
DZIENNIK
WOJEWÖDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa,dnia 10czerwca2008r. N r 95

UCHWAEA RADY POW'ATU tYRARDOWSKIEGO

nr XV/W07 z dnia 2B grudnia 2007r. w sprawle bud2etu powiatu Wrardowskiego3370 —
23160na rok 200B.

UCHWAEY RAD GMIN:

uchwata nr XVIIV5/2Ü Rady Gminv Nioporet z dnia 28 lutøgo 200gr. w sprawia3371 —
ustalenia oplatv rnlegiecznoj za przedszkoli publicznych prowadzo•
nych Gminq . 23175

3372 — uchwala nr XVIIV6/2008 Rady Gminy Nieporet z dnia 28 lutego 2008r. w sprawle
ustalenia zasad korzystanla zo st016W0k w szkolach prowadzonych prZOZ GminO
NioporQt i wrysokoéci opiat za posilki„.... — 23176

uchwala nr XvllV7t2008 Rady Gminy Nieporqt z dnia 28 lutego 200Br. zmieniaiaca3373 —
uchwal' w sprawia zand przoznaczanlo irodkOw no zadafi 23177

uchwala nr RadYGminv Nieporet z dnia 28 Mego 2008%zrnieniajqca3374
w sprawle zarzadzenia poboru, w drodZ0 inkasa podatkÖW Od OS6b fi•

zycznych: rolnogo, leinego, Od nieruchomoici i Od posiadania psåw orat Okreile-
nia inkasentOw i VO'nagrodzenia 23178

SS7S — uchwala nr XVIIV14/2008 Rady Gminy Nieporqt z dnia 28 lutego 2008r. w sprawio
nadania „Zielona" drodze oznaozonei w ewidencii gruntÖw Jako dziaika
nr 449/11 p01020nei we wsi 23179

— uchwala nr XVIIV15/2008 Rody Gminy Nieporqt z dnia 28 lutego 2008r, w sprawle3376
nadania naZwY „Zaclsze" drodze oznaczonoj w owidencii gruntåw jak0 dzialka
nr 313/10 p01020nej 23181

B77 — uchwata nr XVIIV16t2008 RadY Gminy Nieporet z dnia 28 lutego 2008r. w sprawle
nadania nazwy „Mila" drOdZ0 0tnacz0n0i w Owidoncji grunt6W jak0 dzialki
nr 194/3. nr 194/7 poloionei wo wsi Wålka . 23183

nr XVIII/17"2008 Rady Gminy Nieporet z dnia 28 luteg0 w sprawle3378 —
nadania nazwv *Teczowa" drodze oznaczonei w gruntåw Jako dzialki
nr 008/11 i nr 608/30 poloiOnoi we wsi Stanislaw6w 23185

uchwala nr XVIIV2V2008 Rady Gminy NieporQt z dnia 28 lutego 2008r. zmlenlalqca3379 —
uc,hwalQw sprawle ustalenia wysokoici stawki procentowei opiaty adiacenckiej
ztytutu wzrostu wartoici nieruchomoåci w wyniku Jej podzielu dokonanego na
Wniosek lub u*ytkownika 23187

uchwala nr XII,'73/2008 Rady Gminy w Sobolewio z dnia 14 lutogo 2008r. w spra-3380 —
wie przeznaczenia w bud*ocie gminv Sobolew • 'rodkÖw finansowych z przozna-
czeniem na pomoc *drowotnq dla nauczycieli korzystajqcych z opieki tdrowotnei
Oru okreilenia rodzajåw åwiadczefi, warunkåw i zasad Ich 23187

— uchwata nr 151/V/12"2008 Rady Miejskiej Konstancin —Jeziorna z dnia 28 stycznia
200Br.w sprawle miejsgovgego planu zagospodarowania przegtrzennøgo solectwa

. 23190
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— nr XVV143/08 Radv Cmlny Stare Babice z dnia 29 lutego 2008r. zmienia•
iqca uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystoici i porzadku na torenio
gmlny Stare 23212

uchwala nr XV11150/08RadYGminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie
ustalonia zasad i trybu pravznawania, sposobu rozliczania Oroz kontroli dotacji dla

tetenie

— uchwala nr 92/XIIV08 Rady MleJsk10Jw Chorzelach z dnia 27 lutego 200Br. w Spra•
Wie "raienia zg0dy no sprzedo* mieszkalnych, oraz
ustalonie bonifikat przy ich 23219

uchwala nr 9YXIIIt08 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2008r. w spra-
wie uchylenla uchwalv nr 71/Xt/07 Hady Miejskiej w Chorze'ach z dnia 29 listopada
2007r. oraz uchwoly nr WXIV07 Rady MiejskiOJw Chorzelach z dnla 28 grudnia
2007r

— uchwala nr XIV/87/2008 Redy Grniny Bielany z dnia 12 lutego 2008r. w Sprawie
zasad korzystaniaze 23221

3N7 — uchwala nr XV1189/2007 Rady Miejskiel w Kozionicach z dnia 20 grudnia 2007r.
w •prawie wprowadzenia zmian w bud*ecie gminy na 2007 rok...,

uchwaia nr XVII»'2007 Redy Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprøwie wprowedzenia zrnian w bud*ecie gminy Kozienice na 2001

3389 — uchwala nr XV119t,'2007 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawle wprowadzonia zmian w budtecie gminy na 2007

nr XV/192/2007Rady Miejskiei w Közianicaeht dnia 20 grudnio 2007r.
w sprawle wprowadzenla zmlan gminy KOZiOniCOna 2007

3391 — uchwala nr XV/193,Q007 Rady MIOigki0i w KozieniCOChz dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawle wprowadzenia zmian w bud2ecie gminy na 2007

uchwalo nr XV/194f2007Rady Miøjskiej w Kozienicach z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawle wprcwadzenla zmlan w bud2ecle gmlnv Kozienico na 2007 23239

uchwala nr XV/19S/2007 Rady Mieiskiei w Kozienicach z dnia 20 2007r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud*ecio gmlny na 2007

3394 uchwala nr XV/196/2007 Rady Miojskiei w Kozienicach z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawio wprowadzenia zmian w budiecie gminy na 2007

— uchwala nr xv,'197Æ007 Rady Mieiskiej w Kozienicach z dnia 20 grudnia 2007r.
zmieniajqca uchwale w sprawle zaciagnlqcie dlugotermlnoweJ potyczki z Wojo.
w0dzkiegoFunduszuOchrony Srodowiskai GospoderkiWodnej w Warszawie
w 2007 roku

uchwala nr XW19V2007 Rady Mlejskloj w Kozienicach z dnia 20 grudnia 2007%
w sprawie wprowadzenia zmian w bud*ecie gminy Kozienice na 2007 rok.....„... 23244

3397 — uchwafa nr XVI/202,'2007 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud*ocio gmlny Kozlenlce na 2007 23248

— uchwala nr XVIt205t2007 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2007m
w sprawle uchwalonia bud*etu gminy Kozlenice na 2008 ..„.

uchwala nr XVII/136/OB Rady Gminy Olszewo•Borki z dnia 16 stycznia 2Ür,
w sprawie uchwalenia bud*etu gminy Olszewo.Bor\l na 2008

uchwala nr XVV105/07 Rady Gminy z dnia 27 grudnla 2007r. w sprewie
uchwalonia bud*otu gminy Pniewy na rok „ 23314

3401 — uchwaia nr Rady Mlejsklol w Kobylce z dnia 23 stycznia 2008r. w spra-
wie zmian w budtecie miasta Kobyua na
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— uchwala nr XVIIV79/2007 Radv Gminy w Tczowie z dnia 31 grudnia 2007r. w spra•302
Wie uchwalenia bud*etu grniny na rok

ZARZADZENIA WÖJTOW:

zartqdzenie nr 91/08 Wåjta Grniny Stare Babice z dnia 4 lutogo 2008r. w sprawle
many zarzadzonia nr 83/08 WOJta Grnlnv Stare Babico z dnia 10 stycznia
w sprawle szczogélowego ukladu wykonawczego budietu gminy Stare

zarzadzøniønr 92/08WOita SiareBabicozdnia4 lutego200gr.w Sprawle3404 —
harmonogramu realizacji dochodåw wydatkåw bud*etu gminy Stare 23351

zarzqdzøniø nr 50/2007 WÖjta Grnlny Jaslenioc z dnia 20 grudnia 2007r. w SprawlO
zmian w bud*ecie

3406 — zarz.dzenie nr 52/2007 W Gminy Jasleniøc z dnia 28 grudnio 2007r. w sprawle
zmian w budlecie

zarzqdzenie nr 53/2007 WOjta Gmlny Jasleniec z dnia 31 grudnia 2007%w Sprawle3407 —
zmian w

3408 — zerzqdzenie nr 64/07 Wåjta Gminy Krasnosielc z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie
wprowadzenia zmien w bud*ecie gminy na 2007

UCHWALA SKEADU ORZEKAJACEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE

34W — nr RIO.R.,'335i07z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie opinii o przedfoionyrn przez
W6jta Grniny TCZOWprojekcio budletu na "0k 2008 wrat informacjq o Manie
mienia komunalneoo, sflnansowania przedStawiOnOgO deficytu oraz
prawidt0W0ici dolaczonøi do projektu uchwaty budiet0WOiprognozv kwoty dlugu 29358
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UCHWALA Nr 151 N/12/2008

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 2Bstycznia 2008 r.

w .rawie planu zagospodarowania pnestrzennøgo sotectwa ObÖüi.

Dzialajac na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art.
40 ust. 1, art. 41 uSt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity
Oz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z pOin. zm.) oraz art. •
15 i 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z på±n. zm.), w
zwiqzku z uchwatq nr 76/W5/2003 Rady Miejskiej
Konstancinaeziorna z dnia 29 kwietnia 2003r. w
sprawie przystapienia do sporzqdzenia miejsco.
wego planu zagospodarowania przestrzennego
solectwa Obörki, zmienionej uchwatQ nr
349nvt21t2005 z 25 kwietnie 2005r., Rada
Miejske Konstancin-Jeziorna uchwala, co nastq.
puje:

51.

Uehwala miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego solectwa Ob6rki, zwany dalej pla-
nem, po stwierdzeniu jeg0 zgodnoéci z ustale•
niami studium uwarunkowah kierunkéw zag0-
spodarowenia przestrzennego Miaste i Gminy
Konstancin-Jeziorna zatwierdzonego uchwalq nr
97nll/17/99 Rady Miejskiej Konstancin•Jeziorna z
dnia 27 grudnia 1999r. Skladajqcy sie z:

1) czeci tekstowej stanowiqcej treéC uchwaly
planu;

2) czeéci graficznej, kt6rQ jest rysunek planu w
skali 1:1000 stanowiqcy zalqcznik nr 1 do ni•
niejszøj uchwaly, bedQcy integralnq czeåciq
planu;

3) rozstrzygniecia 0 sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglednionych uwag do projektu planu, sta-
nowiqce zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly;

4) rozstrzygniecia 0 sposobie realizacji zapisa-
nych W planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, ktére nale±q do zadah wlasnych
gminy, stanowiQcezaIQczniknr 3 do niniejszej

92.

Granice planu, 0 kt6rym mowa w 1, okreålone w
zalqczniku nr 1 do uchwety nr 76/1V/5J2003Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziomaz dnia 29 kwietnia
2003r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia
mlejscowego planu zagospodarowania prze•

strzennego solectwa ObÖrki, oznaczone sq na
rysunku planu i obejmujQ cale solectwo ObÖrki, w
granicach administracyjnych.

Rozdzial 1
Przepisy

53.

Celern planu jest ustalenie warunkéw zråwnowa-
20nego rozwoju solectwa Obårki, polegajqcych na
wyznaczeniu novvych obszarÖw budowlanych
oraz uporzadkowaniu terenöw jui zainwestowa-
nych, a takie stworzeniu warunkÖw ochrony
érodowiska i funkcji rolniczej.

54.

Ilekroé w dalszych przøpisach ninieiszej uchwaly
jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

planie - nale2y przez to rozumieé ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o ktårym mowa w 1 niniejszøj
uchwaly;

uchwale —nale2y przez to rozumieé ninieiszq
uchwetq, o ile z treéci przepigu nie wynika in-
aczej;

rysunku planu — nale*y przeZ to rozumieé
rysunek plenu w skali 1:1000, stanowiqcy zo-
Iqcznik nr 1 do uchwaty,•

przepisach Odrebnych —nale±y przez to ro-
zurnieé przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczvmi orez ograniczenia w dysponowa•
niu terenami, zawarte w prawomocnych de-
cyzjach administracyjnych;

obszarze obowiqzywania planu —naleiy przez
to rozumieé Obszar w granicach przedstavvio-
nych na rysunku planu;
terenie — przoz to rozumieé teren o
okreålonym przeznaczeniu lub o odrqbnych
zasadach zagospodarowania, wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;
dziatce budowlanej — nale*y przez to rozu•
rnieé dziatke poloiona na terenio przeznaczo-
nym w planie na cele budowlane, kt6rej wiel-
koéé, cechy geometryczne, dostqp do drogi
publicznej oraz wyposaienie w urzqdzenia in-
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8)

9)

frastruktury technicznej umoäiwiaiq prawi.
dlowe i racionalne korzystanie z istnieiQcych
badi projektowanych budynkéw i urzQdzeh
polo*onych na teJdzialce;
dostepie do drogi publicznej —naleiv przez to
rozumieC bezpo'redni dostqp do tej drogi,
dostep do niej przoz droge wewnetrznq lub
przez ustanowienie odpowiedniej sluiebno.
éci drogowøi:

przeznaczeniu podstawowym —nale2y przez
to rozumieé przeznaczenie, ktOre przewaia na
danym terenie:

10) przeznaczeniu dopuszczalnym —nalo*y przez
to rozumiee przeznaczenie inne nii podsta.
wowe, ktÖre uzupelnia przeznaczenie pod.
Stewowø;

11) zaeadech obsiugi terenåw —nalety przez to
rozumieé drogi publiczne, ciQgi pieszo-jezdne
oraz urzqdzenia infrastruktury niezbedne dla
zapewnienia funkcjonowania wyznaczonych
w planie terenéw;

12) powierzchni zabudowy —naleiy przez to ro-
zumieé zabudowanQ Obiektami kubaturowy.
mi powierzchniq dzialki;

13) intensywnoéci zabudowy — nale±y przez to
rozumieé stosunek sumy powierzchni, liczo-
nej po zewnetrznym obrysie murOw, wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych wszystkich
budynkåw zlokalizowanych na dzialce, do
powierzchni dzlalki;

14) powierzchni biologicznie czynnej — nale2y
przez to rozumieé grunt rodzimy oraz Wode
powierzchniowq na terenie dzialki budowla-
nej, a takie 50% sumy powierzchni tarasåw i
stropodachéw 0 powiorzchni nie mniejszej
nit 10maurzadzonych jako stale trewniki lub
kwietniki na podtoiu zapewniajQcym im natu-
ralnq wegetacjq,•

15) maksymalnej wysokoéci zabudowy —naleiy
przez to rozumieC maksymalnQ Wysokoéé
obiektu mierzonq od poziomu terenu rodzl-
mego przy najni±ej poloionym wejåciu do
budynku do najwytszego punktu przekrycia

16) nieprzekraczalnej linii zabudowy nalety
przez to rozumieé wyznaczone na dzialce
nie, okreélajqce najmniejszq dopuszczalnq
odlegloåézewnetrznejéciany budynku Od li-
nii rozgraniczajwej dr6g, ciQg6w pieszo-
jezdnych, granic dzialek lub innego obiektu,
zgodnie z rysunkiemplanu, bezwn,jsuniqtych
Poza zewnetrznq iciane czqåci budynku, to.
kich jeg0 czqéci jak gzyrnsy, Okapy, schody

• 23191 -

17)

18)

19)

20)

Dia
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zewnqtrzne, Otwarte tarasy, balkony, pochvJ-
nie i rampy;

liniach rozgraniczaiqcych - naleiy przez to
rozumiec, wyznaczone na rysunku planu, li-
nie wydzielajacø tereny o röinym przezna•
czeniu lub rQnych zasadach zagospodaro•
wania;

ustugach nieuciQ21iwych — nale±y przez to
rozumieé dzialalnoié uslugowq 0 uciailiwoåci
mieszczacej sic w granicach dzialki inwestora,
nie zaliczanq do przedsiewzieé mogqcych
znaczaco oddzialywaé na {rodowisko, dla
ktÖrych mole bye wymagane lub jest wyrna.
gane sporzqdzanie raportu oddziatpvania na
{rodowisko, zgodnie z obowiqzujqcymi prn-
pisami odrqbnymi;

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej -
nale±y przez to rozumieC budynek wolnosto-
jqcy alb0 budynek w zabudowie bliiniaczej,
sluiqcy zaspokajaniu potrzeb mieszkanio.
wych, w ktårym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej ni2 dw6ch lokali mieszkalnych alb0
iednego 'Okalu mieszkalnego i lokalu u*ytko•
wego 0 powierzchni calkowitei nie przekra-
czejqcej 30% powierzchni catkowitej budyn-
ku;

zabudowie zagrodowei —naleiy przez to ro-
zumieé w szczeg61noici budynki mieszkalne.
budynki gospodarcze lub inwentarskie w ro-
dzinnych gospodarstwach rolnych, hodowta-
nych lub ogrodniczych Oroz w gospodar-
stwach leinych.

obszaru Objetego granicami okrøålonymi w

1)

2)

3)

4)

5)

6)

2 niniejszej uchwaiy ustala sie:

podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie
terenu;

linie rozgraniczajqce tereny o rÖtnym prze-
znaczeniu lub rOtnych zasadach zagospoda-
rowan

zasady Ochrony i ksztaltowania ladu prze-
Strzennego;

zasady ochrony irodowiska, przyrody i kraJo-
brazu kulturowego;

parametry i wskainiki ksztattowania zabudo•
Oraz zagospodarowania terenu, w tym: ll-

nie zabudowy, gabaryty ObiektOw i wskatniki
intensywnoåci zabudowy:

granice i sposoby zagospodarowania tere-
now lub obiektåw podlegajqcych ochronie na
podstawie przeplsöw Odrqbnych, w tym tere-
now görniczych, naratonych na niebezpie-



Dziennik Urzedowy
Wo)ewödztwaMazowieckiegoNr 95 • 23192.

7)

8)

9)

Czefistwo powodzi oraz zagro±onych osuwa-
nlem Siqmas ziemnych;

szczegOlowezasady i warunki scalania i po-
dziatu nieruchomoécl;

szczegålne warunki zagospodarowanla tare.
now oraz ograniczenia w ich u±ytkowaniu;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemåw komunikacji i infrastruktury tech•
nicznej;

2)

3)

4)

5)

Poz 3381

granice strofy szczogölnej ochrony ekolo•
gicznej (w ramach WOChK)•,

granica obszaru szczegålnej ochrony pta.
kåw „D01ina Srodkowøj Wisly" w ramach
siecl Natura 2000;

granice rezerwatu „Wyspy Zawadowskie•:
granice Strefy ochrony uzdrowiskowej
Konstancinoeziorna;

10) zasady tymczasowego zagospodarowania,
urz.dzania i utytkowania terenÖw;

11) Stawke procentowa, na podstawie ktÖrej
okreila sie jednorazowq opiate wynikajacQ ze
Wzrostu wartoåci nieruchomo'ci w zwiqzku z
uchwaleniem planu.

Niniejszy plan nie zawiera ustalefi —z racji braku
ich wyst.powania na terenie objetym granicami
planu, dotyczqcych:

1) zasad ochrony dzi•dzictwa kulturowego i
bytkÖw oraz dÖbr kultu ry wspélczesnej;

2). wymagefi wynikajqcych z potrzeb ksztaftowa•
nia przestrzeni publicznych;

3) Obszaråw zagroionych OSuwaniem sie mas
ziemnych,

1. NastepuJqce oznaczenia graficzne, przedsta-
wione na rysunku planu sq obowiqzujqcymi
ustaleniami:

1) granice obszaru Objetego planem:
2) linie rozgraniczaiqce tereny 0 r6tnym prze-

znaczeniu 'ub rotnych zesadach zagospoda.

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie teren6w:

5) granice obszaru bezpoåredniego zagro*enia
powodziQ;

6) granice strefy ograniczonej zebudowy•
wzdtui walu;

7) napowietrzne linie energetyczne IS kVwraz
ze strefami bezpieczehstwa.

2. NastepujQce Oznaczonia graficzne, przedsta•
wione na rysunku planu odzwierciødlajq usta-
lenia przepisåw odrebnych:

1) granice Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu;

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie
wymienione w ust. 1 i 2 majq charakter infor-
macyjny.

Rozdzial 2
Zakres ustalefi planu

58.

Na obszarzo objetym granicemi planu wydziela
sie tereny oznaczone na rysunku planu symbol.-
mi cyfrowo-literowymi, dla ktérych ustala sie na•
stepujqce podstawowe przeznaczenie terenu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

tereny zabudowy zagrodowei z dopuszczeniem
zabudown,' mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolem
RM/MN;

tereny zabudowy zagrodowej adaptowanej,
oznaczone na rysunku planu symbolem RMa;

tereny urzQdzeh zwiqzanych z gospodarkq
wodnq, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem W;

tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu
symbolem R;

tereny rolnicze (upraw polowych, lak, pa-
stwisk) w granicach ciqg6w ekologicznych, ob-
niioh dolinnych, oznaczone na rysunku planu
symbolem Rz:

tereny zieleni na obszarze objetym ochronq,
poloione pomiqdzy korytem rzeki Wisty a
lem przeciwpowodziowym, oznaczone na ry.
sunku plenu symbolem ZN,ZZ;

terenv zieleni urzqdzonei na walach przeciw-
powodziowych rzeki Wisly i Jeziorki, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem ZP,ZZ;

tereny vvÖd år6dlqdowych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem WS;

tereny komunikacji, oznaczone na rysunku
planu symbolami: KDL KDD, KPJ.

59.

Plan ustala zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego poprzez:
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1) zakaz lokalizowania zabudOwy miøszkaniowej
wielorodzinnej na catym obszarze objetyrn
planem:

2) obowiazek lokalizowania zabudov•ry•na dzialcø
lub zøgpotach dzialek zgodnie z ustaleniarni
sunku planu dotyczqcymi nieprzekraczalnej
nii zabudowy;

3) obowiazek stosowania na terenach przezna•
czonych do zabudowy budynkÖw 0 podobnych
parametrach zakresie vrookoici I ksztaltu
dachu oraz o ujednoliconej kolorystyce elewa•
qi oraz dach6w;

4) zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej kolo.
rystyki elewacji i dachåw budynkÖw;

5) zakaz lokalizowania obiekt6w i urzqdzeri tele-
fonii kom6rkowej na terenach przeznaczonych
pod zabudowe mieszkaniowq;

6) architekture budynköw nawiazujqca do krajo-
brazu i tradycji budownictwa wystQpujacego
na obszarach wieJskich ziemi mazowieckiej;

7) zagospodarowanie teren6w drog publicznych

e) ksztaltowanie nawierzchni ulic i Chodnik6w
w sposÖb umoiliwiajqcy bezkolizyjne korzy•
stanie osobom niepetnosprawnym,

b) ujednolicenie kolorystyki i rodzajåw mate-
riatOw uiytych do:

budowy nawierzchni, w szczegå'noécl
ChodnikOw, placéw, mieisc postoiowych,

urz.dzefi wyposa*enia (latarnie, koszo,
lawki itp.),

budowli i urzadzefi technicznych (szafki
energetyczne i telekomunikacyjne, stacjø
transformatorowe itp.),

c) moiliwoié 10kalizacji poza jezdnia Obiekt6w
matej architektury, zieleni urzqdzonej,
gow komunikacji pieszej i rowerowej,
miejsc parkingowych ogölnodostepnych,
przystankéw komunikacji zbiorowej, urzq-
dzeh zwiazanych z ek$ploatacja dr6g oraz
urzqdzefi infrastruktury technicznøj, jø*eli
zezwalajQ na to przepisy odrebne;

8) zakaz rozmieszczania reklam w liniaeh rozgra.
niczajacych dr6g, na calym obszarze planu; w
pasach drogowych dopuszczaSiq jedynie znaki
drogowe i tablice informacyjne zwiqzane z ru-
chem drogowym;

9) moiliwoéé stosowania tablic informacyjnych
na terenach RM/MN i RMa, o maksymalnej
powierzchni 1m', dotyczqcych dzialalnoici
prowadzonychnatychterenach•,zaleca'sieich
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wkomponowanie w ogrodzenie lub w elewacje
budynku.

5 10.

Plan ustele zasady lokalizacji i gabaryty ogrodz•h:

. Ogrodzonia dzialek budowlanych muszq bye
lokalizowane w wyznaczonych ne rysunku pla-
nu liniach rozgraniczajqcych dråg.

Bramy wiazdowe usytuowane w ogrodzeniach2.
przy drogach 0 szerokoici mniejszei nii 10m
muSzQ zostaé cofniete o minimum 2m w sto-
sunku do linii rozgraniczajqcej drogi wyzna-
czonej na rysunku planu.

Ogrodzenia frontowe dziatek musza bye atu-3.
rowe — min. 50% przeåwitu, o maksymalnej
Wysokoéci 1,8m, z dopuszczeniem ogrodzeh na
podmurÖwce o maksymalnøj wysokoåci 0.6m,
z zakazem stosowania ogrodzefi peinych Oraz
ogrodzeh z prefabrykatöw betonowych. Prefe-
rowane ogrodzenia z kamienia, cegty, drewna,
metalu w barwach dostosowanych do kolory-
styki budynku.

Na terenach oznaczonych symbolem R oraz Rz4.
dopuszcza sie wylQcznie realizacje Ogrodzeh z
materia\éw takich jak•.siatka, drut oraz drewno.
bez moiliwoåci realizacii podmuröwki.

Obowiazuje zakaz lokalizowania ogrodzeh w5.
poprzek ciekÖw wodnych oraz w odlegloåci
mniejszej nii 6m od brzegu rzeki Wilanåwki
oraz brzeg5w naturelnych zbiornik6w wod-
nych.

511.

Plan ustala zasady tymczasowego zagospodaro•
wan ia terenéw:

1. DO czasu realizacji inwestycji na wszystkich
terenach dopuszcza sie utrzymanie dotychcza-
sowego zagospodarowania i uiytkowania tych
terenOw.

s 12.

Plan ustala zasady ochrony årodowiska przyrod-
niczego:
1. Ne calym obszarze plan zakazuje:

1) lokalizowanla przødsiewzieé, mogqcych
znaczqco oddziatywae na årodowi8ko,
okreSlonych w przøpisach odrqbnych, z
wyjqtkiem lokalizacji niezbednych urza•
dzeh komunikacyjnych i infrastruktury
technicznej oraz inwestycji celu publlcz.
n ego;

2) wprowadzania nieoczyszczonych 'ciekÖw
do wod powierzchniowych lub do gruntu
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2.

3.

4.

5.

oraz tworzenia i utrzymywania Otwartych
kanalöw sciekowych:

3) prowadzenia dzialalnOéCigospodarcze) 0
ucia*liwo'ci wykraczajacej poza granice
dzialki lub dziatek. do ktörych inwestor
posiada tytut prawny•,

a) samowolnego wycinania drzew: dopusz•
cza sie wycinanie w przypadkach stwarza.
jqcych bezpoirednie zagro±enie dla *ycia
ludzi Oraz utraty mienla lub stanowlqcych
przeszkodqdla lokalizacji obiektÖwkuba- .
turowych orez urZQdzefi Infrastruktury
technicznej, za zgodq odpowiednich orga-

5) loblizowania ogrodzeh w poprzek row6w,
kanalöw i wszelkich ciekéw wodnych oraz
w odlegloéci mniejszej nii 6m od brzegu
rzekiWilan6wki oraz brzegöw naturalnych
zbiornik6w wodnych.

Plan ustala. zgodnie z Obowiqzujqcymi przø-
pisami z zakresu ochrony årodowiska, tereny
RWMN i RMa przeznaczone pod zabud0wQ
mieszkaniowa jako rodzaje terenåw podlega-
jacych ochronie akustycznej, dla ktårych
obowiQzujQ dopuszczalne poziomy halagu
zgodnie z przepisami Odrebnyml.
Plan ustala ochrone terenOw bezpoåredniego
zagro±enia powodziQ, zgodnio z wymogami
Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prewo wodno,
w granicach oznaczonych na rysunku planu,
poprzez:

1) zakaz lokalizowania zabudowy na tych 0b.
szarach;

2) zakazzmiany uksztaltowanla terenu, Skla-
dowania materialåw oraz v"konwvania
innych robot, z wyjatkiem robot zwiaza.
nych z regulacjQlub utrzymywaniem wÖd:

3) zakaz sadzenia drzew i krzewÖw z wyiqt- .
kiem plantacJi wiklinowych na potrzeby
regulacjiwod oraz roilinnoéci stanowiqcej
element zabudowy biologicznej dolin
rzecznych lub slu±acej do umaaliania
brzegåw,Obwalowail lub odsypisk.

Plan ustala ochrone szczelnoåci i stabilnoici
istniejacvch walöw przeclwpowodzlowych
zgodniez wymogami Ustawy z dnia 1Blipca
2001r. Prawo wodne.

Plan ustala obowiqzek:

1) ochrony powletrza atmosferycznego po-
przezzastosowaniow Oblektacho charak-
terze usluøowym instalacji, kt6rych eks-
ploatacJa nie spowoduje przekroczenia
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6,

7.

8,

9.

2)

3)

4)

5)

W
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standard6w jakoéci powietrza Poza tere-
nem, do ktérego prowadzqcy instalacje
posiada tytul prawny;

ogrzewania lokalnego budynkOwze irödel
ekologlcznie czystvch (energia elektryczna,
gaz prze•vvodowylub z butli, Olei opalowy
nisko siarkowy do 0,3% oraz inne Okolo-
glczne noéniki energii);
ochrony igtniejqcego ukladu hydrograficz-
nego (kanaly, rowy melioracyjne itp.)
przed zanieczyszczeniem, zasypywaniem
b4dt przoksztalceniem istniejqcych rowåw
i ciek6w w otwarte kana'y odprowadzajq.

'cieki bytowo-gospodarcze oraz gro-
dzeniem nioruchomoåci w poprzek ro-
wow, kanalåw i wszelkich ciekÖw, jak
r6wni02 zachowenie wzdlui nich min. 6m
pasa terenu niezbudowanego i nleogro-
dzonego • do ce16w konserwacyjnych;

uzgadnianla projekt6w zagospodarowania
dziatok bezpoirodnio sasiadujacych z wa-
lami przeciwpowodziowymi lub rzekami,a
ponadto inwestycji bezpoårednio zwiqza•
nych z wy±ei wymienionymi urzadzenie-
mi. takich jak: zrzuty iciekåw, prowadzø-
nia sieci uzbroienia przez waly lub rzeke,
wznoszenie budowli przejazdowych, itp„ z
Wojewådzkim ZarzQdem Melioracji
i Urzqdze6 Wodnych;

zachowania walor6w érodowiska przy-
rodniczego, w tym istniejacej zieleni, po-
jedynczych drzew i krzew6w Oraz ich sku-
pisk, a tak2ezieleni legowøj,
50m strefie Od Stopy Walu przeciwpowo-

dziowego (od strony odpowietrznei) obowiq.
zujq ograniczenia dotyczqce lokelizacji nowej
zabudowy, Okreélone w ustaleniach szczegO-
lowych dla poszczegélnych teren6w, a takie
ograniczenia dotyczqce wykonywania wszel-
kich obiekt6w budowlanvch oraz kopania
studni, sadzawok, d016w oraz row6w —zgod.
nie z przepisarni odrebnvmi.

Na terenach znajdujacych sie w granicaeh
Warszawskiego Obszaru Chronionego Kralo-
brezu obowiazuja zakazy, nakazy i ogranicze-
nia zawarte w przepisach odrebnych, dory.
czacych tego Obszaru.

Na terønie Objetym planem, znaidujqcym sie
w strefie ochrony uzdrowiskowej uzdro-
wiska Konstancin.Jezi0rna obowiazujQ wy-
mogi zawerte w przepisach Odrcbnych.
Na terenach znajdujacych Siq w granicach
rezerwatu „Wyspy Zawadowskie" obowiazu-
jQ zekazy, nakazy i ograniczenia zawarte w



Dziennik U rzed0"
Wo'øwÖdztwaMazowieckieeoNr95

przepisach odrqbnych, dotyczacych teg0 0b.

10. Na terenach znaJdujqcych Siq w granicach

11.

Europejskiej Sieci Ekologicznaj „Natura
2000". w obszarze speciolnei ochrony p'ak6w
obejmujqcym teren Doliny SrodkowejWisly,
w granicach terenåw oznacaonych na rygun-
ku planu symbolami IZN,ZZ, 2ZN,zz, IZP,zz,
2ZP,ZZ, IWs i 2Ws obowiqzuje zakaz podej-
mowania dzialah mogqcych w istotny spos6b
pogorszyé Stan siedtisk gatunkåw roilin
zwierzat.

Plan ustala ochrone w6d podziemnych na
obszarze catego solectwa ObÖrki, znajdujQce-
go sie w granicach terenu Glåwnego Zbiorni•
ka WOd Podziemnych (GZWP), poprzez:

1) zakaz lokalizacji Obiekt6w budowlanvch, w
ktårych prowadzona dzialalnoåé moto
spowodowaé zanieczyszczenle gruntOw
lub wÖd•,

2) obowiQzek prowadzenia wlaéciwych zasad
naw020nia gleb i stosowania érodkåw
ochrony roilin z uwagl na brak izolacJi po-
ziomu wodonoinego;

3) obowiQzek stosowania wszelkich zabøz-
pieczerh technicznych dla ochrony årodo.
Wiska, szczegélnie wÖd podziemnych i
powierzchniowych przy realizacji nowych
inwestycji.

s 13.
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3.
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5.

Poz. 3381

Plan ustala moiliwoåé laczenia oraz dokony-
wania podzialöw istniejqcych dzialek w celu•.

1) wyodrqbnienia nowych dziaiek wedlug za-
sad zawartych w ustaleniach szczegOlowych

poszczeg61nych terenöw:

2) powiekszenia sqsiedniej nieruchomoéci lub
regulacji istniejqcych granic dzialki na pod•
stawie wymagah zawartych w przepisach
odrqbnych.

Dzialki budowlane, powstate w wyniku zaloca.
nego potqczenia istniejQCych dziatek, a nastep•
nie ich podzialu, muszQ mieé zapownionq ob.
slugg komunikacyinq, zgodnq z ustaleniami
planu oraz z przepisami zawartymi w ustawach
dotyczqcych gospodarki nieruchomoéciami
oraz warunkåw technicznych, jakim powinny
Odpowiadaé budynki i ich usytuowaniø.

Plan adaptu/ø dotychczasowa podziaty na
dzialki budowlane, zaistniale przed uchwale-
nlem nlnlejszego planu Oraz dzialki, ktårych
powierzchnia nie spelnia wymaganego norma-
tywu na skutek wydzielenia drog wyznaczo-
nych na rysunku planu.

Podzial na dzialki uznaje sle za zgodny z pla-
nem, jezeli wielkoéé nowowydzielanych dziatek
jest zgodna z przepisami szczegåtowymi dla
poszczegölnych teren6w i uwzglednia wydzie-
lenie paga drogowego potrzeb komunika-
cyjnych.

515.

, Plan ustala zasady modemizacji, rozbudowy i
budowy systeméw infrastruktury technicznej:

1. Plan ustala parametry I wska±nikl ksztaltowa•
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu
dotyczqce:

1) nieprzekraczalnej zebudowy
mieszkaniowej, uslugowej i gospodarczej;

2) maksymalnej intensywnoåci zabudowy;

3) maksymalnej powierzchni zabudovw;

4) minimalnej powierzchni biologicznie czyn•
neJ;

6) nachylonia polaci dachOwych.

2. Wielkoåd parametr6w i wskatnikåw, 0 kt6rych
mowa w uSt. 1. okreélone w ustaleniach
szczegålowych dia terenéw.

14.

Plan ustala nastepuJace warunkl w zakregle Scala.
nia i podzialu istnioJqcych dzialok:

1. Plan nie ustala granic obszarÖw wymagajqcych
przeprowadzenio scale".

1)

2)

obowiqzuje wyposatenie wszystkich tere-
now przeznaczonych pod zebudowq w sieci
powiqzane z istniejqcymi i projektowanyrni
systemami uzbrojenia grnlny:

a) wodoclqgowq,

b) kanallzacJl sanitarnej,

C) gaZOWQ,
d) 010ktrycznq I telokomunikacyjnq:

podstawowø urzqdzenia liniowe, podziem-
ne i nadziemne uzbrojenia, niezbedne dia
Obslugi terenöw, nalo±y lokallzowaé:

a)

b)

c)

w linlach rozgranlczalacych drog pu-
blicznych i ciQgach pieszo-jezdnych,

w pasach teronåw o granicach okreélo.
nych liniami zabudowy i liniq rozgrani-

drogi,

w uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza budowe sieci Poza terenami w-•fr
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mienionymi w podp. a) i b) pod warun•
kiem, te zostanie zachowana motllwoéé
realizacji przeznaczenia danego terenu
wedlug used i warunk6w ustalonych W 3.
planie i wynikajqcych z Odrqbnych prze•
pisow;

3) plan dopuszcza lokalizacje sieciowych przo-
pompowni åciekOw i stacji transformatoro.
wych Poza liniami rozgraniczaJqcyml drÖg;

4) lokalizacje przepompownl przydomowych
ustala sie w terenach dzialek;

5) obowiazuje zachowanle IstnleJacych urzq•
dzeh naziømnych i podziemnych uzbrojenia
terenöw; dopuszcza sle rozbudowq przø-
budowe urzQdzeh w przypadku kolizii z pla-
nowanym zagospodarowaniem terenu lub
ze wzgledåw technicznych;

6) dla urZQdzeh liniowych uzbrojenia, prz0bi0.
gaiqcych przez tereny dzialek, ustala sle ko-
niecznoéé zapewnienla dostepu w celu wv.
konywania bie±qcychkonserwacji;

7) na catym obszarze planu dopuszcza 10.
kalizowanie obiekt6w infrastruktury tech.
nicznej: stacji transformatorowych, stacji te-
lekomunikacyjnych, podziemnych prze.
pompowni åciekåw i innych urzqdzefi tech.
nicznych nie oznaczonych na rysunku planu
na podstawie opracowah technicznych, bez 4.
koniecznoåci zmiany planu:

8) Obowiqzek uzgadniania w Wojewödzkim
ZarzQdzie Melioracjl I Urzadzeh Wodnych
Inspektoracie Piaseczno prowadzenia sieci
uzbrojenia terenu przez waty lub rzekq.

2. W zakresie zaopatrzenia w Wode na cele byto-
We,gospodarcze I p. potarowe, plan ustala:
1) rozbudowq gminnej gioci wodociqgowej w

oparciu o istniøjace ujecie i stacjq wodociq-
gowa zlokalizowanq poza obszarem planu,
w Opaczy, lub o ujecie wody wskazane
przezwfaéciwyzakladgospodarkikomunal.

2) adaptacjq istnieJqcych w obszarze planu
siecl wodociqgowych i przylaczy, z dopusz.
czeniern ich rozbudowy oraz przobudowy w
przypadku kollzli z proiektowanym Zago-
spodarowaniem terenéw;

3) rozbudowe i przebudoWQsieci wodociqgo.
we] w uzgodnieniui wedlug warunkåwuzy•
skanych od zarzqdzaJQcego sieciq, z
uwzglqdnleniem wymogéw w zakresie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia wodnego,
okreilonych w Odrebnychprzeplsach;
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4) po rozbudowaniu sieci wodociqgowej wta-
åciciele posesii majq Obowiqzek przytqcze-
nia sie do siecl.

W zakresie odprowadzania éciekÖw sanitar-
nvch plen ustala:

1)

2)

3)

4)

W

obsiuge teron6w przez gminna siec kanali-
zacji sanitarnej do oczyszczalni zlokalizowa-
nej poZa obszarem planu:
obowiazøk bezzwlocznego przylqczenia do
sieci zabudowanych posesii po "budowa.
nlu sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
Obowiqzujqcymi przepisami o utrzymaniu
czystoåci i porzqdku w gminach;

do CZasuObjqcia obszaru obstuga gminnei
sieci kanalizacji sanitarnei dopuszcza sie ka-
nalizacje indywidualnQ i gromadzenie icie-
kÖw w szgzelnych zbiomikach bezodptywo-
wych na nleczystoåci plynnø na terenie nie-
ruchomoåci, pod warunkiem zapewnienia
okresowego wywozu zgromadzonych nie•
czystoicl do stacji zlownej SciekOw;

dla zabudowy zagrodowøj rozproszonei. w
przypadku gdy dzialki potoione sq w spo-
séb utrudniajqcy lub uniemoiliwiajacy pod-
fqczenie do sieci kanalizacji zbiorczej, do-
puszcza siQ lokalizacie przydomowych
oczyszczalni 'cløkOw,

zakresie odprowadzania wod opadowych
plan ustala:
1)

2)

3)

odprowadzenie wod opadowych z terenOw
zabudowy mieszkaniowej bezpoårednio do
gruntu pod warunkiem rozprowadzenia
w6d Opadowych w granicach dzialki bu-
dowlanøj;

odwodnienie ulic poprzOz Spfyw powierzch•
niowy i urzqdzenia infiltracyjne: rowy infil-
tracyjne, rowy retencyjno-infiltracyjne, dre-
nai lub kanaly deszczowe; wody Odprowa-
dzane z ulic mogq bye kierowane do ciekOw
powierzchniowych i do ziemi, po uprzednim
oczyszczeniu, zgodnie z warunkami, jakie
naleiy spefnié przy wprowadzaniu åciekÖw
do wod powierzchniom•ch i do ziemi, okre-
ålonymi w Odrebnych przepisach;

odprowadzenie wÖd opadowych z utwar-
dzonych powierzchni drog, parking6w i in-
nych powierzchni potencjalnie zanieczysz•
czonych wymaga przed wprowadzeniem do
gruntu oczyszczenia z piasku i blota oraZ
substancji ropopochodnych, jeili takie za-
nieczyszczeniazostanq stwierdzone.
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5. W zakresie zagilania w energie elektrycznq plan
ustala:

1) zasiianie z istniejQceJ i projektowanej siøci
napowietrzno-kablowejåredniego (15 W) i
niskiego napiecia,• bezpoéredni dosyl ener-
gii elektrycznej do poszczeg61nychOdbior- 6,

céw poprzez przylqcza elektroenergetyczne
niskiego napiecia;

2) bud-owe. przebudowq i modernizacjQ sieci
oraz budowq urzqdzeh elektroenergetycz.
nych prowadzonq w uzgodnieniu i na wa-
runkach okreélonych przez Wiaåciwy zaklad
energetyczny;

3) moiliwo" prowadzonia sieci w formle ka-
blowej;

4) bud-owe llniowych odcinköw siecl energø.
tycznych oraz stacji transformatorowych w 7.

liniach rozgraniczajacych drÖg,•
5) motliwoéé lokalizacji Poza liniaml rozgrani-

czajQcymi drÖg;

a) linii energetycznych,

b) stacji transformatorowych na wydzlelo-
nych dzialkach z bezpoårednim •doiaz-
dem do drogi publicznej,

c) dopuszcza sie moiliwoéé przebiøgu siøci
elektroenergetycznej poza liniami roz-
graniczajqcymi dr6g pod warunkiem
uzyskanla zgody wtaåciciøla;

6) •zerokoåé Stref bezpieczefistwa d'a napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych LN
15W —12m (po 6m od OSI na stronq);

7) w strofach bezpieczehstwa Obowiazujo:

a) zakaz lokal/zacji budynk6w na Staly po-
byt ludzi,

b) motliwoié Iokalizacji innych Obiekt6w po
uzyskaniu zgody zakladu energetyczno.

c) zakaz nasadzeh drzew i krzewåw tych ga-
tunk6w, kt6rych naturalna sno•sokoéå

przekraczaé 3m,

d) nakaz przycinania drzow i krzewÖw;
8.8) budowe i przebudowq istniejqcej sieci elek•

troenergetycznej, koliduiqcej z planowanq
zabudowq i ukladøm komunikacyjnym, w
uzgodnieniu z wiaåcicielem sieci na koszt
podmiotu, ktåry to zmiane powoduja, po
zawarciu stosownej umowy o przebudowq

poz. 3381

9) m021iw0åé zagospodarowania wyznaczo-
nych Stref bezpieczehstwa bez potrzeby
zmlany niniejszego planu, w przypadku
przobudowg, likwidacji lub skablowania ist-
niejQcych siecl 'redniego napiqcia.

Wzakrøsiezaopatrzeniaw cieplo planustaia:
1) ogrzewanie budynkOw ze ir6døl ekologicz.

nie czystych energia elektryczna, gaz
przewodowy lub z butli, Olei opalowy nisko-
siarkowy do i inne); kominki stanowié
mogq jedynle dodatkowe 2r6dlo ogrzewa-
nia obiektÖw,

2) moiliwoéé stosowania do ogrzewania al-
ternatywnych, przyjaznych dla irodowiska,
nie powoduJQcych zanieczyszczenia powie—
trza, noånikÖw energetycznvch.

W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala:

1)

2)

3)

zaopatrzenie w goz z istniejqcej sieci gazo-
wei 'redniego ciånienia;

rozbudowe, przebudowe istniejqcej sieci na
warunkach okreélonych przez wlaåciwy za-
klad gazowniczy;

budowe gazociqgåw w liniach rozgranicza-
iqcych drog zgodnie z aktualnie obowiazu-
jqcym rozporzadzeniem okreålajqcym wa-
runki techniczne, jakim powinny odpowia-
dac sieci gazowe•.

4) obowiazek zabezpieczenia istniejacvch ga-

5)

6)

7)

zociqgéw przed uszkodzeniem przez cieiki
sprzet budowlany i samochody podczas
prowadzenia prac modernizacyinych;

lokalizacjq szafek gazowych, otwieranych na
zewnqtrz od strony ulicy, w linii ogrodzeh -
dla budownictwa jednorodzinnego lub za-
g rod Owego;

10kaIizacjQogrodzeh w odlegloåci minimum
0.5m Od gazociqgu;
moiliwoéé realizacji dostawy gazu dla n0-
wych odbiorcéw po spelnieniu kryteriÖw
ekonomicznych dla dostawy gazu oraz za-
warciu odpowiednich porozumieh z odbior-
cami.

W zakresie telekomunikacji plan ustalo:

1)

2)

obsluge z istniejqcej i projektowanej sieci
telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczajQ•
cych drog na warunkach Okreélonych przez
zarzqdce drogi;

moiliwoéé przebiegu telefonicznych linii
napowietrznych poza liniami rozgraniczaiq-
cymi drÖg, pod warunkiem uzyskania zgody
wlaicicieli;
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3) bezpoiredniQ obsluge abonentÖw telefo- 4.

nicznych za poårednictwem indywldualnych
przylqczy na warunkach okreélonych przez
Odpowiedniogo operatora telekomunlkacyj.

g 16.

W zakresiezasadgospodarki Odpadami plan usta-
'a:

1. Gromadzenie i selekcje odpad6w na posesjach .
w urzadzeniach przystosowanych do ich gro.
madzenia zgodnie z systemem oczyszczanla
przyiqtym w gospodarce komunalnej gminy.

5.2. Gromadzenle i selekcje odpadöw w 4-ech ty-
pach oznaczonych pojemnikOw:

1) odpody wymleszane przeznaczone na Skla-
dowisko;

2) surowce wtérne;

3) odpady organiczne przeznaczone do kom-
postowania;

4) wydzielone odpady niebezpieczne.

517. 6,
Plan ustala zasady modernizacji i rozbudowy ist-
nielqcych drog oraz budowy nowych na obszarzo
obowiqzywania planu:

1. ObslugQkomunlkacyjna obszaru Objqtego pla•
nem stanowiQ drogi lokalne, dojazdowe oraz
ciqgi pieszo-jezdne,oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami:

1) KDL—drogi lokalne;

2) KDD —drogi dojazdowe;

3) KPJ—ciqgi pieszo-iezdne,

2. Dla terenÖw, 0 ktårych mowa w ust. 1, plan
ustala nastepuiqce szerokoéci w liniach roz- .
graniczajqcych:

1) dla drog oznaczonych na rysunku planu
symbolømi: IKDL. 2KDL,31<01,4KDL • 12m;

2) d'a drog oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 5KDD, 6KDD 10m;

3) die ciqgu pieszo-jezdnego, oznaczonego na
rysunku planu symbolem 7KPJ —8m;

4) dla ciagu pieszo-jezdnego. oznaczonego na
rysunku planu symbolem 8KPJ—6m

3. Na torenach wyznaczonych przøz linie rozgra•
nlczajacedr6g obowiqzujQ ustalenia dotyczqce

• ochrony i ksztaltowania 'adu przestrzennego
zawarte w S9 niniejszei uchwaly.
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Plan dopuszcza Obsluge dziatek budowlanych z
drog dojazdowych wewnetrznych nie oznaczo•
nych na rysunku planu, przyjmuiqc ich mini-
malnq szerokoié w liniach rozgraniczaiqcych
nie mniejsza nit:

1) 7m —gdy slu2q obsludze do 4 dzialek:

2) 8m—gdy slu2qobsludze powyiej 4 dziaiek:
3) dla drog nieprzelotowych, stutqcych obsiu•

dze powyiej dwÖch dzialek plan naklada
obowiQzek zakohczenia takiej drogi placem
do zawracania o minimalnych wymiarach

Plan ustala obowiqzek zapewnienia miejsc
postojowych na dzialkach budowlanych przy
uwzglQdnieniu nastepujqcych vvskatnikåw:
1) 2 miejsca postojowe/l 'Okal mieszkalny;
2) 3 mieisca postojowe/100m' powierzchni

u2ytkowøj ustug;

3) w przypadku terenåw 0 dopuszczonvch kil-
ku funkcjach, miejsca postoiowe naleiy za•
pewnié oddzielnie dle kaidej funkcji.

Zakaz urzqdzania parkingöw w liniach rozgra-
nicza)qcych dr6g i na terenach niebudowla-
nych.

Rozdzial 3
Ustalenla terenåw

5 18.

Dia terenåw ozneczonych na rysunku planu sym-
bolami od IRM/MN do 3RM/MN plan ustala:

2.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-
dowa z Obiektami i urzqdzeniami towarzysZQ.

1) zabudowaniami gospodarczymi i garüami
wbudowanymi w bryte budynku lub wolno-
StojQcymi;

2) ustugami nieuciQiliwy•rni, zwiqzanymi z za-
opatrzeniem mieszkahcöw (handel, rzemio-
slo, gastronomia) - wbudowanymi w bryiq
budynku lub wolnostoiqcymi.

Przøznaczenie dopuszczalne:

1) zabudowa miøszkaniowa jednorodzinna z
obiektami i urzqdzeniami towarzyszqcymi:

a) zabudowaniami gospodarczyrni i gera±ami•
wbudowanymi w bryte budynku lub wolno.
StojQcyml,

b) uslugami nieuciQ21iwymi,zwiqzanymi z za-
opatrzeniem mieszkafic6w (handel, rzemio-
slo, gastronomia) wbudowanymi w brytq
budynku tub wolnostojqcymi;
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2) urzadzenla infrastruktury tøchnicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe,
przepompownie éciekÖw itp.) na wydzlelo-
nych pod te ur2Qdzenladzialkach z zapew.
nionym dostepem do drogi publicznej.

3. Charakter dzialah:

1) adaptacja istnieiacej zebudowy z moiliwo•
przebudowy i rozbudowy:

2) realizacia nowej zabudowy.

4. Warunkl urbanistyczne:

1) plan adaptuje istniejqce w dniu weiécia w
iycie ustaleh planu wyodrebnione dzialki
oraz adaptuje dzlalki, ktårych powierzchnia
nie spolnia wymaganego normatywu na
skutek wydzielenia drog wyznaczonych na
rysunku planu; motliwo'é lokalizacji zebu.
dowy zagrodowei i mieszkaniowej na tych
dziaikach musi spolniaé wymogi wynikaiqce
z przepisOw Odrebnych oraz z przepisåw
szczegålowych dla poszczegélnych tore.

2) podzial na nowe dzialki budowlane mote
nastqpiétylkowedlugnastepujqcychhsad:
a) minimalna szerokoåé kr6tszøgo boku

dzialki:

dla zabudowy zagrodowej • 30m,

dla zabudowy mieszkaniowei Jedno•
rodzinnoj 20m,

b) minimalna powiørzchnia dzialki po po-
dzialø:

- dla zabudOwyZagrodowej—2500012,
die zabudowy iednorodzinnej
1500m2;

3) dla istniejqcych dzialek, ktårych Szer0k0åé
krétszego boku jest mniejsza Od 20m a
wieksza od 14m, plan dopuszczemoiliwoåé
realizacji zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojQcej bezpoérednio pray
granicy przy zachowaniu innych wymogöw
wynikajQcych z ustaleh niniejszego planu
oraz przepiséw Odrebnych;

4) nieprzekraczalna wy•sokoåénowej i rozbu•
dowywanej zabudowy:

a) mieszkaniowej —1 kondygnacja naziem•
na, z moiliwoåcia realizacji drugiej kon•
dygnacji jak0 poddasza u*ytkowego w
bryle dachu, bez moiliwoåci podpiwni-
czenia, razern o maksymalnej wysokoåci
10 m,

23199.

5.

6)

6.

7.

8)

poz. 3381

b) uslugowej, gospodarczej towarzyszacej
zabudowie iednorodzinnei, garaiy - 1
kondygnacja naziemna, bez moiliwoéci
podpiwniczenia, 0 maksymalnej wyso-
KO'ci 7 m,

c) budynkåw i urzadzefi technicznych slu-
*acych produk(åi rolnei— 12m;

maksymelna powierzchnia zabudowy dzial•

a) dla zabudowy zagrodowej: 35%,

b) dla zabudowy jednorodzinnej: 25%;

maksymalna intensywnoåé zabudowy dziat-

a) dla zabudowy zagrodowej: 0.4,
b) dla zabudowy jednorodzinnej: 0.35;
minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na dzialki:

a) dla zabudowy zagrodowej: 40%,

b) dla zabudowy mieszkaniowej iednoro-
dzinnej: 70%.

ustalenia pkt 2) i 3) nie dotycza dzialek o nr
ew. 162 i 163, dla ktårych dopuszcza sie sca-
lenie i ponowny podzia\ na 2 dzialki o po-
wierzchni nie mniejszej nit 700m2oraz do-
puszcza sie mo±liwoéé realizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnei wolnostojq-
Cej bezpoårednio przy granicy dziatki przy
zachowaniu innych wymog6w wynikaiq.
cych z ustaleh niniojszego planu oraz prze-
pisåw Odrqbnych.

Architøktura:

1) dachy•

a) dwuspadowe i wielospadowe o nachy-
leniu polaci dachowych od 300do dla
budynkåw mieszkalnych i ustugowych.

b) Jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu polaci dachowych od do 450dla
wolnostoiqcych garaiy, budynkÖw go-
spodarczych i inwentarskich;

kolorystyka, forma oraz material dach6w,2)
elewacji i ogrodzeh:

a) dachy —dachöwka ceramiczna, dachOw.
ka cementowa i inne materialy nailadu•
jqce dach6wke, o kolorystyce jednakowej
lub podobnej dla wszystkich obiekt6w na
dzlatce oraZ tradycyJne pokrycia, takie jak
gont, strzecha itp„

b) elewacJe—tynki w gamie kolor6w pasto-
lowych oraz kamiefi i drewno w barwach
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naturalnych, zakat stosowania Okladzinz
blach i tworzyW sztucznych,

c) ogrodzenia - obowiqzujq ustalenia Okre.
'lone w S 10;

3) archit.ktura budynkåw powinna nawiQzy•
wee do krajobrazu i tradycii budownictwa
wystepujqcego na Obszarach wiejgklch zle-
mi mazowieckiej.

6. Warunki ochrony. nakazy. zakazy:

Poz. 3381

gan6w, o H6rych mowa w przøpisach
odrqbnych,

b) zakazuie fundamentowania poni2ei

d

1.2m Od poziomu gruntu i stosowania
fundament6w. ktÖrvch kongtrukcia mo-
20 utrudniaé filtracjq wody od strony
zawala i podpietrzae zwierciad'o wody
gruntowøj w trakcio trwania wezbrania.

zakazujø lokalizacii budynkåw. sytu-
owanych dtu2szym bokiem råwnolegle
do Walu przeciwpowodziowego,

zakazuje kopenia studni, sadzawek. do.
tow oraz rowÖw;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

obowiQzujQ nakazy i zakazy ustalone w
przepisach Odrebnych dotyczqcych War•
szawskiego Obgzaru Chronionego Krajo-

Obowiqzujq ustatenia dotyczqce zasad
ochrony i ksztaitowania ladu przestrzen.
nego okreilone w ustaleniach og61nych
niniejszej uchwaty w 9 pkt 1-5oraz 8;
obowiqzuiq ustalenia dotyczace zasad
ochrony {rodowiska przyrodniczego okre-
'lone w ustaleniat*l ogålnych niniojszcj
uchwaly w 12;
dia istniejQcøj zabudowy, znaidujQceJ sie
w caloScl miedzy liniami rozgraniczajQcy-
mi. a wyznaczonymi w planie liniami Za-
budowy, plan dopuszcza bleiacq konser.
wacie tej zabudowy, ustalajqc Jednocze-
{nie moiliwoéé jej odtworzenia jedynie w
granicach obszaru wyznaczonego przez
nie zabudowy;

dla istniejqcej zabudowy, znajdujqcej
w czeåci miedzy linlaml rozgraniczajacymi,
a wyznaczonymi w planie liniami zabu-
dowry, plan dopugzcza Poza bie2QcQkon-
serwacja tej zabudowy tak2e moiliwoéé jej
przebudowy i nadbudowy w istniejQcym
obryslø budynku, a rozbudowe i odtwo. .
rzenie jedynie w granicach obszaru WY.
znaczonego przez linie zabudowy;

dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3RM/MN obowiazuje ograni•
czona moiliwoåé lokalizowania nowej
budowy, adaptacji istniejqcej zabudowy
oraz budowy siecl Infrastruktury technicz-
nei w Strefie o szerokoåci 50m Od stopy
Walu przeciwpowodziowego, oznaczone.
go na rysunku planu symbolom 3ZP,ZZ;
w strefie, o ktörej mowa w pkt 6 plan:

a) dopuszcza sytuowanie nowej zabudo.
WY,rozbudowe, wymiane i uzupelnie-
nia istniejacej zabudowy pod warun-
Hem uzyskania zgody wiaéciwych or•

9)

10)

11)

12)

13)

plan zakazuje podpiwniczania obiektåw ze
wzgledu na zagro±enie podsiQkania w cza-
sie diugotrwatego wezbrania wody;

uciqiliwoåé prowadzonej produkcii rolni-
czej i dzialalno'ci ustugowej musi byc
ograniczona do granic dzletki, do ktÖrej
Wla'clclel ma tytul prawny;

obowiqzøk gromadzenia i przechowywa.
nia nawoz6w wg przopisåw Odrebnych;
nawozy naturalne w postaci stalej powin-
ny bye przechowywane na nieprzepusz.
czalnych plytach, zabezpieczonych przed
przenikaniem wycieku do gruntu oraz po-
siadajacych instalacie odprowadzaiaca
wyciek do szczelnych zbiornikÖw, nawOz
naturalny w posteci plynnei nale2y prn-
chowywaé wylqcznie w szczølnych zbior•
nikach:

obowiqzek zapewnienia miejsc postojo-
wych na dzialkach budowlanych zgodniø z
ustaleniami zawertymi w 517 ust. 6;

w Od19gloåci 6m od osi istnieiqcych na-
powietrznych linii elektroenergetycznych
16kV obowiQzuie zakaz lokalizacji zabu•
dowy mieszkaniowej; lokalizacja innych
Obiekt6w budowianych wymaga uzyska•
nia zgody zakladu energetycznego;

nakaz zachowania istniejqcych oczek i cie-
kÖwwodnych.

g 19.

Dia terenåw oznaczonych na rysunku planu sym-
bolarni Od IRMa do 8RMa plan ustala:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro.
dowa adaptowane z Obiektami i urzqdzeniami
towarzyszacymi:

1) zabudowaniami gospodarczymi i gara*ami -
wbudowanymi w bryle budynku lub wolno-
stojacymi;
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2) uslugami nieuciqtliwymi, zwiqzanymi bez-
poérednio zObslugqrolnictwa.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urzqdzenia infrestruktury technicznej dia po-
Krzeb lokolnych {Stacie transformatorowe,
przepompownie 'ciekåw itm) na dzialkach z
zepewnionym dostqpem do drogi publicz. 5.
nej.

3. CharaRer dzialafi:

1) adaptacja istniejqcej zabudowy z
iciq remontu, przebudowy i rozbudovo• w
ramach istniøjQcego siedliska;

2) realizacjanowej zabudow,• siedllskowej.
4. Warunki urbanistyczne:

1) plan adaptuiø istniejqce w dniu wejåcia w
tycie ustaleh planu wyodrQbnione dzialki;
motliw0åC lokatizacii zabudowy zagrodowei
na tych dzialkach musi spelniaé wymogi
wynikaJace z przepisöw Odrqbnych oraz z
przepiséw szczegålowych dia poszczegål-
nych terenéw:

2) na terenach oznaczonych symbolami 3RMe,
4RMa, 7RMa, 8RMa minimalna powierzch-
nia nowej dzielki budowlanej (zagrodowej)
wynosi 3000m2;

3) na terenach IRMa, 2 RMa, 6RMa 6RMa
dopuszczalny podziat na nowo dzialki bu-
dowlane (zagrodowe) wodlug nastepuJq.
cych zasad:
a) minimalna szer0k0ét krötszego boku

dziatki - 25m,

b) minimalna powiorzchnia dziatki po po-
dziale—2000m2,

c) minimalny kqt nachylenia granic wydzio-
lanych dzialek budowlanych w stosunku 6.

do pasa drogowogo —60•;

4) nieprzekraczalna wysokoéé nowøj i rozbu•
dowywanej zabudowy:

a) mieszkaniowei —1 kondygnacja naziem-
na, z moiliwoåcia realizacji drugiej kon-
dygnacjl jak0 poddasza w bryle dachu,
bez moiliwoici podpiwniczenla, razem o
maksymalnej wysokoåci 10m,

b) zabudowy gospodarczej i garaky (wolno•
stojqcych) —1 kondygnacja neziemna, w
tym poddasze, bez moiliwoéci podpiw.
niczenia, o maksymalnej wysok0åGi 7m;

c) budynköw i urzadzeh technicznych slu•
*acych produkcji rolnej —12m;

5)

6)

7)

poz. 3381

maksyrnalna powierzchnia zabudOwy dzial-
ki: 35%:

maksymalna intensywnoéé zabudowy dzial-

minimalna powierzchnla biologiczniø czyn-
na dzlalki: 40%.

Architektura dla zabudowy nowej i rozbudo-
wywanej:

1) dachy:

a) dwuspadowe i wielospadowe 0 nachy.
Ioniu potaci dachowych od 300do 450dla
budynk6w mioszkalnych i uslugowych,

b) jednospadowe i wielospadowe 0 nachy-
leniu polaci dachowygh od 150do 450dia
wolnostoiwych garaiy, budynk6w go-
Spodarczych i inwentarskich;

2) kolorystyka, forma oraz material dachOw.
elewacii i ogrodzeå:
a) dachy —dach6wka ceramiczna, dach6w-

ka cementowa I inne materialy naéladu-
lace dachåwke, o kolorystyce jednakowei
lub podobnej dla wszystkich ObiektÖw na
dzialce oraz tradycyjne pokrycia, takie jak
gont, strzecha itp„

b) ølewacje —tynki w gamie kolorÖw paste-
lowych oraz kamieh i drewno w barwach
naturalnych, zakaz stosowania oktadzin z
blach i tworzyw sztucznych,

c) ogrodzenia • obowiazujq ustalenia Okre-
ålone w 10;

3) architektura budynk6w powinna nawiqzy.
waé do krajobrazu i tredvcji budownictwa
wystepuiQcego na obszarach wiejskich Zie-
mi mazowieckiej.

Warunki ochrony, nakazy, zakazy•.

2)

3)

4)

dla teren6w oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami Od IRMa do 5RMn obowiQ-
zuiQnakazy i zakazyustalone w przepisach
Odrebnych dotyczqcych Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu;

obowiazuiQ ustalenia dotyczace zasad
ochrony i ksztaftowania ladu przestrzen.
nego okreålone w ustaleniach ogålnych
niniejszej uchwalyw 9 pkt 1-5oraz 8;

Obowiqzujq ustalenia dotyczace zasad
ochrony 'rodowiska przyrodniczego okre-
'lone w usta'eniach og61nych niniejszej
uchwaty w 12:

obowi.zek zachowania istnlejqcego ukla-
du drog gospodarczych (dojazdy do i
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12)

13)

14)

15)

16)

poz. 3381

ganåw, o ktårych mowa w przepisach
odrqbnych,

b) zakazuje fundamentowania poniieiS)

6)

7)

8)

9)

zabudowy zagrodowej rozproszonej),
wskazanych na rysunku planu;

realizacja noweJzabudowy zagrodowej w
granicechtych Siedlisk,na kt6rychIstnieie
moiliwoåé spelnienia warunk6W urbani•
stycznych Okreålonychw 18 uSt. 4 pkt 2•
5 w czeici, w ktörej odn0szQ sie one do
zabudowy zagrodowej, oraz mo±liwoåé
spelnienia warunkåw ochrony okreålo. •
nych w 5 18 ust. 6;

dla istniejqcej zabudowy, znajdujacej sie
w caloéci miedzy liniami rozgranlczajqgy-
mi, a wy•znaczonymi w planie liniami za-
budowy, plan dopuszcza bie2qca konser-
wacje tei zabudowy, ustalajQc jednocze-
inie moiliwoéé jej odtworzenia jedynie w
granicachobszaruwyznaczonegoprzezli-
nie zabudowy;

dla istniejqcej zabudowy, znajduiqcej
w czeci miqdzy liniami rozgraniczajacymi,
a wyznaczonymi w planie liniami zabu.
dowy, plan dopuszcza Poza bieiqca kon-
serwacjq tej zabudowy takie moiliwoåé jej
przebudowy i nadbudowy w istniejacym
Obrysie budynku, a rozbudowe I Odtwo.
rzenie jedvnie w granicach obszaru wv.

przez linie zabudowy;
dla terenOw IRMa i 6RMa obowiQzek
uzgadniania w Wojew6dzkim Zarzadzle
Melioracji i Urzadzefi Wodnych Inspekto-
racie Piaseczno projekt6w zagospodaro.
wania dziatek bezpoårødnio sqsiadujacych
z rzekQWilanÖwkQ lub waiami przeclwpo-
wodziowymi rzeki Jezlorkl;

dla zabudowy nowej I odtwarzanoj na to-
renie oznaczonym na rysunku planu gyrn-
bolem IRMa Obowiqzuje nieprzekraczalna •
linia zabudowy 20m od rzeki Wilan6wki,
oznaczoneJna rysunku planu symbolem

c)

d)

1,2m od poziomu gruntu i stosowania
fundamentéw, kt6rych konstrukcia mo-

utrudniaé filtracje wody od strony
zawala I podpietrzaé zwierciadto wody
gruntowoj w trakcie trwania wezbrania.
zakazuie lokalizacji budynkåw, sytu-
owanvch dlu±szym bokiem rÖwnolegle
do walu przeciwpowodziowego,

zakazuje kopania studni, sadzawek,do-
tow oraz row6w;

zakaz podplwniczania nowych budynkåw,
zewzgledu na zagroieniø podsiakania;
uciQiliw0Sé produkcji rolniczej musi bye
ograniczona do granic dziatki, do ktOrej
wla'clciel ma tytul prawny;

obowiQzek gromadzenia i przechowywa•
nia nawoz6w wg przepisOw Odrebnych;
nawozy naturalne w postaci stalej powin-
ny bye przechowywane na nieprzepusz-
czalnych plvtach, zabezpieczonych przed
przenikaniem wycieku do gruntu oraz po-
siadajqcych instalacje odprowadzajacq
wyciek do szczelnych zbiorniköw, newÖz
naturalny w postaci plynnej naleiy prze-
chowyvvaé wylQcznie w szczelnych zbior.
nikach;

obowiazek zapewnienia mieisc postojo.
wych na dzialkach budowlanych zgodnie z
ustaleniami zawartymi w S 17 ust. 5:

nakaz zachowania istnieiqcych oczek i cie-
kow wodnych.

5 20.

10) dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 6RMa obowiqzuje ograniczona
moiliwoåé lokallzowania nowei zabudo.
WY,adaptacJl istniejQC0jzabudonry oraz
budowy sieci infrastruktury technicznej w
strefie 0 szørokoéci 50m Od stop walåw
przeciwpowodzlowych rzekl Wisty i Je-
ziorki, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2ZP,ZZi 4ZP,zz;

• 11) wstrefie. 0 kt6rej w pkt 10plan:
a) dopuszcza sytuowanie nowej zabudo.

v", rozbudowq, Wirniane i uzupelnie-
nia zabudowy pod Warun-
kiem uzyskania zgody wlaéciwych or-

Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem IW plan ustala:

1. przeznaczenie podstawowe: tereny urzqdzøh
zwiqzanych z gospodarkq wodnq.

przeznaczenie dopuszczalne:2.

1) urzadzenia uslugowe zwiqzane ze sportem i
rekroacjq,•

2) urzqdzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzob lokalnych (Stacie transformatorowe,
przepompowniø {ciekåw itp,).

Charakter dzialaå: adaptacja istniejqcych urzq-3.
dzeh wodociqgowych z moiliwoéciq realizacji
nowych Obiekt6w i urzqdzøh.
Warunki zagospodarowania terenu: zakaz po-4.
dzietu na nowe dzialki budowlane.
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7)5. Warunkl ochrony, nakazy, zakazy:

1) obowiqzujQ nakazy I zakazy ustalonø w
8)przepisoch Odrebnych dotyczqcych War-

szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra•

2) Obowiqzuiq ustalenia dotyczqco zasad
9)ochrony 'rodowiska przyrodniczego okro-

{lone w ustelenlach ogålnych niniejszej
uchwaty w S12; 10)

3) uciqfliwoéé urzqdzefi musi bye ograniczona
do granic dzlatki, do ktérej Wleécicielma ty• 11)
tut prawny;

4) obowiqzek zapewnienia miejsc postojowy•ch
w ramach istniejqcej dzialki.

s 21.

Da terenåw oznaczonych na rysunku plonu sym.
bolami od IR do 4R plan ustela:

1. Przeznaczenia podstawowe: tereny rolnicze.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) urzqdzenieinfrastruktury technicznejale po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe,
przepompownie iciek6w, itp.) na wydzielo•
nych pod te urzadzenia dzialkach z zepeW.
nionym dostepem do drogi publicznej.

3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

Poz 3381

0b0wiQzuie zakaz budow,• obiektåw kuba-

istniejQC0w dniu wejåcia w iycie ustaleh
planu budynki, budowle i Obiekty mogq
bye remontowane badi podlegaé przebu-
dowie lub odtwarzaniu ze zniszczeh;

obowiqzek zachowania istniejacych
drzewiefi ér6dpolnych;

nakaz zachowania istniejqcych oczek i cie-
wodnych;

z uwagi na duiQ wratliwoéé 'rodowiske
gruntowo•wodnego. wymagane ograni-
czenie w stosowaniu nawozöw chemicz-
nych i årodkOwochrony roilin.

522.

Dla terenåw oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od IRz do 9Rz plan ustala:

1, przeznaczenie podstawowe: tereny upraw po-
lowych, Iqk, pastwisk w granicach ciqgÖw eko-
logicznych i obnitefi dolinnych.

2, Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dia teren6w oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami od IR do 3R obowiazujQ
nakazy i zekazy ustalone w przepisach Od-
r@bnychdotyczqcych Warszawskiego Ob-
szaru Chronionøgo Krajobrazu;

Obowiqzujq ustalønia dotyczqce zasad
ochrony irodowiska prayrodniczego okre•
{lone w ustaleniach ogålnych ninieiszei
uchwaly w S 12;

dia terenåw 3R i 4R obowiqzek uzgadnia.
nia w WojowÖdzkim ZarzQdzie Melioracii i
UrzqdzerhWodnych Inspektoracie Piosecz•
no projektéw zegospodarowania dzietek
bezpoårednio sqsiadujacych z watemi
przeciwpowodziovwmi rzeki Jeziorkl;
Obowiqzek zachowania istniejacego ukla-
du drog gospodarczych (dojazdy do i
zabudovw zagrodowej rozproszonej);

w przypadku budowy ogrodzenia nigru-
Chomoéci od drogi gospodarczej DG, po•
winno bye ono usytuowanø w odlegloåci
min. 5 m od osi teJ drogi;

dla przypadk6w ogrodzeth
obowiqzuja ustalenia okreålone w 5 10;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

obowiqzujq nakazy i zakazy ustalone w
przepisach Odrebnych dotyczqcych War-
szawskiego Obsaaru Chronionego Krajo-
brazu;

obowiqzujQ ustalenia dotyczqce zasad
ochrony 'rodowiska przyrodniczego Okre-
Clone w .ustaleniach ogÖlnych niniejszej
uchwatyw 12:

dia terenåw IRZ, 3RZ, 6Rz, 7Rz, 8Rz i 9RZ
obowiazek uzgadniania w W0jew6dzkim
Zarzqdzie Melioracji i Urzqdzeh Wodnych
Inspektoracie Piaseczno projektöw zago-
spodarowania dzialek bezpoérednio SQ-
siadujqcych z rzekq Wilan6wkq;

obowiQzek zachowania istniejqcego ukla-
du drog gospodarczych (dojazdy do
zabudowy rozproszonej),•

w przypadku budowy ogrodzenia niøru-
chomoåci Od drogi gospodarczei, powin-
no bye ono ugytuowane w odlogloéci min.
5 m od osi tei drogi;

dia pozostatych przypadkåw ogrodzeh
ObowiQzujQustalenia okreålonew S10;
obowiqzuje zakaz budowy oblektåw kuba.
turowych;

istniejqce w dniu wejicia w *ycle ustaloh
planu budynki, budowle i Obiekty mogq
bye remontowane bad* podlegaé przebu-
dowie lub odtwarzaniu ze zniszczeh;
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9) obowiQzek zachowania istniejQcych
drzewieh ir6dpolnych i zbiornikÖwwod-
nych;

10) na terenach, na ktårych wrystepujQpozO•
'taloici starorzeczy bad* cieki wodne, Olan
ustala ich ochronq poprzez:

a) zakaz niszczenia roélinnoåcl wodnej i
nadbrzeinej,

b) zakaz jakichkolwiek zmian uksztaltowa.
nia linii brzegowej zblomlkéw wod•

c) zakazzasypywaniaistniejqcychzblorni.
k6w wodnych i rowåw.

d) zakazwprowadzaniazanioczygzczehdo

e) zakaz lokalizacii obiektöw kubaturo•
wych w obszarze obni2enia;

11) zakaz zmiany istnløjqcych stosunkåw
wodnych;

12) z uwagi na wraitiwoåé {rodowiska
gruntowo-wodnego, wymagane Ograni•
czenia w stosowaniu nawozåw Chernlcz.
nych i årodköw ochrony roilin:

13) na terenie 2RZ, w poludnlowej czeåci
dzialki nr ew. 122/1 znajduje sie droga
gruntowa sluiaca jako dojazd do sasiadu-

s 23.

Dia terenåw oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami IZN,ZZ i 2ZN,ZZ plan ustala:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieloni na
Obszarzeobjetym ochrona, pot020ne pomiedzy
korytem rzekl Wisly a walem przeciwpowo• •
dziowym.

2. CharaKer dzialah:

1) ochrona érOdowlska.

3. Warunki ochrony, nakazy,zakazy:
1) ustalonew przeplgachOdrqbnychdotyczq•

a) uznania za røzerwat przyrody teren6w:
„Wvspy Zawadovßkie" (rozporzadzenie
Ministra grodowiska, ZasobOw Natural.
nych I Leånlctwa z dnia 23 grudnia
199Br.)oraz ustanowienla plan6w ochro-
ny dla teg0 rezerwatu,

b) obszaröw NATURA 2000 z dyrektywy
ptasiel—DolinaSrodkowejWigly,

• 23204 •

2)

4)

Poz. 3381

c) Warszawskiego Obszaru Chronionego
Kraiobrazu;

ObowiazujQ ustalenia dotyczqcø zasad
ochrony érodowiska przyrodniczego Okre-
{lone w ustaleniach ogålnych niniejszej
uchwaly w 12 ust. 4;

3) dia teren6w IZN,ZZ i 2ZN,ZZ obOWiQZ0k
uzgadnienia w Wojewbdzkim ZarzadzieMe-
lioracji i UrzQdzehWodnych Inspektoracie
Piaseczno proiektOw zagospodarowania
dzielek bezpoårednio sasiadujacych z wa-
lami przeciwpowodziowymi rzekiWisly;
zakazzabudowy z wyjqtkiem budowli sluiQ-
cych gospodarce wodnej;

6) obowiqzek wlaågiwej pielqgnacji zieleni
urz"dzonej;

6) dopuszcza sie tablice informujqce o
dach ochrony tørenu.

5 24.

Dia terenéw oznaczonych na rysunku planu sym-
bolarni od IZP,zz do 4ZP.zz Plan ustara:

. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni
urzqdzonej na Walach przeciwpowodziowych
rzeki i Jeziorki.

. przøznaczenie dopuszczalne: spacerowy ciqg
pieszy wale wiilanym).

3. Charaktør dzialaå:

1) adaptacja z moiliwoéciq przebudow,• i rot.
budowry istniejqcych wat6w przeciwpowo-
dzlowych;

2) ochrona årodowiska.

4. Warunki ochrony, nakazy,zakazy:
1) ochrona zgodnie z wymogami okrøålonymi

2)

3)

w przepisachOdrqbnych dotyczqcych:
a) obszaröw NATURA 2000 z dyrektywy

ptasiej—DolinagrodkowejWisly,
b) Warszawskieøo Obszaru Chronionego

Krajobrazu;

obowiqzujQ ustalenia dotyczoce zasad
ochrony årodowiske przyrodniczego okre-
'lone w ustaleniach OgÖlnych niniejgzej
uchwaly w 5 12 ust. 4;

obowiazek uzgadniania z Wojewådzkim Za-
rzQdemMelioracji i UrzQdzehWodnych In.
westycji bezpoéredniozwiazanychz walami
przeciwpowodziowymirzekiWisly i Jeziorki,
takichjak: zrzutyåcieköw,prowadzeniesieci
uzbroienia terenu, wznoszenie budowli
przejazdowych. itp.;
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4) obowiqzek wlaéciwej pielegnacji zieleni
urzqdzonej;

S) zakaz zabudowy z wyjqtkiøm budowli slu±q-
cych gospodarcewodnej;

6) zakaz jazdy pojazdami jednoåladowymi i
dwuéladowymi,•

7) moiliwoié lokalizacji tablic informujqcych 0
zasadach ochrony terenu.

8) zakazsadzenia drzew lub krzewåw, z wyiqt-
kiem plentacji wiklinowych na potrzeby re-
gulacji w6d oraz roålinnoåci stonowiqcej
element zabudowy biologicznej dolin rzecz•
nych lub sluiQcej do wzmacniania brzegåw,
Obwalowafi lub odsypisk.

26.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu Symbo-
lem 1WS plan ustala:
1. przeznaczenie podstawowe: wody i piaszczyste

wyspy, wchodzacew sklad rezervvatuornitolo-
gicznego „Wyspy Zawadowskie", obszaru spe-
alnej ochrony ptakOw Natura 2000 „Dollna
rodkowei Wisly" oraz strefv ochrony

gicznej Warszawsklego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

2. Charakter dziataå:

1) ochrona érodowiska w celu zachowania w
dobryrn stanie siedlisk dziko tyjQcych pta.
k6w,charakterystycznychdla „DolinyCrod-
kowej Wigly" ;

2) ochrona ponadregionalnego korytarza ek0•
logicznego doliny Wisiy;

3) ochrona wÖd przed zanieczpzczeniem.

3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:
1) ustalone w Odrqbnych, dotyczq-

a) uznania za rezerwat przyrody terenu
„Wyspy Zawadowskie" (rozporzqdzenie
Ministra Srodowiska, Zasobåw Natural-
nych i Leinictwa z dnla 23 grudnia
1998r.) oraz ustanowienia planÖw ochro-
ny die tego rezerwatu (rozporzadzenie
Wojowody nr 60 i 61 z dnia 8 grudnia
2003r.),

b) obszar6w NATURA 2000 z dyrektywy
ptaslej—DolinaSrodkoweiWisiy(rozpo.
rzqdzenieMinistraSrodowiskaz dnia21
lipca 2004%),

Poz. 3381

c) Wargzawskiego Obszaru Chronionego
Kraiobrazu na terenie wojewödztwa Ma-
zowieckiego;

2) ObowiqzujQ ustalønia dotyezace zand
ochrony {rodowiska przvrodniczego okre-
Clone w ustaleniach og61nych niniejszej
uchwalyw 5 12 uSt. 4.

5 26.

Dia terenåw oznaczonych na rysunku planu sym•
bolami 2WS 13WS plan ustala:

1. Przeznaczenie podstawowe: wody år6dlQdowø
rzøki Jeziorki,

Charakter dzialah: ochrona fragmentu regio-2.
nalnego korytarza ekologicznego doliny rzeki
Jeziorki.

3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1) obowiqzujQ nakazy i zakazy ustalone w roz-
porzqdzeniu Wojowody Mazowieckiego do-
tyczqcego Werszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu oraz przepisach odreb-
nych:

2) dla terenu Oznaczonego symbolem MS
Obovviqzujq zasady ochrony obszaråw
NATURA 2000 z dyrektywy ptasiej —Dolina
grodkowej Wisly (rozporzQdzenieMinistra
Srodowiska z dnia 21 lipca 2004);

3) obowiqzujQ ustalenia dotyczqce zasad
ochrony årodowiska przyrodniczego Okre-
{lone w ustaleniach ogålnych
uchwaly w 5 12;

4) obowiqzek uzgadniania z W0jew6dzkim Za-
rzqdem MelioracJi i Urzadzeö Wodnvch in-
westycii bezpoirednio zwiqzanych z rzekq,
takich jak: zrzuty åciekÖw, prowadzenie sieci
uzbrojenia terenu, wznoszenie budowli
przejazdowych, itp.;

5) obowlqzek zachowania walorÖw irodowi-
ska przyrodniczego:
a) zakaz zmianv istniejqcych stosunkåw

wodnych,

b) zakaz niszczenia roilinnoici wodnei i na-
brzeinej,

c) zakaz zmiany charakteru linii brzegowej,

d) ochrona w6d przed zanieczyszczeniem.

527.

Dla terenåw oznaczonych na rysunku planu
bolami 4WS i SWS plan ustala:

l. Przeznaczeniepodstawowe: wody årådlqdowe
rzeki Wilanéwki.
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2. Charakter dziatafi:

1) ochrona fragmentu regionalnego korytarza
Okologicznegodoliny rzekiWilanåwki.

3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1) obowiqzujQ nakazy i zakazy ustalonø w roz-
porzqdzeniu Woiewody Mazowieckiego do-
tyczqcegoWarszawskiegoObszaruChro- •
nionego Krajobrazu oraz w innych przepi-
sach Odr.bnvch;

2) obowiqzujQ ustalenia dotyczqce zasad
ochrony Crodowiska przyrodniczego Okre•
{lone w ustaleniach ogOlnych niniejszej
uchwaly w 5 12;

3) obowiazek uzgadniania z Woiewådzkim Za-
rzadem Melioracji i UrzQdzehWodnych in-
westycii bezpoårodnio zwiazanych z rzekq,
takich jak: zrzuty éciekåw, prowadzenie sieei
uzbrojenia terenu, wznoszenie budowli
przejazdowych, itp.;

4) obowiqzek zachowania walorÖw 'rodowi.
ska przyrodniczego:

a) zakaz zmiany istniejqcych stosunkåw
wodnych,

b) zakaz niszczønia roilinnoåci wodnej i na-
brze±nei,

c) zakaz zmiany charakteru linii brzegowei,

d) ochrona w6d przed zaniøczyszczeniem.

Poz. 3381

Rozdzial 4
Przeplsy koåwwe

28.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 usta-
ozagospodarowaniuvrzøstrzennym ustata sie

vvysokoié stawki procentowei, sluiqcej naliczaniu
jednorazowej Oplaty od wzrostu wartoéci nieru.
chomoåci zwiqzanøgo z uchwaleniem planu w
nastepujacej wysokoici:

1) dla teren6w oznaczonych symbolami: RWMN;
RMa - 20%.

2) dla pozostalych terenOw—
529.

DO spraw z zakresu zagospodarowania prze-
Strzennego wszczetych przed dniem wejécia w
*ycie niniejszego planu, a nie zakoficzonych decy-
zjQostatecznq, stosujø ustalenia planu.

5 30.

Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sie Bur-
mistrzowi Gminy Konstancinoeziorno.

531.

Uchwala wymaga ogtoszenia w Deienniku Urze-
dowyrn Wojewödztwa Mazowieckiego.

32,

Uchwala wchodzi w iycie po uptywie 30 dni od
dnia Jej ogioszenia w Dzienniku Urzedowym Wo-
jewÖdztwa Mazowieckiego.

PrzewodniczqcyRadyMiejskloj:
Ignacy Go/ebiowski
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