przed przeciąże
niem ustała się wymóg retencjonowania
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spływów deszczowych w uszczelnionych
zbiornikach retencyjnych lokalizowanych w
pasie drogowym obwodnicy,
f) zakaz powodowania przez kierowane do
odbiorników odpływy jakichkolwiek zakłó
ceń stosunków wodnych na terenach są
siednich,
g) zakaz odprowadzania do wód podziemnych
także oczyszczonych ściek6w opadowych,
h) wymóg uzyskania stosownych decyzji I
uzgodnień na odprowadzenie oczyszczo
nych spływów deszczowych do wód po
wierzchniowych;
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy:
a) zaopatrzenie w gaz za pośrednictwem gazo
ciągów średniego ciśnienia, na warunkach
określonych przez zarządcę sieci,
b) możliwość rozbudowy sieci gazowej zgod
nie z obowiązującymi przepisami. Dalsza
gazyfikacja obszaru będzie możliwa o ile zo
staną zawarte umowy pomiędzy dostawcą
gazu a odbiorcą, po spełnieniu kryteriów
ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla
przedsiębiorstwa gazowniczego,
c) wymóg zachowania przy budowie gazo
ciągów przynajmniej O,5m odległości mię
dzy gazociągiem a ogrodzeniami,
-

-

d) wymóg podczas prowadzenia prac polega
jących na przebudowie lub remoncie dróg
zabezpieczenia istniejących gazociągów
przed uszkodzeniem przez ciężki sprzęt bu
dowlany I samochody. Gazociągi, które w
wyniku przebudowy dróg znalazłyby się
pod jezdnią naieży przenieść w pas drogo
wy poza jezdnią na koszt inwestora budo
wy,
-

-

e) dla budownictwa jednorodzinnego szafki
gazowe (otwierane na zewnątrz od strony
ulicy) winny być lokalizowane w linii ogro
dzeń, w pozostałych przypadkach w miejscu
uzgodnionym z zarządzającym siecią;
5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o źródła lo
kaina, zasilane gazem ziemnym przewodo
wyni,
b) możliwość stosowania do ogrzewania al
ternatywnych nośników energetycznych,
np.: olej lekki, gaz płynny, energia elek
tryczna, odnawialne źródła ciepła I inne;
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6) w zakresie zasilania w energię elektryczną:
a) zasilanie w zakresie elektroenergetyki ze
stacji 110/15kV RPZ „Jezioma”, za pomocą
sieci kablowych i napowietrznych linii elek
troenergetycznych średniego napięcia 15kV
zasilających
stacje
transformatorowe
15/0,4kV, w uzgodnieniu i na warunkach
określonych przez Zakład Energetyczny,
b) zapewnienie zasady petnego pokrycia zapo
trzebowania mocy elektroenergetycznej,
c) preferuje się rozbudowę linii elektroenerge
tycznych niskiego I średniego napięcia w
formie sieci kabiowych; w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się budowę linii
napowietrznych,
d) możliwość rozbudowy I przebudowy istnie
jących stacji transformatorowych 15/0,4kV
oraz lokalizacji nowych stacji transformato
rowych w granicach terenów RM,MN.U,
U.P, K.U.P,RU wolnostojących lub wbu
dowanych w obiekty kubaturowe; w uza
sadnionych przypadkach ciopuszcza się sto
sowanie stacji transformatorowych SN/nN
W wykonaniu słupowym,
-

-

e) prowadzenie unii elektroenergetycznych o
różnych napięciach po oddzielnych trasach;
dopuszcza się w technicznie lub ekono
micznie uzasadnionych przypadkach pro
wadzenie elektroenergetycznych napo
wietrznych linii SN I nN na wspólnych słu
pach,
f) wymóg zapewnienia dla poszczególnych
nieruchomości rezerw miejsc i terenu dla
lokalizacji sieci (linii), stacji i przyłączy oraz
innych elementów infrastruktury elektro
energetycznej niezbędnych dla zaopatrzenia
w energię elektryczną lokowanych na tych
terenach budynków I budowli e także
oświetlenia terenu wokół obiektów,
g) wymóg oświetlenia projektowanej obwod
nicy drogi nr 724, w całym obszarze obję
tym planem,
h) wymóg, aby przebudowa urządzeń elektro
energetycznych, powstała w wyniku wystą
pienia kolizji projektowanego zagospoda
rowania działki z istniejącymi urządzeniami
elektroenergetycznymi odbywała się w
uzgodnieniu I na warunkach określonych
przez właściwego operatora systemu elek
troenergetycznego, według zasad określo
nych w przepisach prawa energetycznego.
W miejscach wystąpienia kolizji planowanej
obwodnicy drogi nr 724 z siecią elektro
energetyczną obowiązuje przebudowa sieci
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lub odpowiednie jej zabezpieczenie, zgod

nie z warunkami określonymi przez właści
wego zarządcę sieci;
7) w zakresie gospodarki odpadami stałymi:
a) usuwanie odpadów w ramach zorganizo
wanego i o powszechnej dostępności ko
munalnego systemu zbierania I usuwania
odpadów stałych,
b) zabezpieczenie możliwości segregowania
odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obo
wiązującymi przepisami szczególnymi oraz
przepisami prawa miejscowego;
8) wzakresie obsługi telekomunikacyjnej:

Rozdział 5
Ustalenia koi”cowe

27. Dla obszaru objętego planem do spraw
wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a
nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się
ustalenia planu.
28. W związku ze wzrostem w wyniku usta
leń pianu wartości nieruchomości, w celu po
brania opiaty, o której mowa w art. 36, ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ustała się wy
sotcość tej opłaty wynoszącą:
-

-

1) dla terenów 1, 2 13 RWS.RM, „l.WS.ZP-UT, 1, 2
I 3 RM.MN.U, 1,U.P I 1.K.U.P.RU 20% wzrostu
wartości nieruchomości;
-

a) zakaz lokalizowania masztów technicznych i
obiektów telefonii kom6rkowej w całym ob
szarze objętym planem z wyjątkIem terenu
1.U.P oraz 1.K.U.P.RU,
b) wymóg przebudowy lub wykonania odpo
wiedniego zabezpieczenia sieci telekomuni
kacyjnej na warunkach określonych przez
właściwego zarządcę sieci
w miejscach
wystąpienia kolizji tej sieci z planowaną
obwodnicą drogi nr 724.
-

-

2) dla pozostałych terenów 0% wzrostu wartości
nieruchomości.
-

29. W granicach obszaru objętego pianem
tracą moc ustalenia innych planów.
30, Wykonanie uchwały powierza się Burmi
strzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo
wym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ignacy Golębiowski
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wybudowaniu obwodnicy.
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ze studium.
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brak zgodności
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ze studium.
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ze studium.
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tekście
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brak zgodności
za awdium.
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na.
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Ad. 1 -uwaga
ntcuwzglgdnlona
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przez Burmistrza,
Ad. 2• uwaga
nieuwzględnlo
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uchwaty nr47N/4J2007
z dnia 1 matce 2001v.
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Traś uwagi

Zdzislaw
Wniosekoprzeznaczeniedziaiki
Alekndra Komosa pod zabudowę aiedlizkowę.

Henna Rawsiw

Jolanta Gucińska

Jacek Komosa
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uwagi

aglaszającego

nazwa jednostki
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uwagi

Data
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T
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C

Uwaga uwzględniona przez RadęMiejsitą, mośliwa
do naniesienia w (c-mis poprawki do tekstu, co
uczyniono, bez potrzeby kierowania pianu do
powtómogo opracowania.

11
M. 1.Zgodniezertanowizkhzrn8urmistrza, uwagi
nie uwzahędnia ię przez dopuszczani, realizacji
nowego eiedliska na dzialco nr uw. 1354/1. Burmistrz,
uwzględniając uwagę w częścI. dpu0tll rozbudowę
siedliska juS Izmie)ęcego, z molliwotzlą zwiększenia
powierzchni zabudowy W obrębie dzialki o 50%.

Uwagi

Wykaz nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu młejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bielawa część północna i wschodnia
-

Załącznik nr 2
do uchwały nr47N/4/2007
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 1 marca 2007r.
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do uchwały
Konstancin-Jeziorna
z dnia 1 marca 2007r.

Miejskiej

Drogi publiczne Wykup terenów
8udowa
Pozostele
Wodociągi
Kanalizacja
Gospodarka odpadami
elektroenergetyka
Gazownictwo

••
•T

*

1,2
2
1.2
1.2
1
1,2
1.2

2 zadania
wisiał etnie

krótkookresowa

-

Format
1 zadania

Art. 39 FZF
Art. 39 PZP
Art.39PZP
Art.3SPZP
Aa. 39 PZP
Art. 39 PZP
Art.39PZP

-

1
1,2,3
1,2,3
1,23
1,2,3
3,2
3,2

Sposób realizacji
Odpowiedzialni za realizację
i współpracujący:
(podać na
Pod5t”uie
1 wójt, burmistrz, prezydent,
usteWy)
2- WykonaWca,
3- pracownik urzędu
właściwy do spraw infrastruktUry
4- inne (podać kto)

Tryb zamówieii

wiersze nr 1-7 wypełnić odpowiednimi numerami z podanych w nagłówkach kolumn

•7

1

Z

Irtwestycjoz zakresu infrastruktuiy technicznej

T

-

-

-

1,4,6,7

1, 4,6,7
1,4,6,7
1,4,6,7
1,2
1.4,7
1,4,7

1,2.3
1.2,3
1,2,3
1
1,3
1,3

Ignacy Gofęb!owsk!

Przewodniczący Rady Miejskiej:

-

Zasadylinansowania”
Pmgriozowane źródle finansowania
Potencjalny udzial innych inwe
starów w finansowaniu zadania
1 - dochody własna,
(% w stosunku do prognozowa.
2 dotecje,
ych nakladów)
3 kredyty, pożyczki komercyjne.
1 - wtaśeciale nieruchomości
4 -kredyty, pożyczki preferencyjne.
2. fundacje i organizacje
5.
komunalno.
wspomagające
6 prywatyzacja majątku komunalnego,
3 inwestorzy zewnętrzni
7 - nadwyżki budżetu z las poprzednich,
4- inna (podać kto)
8- inna (podać jakie)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadaz wtasnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 2 dnia 27 marca 2003r. o pla
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. I pkt 2 I 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.> i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska Konstaricin.Jezioma rozstrzyga co następuje:

Rady

Załącznik nr 3
nr 47N1412007
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