
DZIENNIK UR4DOWY
WOJEWÖDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa,dnia20lipca2008r. N r

UCHWAEY RADY POWIATU W SIEDLCACH:

nr XIIV81/08 z dnia 18 kwietnia 200Br. w sprawie zatwierdzenia zmian w pianie4287 —
Inangow•ymPowiatowogoFunduszuOchronySrod0Wi6kaI GospodarkiWodneJ
na 2008

nr XIII/82/08 z dnia 18 kwietnla 2008r, w sprawle zatwierdzenia zmian w planie
finansovvym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto•
graficznym na 2008 . „

UCHWAEY RAD GMIN:

uchwala nr 164N/13/m8 Rady MlolskloJ Konstancin —Joziorna z dnla 25 lutogo4289 —
200Er. w sprawle miejscowogo planu zagospodarowania przostrzonnogo solectwa

uchwala nr XV/125t2008 Redy Miejskiej w Bie*uniu z dnia 27 marga 2008m4290 —
w sprawie rozpatrzenia sprawozdanio z wvkonanla bud2etu za 2007 rok i udziele•
nia absolutorium Burmistrzowi Miast'

uchwata nr 209fXVI/2008 RadY Miejski0J w z dnla 1B kwietnla 2008r.
w sprawle okreilenie Zasad korzystania ze st016wek szkolnych funkcjonujqcych
w szkotoch prowadzonych przez Gmine 30105

4292 — uchwala nr 210,'XVl/2008 Rady Mieiskiej w Rodzyminie dnia 1B kwietnia 2008r.
w nadanio natwy na terenie miasta 30106

uchwala nr 211/XVl/2008 Rady Mieiskiej w Radzymlnie z dnia 18 kwietnia 2008r.Q93 —
w sprawie nadania nazwy uncy na toronle gmlny 30108

4294 — uchwala nr 212,rxv1/2008 Miejskiej w Radzyrninie z dnia 18 kwietnia 2008r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 30110

— nr 213,'XVV2008Rady w nadzvmlnie z dnla 18 kwietnle 2008r.
w sprawle nadania nazwy na terenie miasta 30112

uchwala nr 214,'XVV2008Rady Mieiskiej w Radzyminie z dnia 18 kwietnia 2008r.42" —
w sprawle nadanla nazwy na terenle rnlasta 30114

nr 215/XVV2008 Rady Miejskiej w Radzyminio t dnia 19 kwietnia 20r.4297
30116w sprawio nadania nazwy ulicy na toronie gminy

— uchwala nr 22WXVb'200B Rady Miejskiej w Radzyrninie z dnia 18 kwietnia 2008r.4298
w sprawie zmian w programie gospodarowania rnloszkanlowym zasobem Miasta

30118i Gminv Radzvrnin na lata 2003 -

uchwala nr XVIIb'63t2008 Rady Gminy w Naruszowie z dnla 23 kwletnia 2008r.439 —
w sprawia uchwalenia WielOletniegoprogramu gospodarowania mieszkaniowym

„ 3011Bzasobom Gminy .

uchwola nr Redy Gminy w Naruszewie dnia 23 kwietnia 2008r.4300 —
w sprawie zasad mmaimowania lokali wchodzacych w skiad mieszkaniowego

30122zasobu Grniny
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uchwala nr XXV91'2008 Rady Gminy w Tc:zowie z dnia 14 kwietnia 2008r. w
wie okreuenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zaJeé nauczp
cieli realizuiqcych w ramach stosunku pracy obowiqzki okreilone dla stanowisk
o rOtnym tygodniowvrn Obowiqzkowym wyrnlarze 30124

uchwala nr 191/XVll/2008 Rady Miejskiei w GÖrze Kalwarii z dnia 17 kwletnla
w sprawie nadania imionia Stk01e Podstawowej w 30126

4303 — uchwala nr Rady MioJskiei w Görze Kalwaru z dnia 17 kwietnia
2008% w sprawle nadonia Imionia SZk01ePodstawowej w 30126

— nr XV/81/2008Rady Gminy Rzainik z dnia 31 2008r. W Sprawle4304
sposobu I ttybu umarzania, Odraczanla lub rotHadania na raty Splat
pieniqinych Gminy RzQinik,do ktåO'Chnio stosuie przopisbw ustawy —Ordy•
nacia podatkowa wskazanla organ6w do tego uprawniOnyCh.„ 30126

uchwala nr XV/10Bt08 Rady Gminy JadÖw z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawle
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolomihskiemu na rakup ciqånika sio-
dlowego do cysterny wodnoJ dla Komendy Powiatowei pafistwowej Stråty
noi w 30128

uchwala nr XV1109"08 Rady Gminv JadOw z dnia 22 kwløtnla 2008r. w sprawio
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolomifiskiomu na zakup sprzqtu me-
dycznego Szpitala Powiatowego w , . 30129

4307 — uchwate nr XV/IIO/08 Rady Grniny JadOWz dnia 22 kwietnia 2008% w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gmlnie Wolomln na Opracowanie Lokalnoi
gii Rozwoju.. . 30129

4308 — uchwala nr 98/Xlxr200B Rady Gminy GörneJ z dnia 21 kwiotnia 2008r.
w sprawle udzielenia pomocy finansowei POWiatowi Ostrowskiernu na dofinan•
sowanie powiatowych zadah . 30130

ZARZADZENIA ORGANOWWYKONAWCZYCHGM'N:

zarzqdzenie nr 0152/25/2008 Burmlgtrza Miasta Markl z dnia 26 marca 2008r.
w sprawio wprowadzenia zmlan w bud*ecie miasta na 2008 30130

•010 — zarzadzenio nr 6,08 W6jta Gminy w Hzewnie z dnia 17 marca 2008r. w sprawle
opracowania sprawozdanio z wykonania bud20tu gmlny zo rok 30131

4311 — zarZQdzenienr 1612008W6jta Grniny w Regiminie z dnia 12 marca 200Br. w spra-
Wie przedto*enia Informacji 0 przebiegu wy•konania bud2øtu gminy. 2007

30147

4312 — zarzadzenie nr 141200BWåjta Gmlny Lipowiec Koicielny z dnia 6 marca 2008r.
w sprawie sprawozdania rocznogo z "konenia budietu grninv upowiec Kosciol-
nyza 2007 30187

zarzadzenie nr 3/2008 Wåjta Gminy Grabåw nad PillCQ dnia 14 marca 2008%
w sprawie przedtoienia sprawozdania z "konania bud2etu grniny 2007 30Ü

4314 — zarzadzenie nr 5/2008 W6jta Gmlny Mtvnarze z dnla 14 marca 2008r. w sprawio
zmian w Mlynarze na 2008 30236

zarzqdzenlo nr 9/08 W6jta Gminy w Slupnie z dnia 20 marca 2008r. w sprawle
przedstawionia sprawozdania z wrvkonanio bud20tu gmlny Slupno za rok

4316 — zerzadzenie nr 45/08 WÖjta Gminy Zarqby Koicielnc z dnia 10 marca 200Br.
w przyi#ia sprawozdania z budletu gminy 2007

4317 — zarzadzenie nr 17/2008 W6jta Gminy w Kowan z dnla 17 marca 2008r. w sprawle
przedloienia Radzie Gminy i Regionalnej IZbi0 Obrachunkowej w Warszawlo zo-
spot w Radomiu sprawotdania z wykononia bud*etu za 2007 rok..
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UCHWAEA Nr

RADY NUEJSKIEJ KOBJSTANCIN.OEZIORNA

z dnia 25 lutego 2008 r.

w m*Øwego planu zagospodarowania przestrzennøgo sotectwa Deb6wka.

Dziatajac na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5, art.
40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzqdzie gminnym (tekst iednolity
Dz.U. z Nr 142, POZ 1591 z p6tn. zm.) oraZ
an. IS i 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0
planowaniu i zagospodarowanlu przestrzønnym
(Qz.u. z 2003r. Nr 80, pot. 717 z péin. zm.), w
zwiazku z uchwalQ nr 80/1V/5t2003 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna Z dnia 29 kwietnia 2003r. W
sprawle przystQpienie do sporzqdzenia miejsco.
weg0 planu zagospodarowania przestrzonnego
solectwa DebOwta, zmienlonøj uchwalQ nr
343.W/21f2005 z dnia 25 kwletnla 2005r„ Rada
Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co nastepu-

Uchwala sie miejccowy plan zagogpodarowania
przestrzennego solectwa Dqbåwka, zwany dale]
planem, po stwlerdzeniu jcgo zgodnoåcl z ustale-
niami studium uwarunkowah I kierunkåw Zago-
spodarowanla przestrzennego Miasta I Gminy
Konstancin.Jeziorna zatwlerdzonym uchwatQ nr
97,411/1709Rady Mieiskiej Konstanclndeziorna z •
dnla 27 grudnia 1999r. swadajacy Siqz:

1. cz"ci tekstoweJ stanowiqcej troåé uchwaly
planu;

2. cz.ici graficznej, kt6rq jest rysunek planu w
skati 1;2000, stanowiqcy zalqcznlk nr 1 do

3.

4.

niejszej uchwaly. bqdqcy Integralnq czqéciQ
planu;

rozstrzygniecia 0 sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglqdnionych uwag do projektu planu, Sta-
nowiQcego zatqcznlk nr 2 do niniejszei uchwaty;

rozstrzygniqcla 0 sposoble realizacji zapisanych
w planie inwestycii z zakresu infrastruktury
technicznej, ktbre nale2q do zadah wlesnych
gmlny, stanowiQcego zatqcznik nr 3 do niniel-
Szej uchwalv.

Granice planu okroåla zalqcznik nr 1 do uchwaly nr
80/1\.'/EQ003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z
dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przystqpienia do
sporzQdzenla miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego solectwa Debåwka. Obszar
obowiqzywania planu oznaczony jest na rysunku
planu i Obejmuje cale sotectwo DqbÖwka w grani-
cach administracyjnych.

Rozdzial 1
Przepisy og61ne

53.

Celom planu jest ustalenie warunkåw dla zråwno-
wa20nego rozwoJu soloctwa Dqbéwka, polegajQ-
cych na wyznaczeniu nowych ObszarOw budowla-
nych Oraz uporzqdkowaniu terenöw jui zainwe-
stowanych, a takie stworzeniu warunkåw dla
ochrony {rodowiska i funkcji rolniczej.
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Ilekroé w dalszych przepisach niniejszej uchwaly
jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

planie nalety przøz to rozumieé ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania prze•
Strzennego, 0 kt6tym mowa w 1 niniøjszej
uchwaly;

uchwale —nale±y przez to rozumieé niniejszq
uchwale, 0 ile z treåci przepisu nie wyniko in.

rysunku planu —nalety przez to rozumieé ry.
sunek planu w skali 1:2000, stanowiqcy
Iqcznik Nr 1 do uchwety;

przepisach odrebnych —nale±y przez to rozu•
mieé przepisy ustaw wraz z aktami Wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu to.
renami, zawarte w prawomocnych decyzjach
administracyjnvch;

obszarze obowiazywania planu —naleiy przez
to rozumieé Obszar w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu;

terenie — nale2y przez to rozumieé teren 0
okreålonym przeznaczeniu lub o Odrebnych
zasadach zagospodarowania, wydzielony na
rysunku planu liniaml rozgraniczajqcyrni;

dzialce budowlanej —nale±y przez to rozumieC
dzialke pot020nQ na terenie przezna(aonym w
planie na cele budowlane, ktörej Wielko'é, ce-
chy geometryczne, dostep do drogi publicznej
oraz wyposaienie w urzqdzenia infrastruktury
technicznej um021FwiajQ prawidlowe racjo-
nalne korzystanie z Istniejqcych bad* projek-

budynk6w i urzadzeh na tej dzlalce;

dostepie do drogi publicznej —nale±y przez to
rozumieé bezpoéredni dostQP do tei drogi,
dostqp do niej przez drogq wewnqtrznq lub
przez ustanowienie odpowiedniej slutebnoéci
drogoweJ;

przeznaczeniu podstawowym — nale±y przez
to rozumieé przeznaczenie, kt6re przewata na
danyrn terenie;

10) przeznaczeniu dopuszczalnym —nale2y przoz
to rozumieé przeznaczenie inne nit podsta-
wowe, ktåre uzupetnia przeznaczenle podsta-

11) powierzchnl zabudowy — naleiy prz0z to ro-
zumieé zabudowanQ oblektaml kubaturowymi
powierzchniQ dzielki;

12) Intensywnoåcl zebudovry — na102y przez to
rozumieé stosunek Sumy powierzchni, liczonoj
po zewnetrznyrn obrysie murÖw, wszystklch

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Poz. 4289

kondygnacji nadziemnych wszystkich budyn-
k6w zlokalizowanych na dzialce, do po-
Wierzchni dzialki;

powierzchni biologicznie czynnej — nale±y
przez to rozumieé grunt rodzimy oraz Wode
powierzchniowq na terenie dzialki budow'e.
nej, a takie 50 % sumy powierzchni taras6w i
Stropodach6w 0 powierzchni nie mnjejszej
10m2 urzQdzonychjako stale trawniki lub
kwietniki na podlo*u zapewniajqcym im natu-
ralnq wegetacje:

maksymalnej wysokoåci zabudowy —naleiy
przez to rozurnieé maksymalnQ wysokoié
obiektu mierzonq Od poziornu teronu rodzi.
mego przy najni2ej poloionym weiiciu do
budynku do najwyiszego punktu przekrycia
dachu;

nieprzekraczalnei linii zabudow,• • nale±y przez
to rozumieé wyznaczone ne dzialce linie,
okre'laiqce najmniejszq dopuszczalnq odle•
glo'é lica budynku od linii rozgraniczaj.cej
dr6g, ciagOw pieszo€ezdnych, granic dziafek
lub innego obiektu. zgodnie z rysunkiem pla-
nu; poza t' linie moga wystawaé niekubatu-
rowe elementy budynku, tekie jak schody.
okapy, Otwarte tarasy i ganki oraz balkony;

liniach rozgraniczajqcych - nale±y przez to
rozumieé. wyznaczone na rysunku planu, linie
wydzielajace tereny o rö*nym przeznaczeniu
lub rÖinych zasadach zagospodarowania.

uslugach — nale2y przez to rozumieé samo-
dzielne Obiekty budowlanø, w ktÖrych prowa-
dzona jost dzialalnoéé us'ugowa, lub wydzie.
lone pomieszczenia w budynkach 0 innej
funkcii nii uslugowe, sluiqce dzialalnoéci, nie
wytwarzajqcej bezpoérednio, metodami
przernyslovwrni, dåbr materialnych, ktérej ce-
lem Jest zagpokojenie potrzeb ludnoéci;

usfugach nieuciq±liwych — nale*y przez to
rozumieé dzialalnoåé uslugowa o ucia*liwoåci
mieszczqcej sie w granicach dziatki inwestora,
nie zaliczanq do przedsiewzieé mogqcych zna-
CZQCOoddzialywaé na 'rodowisko, dla ktOrych
moie byé wymagane lub jest wymagane spo-
rzadzanie raportu oddzialvwania na 'rodowi.
sko, zgodnie z Obowiqzujacymi przepisami
Odrebnymi,•

ustugach publicznych —nalo*y przez to rozu-
mieé ustugi ogÖlnie dostqpne, sluiqce dobru
sporecznoéci, finansowane lub wsp6tfinanso.
wane z budtetu samorzqdowego, budietu
paåstwa bodi organizacji pozarzqdowvch, a
tak2e obejmujqce administracje samorzqdo.
wq, sqdownictwo, oéwiate, ochronq zdrowia;



Dzlennik Urzedowy
Wo)ewÖdztwa Mazowieckiego Nr 121 - 30060

20) zabudowie mieszkaniowei jednorodzinnej 12)
naleiy przez to rozumieé budynek wolnosto.
jocy albo budvnek w zabudowie bli±niaczej,
stuiqcy zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych, w kt6rym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecei nil dw6ch lokali mieszkalnych albo
jednego 10kalu mieszkalnego i lokalu u*ytko-
wego 0 powierzchni calkowitej nie przekracza-
jqcej 30 % powierzchni calkowitej budynku;

21) zabudowie zagrodowej — przez to ro.
zumieé w szczegölnoåci budynki mieszkalne,
budynki gospodarcze lub inwentarskie w ro.
dzinnych gospodarstwech rolnych, hodowta.
nych lub ogrodniczych oraz w gospodar•
stwach leånych;

22) zieleni nieurzadzonej —naloiy przez to rozu.
mieé istniejQce naturalne skupiska zieleni ni-
skiej oraz zadrzewieh.

Dla obszaru objetego granicami okreélonymi w 2
niniejszq uchwaty ustala sie:

Poz. 4289

stewkq procent0WQ, na podstawie kt6rej Okre-
éla Siq Jednorazowq opiate wynikajqcq ze
WZr0Stu Wartoéci nieruchomoåci w zwiazku z
uchwaleniem planu.

56.

Niniojszy plan nie okreéla ustalefi dotyczqcych:
1) obszar6w zagro±onych osuwaniern sic mas

Ziemnvch;

2) terenÖw gårniczych;

3) wymagah wynikaiacych z potrzeb ksztøltowania
przestrzeni publicznych:

ze wzgledu na brak takich Obiektåw, terenÖw i
problematykl na Obszarze obietym planern.

57.

. Nastqpujqce oznaczenia graficzne, przedsta-
wione na rysunku planu ustaleniami Obo-
wiqzuiacymi:

1)

2)

3)

4).

5)

6)

7)

8)

9)

podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie
terenu;

linie rozgraniczajqce tereny o rö*nym prze-
maczeniu lub r6*nych zasadach zagospoda.
rowania;

zagady ochrony i kszteltowania tadu prze•
strzennego:

zasady ochrony 'rodowiska, przyrody i krajo.
brazu kulturowego,•

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego I
zabytkÖw oraz döbr kultury wspÖlczesnøj;

parametry i wska±niki ksztaltowania zabudo.
oraz zagospodarowania torenu, w tym: li-

nie zabudowy, gabaryty obiektéw i wska±niki
intensywnoåci zabudowy;

granlce i sposoby zagospodarowania teren6w
lub Obiektåw podlegajQcych ochronie na pod.
stawie przepisÖw odrqbnych, w tym nara20•
nych na niebezpieczehgtwo powodzi;

szczegOlowe zasady i warunki scalania i po-
dziafu nieruchomoåci;

szczegölne warunki zagospodarowania tere- .
now oraz ograniczenia w ich u*ytkowaniu.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

granica Obszaru obietego planem;

linie rozgraniczaiace tereny o rö2nvm prze-
znaczeniu lub r&nych zasadach zagospoda.
rowania, w tym teren5w drog

nieprzekraczalne linie zabudowy;

przeznaczenie toren6w;

granica obgzaru bezpoiredniego zagroienia
powodziq;

oslony w postaci pasOw zioleni przy drodze
KDG w celu ochrony gleb i krajobrazu oraz
kompensacji przyrodniczøj.

Nastepujqce oznaczonia graficzne przedstawio-
ne na rysunku planu Odzwierciedlaiq ustalenia
przepisöw Odrqbnych:

1)

2)

3)

4)

5)

granica Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu;

granica Strefy szczegålnej ochrony ekolo•
gicznej (w romach WOChK);

granica obszaru szczegOlnej ochrony ptakåw
„Dolina Srodkowej Wisty" w ramach sieci
Natura 2000;

granica Strefy ochrony konserwatorskiei;

granica strefy „C" ochrony uzdrowiskowej
uzdrowiska Konstancindeziorna;

10) zasady modernizacJl, rozbudowy i budowy
systeméw komunikacji i Infrastruktury
tech nicznej:

11) zasady tymezasowego zagospodarowania,
u i utytkowania terenöw;

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie
wymienione w ust. 1 i 2 man charakter infor-
macyjny.
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Rozdzial 2
Zakres ustaløfi planu

58.

Na obszarze objetym granicami planu wydziela sie
tereny oznaczone na rysunku planu symboiami
cyfrowo-literowymi, dte ktörych ustala sie naste-
pujqce podstawowe przeznaczenie terenu:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

• 30061 •

1)

2)

3)Tereny zabudowy zagrodowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzin•
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem
RM,'MN.

Tereny zabudowy zagrodowej, ozneczone na 4)rysunku planu symbolem RM.

Tereny zebudovvy zagrodowej adaptowanej, 5)oznaczone na rysunku planu symbolem RMa.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo- 6)lem MN.

Teren uslug z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jødnorodzinnej, oznaczony na
rysunku planu symbolem U,MN. 7)
Teren uslug, oznaczony na rysunku planu
symbolem U.

Teren uslug publicznych adeptowanych,
oznaaony na rysunku planu symbolem upa.

Tereny rolnicze, Oznaczone ne rysunku planu
symbolem R.

Tereny rolnicze (uprawr' polowe, IQki, pastwi-
ska) w granicach clQg6w ekologicznych, obni-
teh dolinnych z zadrzewieniami ir6dpolnymi,
oznaczone na rysunku planu symbolem Ra.

8)

9)

Poz 4289

zakaz lokalizowania zebudowy mieszkaniowei
wielorodzinnej na calym obszarze objetym
planem;

obowiqzek lokalizowania zabudowy na dzialce
lub zespotach dzialek zgodnie z ustaleniami
rysunku planu dotyczqcymi nieprzekraczalnej
linii zabudovw;

obowiqzek stosowania na terenach przezna-
czonych do zabudowy budynkåw o podob-
nych parametrach w zakre$ie wygokoåcl I
ksztaltu dachu oraz o ujednoliconej kolorysty-
ce elewacji oraz dachOw;

zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej
kolorystyki elewacii i dachOw budynkOw.

zakaz lokalizowania obiektOw i urzqdzeh tele-
fonii komårkowej na terenuch przeznaczonych
pod zabudowe mieszkaniowq;

stosowanie architektury budynkÖw nawiqzu-
iacej do krajobrazu i tradycji budownictwa
wystepuiacego na Obszarach wiejskich ziemi
mazowieckiej;

obowiqzek zagospodarowania terenÖw drog
publicznych poprzez:
a) ksztaltowanie nawierzchni ulic i Chodniköw

w sposöb urnoäiwiajacy bezkolizyjne ko-
rzystanie osobom niepelnosprawnym;

b) ujednolicenie kolorystyki i rodzaJOwmate.

10) Teren Zieloni nieurZQdzonej oraz w6d stojq-
cych, oznaczony na rysunku planu symbolem
Zn,ws.

11) Teren zieleni na Obszarze objetym ochronq
poloiony pomiqdzy korytem rzeki Wisly a wa-
lem przeciwpowodziowym, oznaczony na ry•
sunku planu symbolem ZN,ZZ.

12) Teren zieleni urzqdzonej na walach przøciw.
powodziowych rzeki Wisly, oznaczony na ry.
sunku planu symbolem ZP,ZZ

13) Tereny wod powierzchniowych Crödlado-
wych, oznaczone no rysunku planu gym bolem

14) Tereny komunlkacji, oznaczone na rysunku
planu symbolami KDG, KDZ, KDL, KDD, KPJ.

59.

Plan ustala zasady ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego poprzez:

c)

rialåw u±vtych do:

budowpy• nawierzchni, w szczegOlnoéci
chodnik6w, placÖw, mieisc postojo-
wych;

• urzqdzeh wyposaienia (latarnie, kosze.
lawki itp.);

budowli i urzqdzefi technicznych (szafki
energetvczne i telekomunikacyjne. sta-
cje transformatorowe itm);

moiliwoåé lokalizacii Poza iezdniQ obiek-
tow malei architektury, zieløni urzadzonei,
ciagOw komunikacji pieszej i rowerowej,
miejsc parkingowych og61nodostepnych,
przystanköw komunikacii zbiorowøj, urZQ-
dzefi zwiazenych z eksploatacjq drog oraz
urzQdzei1 infrastruktury technicznej. jQeli
zezwalaiQ na to przepisy odrebne;

zakaz rozmieszczenia reklåm w liniach rozgra.
niczajqcych dr6g, na calym obszarze planu. W
pasach drogowych dopuszcza sie iedynie zna.
ki drogowe i teblice informacyine zwiqzane z
ruchem drogowym.

moiliwoåé stosowania tablic informacyjnych
w posie drogowym drogi oznaczonej 1 i 2
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KDG. pod warunkiem nie stwarzania ograni-
czeri w ruchu kotowym i pioszym, po udzielo.
niu stosownej zgody przez zarzQdzajQcego
drogq;

10) stosowania tablic informacyinych
na terenach U, U,MN, RM,'MN, RMa, RM, MN,
Upa, o maksymalnej powierzchni Irna. doty-
czqcych dzia'alnoåci prowadzonych na tych
terenach, przy czym zaleca sie ich wkompo-
nowanie w Ogrodzenie Jub w elewacje budyn.

10.

Plan ustala nastqpujqce zasady lokalizacji i gab-ary-
tow ogrodzeh;

1) ogrodzenia dzialek budowlanych muszq bye
lokalizowane w wyznaczonych na rysunku pla-
nu liniach rozgraniczajqcych drog;

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach
przy drogech 0 Szerokoici mniejszej nit 10 m
muszq zostat± cofniqte o minimum 2 m w sto-
sunku do linii rozgraniczajqcej drogi wyznaczo.
nej na rysunku planu:

3) ogrodzenia frontowe dzialek muszQ bye aluro-
we i posiadaé min. 50% przeéwitu, o maksy.
malnej wysokogci m, z dopuszczeniem
Ogrodzeh na podmuréwce o meksymalnej
sokoéci 0.6 m, z zakazem stosowania ogrodzeh
pelnych oraz ogrodzeh z profabrykat6w beto-
nowych, przy czym preferowane sq ogrodzenia

• z kamienia. drew•na, metalu w barwach
dostosowanych do kolorystyki budynku;

4) na terenach oznaczonych symbolem R oraz Rz,
dopuszcza sie wylqcznie realizacje ogrodzeh z
materia15w takich jak: siatka, drut oraz drewno,

moiliwoéci realizacji podmuröwki;

S) obowiqzuje zakaz lokalizowania ogrodzeh w
poprzek rowåw, kanalOw i wszelkich ciek6w
wodnych Oraz w odlegloåci mniejszej nil 6 m
od brzeg6w naturalnych ciekÖw i naturalnych
zbiornikéw wodnych.

S 11.

Plan ustalø zasady tymczasowego zagospodaro-
wania teren6w zgodnie z kt6rymi, do czasu reali•
zacji inwestycji na wszystkich terenach, dopuszcza •
sic utrzymanie dotychczasowego zagospodaro.
wania i utytkowania tych teren6w.

s 12.

Plan ustala nastepujQce zasady ochrony 'rodowi.
ska przyrodniczego:

1) Na cafymobszarze plan zakazuje:

- 30062 •

2)

3)

4)

a)

Poz 4289

lokalizowania przedsiqwzlqé mogqcych
znaczQC0 Oddzialywaé na irodowisko.
okreålonych w przeplsach odrebnych, z
wyiqtkiem realizowania inwestycji drogo.
wych i infrastruktury technicznej oraz in.
westycji celu publicznøgo;

b) wprowadzania nieoczyszczonych iciek6w
do w6d powierzchniovwch lub do gruntu
oraz tworzenia i utrzymywania Otwartych
kanat6w åciekovwch;

c) prowadzenia dzialalnoéci gospodarczei o
uciailiwoåci wykraczajqcei Poza granicø
dzlelki lub dzialek do ktörych inwestor po-
siada tytut prawny;

d) samowolnego wycinania drzew. przy czym

e)

dopuszcza sie wycinanie dr2ew w przypad-
kach stwarzajqcych bezpoårednie zagroie-
nie dla ludzi oraz utraty mienia
stanowiqcych przeszkodq dla lokalizacji
obiektöw kubaturowych oraz urzqdzefi in-
frastruktury technicznej, za zgodq odpo-
Wiednich Organ6w,

lokalizowania ogrodzeh w poprzek rowéw,
kanatéw i wszelkich ciekåw wodnych oraz
w odleglo'ci mniejszej nil 6 m Od brzegÖw
naturalnych cieköw i naturalnych zbiorni•
kÖw wodnych.

Plan ustala, zgodnie z obowiqzuiqcymi przepi-
sarni z zakresu ochrony årodowiska, nastepu-
jQce rodzaje terenÖw podlegaiqcych ochronie
akustycznej, dla ktåtych obowiazuja dopusz-
czalne poziomy halasu zgodnie z przepisami
Odrebnymi:

a) terøny MN, RM. RM/MN, RMa przeznaczO-
ne pod zabudowe mieszkaniowq;

b) tereny U,MN, U i upa przeznaczone pod
budynki zwiQzane ze stalym lub wielogo-
dzinnym pobytem ludzi.

Na terenach wymienionych w pkt 2 wartoåci
dopuszczalnego poziomu halasu w irodowi.
sku, nie powinny przekraczaé wielkoåci okro-
élonych w ektualnie obowiqzuiqcych przepi•
sach odrebnych.

Dia Obiektéw przeznaczonych na Staly pobyt
ludzi, znajdujQcvch sie na terenach podlegajQ-
cych ochroniø akustycznej Od drogi oznaczo.
nei na rysunku planu symbolem IKDG plan
ustala:

a) nakaz stosowania rozwiqzah technicznych
(ekrany akustyczne, szpalery zieleni niskiei
i wysokiej) ograniczajqeych negatywne
oddzialywania i zagroienie zwi.zane z bu-
dowa i eksploatacjq drogi;
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5)

6)

b) przeprowadzenie poinwestycyinych badah,
kt6re wska*q ewentualnQ koniecznoåé za-
stosowania dodatkowych CrodkOw
ochronnych.

Plan ustala ochrone teren6w bezpoiredniego
zagro±enia powodziq, zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,
Oznaczonych na rygunku planu symbolami
IWs, IZPZZ i IZNZZ poprzez:

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

b) zakaz zmiany uksztaltowania terenu, skia-
dowania materialåw oraz wykonywanla
innych robot, z wyjqtkiem robot zwiqza-
nych z regulacjq lub utrzymywaniem w6d,•

c) zakaz sadzenia drzew i krzewéw, z wyjqt-
kiem plantacji wiklinowych, na potrzeby
regulacji wéd oraz roilinnoåci stanowiQcej
element zabudowy biologicznej dolin
rzecznych lub sluiQcej do umacniania
brzegÖw, Obwalowah lub odsypisk.

Plan ustala obowiqzek:

a) ogrzewania 'okalnego budynk6w ze
ckologicznie czystych (energia elektryczna,
gaz przewodowy lub z butli, olej opalowy
nisko do oraz inne ekolo.
giczne noiniki energii);

b) ochrony powietrza atmosferycznego po-
przez zastosowanie w Obiektech o charak-
terze usfugown,'rn instalacii, kt6rych ekg-
ploatacja nie spowoduje przekroezenia
standardåw jakoéci powietrza poza tere-
nem, do kt6rego prowadzqcy InstalacJe
posiada tytul prawny;

c) ochrony istnlejqcego uktadu hydrograficz•
nego (kanam rowy melioracyine it".)
przed zanieczyszczeniem, zasypmaniem
kanalizowaniem Oraz zakazuje grodzenia
nieruehomoici w poprzek row6w, kana16w
i wszelkich ciek6w, jak röwnie± ustala za-
chowanie wzdlu2 nich min. 6 m paga tere-
nu nieogrodzonego, do celöw konserwa-
cyjnych;

d) uzgadnlania projektåw zagospodarowania
dziatok bezpoårednio sqsiadujqcych z wa-
fami przeciwpowodziowymi lub Kanalern
Brzeskim, a ponadto Inwestycii bezpoired.
nio zwiQzanych z wy20j vry•mienionymi
urzadzeniaml, taklch jak: zrzuty 'clek6w,
prowadzonia sieci uzbrojenia przez waly
lub rzeke, wznoszenie budowli przejazdo.
wych, itp., z WoJewOdzkim Zarzqdem Me-
IloracJl I Urzqdzefi Wodnych;

7)

8)

e)

10)

11)

12)

13)

14)
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e) zachowania walor6w irodowiska przyrod.
niczego, w tym istniejqcei zieleni, pojedvn.
czych drzew i krzewåw oraz ich skupisk. a

Zieleni

Plan nakazuie wykonanio szczelnego systemu
odprowadzania wÖd Opadowych z pasÖw
drogowych drogi oznaczonei na rysunku pla-
nu symbolami IKOG i 2KDG Oraz wiaåciwq
jego eksploatacje.

Plan nakazuje wprowadzenie wysokiei i 'red-
niej Zieloni izolacyjnej w celu ograniczenia
moiliwoéci rozprzestrzeniania sie zanieczygz-
czefi komunikacyjnych.

W 50 m strelie Od stopy Watu przeciwpowo-
dziowego (od strony odpowiøtrznei) obowiQ.
zujq ograniczenia dotyczace lokalizacji nowej
zabudowy, okre'lone w ustaleniach szczegÖ.
towych dla poszczegölnych terenöw, a tak±o
ograniczenia dotyczQce wykonywania wszel.
kich Obiektöw budowlanvch oraz kopania
studni. sadzawek, d016w oraZ rowöw —zgod-
nio z przepisami odrqbnymi.

Na terenach znajduiqcych sie w granicach
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu obowiqzuja zakazy, nakazy i ogranicze•
nia zawartø w przepisach Odrebnych, dotyczq.
cych tego obszaru.

Na terenie objetym planem znajdujQCym sie w
strefie S" Ochrony uzdrowiskowej, obowiQ-
zuja ustalenia obowiqzujqcego statutu uzdro-
Wisk. Konstancinoeziorna.

Na terenach znaidujQcych sie w granicach
Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura
2000", w obszarze specialnej ochrony ptakOw
ObejmujQcegoteren Doliny SrodkowejWisly,
w granicach teren6w oznaczonych na rysunku
planu symbolami IZZ,ZN, IZP,ZZ Obo-
wiqzuje zakaz podejmowania dzialah mogq-
cych w istotny sposåb pogorszyé Stan Siedlisk
gatunköw roilin i zwierzqt.

Plan zakazuje podpiwniczania obiektåw ze
wzgledu na zagro*enia w czasie dlugotrwale-
go wezbrania wody.

Plan ustala ochrone wbd podziemnych na
obszarze znajdujqcym sie w granicach terenu
G16wnego Zbiornika Wåd Podziømnvch
(GZWP), poprzez:

b)

zakaz lokalizacji Obiektåw budowlanych, w
kt6rych prowadzona dziafalnoié mote
spowodowaé zanieczyszczenie gruntOw
lub wÖd:

Obowiqzøk prowadzenia wfaéciwych zasad
nawo*enia gleb i stosowania érodkOw
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ochrony z uwagi na brak izolacji po-
ziomu wodonoinego;

c) obowiqzek stosowania wszelkich zabezpie-
czeh technicznych dla ochrony 'rodowiska,
szczegålnio w6d podziemnych i po-
wierzchniowych przy realizacji nowych in-
wøstycji.

5 13.

1. Plan ustala zasady ochrony dzledzictwa kultu-
rowego. zabytk6w i dåbr kulturv wspålczesnej
polegajqce na ochronie, zgodnie z przepisami
odrebnymi, zabytku archeologicznego
Wisko archeologlczne nr ew AZP 60-68/11), w
formie strefy ochrony konserwatorskiej, ozna-
czoneJ graflcznle na rysunku planu, Okreélonoj
numerem 60-68/11.

2. W granicach Strefy ochrony konserwatorsklej
plan usta!a:

1) obowiqzek uzyskanla przez inwestora, Od
wojewådzkiego konserwatora zabytkÖw
(przed wydaniem pozwolenia na budowe
lub zgloszenlem wlaåciwemu Organowi)
uzgodnienia wszelkich planowanych budåw
Obiektéw budowlanych wiQ±qcych sie z WY.
konywaniem prac ziemnych:

2) obowiqzek uzgadniania z wojewédzkim kon-
serwatorem zabytkåw poszukiwania, rozpo-
znawania i wy'dobywania kopalin, zalesiania
grunt6w Oraz budowy urzqdzoh wodnych i
regulacji w6d;

3) Obowiqzekprzoprowadzonla (na koszt osoby
fizycznei lub jednostki organizacyjnej zamio-
rzaJacej realizowaé roboty budowlano lub
nowe zalesienia) badah archeologicznvch
oraz wykonania ich dokumentacji;

4) wymÖg uzyskania od wojew6dzkiego kon-
serwatora zebytkåw pozwolenia na prowa-
dzenie badah archeologicznych 0 ktérych
mowa w pkt 3 przed Ich rozpoczqciem,•

3. Na Obszarze planu nie wystepujq Obiekty zali•
czane do débr kultury wsp61czesnel.

14,

1. Plan ustala parametry i wska±niki ksztaltowanla •
zabudowy oraz zagospodarowania terenu do-

1) nieprzekraczalnej wysokoici zabudowy
mieszkeniowøj, ustugowoj i gospoderczej:

2) maksymalnei intensvwnoéci zabudowy;

3) maksymalnej powierzchni zabudowy;
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4) minimalnej powierzchni biologicznie czyn-

5) nachylenia polaci dachowych.
2 Wielkoåci parametråw i wska±nik6w, o ktérych

mowa w ust. 1. okrø"one sq w ustaleniach
szczegölowych dla terenåw.

515.

Plan ustala nastqpujqce warunki w zakresie scala•
nia i podzialu istniejQcych dziatek:

1) Plan nie ustala granic obszarÖwwymagajqcych
przeprowadzenia scaleh.

2) Plan ustala moiliwoié IQczenia oraz dokonywa-
nia podzialéw istniejqcych dzialek w celu:

a) wyodrebnienia nowych dziafek wedlug za-
sad zawartych w ustaleniach szczegötowvch
dla poszczeg61nych terenOw;

b) powiekszenia "Siedniej nieruchomoåci lub
regulacji istniejQcych granic dzielki na pod-
stawie wymagah zawartych w przepisach

3) Dzialki budowlane, powstale w wyniku zaleca•
nego potqczenia istniejqcych dzialek. a nastep-
nie ich podzialu, rnuszq mieé zapewnionq ob-
slugq komunikacyjnq, zgodnq z ustaleniami
planu orez zgodnie z przepisami zawartymi w
ustawach dotyczqcych gospoderki nierucho-
mocciami oraz warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiadeé budynki i ich usytuowa-
nie.

4) Plan adaptuie dotychczasowe podzialy na dziai•
ki budowlane, zaistniale przed uchwaleniem ni-
niejszego planu oraz dzialki, ktÖrych
wierzchnia nie spelnia wymaganego normaty-
wu na skutek wydzielenia drog wyznaczonych
na rysunku planu,

5) Obowiqzuje zakaz podzialu dzialøk w sposc5b
powodujqcy koniecznoåé urzqdzenia zjazdOw z
drogl KDG.

6) podzial na dziatki uznaje sie za zgodny z pla-
nem, je±eli wielko" nowowydzielanych dzialek
Jest zgodna z przepisami szczegö'owymi cila
poszczegånych teren6w i uwzglednia wydzie-
lenie posa drogowego dla potrzeb komunika-
cyjnych.

516.

, Plan ustala nastepujace zasady modernizacii,
rozbudowy i budowy system6w infrastruktury
technicznoj:

1) ObowiQzuj0 wyposa±enie wszystkich tere-
now przeznaczonych pod zabudowe w sieci
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powiqzane z istniejqcymi i projektowanymi
systemami uzbrojenia gminy:

a) wodociqgoWQ.

b) kanalizacji sanitarnej,

c) gazowQ,

d) elektrycznQ i telekomunikacyjnq;

2) podstawowe urzqdzenia liniowe, podziemne
i nadziemne uzbrojenia, niezb.dne dia ob.
slugi terenÖw, nalei•y lokalizowaé:

a) w liniach rozgraniczajqcych drog publicz-
nych i ciqgach pieszo-jezdnych,

b) w pasach terenöw o granicach okreélo-
nych liniami zabudowy i liniq rozgrani.
czajqcq drogi,

c) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie budowe sieci poza terenami wyrnio-
nionymi w podp. a) i b) pod warunkiem, 3,

zostanle zachowana moiliwo'é reali-
zacji przeznaczenia danego terenu we-
drug zasad I warunkåw ustalonych w
planie i wynlkajqcych z Odrebnych prze-
piséw;

3) plan dopuszcza lokalizacje sieciovwch przø-
pompownl åciekåw i stacji transformatoro-
wych poza liniami rozgraniczajqcymi dråg;

4) lokalizacje przepompowni przydomowych
ustala sie w terenach dziatek;

6) obowlqzuje zachowanie istniejQcych urzq-
dzefi nadzlemnych i podzlemnych uzbroje-
nia teren6w; przy czym dopuszcza Siq roz-
budowq I przebudowe urzqdzeri w przypad-
ku kolizji z planowanym zagospodarowa-
niem terenu lub ze wzglqdåw technicznyoh;

6) dla urzqdzeh liniowych uzbrojenia, przebie.
gajacych przez tereny dzialck, ustala sie ko-
niecznoéé zapøwnienla dostepu w celu
konywania bie±qcych konserwacji;

7) na calym obszarze planu dopuszcza sie loka-
lizowanie Obiekt6w infrastruktury technicz-
neJ: stacji stacji tele•
komunikacyjnych, podziemnych przepom- 4.
pownl iciek6w i innych urzqdzeh technicz-
nych nie oznaczonych na rysunku planu na
podstawie opracowah technicznych, bez ko-
niecznoéci zmiany planu.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodq na cele byto-
we, gospodarcze i p. p02arowe plan ustala:

1) rozbudowq gminnej siecl wodoclagowej w
oparciu o istniejqce ujqcie i stacje wodoclq-
go" zlokallzowanq Poza obszarem planu,

2)

3)

4)
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we wsi Borowina lub o ujecie wody wskaza-
ne przez wtaåciwy zaklad gospodarki komu-
nalnej;

istniejace w Obszarze planu sieci wodociQ•
gowe i przytqcza do sieci podlegajq zacho-
waniu, z dopuszczeniem ich rozbudowy oraz
przebudowy w przypadku kolizji z projekto-
wanyrn zagospodarowaniem tørenOw•,

rozbudowa i przebudowa sieci wodociqgo-
we] moie byc prowadzora w uzgodnieniu i
wedlug warunk6w uzyskanych od zarzQdza-
jqcego sieciq, z uwzglednieniem wymogÖw
w zakresie przeciwpoiarowego zaopatrzenia
wodnego, okreilonych w Odrqbnych przepi.

po rozbudowaniu slici wodociQg0wei
iciciele posesii majo obowiqzek przylqczenia

do sieci.

W zakresie odprowadzania éciekOw sanitarnych
plan ustala:

1)

2)

3)

4)

W

obstugq terenöw przez gminnq siec kanali.
zacji sanitarnei do oczyszczalni zlokalizowa-
nej Poza obszarem planu;

do czasu objecia obszaru obs1ugQ gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza Siq ka-
nalizacje indywidualnq i gromadzenie icie-
kåw w szcze nych zbiornikach bezodptvwo-
wych na terenie nieruchomoici, pod warun-
kiern zapewnienia okresowego wywozu
zgromadzonych nieczystoici do stacji zlew-
nej iciekÖw;

Obowiqzek bezzwlocznego przvlwzenia do
sieci zabudowanych posesji po wybudowa-
niu sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami 0 utrzyrnaniu
czystoåci i porzqdku w gminach,•

dla zabudowy zagrodowei rozproszonej, w
przypadku gdy dzialki poloione sq w sposÖb
utrudniajqcy lub uniemotliwiajacy podia-
czenie do sieci kanalizacji zbiorczej, plan do-
puszcza lokalizacjq przydomowych oczysz-
czalni éciekåw.

zakresie odprowadzania w6d opadowych
plan ustala:
1)

2)

Odprowadzenie w6d opadowych z teren6w
zabudowy mieszkaniowej bezpoårednio do
gruntu pod warunkiem rozprowadzenia wÖd
opadowych w granicach dziatki budowtanej;

odprowadzenie wod opadowych z utwar.
dzonych powiørzchni dr6g, parkingOw i in.
nych powierzchni potencjalnie zanieczysz•
czonych wymaga przed wprowadzeniem do
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gruntu oczyszczenia z piasku i biota oraz
substancji ropopochodnych, jeéli takie za-
nieczyszczenia zostanQ stwierdzone;

3) odwodnienie ulic poprzøz sptyw powierzch-
niowy i urzqdzenia infiltracyjne takie jak ro.
Wy infiltracyjne, rowy retencyjno-infiltra-
cyjne, drena± lub kanaly deszczowe, przy
czym wody odprowadzane z ulic moga bye
klerowane do ciekåw powierzchniowych i do
ziemi po uprzednfm oczyszczeniu, zgodnie z
warunkami jakie nale*y spetnié przy wpro.
wadzaniu åciek6w do wod powierzchnio.
wych i do ziemi, okreåtonymi w odrqbnych
przeplsach.

5. W zakresie zasllania w energie elektrycznq plan

1) zasilanie z istniejQcej i projektowanei Sieci
olektroenergetycznej napowietrzno-kabloweJ
'redniego (15 kV) i niskiego napiecia oraz
bezpoiredni dosyl energii elektrycznej do
Odbi0rc6w poprzez przytqcza elektroenergø-
tyczne niskiego naplecia;

2) budowe, przebudowe, modernizacJe sieci
Oraz budowe urzQdzefi elektroenergetycz•
nych w uzgodnieniu i na warunkach Okra-
'lonych przez w'aåciwy zaklad energetyczny•,

3) moiliwoéé prowadzenia sieci w formie ka-
blowej;

4) budowe liniowych odcink6w sieci energe-
tycznych Oraz stacji transformatorowych w
liniach rozgraniczajacych drog;

6) moiliwoåé lokaliza<i Poza liniami rozgrani-
czajacymi drÖg:

a) energetycznych,

b) stacji transformatorowych, na wydzielo.
nych dzialkach z bezpoårødnlm doJazdem
do drogi publicznej,

c) dopuszcza sle m021iwoéé przebiegu sieci
elektroenergetycznoj poza liniaml rozgra.
niczajQcymi drog pod warunkiem uzyska•
nia zgody wlaéciclela terenu przez ktéry
siec ma przebiogaé;

6) szeroko" Stref bezpieczefistwa dla przeble.
gu napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych LN15 W - 12 m (po 6 m od osi linii na
strone);

7) w strefach bezpieczeåstweobowiqzujø:
a) zakazlokalizacji budynk6w na Staly pobyt

b) moiliwoéé 10kallzacJi innych obiektåw po
uzyskaniu opinil zakladu energetycznego,

8)

9)

Poz. 4289

G) zakaz nasadzeh drzew i krzewÖw tych ga-
tunkåw, ktérych naturalna wysokoåé mo-

przekraczaé 3 m,

d) nakaz przycinania drzew i krzewåw•,

budowa i przebudowa istnieiacej sieci elek-
troenergetycznej, kolidujqcej z planowanQ
zabudowQ i ukladem komunikacyjnym mote
bye zrealizowana w uzgodnieniu z wtaåcicie-
lem sieci na koszt podmiotu, ktåry te zmiane
powoduje, po zawarciu stosownei urnowy 0
przebudowe siecl;

w przypadku przebudowy, likwidacii lub
skab'owania istniejqcych sieci éredniego na-
piecia plan dopuszcze zagospodarowanie
wyznaczonych Stref bezpieczehstwa bez po-
trzeby zmiany ninlejszego planu.

6,

7.

W zakresie zaopatrzenia w clepio plan ustala:

1)

2)

3)

W

ogrzewanie budynkåw ze irédel ekologicz-
nie czystych (tj. energia elektryczna, gaz
przewodowy lub z butli, Olej opalowy nisko-
slarkowy do i inne);

kominki Stanowié mogq jedynie dodatkowø
*rédto ogrzewania Obiektöw;

motliwoåé stosowania do ogrzewania alter-
natywnych noånikåw energetycznych.

zakrøsie zaopatrzenia w gaz dla celöw go.
Spodarczych i grzewczych plan ustala:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

zaopatrzenie w gaz z istniejqcej i projekto-
wane] we wsi Debåwka sieci gazowej 'red-
niego ciånienia;

rozbudowe i przebudowe istniejqcej sieci na
warunkach Okreålonych przez wfaåciwy za-
Wad gezowniczy;

budowe gazociQg6w w liniach rozgranicza-
jqcych drog zgodnie z aktualnie obowiazujQ-
cym rozporzqdzeniem okreSlejqcym warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe;

obowiqzek zabezpieczenia istniejqcych gazo-
ciqgåw przed uszkodzeniem przez cieiki
sprzet budowlany i samochody podczas
prowadzenia prac modernizacyjnych;

lokalizacjo szafek gazowych, otwieranych na
zewnqtrz od strony ulicy, w linii ogrodzeh
dla budownictwa jednorodzinnego lub
grodowego: w pozostatych przypadkach w
mieiscu uzgodnionym z zarzQdzajqcym sie-
ciQ gazowq,•

Iokelizecje ogrodzeh w odlegtoéci minimum
m od gazociqgu;
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8. W zakresie telekomunikacji plan ustala:

1) Obsfugez istniejacej i proiektowanej te-
lekomunikacyjnej w liniech rozgraniczaja-
cych drog na warunkach okreaonych przez
zarzQdce drogi;

2) mo±liwo" przebiegu telefonlcznych linii na-
powietrznych poza liniami rozgranlczajqcymi
dr6g, pod warunkiem uzyskania zgody
'cicieli;

3) bezpoiredniq obsluge abonent6w telefo-
nicznych za poårednictwem indmidualnych
przylqczy na warunkach okreålonvch przez
odpowiedniøgo operatora telekomunikacyj-
negO.

g 17.

W zakresiezasad gospodarki Odpadami plan usta-

1. Gromadzenie i selekcie odpadåw na posesjach
w urzadzeniach przvstosowanych do ich gro-
madzenia zgodnie z Systemem oczyszczania
przyjetym w gospodarce komunalnej gminy.

2. Gromedzenie i selekcjq odpad6w w 4 typach
oznaczonych poiemnikOw:

1) na odpady wymieszane przeznaczone na
Skladowisko;

2) surowce wt6rne;

3) odpady organiczne przeznaczone do kom-
postowania.•

4) m•dzielone odpady niebezpieczne.

518.

plan ustala zasady modernizecji i rozbudowy ist-
niejqcych drog oraz budowy nowych na obszarzø
Obowiqzywania planu:

2.

Obsluge kornunikacyjnq obszaru objetego
planem stanowiq; droga g!Öwna, drogi zbior-
CZe, 10kelne, dojazdowe oraz ciqgi piøszo-
jezdne, Oznaczone na rysunku planu symbo-
lami:

1) KDG—drogag'6wna,•
2) KOZ—drogi zbiorcze;
3) KOL—drogi lokalne;

4) KDD—drogi dojazdowe;

5) KPJ—ciagi pieszO•Jezdne.

Dia terenu drogi oznaczonej na rysunku planu
symbolami IKDG i 2KDG plan ustala:

1) klasqdrogi „G" droga glåwna,•

2)

3)

4)

6)

6)

7)

8)
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szerokoåé w liniach rozgraniczaiqcych
zmienna od 40 do 60 m;

przekr6j poprzeczny dwujezdniowy, ti.
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu kaida,
rozdzielone pasem dzielqcym o zalecanej
szerokoåci 5m, przy czym:
a) przyjmuje sie iako zasadq przekrÖi

drogowy tj. jezdnie z poboczami i ro-
warni odwadniajqcymi.

b) w sasiedztwie teren6w przeznaczo-
nych do zabudowy dopuszcza sie za-
Stosowanie przekroju ulicznego,

c) wzdlu2 obwodnicy dopuszczasie moi-
liwoåé prowadzenia écie±kirowerowej;

ogranlczona dostepnoåé komunikacyjna
drogi, zgodniø z przepisami odrebnymi•.
a) obsluga komunikacyjna teren6w przy-

legaiQcych do Obwodnicy mote od-
bywaé Siq jødynle za poirednictwem
istniejqcych i projektowanych drog
ni2szvch klas wlqczonych do Obwodni.
Cy tylko na skrzviowaniach vvyznaczo.
nych lub dopuszczonych w planie,

b) zagospodarowanio terenÖw sasiadu-
jacych z obwodnica powinno
uwzgledniaé jej przebieg i skutki Sq-
Siedztwa,miedzy innymi zakaztakiego
podzialu gruntåw, ktÖry skutkowatby
konleczn0åciQ urzqdzania z drogi zjaz.
dåw craz zakaz realizacji zabudowy na
terenach przyleglych, ozneczonych na
tysunku planu symbolami IR. 7R, 8R,
2Rz, 3RZ, 7Rz. 8Rz, 9Rz i IORz;

dopuszczenie realizacji dodatkowego
skrzy20wania z drogami lokalnymi na te•
renach oznaczonych na rvsunku planu
symbolami 2Rz i 3Rz, pod warunkiem za-
chowania Odlegfoéci nie mnieJszych nit
800 m Od innych skrzy±owah:
w rejonach skrzytowah plan dopuszcza
dostosowanie wielkoåci terenu przezna-
czonego do zaiecia do rozwiQzah Okre-
Slonych w projekcie drogi, zgodnie z
przopisami Odrebnymi;

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie realizacje na skrzy±owanlach z dro-
gami poprzecznymi sygnalizacji åwietlnej
w zakrosie okreålonym w projekcie drogi;

zasade usytuowania wysokoéciowego
obwodnicy w nawiqzaniu do uk8ztatt0-
wenia terenu:



Dziennik Urzedowy
WojewÖdztweMazowieckiegoNr 121 - 30068 •

7.

8.

9.

3.

4.

5.

6.

9) Obowiqzek zapewnienia doiazdOw do te-
ron6w rolnych odcietych przez obwodni-

Od dotychczasowych dojazdéw po-
przez realizacJe drog dojazdowych pro-
wadzonych w liniach rozgraniczajqcych
obwodn icy;

10) reallzacje pas6w zieleni na wskazanych
na rysunku planu Odclnkach drég.

11) plan ustala obowiQZ0k zastogowania roz-
wiQza6 technicznych urn021iwiaiQcych
swobodne bezkolizyjne przemieszczanie
sie dziko *yjacych zwierzQt przez teren
Obwodnicy.

Plan adaptuje istniejqca droge strategiczna 0
znaczeniu wojskowym, oznaczonQ na rysunku
plenu symbolami 3KDZ i 4KDZ. Odcinek ozna.
czony symbolem 3KDZ poini rÖwnie± funkcjQ
drogi publicznei obslugujacej tereny przezna-
czone do zabudowy pototone w jej sqsiedz-

Dia terenåw, o ktårych mowa w ust 3, plan
ustala nastepujqce szerokoåci w linlach roz-
graniczajqcych:

1) dla drogi oznaczonej na rysunku planu
symbolem 3KDZ • zmlenna Od 20 m do

2) dla drogi oznaczonoj na rygunku planu
symbolem 4KDZ- 15 m.

Ola pozostatych terenåw, 0 ktårych mowa w
ust. 1, plan ustala nastqpujQce gzerokoéci w
liniech rozgraniczajacych:

1) dia drogi oznaczonej na rysunku planu
symbolem 5KDL IS m;

2) dla drogi oznaczonej na rysunku planu
symbolern 6KDL • zmienna Od 12 m do 18

3) dla drog oznaczonych na rysunku planu
syrnbolami 7KDD, 10 m;

4) dle drogi oznaczonej na rysunku planu
symbolem 9KDD (ze wzgledu na istniejqce
uwarunkowania —obustronna zabudowa)

5) dla ciQgu pieszo-jezdnego oznaczonøgo na
rysunku planu symbolem 10KPJ —10m;

6) d'a ciQgÖw pieszo-jezdnych oznaczonych
na rysunku planu symbolami 11KPJ,
12KPJ, 13KPJ, 14KPJ, 15KPJ, 16KPJ, 17KPJ

Plan adaptuje przebiog åcieikl rowerowej
wzdlui drog oznaczonych na rysunku symbo-
lami 5KDL i 6KDL
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Na tørenach wyznaczonvch przez linie rozgra-
niczajQcedrog ObowiQzujQustalenia dotyczq.
ce ochrony i ksztaftowania 'adu przestrzenne-
go zewarte w 9 niniejszej uchwaty.

Plan dopuszcza obsluge dzialek budowlanych
z drog dojazdowych wewnetrznych nie ozna-
czonych na rysunku planu, przyjmujqc ich mi-
nimalnq szerokoéé w liniach rozgraniczaj.cych
nie mniejszq nii:

1) 7m—gdy sluia obsludze do 4 dziafek;
2) 8m • gdy stutq obsludze powyiei 4 dzialek;

3) dla drog nieprzelotovwch, sluiqcych ob.
sludze powy*ej dwOchdziaiek plan naktada
obowiqzek zakoåczenia takiej drogi placem
do zawracania o minimalnych wymiarach
12,5x12srn.

Plan ustala 0b0WiQzek zapewnienia mieisc
postojowych na dziatkach budowlanych przy
uwzglednieniu nastqpuiqcych wskatnikåw•.

1) 2 miejsca postojowe/1 10kalmieszkalny;
2) 3 miejsca postojowe/100ma powierzchni

uiytkowej uslug;

3) w przypadku torønåw o dopuszczonych kil•
ku funkcjach, mieisca postojowø za-
pewnié oddzielnie dla kaidei funkcii.

10. Zakaz urzqdzania parking"v w liniach rozgra-
niczajqcych drog i na terenach niebudowla-
nych.

Rozdziaf 3
Ustalenia szczegåtowe terøn6w

519.

Dla torenu oznaCZonegona rysunku planu symbo-
lem IRM/MN plan ustala:

1. przeznaczenie podstawowe:

zabudowa zagrodowa Wraz z Obiektami i urza-
dzeniami towarzy8ZQCymi:

1) zabudowaniami gospodarczymi i garaiami
wbudowanymi w brylq budynku lub wolno-
stoJQcyml;

2) uslugami nieuciQ21iwymi, zwiqzanymi z za-
opatrzeniem mioszkahc6w (hendel, rzemio-
$10, gastronomia) • wbudowanvmi w bryfe
budynku lub wolnostojqcymi.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
Obiektami i urzqdzeniami towarzyszqcymi:
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a) zabudowanlaml gospodarczymi i gara-
tarni wbudowanymi w bryfe bUdynku
lub

b) uslugami zwiqzanymi z
zaopetrzenlem mieszkeficöw (handel,
rzemioslo, gastronomla) - wbudowanymi
w brylq budynku lub wolnostojqcymi;

2) urzqdzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe,
przepompownie iciek6w itp.) na wydzielo.
nych pod te urzqdzenia dzialkach z tapew-
nionym dostepem do drogi publicznej.

3. Charakter dzialah:

1) adaptacja istniejQceJ zabudowy z moiliwo.
'ciq przebudowy i rozbudowy;

2) realizacja noweJ zabudowy,

4. Warunki urbanistyczne:

1) plan adaptuJe IstnleJqce w dniu wejicia w
tycie ustalefi planu wyodrebnione dzialki
oraz adaptuje dziatki powstate w wynlku
wydzielenia drog wyznaczonych na rysunku
planu, dajqc rno±liwoéé ich zagospodarowa.
nia nawet wÖwczas, gdy nio spolniajQ okre.
'lonel w planie minimalnej powierzchni.
Moiliwoéé lokalizacji zabudov.A,'zagrodowej
i mieszkanioweJ na tych dziafkach musi
spelniaé Wymogi wynikajqce z przepls6w
odrqbnych oraz z przepis6w szczegålowych
dla poszczegålnych teren6w;

2) podzial na nowe dzialki budowlane moie 5.
nastqpié tylko wedlug nastQpujQcych zasad:

a) minimalna szerokoåé kr6tszego boku
dziafki:

- dla zabudowy zagrodowej 25 m,

- dia zabudowy mieszkaniowej JednO•
rodzinneJ - 20 m,

b) minimatna powierzchnla dziafki po po-
dziale:

- dia zebudowyzagrodowej—2000rn2,
dla zabudowy Jednorodzlnnøj
1500m2;

c) minimalny kat nachylenia granic wydzio.
lanych dzialek budowlanych w stogunku
do paga drogowego —000;

3) d'a istniejqcych dzialek ktÖrych szerokoéé
krÖtszego boku jest mniejsza Od 20 m a
wiqksza Od 14 m, plan dopuszcza moiliwoåé
realizacji zabudowy mieszkeniowej jednoro-
dzinnej wolnostoiqcej bezpoérednio prZy
granicy przy zachowaniu innych wymog6w
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wynikajQcych z ustalefi niniejszego planu
oraz przepisöw odrqbnych;

nieprzøkraczalna wysokoåé zabudowy:4)

5)

6)

7)

a)

b)

mieszkaniowej — 1 kondygnacja naziem-
na, z moiliwoiciq realizacii drugiei kon-
dygnacji jako poddasza uiytkowego w
bryle dachu, bez moiliwoéci podpiwni-
Czenia, razem 0 maksymalnej wysokoici
10 m,

uslugowej, gospodarczej Oraz gara*y - 1
kondygnacja naziemna, bez moiliwoéci
podpiwniczenia, 0 maksymalnej wysoko-
Sci 7 m;

budynk6w i urzqdzeh technicznych stutQ-
cych produkcji rolnej —12 m;

maksymalna powierzchnia zabudowy dzialki:
a) d'a zabudowy zagrodowej: 35%,
b) dla zabudowy jednorodzinnej: 25%:
maksymalna intensywnoéé zabudowy:

a) dla zabudowy zagrodowej: 0.4.

b) dla zabudowy jednorodzinnej•. 0,35;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna
dzialki:

a) dla zabudowy zagrodowej: 40%,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jødnoro-

dzinnej: 70%.
Architektura:

1) dachv

a) dwuspadowe i wielospadowe o nachvle-
niu polaci dachowych Od 300do 45 • dla
budynk6w mieszkalnych i uslugowych,

b) jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu polaci dachowych od 150do 450dla
wolnostojqcych garaiy, budynkOw go.
spodarczych i inwentarskich:

2) kolorystyka, forma oraz material dach6w,
elewacji i ogrodzeh.•

a)

b)

dachy —dachÖwka ceramiczna, dach6wka
cementowa i inne materiaty nailadujqce
dachåwkq, 0 kolorystyce jednakowej lub
podobnoj cila wszystkich Obiekt6w na
dzlalce oraz tradycyjne pokrycia, takie jak
gont, strzecha itm

elewacje —tynki w gamie kolor6w paste-
lowych oraz kamieh i drewno w barwach
naturalnych, zakaz stosowania okiadzin z
blach i tworzyw gztucznych,
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c) Ogrodzenia - Obowlqzuja ustalenia Okre.
{lone w 10;

3) architektura budynkåw powinna nawiqzy-
wac do krajobrazu i tradycJi budownictwa
wystepujqcego na obszarach wiøjskich ziomi
mazowieckiej.

6. Warunki ochrony. nakazy,zakazy:

- 30070 •

11)

12)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9}

obowiazuja nakazy i zakazy ustalone w
przepisach Odrebnych dotyczqcych War-
szawskiego Obszaru Chronionego Kralo-

0b0wiqzujQ ustalenia dotyczqce zasad
ochrony i ksztaltowania 'adu przestrzenne-
go okreélone w ustaleniach og61nych ni- .
niejszej uchwaty w 5 9 ust. 1-5 oraz 9;
obowiqzuiQ ustalenia dotyczqce zasad
ochrony Crodowiska przyrodniczego okre.
'lone w ustaleniach ogÖlnych niniejszeJ
uchwaty W S 12;

dla istniejqcej zabudowy, znajduiqcej sle w
caloåci miedzy liniami rozgraniczaiqcyml, a
wyznaczonymi w planie liniami zabudowy,
plan dopuszcza bie*Qca konserwacjQ oraz
przebudowe tei zabudowy, ustalajac Jed.
noczeénie moiliwoéé jej odtworzenia jedy.
nie w granicach obszaru wyznaczonego
przez linie zabudowy;

dla istniejqcej zabudowy, znajdujqcej sic w
czetci miedzy liniami rozgreniczaiqcyml, a
wyznaczonvmi w planie liniami zabudowy,
plan dopuszczaPozabie±Qcqkonserwacjq
tej zabudowy takie jej przebu.
dowy i nadbudowy w istniejacym obrysie
budynku, a rozbudowe i odtworzenie jedy-
nie w granicach ObszaruwyznacZ0nego
przeZ linie zabudowy;

dla nowej zabudowy ObowiQzuje nieprzo-
kraczalna linia zabudowy w odlegloéci 10m
od Kanatu Brzeskiego, oznaczonego na ry.
sunku planu symbolem 3Ws:

Obowiazek zachowania istniejqcego ukladu
drog gospodarczych (dojazdy do pål i za- •
budowy zagrodowej rozproszonej);
plan zakazuje podpiwniczania obiektåw ze
wzglqdu na zagroienie podsiQkania w cza-
Siedlugotrwalego wezbrania wody;
uci*liwo" prowadzonej dzialalnoici pr0-
dukcii rolniczej i uslugowej musi bye ogre.
niczona do granic dzialki, do ktérej wlaåci-
Ciel ma tytuf prawny;

Poz 4289

zy naturalne w postaci stafej powinny bye
przechovom•ane na nieprzepuszczalnych
plvtach, zabezpieczonych przed przenika-
niem wycieku do gruntu oraz posiadaiQ-
cych instalacje odprowadzajqca wyclek do
szczenych zbiornik6w, nawOz naturalny w
postaci plynnej nale2y przechowywaéwy-
Iacznie w szczelnych zbiornikach;

obowiqzek zapewnienia miejsc postojo-
wych na dzialkach budowlenych zgodnie z
ustaleniami zawartymi w S 18 ust. 9;

nakez zachowania istniejQcvch oczek cie-
kÖWwodnych.

520.

10) obowiqzek gromadzenia i przechowy•wania
nawozOw wg przepis6w Odrebnych; naW0.

Dla terenéw Oznaczonychna rysunku planu sym.
bolarniod IRM do 7RMplan ustala;
1. przeznaczenie podstawowø:

zabudowa zagrodowa z obiektami i urzadze-
niami towarzyszqcymi:
1) zabudowaniamigospodarczymii garüami

wbudowanymi w bryle budynku lub wolno.
stojqcymi;

2) uslugami nieuciQ211wymi, bezpoårednio
zwiQzanymiz produkcjq rolniczq.

2, Przeznaczeniedopuszczalne:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z

Obiektamii urzqdzeniamitowarzyszqcyrni:
a) zabudowaniami gospodarczymi i gara-

*ami - wbudowanymi w bryte budynku
lub wolnost0jQCymi,

b) uslugami nieuciQ*liwymi, zwiqzanyrni z
zaopatrzeniem mieszkahcåw (handel,
rzemioslo, gastronomia) - wbudowanvmi
w bryl' budynku lub wolnostojacymi:

2) urzQdzeniainfrastruktury technicznej dla
trzeb (okalnych (stacje transformatorowe,
przepompownie {ciek6w itp.) na wydzielo-
nych pod te urzqdzenia dzialkach z zapew-
nlonymdostqpemdo drogi publicznej.

3. Charakter dzialaå:

1) adaptacja istniejQceizabudowy z moiliwo.
éciq i rozbudowy;

2) realizacjanowej zabudowy.
4, Warunki urbanigtyczne:

1) plan adaptuJoistniejqce w dniu wejåcia w
*ycie ustaleh planu wyodrebnione dzialki
oraz adaptuje dzialki powstale w wyniku
wydzielenia drog wyznaczonych na rysunku
p'anu, dajQCm021iwoåé ich zagospodarowa•
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nia nawet w6wczas, gdy spelniaiq okro-
élonej w planie minimalnej powlerzchni.
Moiliwoéé 10kalizacJi zabudowy mieszka-
niowej na tych dzialkach musi spefniaé wy-
mogi wynikajqce z przepis6w odrebnych
oraz z przeplsÖw SzczegÖIowych dla po-
szczegÖlnych terenåw;

2) podzial na nowe dzlalki budowlano z zacho-
6.

waniem nastepujQCych zasad:

a) minimalna szerokoåé kr6tgzego boku
dzlalki:

dla zabudowy zagrodowej - 25 m,

dla zabudowy mieszkanlowej jodno-
rodzinnej 20 m;

b) minimalna powierzchnia dzlalkl po po-
dziale:

die zabudowy zagrodoweJ—2000ma,

- dla zabudowy jodnOrodzlnneJ
1500m';

c) minimalny kqt nachylenia granic wydzie•
lanych dzialek budowlanych w stosunku
do pasa drogowego —60':

3) dla dzialek kt6rych szerokoåékr6tszego boku
jest mniejsza od 20 m a wiqksza od 14 m,
plan dopuszcza m021iwoéé realizacji zebu.
dowy jednorodzinnej wolnostojqcej bezpo-
Crednio przy granicy przy zachowåniu in-
nych WymogOw wynikajqcych z ustaleh ni-
niejszego planu Orazprzepisåw odrqbnych:

4) nieprzekraczalna wysokoéé nowej i rozbu.
dowywanej zabudowy:

a) mieszkaniowej — 1 kondygnacja neziem.
no, z moiliwoéciq realizacji drugleJ kon-
dygnacji jako poddasza utytkowego w
bryle dechu, bez moiliwoéci podplwnl- 6.
czenia, razorn o maksymalnej wysokoåci
10m,

b) uslugowøj, gospodarczej oraz gara±y - 1
kondygnacja naziemna, bez moiliwo'ci
podpiwniczenia, 0 maksymalnej Wysoko-
éci 7 m;

c) budynk6w i urzqdzoh technicznych
cych produkcji rolnei —12 m;

E) meksymalne powiorzchnia zabudowy dziafki:

a) d'a zabudowy zagrodowej: 35%,

b) zebudowy jodnorodzinnei: 25%:

6) maksymalna intensywnoéé zabudowy•.
a) dla zabudowy zagrodowej: 0.4,

7)
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b) dia zabudowy jednorodzinnej: 0.36;
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
dziafki:

a) d'a zabudowy Zagrodowej: 40%,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej: 70%.
Architektura:

1)

2)

3)

dachv:

a) dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-
niu polaci dachowych od 300do 45 • dla
budynk6w mieszkalnych i uslugowych,

b) jednospadowe i wielospadowe o nachy.
leniu potaci dachowych od 150do 450 dla
wolnostojQcych garaiv, budynkÖw go-
spodarczych i inwentarskich;

kolorystyka. forma Oraz material dach6w.
olewacji i ogrodzeh:

a) dachy —dach6wka ceramiczna, dachOwka
cementowa i inne materiaty naéladujqce
dachåwke, o kolorystyce jednakowej lub
podobnej cila wszystkich ObiektOw na
dzialce oraz tradycyjne pokrycia, takie jak
gont, Strzecha itp„

b) elewacie —tynki w gamie kolorOw paste-
lovwch oraz kamieh i drewno w barwach
naturalnych, zakaz stosowania oktadzin z
blach i tworzyw sztucznych,

c) ogrodzenia - obowiqzujq ustalenia Okr&
Clone w 10;

architektura budynk6w powinna nawiqzy.
wad do kraiobrazu i tradycji budownictwa

na Obszarach wiejskich ziemi
mazowieckiej.

Warunki ochrony, nakazy.zakazy:
1)

2)

3)

4)

obowiqzuia nakazy i zakazy ustalone w
przepisach odrebnych dotyczqcych War.
szawskiego Obszaru Chronionego Kralo-

ObowlQzulQ ustalenia dotyczqce zasad
ochrony i ksztaltowania radu przestrzenne-
go okreålone w ustaleniach ogålnych ni-
niejszej uchwaly w 5 9 ust. 1-5oraz 9;

obowiQZujq ustalenia dotyczace zasad
ochrony 'rodowiska przyrodniczøgo okre-
Clone w ustaleniach ogålnych niniejszej

w 5 12;

dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem IRM, na obszarze Obietyrm gra-
nlcami strefy ochrony konserwatorskiej
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Obowiqzuja warunki ochrony i nakazy
Okreélonew ustaleniach Ogålnychnini0J-
szego planu w 13,

5) dla obowiqzujqcejlinii zabudowyna tere-

30072.

10)

11)

12)

13)

14)
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plan zakazuje podpiwniczania Obiekt6w ze
wzglQdu na zagro*enle podsiQkaniaw cza-
siedlugotrwa'ego wezbraniawody;
uciq*liwo" prowadzonej dzialalnoåci ustu-
gowej i produkcji rolniczejmusi bye ogra-
niczonado granicdzialki,do kt6rejwlaéci-
Cielma tytul prawny;

obowiazekgromadzeniai przøchowywania
nawozéwwe przepisåwodrqbnych;nawo-
zy naturalne w postaci stalei powinny bye
przechowywane na nieprzepuszczalnych
plytach, zabezpieczonychprzed przenika-
niem wycioku do gruntu orazposiadajq-
cych instelacieodprowadzajacqwyciek do
szczelnychzbiomikÖw,naw6z naturalnyw
postaciplynnei nale2yprzechowywaéwy-
I.Qgzniew szczelnychzbiornikach;

ObowiQzekzapewnieniamiøjsc postojO-
wych na dzialkachbudowlanychzgodniez
ustaleniamizawartymiw 18ust,9•,
w odlegloéci 6 m od osi istniejqcych na-
powietrznych linii elektroenergetvcznvch
15kVobowiqzuje zakaztokalizacjizabudo-
wy mieszkaniowejorazzabudowyprzozna-
czoneina staty pobyt ludzi; lokallzacjain-
nychObiektåwbudowlanychwymagauzy.
skaniazgodyzakladuenergetycznego:
nakaz zachowania istniejqcych oczek i cie-6)

7)

8)

9)

nie 58M plan ustala:

a) Obowiqzekpokrywania sie z obowiQzu.
jacq liniQ zabudowy co najmniej
powierzchni jednej frontowej 'ciany
budynku ,

b) obowiqzek usytuowania zabudowy
wzdlu* linii Obowiqzujqcej nie dotyczy:

oblektöw jut istniejqcychpoddanych
remontowi, przebudowie, rozbudo.

lub nadbudowie oraz innym pre- •
com budowlanym zgodnie z przepi-
sami Odrebnymi,

obiektåw uzupelniajqcych funkcje
podstawowq takich jak: samodzielne
obiekty uslugowe, gara±e, zabudo-
wania gospodarcze, Obiekty infra-
struktury technicznei itp.,

nowych Obiekt6w o funkcii podsta-
wowej jeéli istniejqce budynki (Jody.
nie w dobrym stanie technicznvm)
wypelniaiQ wyznaczone linie zabu-
dowy lub uniem021iwiajQsytuowanie
nowej zabudowy;

dla Istniojqcejzabudowy,znajduiQcejsic w
caloåci miedzy liniami rozgraniczajqcymi, a
wyznaczonymi w planie liniami zabudowy,
plan dopuszczabie2Qcakonservvacjqoraz
przebudowq tei zabudowy, ustalajQCJed.
noczeånlemoiliwoåé jej odtworzenia jedp
nie w granicachObszaruwyznaczonego
przez linie zabudowy;
dla istniejqcejzabudowy,znajdujQcejsie w
cz#ci miedzy liniami rozgraniczajqcymi,a
wyznaczonymi w planie liniami zabudowy,
plan dopuszczaPozabieiQCQkonserwucjq
tej zabudonm„•takie moiliwoéé jej przebu.
dowy i nedbudowy w istniejQcymobrysie
budynku,a rozbudowei odtworzoniejedy- •
nie w granicach Obszaruwyznaczonego
przez linie zabudowy;
d'a nowej zabudowy na terenie oznaczo-
nym na rysunku planu Symbolem 2RM
obowiqzuje nieprzekraczalna linie zabudo-
wy•. 10 m od Kana'u Brzeskiego, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 3Ws,•

obowiazekzachowaniaistniejqcegoukladu
drog gospodarczych (dojazdy do i za-
budowy zagrodowej rozproszonei);

kow wodnych,

5 21,

Dlaterenöwoznaczonychna rvsunkuplanuSym-
bolarniod IRMa do 7RMaplan ustala:
. Przeznaczeniepodstawowe.•
zabudowazagrodowa adaptowanaz Obiektami
urZQdzeniarnitowarzyszqcymi:
1) zabudowaniamigospodarczymii garaiarni
wbudowanymi w brytq budynku lub wolno-
stojqcymi;

2) uslugami nieuciQ±liwymi, bezpoérednio
zwiazanymiz produkcjq rolniCZQ.

przeznaczenie dopuszczalne:

urzqdzenia infrastruktury technicznei dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe,prn-
pompownie éciekÖwitp,) na dzialkachzzapew•
nionyrndosteperndo drogipublicznej.

3. Charakter dzialah:

2,

1)

2)

adaptacja istniejqcøjzabudowyz moiliwo-
åciqremontu,przebudown,'i rozbudowyw
ramach istniejqcego siedliska;

realizacjanowej zabudowy siedligkowei.
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4. Warunki urbanistyczne:

1) plan adaptujo istnieJQcew dniu wejicia w
tycie ustalehplanudzie'kiprzezneczonepod
zabudowe oraz dzlalki powstale w wyniku
wydzieleniadrog wyznaczonychna cysunku
planu:

2) minimalnapowierzchniadzialkizagrodowej
po podziele —3000 rna;

3) nieprzekraczalnawysokoéénoweJi rozbu-
dowywanej zabudowy:

a) miøszkaniowej—1 kondygnacjanaziem-
na, z mo*liw0åciQrealizecji drugiej kon-
dygnacji jako poddeszauiytkowego w
bryle dachu, bez moiliwosci podp(wni.
czenia, razømo maksymalnejwysoko'ci
10 m,

b) gospodarczeitowarzyszqcejzabudowie
jednorodzinnej,gera*y 1 kondygnacja
naziemna, bez moiliwo'ci podpiwnicze-
nia, o maksymalnei wysokoéci 7m;

c) budynk6wi urzqdzefitechnicznychslu2q•
cych produkcji rolnej— 12 m;

4) maksymalnapowierzchniazabudowydzialki
-35%;

5) maksymølnaintensywnoéézabudowy—0,4.
6) minimalnapowierzchniabiologicznieczynna

5. Architektura:

1) dachy:

a) dwuspadowei wielospadowe0 nachylo.
niu polaci dachowych od 309do 45 0die
budynk6w mieszkalnychi uslugowych,

b) jednospadowei wielospadowe0 nachy-
leniu polaci dachowych Od 150do 450dla
wolnostojqcychgaraiy, budynk6w go.
spodarczych i inwentarskich,•

2) kolorystyka,forma Orazmaterial dachåw,
e/ewacji i Ogrodzefi:

a) dachy —dachåwka ceramiczna, dach6wka
cementowa i inne materialy nailaduiace
dachåwkq,o kolorystycejednakowejlub
podobneJ dla wszystkich obiektéw na
dzialceoraztradycyJnepokry•cia,takiojak
gont, strzecha ltp.,

b) elewaeje—tynki w gamie koloråw paste-
lowych oraz kamiefi i drewno w barwach
naturalnych, zakaz stosowania okladzin z
blach i tworzyw sztucznych,

c) ogrodzenia - obowiqzujQ ustalenia okra-
Clone w 5 10;
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3) architekturabudynkÖwpowinnanawiQzy-
wac do kraJobrazuI tradycji budownictwa
Wystepujqcego na Obszarachwiejskich ziemi
mazowieckiei.

6, Warunkiochrony, nakazy,takozy•.
1) obowiqzujQnakazyi zakazyustalonew prze-

pisach Odrqbnych dotyczqcych Warszaw-
skiegoObszaruChronionegoKrajobrazu;

2) ObowiqzujQ ustalenia dotyczqce zasad
ochronyi ksztaltowania'aduprzestrzonnego
Okreilonew ustaloniachogålnychniniejszei
uchwalyw 59 ust. 1-5 Oraz9;

3) obowiqzujq ustalenia dotyczqce zasad
ochrony årodowiska przyrodniczego okre-
Clonew ustaleniachogålnychninlejszej
uchwatyw 5 12:

4) realizacjanowej zabudowyzagrodowejw
granicach tych siedlisk, na ktårych istnieje
moiliwoåé spelnienia warunkOw urbani-
stycznych okreålonych w 21 ust. 4 Oraz w
ust. 6;

5) dla istnieiacej zabudowy na terenle IRMa i
3RMa,znajdujaceisie w czeécimiedzyli-
niami rozgraniczajacymi,awyznaczonymiw
planie 'iniami zabudowy.plan dopuszeza
PozabietqcQkonserwaciatei zabudowytak-

motliwo'é jej przebudowyi nadbudowy
w istnlojQcym obrysie budynku, a rozbudo.
we i odtworzenie jedynie w granicach ob-
szaru wyznaczonego przez linie zabudowy;

6) dlanoweJzabudowyneterenieoznaczonym
na rysunku planu symbolem 3RMaobowiq-
zuje nieprzekraczalnalinia zabudowy:10m
od Kanalu Brzeskiego,Oznaczonegona
sunku planu symbolom 2ws;

7) plan zakazujepodpiwniczania obiektOwze
wzgledu na Zagroüeniepodsiakania w czasie
drugOtrwafegowezbranlawody•,

8) uclQ21iwoéCprowadzoneidzialalnoåcipro-
dukcjirolniczeii ustugoweimusibyeograni-
Czonado granic dzialki, do ktOrejwiaåciciel
ma tytul prawny;

9) Obowiazekgromadzeniai przechowywania
nawozåwwg przepisOwodr€bnych;nawozy
naturalne w postaci stalej powinnv bye
przechowywanenanieprzepuszczalnychply.
tach, zabezpleczonychprzed przenikaniem
wycieku do gruntu Orazposiadajqcychinsta-
lacieOdprowadzajQcQwyciekdo szczelnych
zbi0mik6w, naw6z naturalny w postaci
plynnoj nale2y przechowywaewylqcznie w
szcze'nych zblornikach;
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10) obowiqzek zapewnienia miejsc pogtoio-
wych na dzialkach budowlanych zgodnie z
ustaleniami zawartymi w 5 18 ust. 9;

11) nakaz zachowania istniejqcych oczek i •
kow wodnych.

s 22.

Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu sym•
bolami od 1MN do 3MN plan ustala:

1. przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z
Obiektami i urzqdzeniami towarzyszqcymi:

1) zabudowaniami gospodarczymi i garaiami
wbudowanymi w bryle budynku lub wolno.

2) uslugami nieuciqiliwymi, zwiqzanymi z za-
opatrzeniem mieszkah06w (handel, rzemio.
sto, gastronomia) • wbudowanymi w brytq
budynku lub wolnost0jQCymi nie Wiecej nit
jeden budynek na dzialco,

2. Przeznaczenle dopuszczalne:

urzadzenia infrastruktury technicznoi dla po-
trzeb lokalnych (Stacie transformatorowe, prze-
pompownie {ciekåw itp.) na wydzielonych pod
te ur2Qdzenia dzialkach z zapewnionym doste•
pem do drogi publicznej.

3. Charakter dzialafi:

1) realizacja nowej zabudowy;

2) adaptacja istniejqcej zabudowy z moiliwo..
éciq przebudowy i rozbudowy.

4. Warunki urbanistyczne:

1) plan adaptuje istniejQce w dniu welécla w
Zycie ustalefi planu wyodrQbnione dzialki
oraz adaptuje dzialki powstale w wyniku
wydzielenia drog wyznaczonych na rysunku
planu, dajqc mo±liwo'é ich zagospodarowo-
nia nawet wÖwczas, gdy nie spelniaiq okre•
Clonel w planie minimalnej powiørzchni.
M021iwoéé 10kalizacJl zabudowy mieszka.
niowej na tych dzialkach musi spelniaé wy-
mogl wynlkaJQce z przepis6w Odrebnych
oraz z przepisåw szczegåtowych dia po-
szczegålnych teren6w;

2) podziel na nowe dzialki budowlane z zacho.
waniem nastqpujqcych zasad:

a) minimalna Szerok0iC kr6tszeg0 boku
dzialki 20 m,

3)

4)

5)

6)

7)
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b) minimalna powierzchnia dzialki po po-
dziale- 1500

c) minimalny kat nachylenia granic wvdzie-
lanych dzialøk budowlenych w stosunku
do paga drogowego —600;

dla dzialek kt6rych szerokoéé krOtszego boku
jest mnieisza od 20 m a wieksza od 14 m.
plan dopuszcza moiliwoié realizacji tabu-
dowy jednorodzinnei wolnostoiacej bezpo-
érednio przy granicy przy zachowaniu in-
nych vwmog6w wy•nikaiacvch z ustaleh ni-
niejszego planu Orazprzepisåw odrebnych;

nieprzekraczalna wysokoéé nowøj zabudo-

a) mieszkaniowej —1 kondvgnacia naziem-
na, z molliwoéciQ realizacji drugiej kon-
dygnacji jak0 poddasza uiytkowego w
bryle dachu, bez moiliwoåci podpiwni-
czenia, razem o maksymalnej wysokoåci
10 m,

b) ustugowej, gospodarczej towarzyszqcej
zebudowie jednorodzinnej, garaty 1
kondygnacja naziemna, bez motllwoici
podpiwniczenia, o maksymalnej wysoko.
Sci 7 m;

maksymalna powierzchnia zabudowy dzia/ki:
25%;

makgymalna intensywnoåC zabudow,•: 0.35;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna
dZialki: 70%.

6. Architektura:

1)

2)

dachy:

a) dwuspadowe i wielospadowe 0 nachyle-
niu polaci dachovrych od 300 do 45 • d'a
budynkåw mieszkalnych i uslugowych,

b) Jednospadowe i wielospadowe o nachy.
leniu polaci dachowych od 150do 450dla
wolnostoiqcych gara*y, budynk6w go.
spodarczych i inwentarskich;

kolorystyka, forma oraz material dachöw,
elewacji I ogrodzefi:

a) dachv —dachOwka ceramiczna. dachöwka
cementowa i inne materialy nasladujqce
dach6wke, 0 kolorystyce jednakowej lub
podobnoj dla wszystkich Obiektåw na
dzia'ce oraz tradvcyine pokrycia, takie jak
gont, strzecha itp„

b) elowacJe—tynki w gamie kolor6w paste-
lowych oraz kamieh i drewno w barwach
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naturalnych. zakaz stosowania okladzin z
blach i tworzyw sztucznych,

c) ogrodzenia - Obowiqzuia ustalenia okre•
'lone w S 10;

3) architektura budynk6w powinna nawiQzy-
wac do krajobrazu i tradycji budownictwa
Wystepujqcego na Obszarech wiejskich ziemi
mazowieckiej.

6. Warunki Ochrony, nakazy, zakazy:

10)

11)

Poz 4289

nakaz zachowania istniejacych oczek i cie-
kåw wodnych:

Obowiqzøk adaptacji kapliczki przydro±neJ
znajdujQcej sie pray terenio oznaczonym na
plenie symbolem 3MN.

s 23.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Obowiazuja nakazy i zakazy ustalone w
przepisach Odrqbnych dotyczacych War.
szawskiego Obszaru Chronionego Krajo.

obowiqzujq ustalenia dotyczqce zosad
ochrony i ksztaltowania ladu przestrzenne•
go okreålone w ustaleniach Ogélnych ni-
niejszøj uchwaly w 5 9 ust. 1-5 Oraz 9;

obowiqzujq ustalenia dotyczqco zasad
ochrony {rodowiska przyrodniczego Okre.
'lone w ustaleniach ogé'nych niniejszej
uchwatyw 12;

dla istniejqcej zabudowv znajdujacej Siq w
czeéci miedzy liniami rozgraniczajqcymi, e
wyznaczonymi w planie liniami zabudowy,
plan dopuszcza poza bieiqcq konserwacjq
tej zabudowy takie mo±liwoåC jej przebu-
dowy i nedbudowy w istniejqcym obrysie
budynku, a rozbudowe i odtworzenie jedy-
nie w granicach obszaru wyznaczonego
przez linie zabudowy;

dia nowej zabudowy na terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 2MN
obowiQzuje nieprzekraczalna linia zabudo.
WY: 10 m od Kanalu Brzeskiego, oznacZ0-
nego na rysunku planu symbolem 2Ws;

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

uciq*liwoié prowadzonei dzialalnoåci usiu-
gowej musi bye ograniczona do granic
dziatki, do ktérej wiaåciciel ma tytul praw-
ny;

obowiqzek zapewnienia miejsc postojo.
wych na dzialkach budowlanych zgodnie z
ustaleniami zewartymi w 5 18 ust. 9:

w odlogloåci 6 m od osi istniejacych na-
powietrznych linii elektroanergetycznych
15kV obowiqzuje zakat lokalizacji zabudo.
wy mieszkaniowej oraz zabudowy przezna-
czonej na Staly pobyt 'udzi; lokalizacja in•
nych obiektÖw budowlanych vvymaga uzy.
skanla zgody zakladu energetycznego;

Dla terenöw oznaczonych na rysunku planu sym.
bolami 4MN i 5MN plan ustala;

1, przeznaczenie podgtawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. z
obiektami i urzQdzeniami towarzyszqcymi:

1) zabudowaniami gospodarczymi i garaiarni -
wbudowanymi w bryfe budynku lub wolno-
stoiqcymi;

2) uslugami nieuci#liwymi, zwiQzanymi z za-
opatrzeniem mieszka6cÖw (handel. rzemio•
slo, gastronomia), wbudowanymi w bryle
budynku lub wolnostojqcymi nie wiecei nil
jedøn budynek na dzialce.

. Przeznaczenie dopuszczalnø:

1) zabudowa zagrodowa z:

a) zabudowaniami gospodarczymi i gara-
Zami • wbudowanymi w bryte budynku
lub wolnostojqcymi,

b) uslugami nieuciqfliwyrni bezpoérednio
zwiQzanymi z produkcjq rolnicza - wbu-
dowanymi w brylq budynku lub wolno-
stojQcymi,•

2) urzQdzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (Stacie transformatorowe,
przepompownie åciekåw itp.) na wydzielo.
nvch pod te urz.dzenia dzialkach z zapew•
nionym dostepem do drogi publicznej.

3. Charakter dzialah:

1) realizacja nowej zabudowy;
2) adaptacja istniejQcej zabudowy z moiliwo-

åciQprzøbudowy i rozbudowy.

4. Warunki urbanistyczne:

1) plan adaptuje istniejqce w dniu wøjécia w
tycie ustaleh planu wyodrebnione dzialki
oraz edaptuje dziafki powstale w wyniku
wydzielenia dr6g wyznaczonych na rysunku
planu, dajac moiliwoéé ich zagospodarowa-
nia nawet wöwezas, gdy nie spelniajq okre.
ilonej w plenie minimalnej powierzchni.
Moiliwoåé lokalizacji zabudowy mieszka-
niowej na tych dziatkach musi spetniaé wy-
mogi wynikajqce z przepis6w Odrebnych
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oraz z przepls6w szczegålowychd'a po-
szczeg61nychterenöw•,

2) podziatna nowedzialkibudowlanez zacho-
waniem nastepujqcych zasad:

a) minimalna szorokoit±kr6tgzegoboku
dzialki:

diazabudowyjednorodzinnej- 20m,
diazabudowyzegrodowej—25m,

b) minimalnapowierzchniadzialkipo po-
dziele:

dla zabudowy iednorodzinneJ
1500m',

- dlazabudowyzagrodowej- 2000rn2;
c) minimalnykatnachyleniagranicwydzie.

lanych dzialekbudowlanych w Stosunku
do Pasadrogowego—

3) dladzialekktérychszerokoéékrOtszegoboku
jest mniejszaod 20m a wiqkszaod 14m,
plan dopuszczamoiliwoåé realizacjizabu.
dowy jodnorodzinnejwolnostojqcejbezpo-
'rednio przy granicy przy zachowaniu in.
nych wymogåw vwnlkajacychz ustateh ni-
niejszegoplanuorazprzepisöwodrebnych;

4) nieprzekraczalna wysokoéénowej zebudo.

a) mieszkaniowej—1 kondygnacjanaziem.
na, 2 moiliwoiciq realizacji drugiej kon- .
dygnacji jako poddaszaw bry'e dachu,
bezmotliwoici podpiwniczenia, razem0
maksymalnej wysokoéci 10m,

b) gospodarczej orazgara*y• 1kondvgnacja
naziemna,bez moiliwoåci podpiwnicze•
nia,0 maksymalnejwysokoåci7 m;

c) budynkåwi urz.dzehtechnicznychslutq-
cych produkcji rolnej —12m;

5) maksymalna powierzchnlazabudowydzlalki:
a) dlazabudowyjednorodzinnej—25%,
b) diazabudowyzagrodowej—35%;

6) maksymalna intensywnoåézabudowy;
a) dlazabudowyjednorodzinnej—0.35,
b) dlazabudowyzagrodowøj—0.4;

7) minimalnapowierzchniabiologlcznieczynna
dzlalki .70%.

poz. 4289

e) dwuspadowøi wlelospadoweo nachyle-
niu po'aci dacho•arychOd300do 45 • dla
budynkéwmieszkalnychi ustugowych,

b) jednospadowei wielospadoweo nachp
leniu polaci dachowychod 150do 450dia
wolnostojQcychgaraty, budynkOwgo-
spodarczych i Inwentarskich;

2) kolorystyka,formaorazmaterialdachOw,
elewacii i ogrodzeh:

a) dachy—dach6wkaceramiczna,dachOwka
cementowa I inne materiaty naéladujqce
dach6wke,o kolorystvcejednakowei'ub
podobnoj dia wszystkich ObiektOwna
dzialceoraztradycyjnepokrycia,takiejak
gont, strzecha itp„

b) elewacje—tynkiw gamiekoloréwpaste-
lowych orazkamieh I drowno w barwach
naturalnych, zakazstosowania oktadzin z
blach i tWOrzywSztucznych,

c) ogrodzenia- obowlqzujqustaleniaokre-
ålone w 5 10;

3) architekturabudynkåwpowinnanawiqz•p
wac do krajobrazui tradycji budownictwa
wystqpujacegona Obszarachwiejskichzlemi
mazowieckiej.

6. Warunkiochrony,nekazy,zakazy:
1) ObowiQZujQnakazyi zakazyustalonew

2)

3)

4)

5)5. Architektura:

1) dachy:

przepisachodrqbnych dotvczqcychWar-
szawskiegoObszaruChronlonegoKrajo-
brazu;

ObowiqzujQustalenia dotyczqce zasad
ochrony i kgztaltowanialadu przestrzenne-
go okre'lonew ustaleniachogÖlnychni-
niejsze/uchwalyw S9ust. 1-5oraz9;
obowiazujq ustalenia dotyczace zasad
ochrony årodowiskaprzyrodniczegookre-
{lone w ustaleniachogélnychninieiszej
uchwalyw 5 12;

dlaistniejQcejzabudowy,znajdujqcejsiew
czeåcimiedzyliniami rozgranFczaiQCymi,a
wyznaczonvrniw planieliniamizabudowy,
plandopuszczaPozabieiQCQkonserwacjq
toi zabudowy moiliwoééJejprzebu.
dowy i nadbudown,•w istnlejQcymobrysie
budynku,a rozbudovvei Odtworzeniøjedy-
nie w granicach obszaru
przez linie zabudowy;

d'a terenuOznaczonegona rysunkuplanu
symbolem4MN,w obrebiekt6regowystq-
puja pozostaloåcistarorzeczyz zadrzewio-
niemi o wysokich walorach krajobrazo•
wych obowlQzujQ:



Dziennik Urzed0"
W0jewOdztwaMazowieckieqoNr 121 • 30077 - Poz. 4289

d'a wraåciciela z Obiektami i urzqdzeniami to-
warzyszqcymi:

1) zabudowaniamigospodarczymii gara2ami,
wbudowanymi w bryle budynku lub wolno.
stojQcymi:

2) obiektamimaleiarchitektury;
3) zieleniQizolacyJnq;
4) parkingami.

2. przeznaczøniedopuszczalne:
urzqdzonia infrastruktury technicznej d'a po-
trzeb 10kalnych(Stacietransformatorowe,przø-
pompownie sciek6w, itp.) na wydzielonych pod
te urzqdzeniadzialkachz zapownionymdoste-
pem do drogi publicznej.

3. Charakter dzialah:

realizacjanowej zabudowy,
4. Warunki urbanistyczne:

6)

7)

8)

9)

a) nakaz ochrony istnieiqcego obn12enia
dolinnego z wystepuiQcana jego tere-
nie roilinnoåciq i zbiornikami wodnymi,

b) ochronawÖdprzedzanieczyszczeniem,
c) zakazniszczeniaroélinnoåciwodnej i

nabrzetnej,

d) zakaz jakichkolwiek zmian uksztattowa-
nia linii brzegowejzbiornikåwwodnych,

e) zekazzasypywania istnieiqcychzbiorni-
kow wodnych,

f) zakaz lokalizacji nowych Obiektåw kuba.
turowych w obszarze obni±enia; dia 1st.
niejqcej zabudovn' plan dopuszcza bie-

konserwacje, przebudowq i nad-
bud0WQw istniejqcym obrysle budyn-

zabudowa na dzialkach budowlanych na
terenie 4MN, wydzielonych ze istniejqcym
starorzeczem w kierunku terenåw rolnych,
moiliwa bedzie pod warunkiem urzQdzenia
drogi doJazd0weioznaczonej na rysunku
planu symbolem 7KDD;

plan zakazuie podpiwniczania Obioktåw ze
wzglqdu na zagrotenie podsiqkania w
Siedtugotrwalegowezbraniawody;
udqiliwoéé prowadzonej dzialalnoéci uslu.
goweJ musi bye ograniczona do granic
dzialki, do ktårej Wiaåcicielma tytul praw-

obowiqzekgromadzeniai przechowywania
nawozÖwWgprzepisåwOdrebnych;naW0-
zy naturalne w postaci stalej powinny bye
przechowywane na nieprzepuszczalnych
ptytach, zabezpieczonych przed przenika-
niem wycieku do gruntu oraz posiadajQ-
cych Instalacje odprowadzajqcq m•ciek do
gzczelnychzbiornikOw.naw6z naturalnyw
postaci plynnej nale±y przechowywaé WY-
IQczniow szczelnychzbiornikach;

10) obowi*0k zapewnienia miejsc postojo-
wych na dzialkach budowlanych zgodnie z
ustaleniami zawartymi w 5 18 ust. 9;

11) nakazzachowaniaistniejqcychoczeki cie-
kow wodnych.

5 24.

Dla terenuoznaczonegona rysunkuplanu symbo-
lem IU,MN plan ustala:
1. Przeznaczenie podstawowe:

zabudowa ustugowa nieuciqiiwa z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowojJednorodzinnej

5,

1) podziaf na nowe dzialki budowlane z zacho•
waniem nastepujqcych zasad:

a) minimalna szerokoéékr6tszego boku
dzialki 30 m,

b) minimalna powierzchniadziafki po po-
dziale • 2000 m';

2) nieprzekraczalnawysokoéénowej zabudo-

a) uslugowej i mieszkaniowej—1 kondy-
gnacja naziemna,z moiliwoécia realizac*i
drugiej kondygnacjijak0 poddaszaw bry-
ledachu,bezmoiliwoéci podpiwniczenia,
razem 0 maksymalnej wysokoåci 10 m,

b) gospodarczejorazgara2y• 1kondygnacja
naziemna, bez moiliwoéci podpiwnicze-
nia, o maksymalnej wysokoécl 7 m;

3) maksymalnapowierzchniazabudowydzialki:

4) maksymalnaIntensywnoéézabudowy:0,6.•
5) plan ustala minimalna powierzchniqbiolo-

gicznie czynnQ dzialki: 00%.
Architektura:

1) dachy:

a) dwuspadowe i wielospadowe0 nachyle-
niu polaci dachowych od 300do 45 • dla
budynk6wmieszkalnychi ustugowych,

b) jødnospadowei wielospadowø0 nachy-
leniu polaci dachowntchOd150do 450dla
wolnostojqcych garaiy, budynkbw go-
spodarczych;
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2) kolorystyka, forma oraz material dachåw,
eløwacji i ogrodzefi:

a) duchy —dachOwka ceramiczna, dachåwka
cementowa i inno materialy naéladujqce
dach6wkq, 0 kolorystyce iednakowei lub
podobnoj dla wstystkich obiektåw na
dzialce Oraz tradycyjne pokrycia, takie jak
gont, strzecha itp.,

b) elewacje —tynki w gamie kolorOw paste-
lowych oraz kamieh i drewno w barwach
naturalnych, zakaz stosowania Okladzin z
blach i tworzyw satucznych,

c) ogrodzønia • obowiqzujq ustalenie Okre.
'lone w 10;

3) architektura budynkåw powinna nawiQzy.
waé do krajobrazu i tradycji budownictwa
wystepujqcego na obszarach wiejskich ziemi
mazowieckiej.

6. Warunki ochrony. nakazy, zakazy;

1) obowiqzujQ nakazy i zakazy ustalone w prze-
pisech odrebnych dotyczacych Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

2) Obowiazujq ustalenia dotyczqce zasad
ochrony i ksztaftowania ladu przestrzennego
okreålone w ustaleniach ogölnych niniejszej
uchwaly w 5 9 ust. 1-5 oraz 9:

3) Obowiqzujq ustalenia dotyczqce zasad
ochrony irodowiska przyrodniczego okre.
Clone w ustaleniach ogölnych niniejszej
uchwaty w 12;

4) ObowiQzekObstugi komunikacyjnej od drog
wyznaczonych na rysunku planu;

5) plan zakazuje podpiwniczania obiektåw ze
wzgledu na zagro±enie podsiakania w czasie
dlugotrwafego wezbrania wody;

uciqtliwoié prowadzonej dzialalnoéci
gowej musl bye ograniczona do granic
dzlalki, do kt6rei wlaåciciel ma tytul prawny•, .

7) obowiQzek zapewnlenla miejsc postojowych
na dzietkach budowlanych zgodnie z ustale-
nlaml zawartymi w 5 18 uSt. 9.

525.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1 plan ustala:

1. Przeznaczenie podstawowe:

tereny uslug, w tym zwiqzanych z obslugq pro-
jektowanej obwodnicy, z Obiektami i urzQdzo.
niami towarzyszqcymi:

- 30078

2.

3.

4,
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1) zabudowaniami gospodarczymi i garüami,
wbudowanyrni w bryle budynku uslugowe-
go lub wolnostojqcymi;

2) Obiektami malei architektury;
3) zielOniq urzqdzonq;

4) parkingami.

przeznaczenie dopuszczalne:

urzqdzenia infrastruktury technicznei dla po-
trzeb lokalnych (stacjø transformatorowe, prZ0-
pompownie éclekåw, itp,) na wydzielonych pod
te urzadzenia dzialkach z zapewnionym dostq•
pem do drogi publicznej.
Charakter dzialah:

realizacja nowei zabudowy.

Warunki urbanistyczne;

1)

2)

3)

4)

S)

podzial na dzialki budowlane z zachowaniem
nastqpujqcych zasad;

a) minimalna szerokoåékrétszego boku no-
we) dzialki 30 m,

b) minimalna powierzchnia dzialki po po-
dziale - 2000 ma•,

c) minimalny kqt nachylenia granic wydzie-
lanych dzialek budowlanych w stosunku
do pesa drogowego —600;

nieprzekraczalna wysokoéé nowei zabudo.

a) uslugowej — 1 kondygnacja naziernna, z
mo*livvoiciq realizacji drugiei kondygna-
cji jako poddasza u2ytkoweg0 w bryle da-
chu, bez moiliwoåci podpiwniczenia, ra-
zem 0 maksymatnej wysokoéci 10 m,

b) gospodarczei towarzvszacei zabudowie
uslugowej oraz garaiy - 1 kondygnacja
naziemna, bez moiliwoéci podpiwnicze-
nia, o maksymalnej 7 m;

maksymalna powierzchnia zabudowy dzialki
—50%;

maksymalna intensyvvnoåé zabudowy —0.9;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna
dzialki -40%.

5. Architektura:

1) dachy:

a) i wielospadowe 0 nachyle•
niu polaci dachowych do 450 dla budyn-
kow uslugowych,

b) jednospadowø i wielospødowe 0 nachy-
Ioniu potaci dachowych od 150 do 450 dla
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wolnost0jQcychgaraty, budynk6wgo-
spodarczych;

2) kolorystyka,forma Orazmaterialdachåw,
elewecji i ogrodzefi:
a) dachy—dach6wkaceramiczna,dachåwka

Cementowai inne materialy naåladujQce
dachöwkq,o kolorystyceiednakowejlub
podobnej dla wszystkich Obiekt6w na 2.
dziaiceoraztradycyjnepokrycia,tekieJak
gont, strzecha itp.,

b) elewacJe—tynkiw gamiekoloröwpaste-
lowych Orazkamieh i drewno w barwach
naturalnych, zakazstosowania okladzln z
blach i tworzyw sztucznych, 3.

c) ogrodzenla ObowiqzujQustalenia Okrø•
w 10.

6. Warunkiochronv,nakazy,zakazy:
1)ObowiqzujqnakazyI zakazyustalonew prze-

pisach Odrqbnych dotyczqcych
skiegoObszaruChronionegoKrajobrazu;

2) obowiqzujQ ustalenia dotyez.ce zasad
ochronyi ksztaftowania'aduprzestrzennego
okre'lonew ustaleniachogålnychniniejszej
uchwafyw S9 ust. 14 Oraz9;

3) 0b0wiqzujQ ustalenla dotyczqce zasad
ochrony irodowiska przyrodniczego okre.
{lone w ustalen/achog61nychniniejszeJ
uchwalyw 12:

4) zakazurzadzaniazjazd6wnadrogQoznaczo•
n. narysunkuplanusymbolem1KDQ;

5) zakazzabudowymioszkaniowe);
6) plan zakazujepodpiwnlczaniaowektOwze

wzg.edu na zagro*enie podsiQkaniaw czasie
dtuøotrwalegowezbraniawody;

7) uciq±liwoiéprowadzonejdzialalnoici usiu.
gowej musi byc ograniczonado granic
dziafki,doktérejw/aéclclelmatytulprawny;

8) obowiQzekzapewnieniamieiscpostojowych
na dzialkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w 5 1Bust. 9:

9) obowiazekzachowanlaistniejQcegozbiorni•
ka wodnego.

5 26.

Dlaterenuoznaczonegonarysunkuplanusymbo-
lem IUpa plan ustela:

1. przeznaczeniepodstawowe:

teren uslug publicznych adaptowany, z Obiek•
tami i urzqdzeniamitowarzyszqcymi:
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1) garaiarnii pomieszczeniamigospodarczymi.
wbudowanymiw brytebudynkuuslugowe-
go lub wolnostojqcymi;

2) Obiektamimaleiarchitektury;
3) zlelenlQurzadzonqz placamizabaw;
4) parkingami.
Charakter dzialah:

1) adaptacjaistniejQcejzabudowyz moiiwo-
éciqprzebudowyi rozbudowy;

2) moiliwo'é odtworzeniaistniejqcejzabudo.
Wyw ostrej granicy dzialki.

Warunkiurbanistyczne:
1) zakazpodzialunanowedziafk/•,
2) nieprzekraczalnawysokoåénowej i rozbu.

dowywanejzabudowy:
o) uslugowei- 1 kondygnacjanaziemna,z

moiliwoéciqrealizacjidrugiejkondygna.
cji jakopoddaszautytkowegow bryleda.
chu, bez m021iwoåcipodpiwniczenia.ra-
zem0 maksymalnejwysokoici 10m,

b) gospodarczøjorazgara2y- 1kondvgnacja
naziemna,bez mo±llwoåcipodpiwnicze-
nia,o maksymalnejwysokoéci7 m;

3)maksyrnalnapowierzchniazabudowydziaiki

4) maksymalnaintønsywnoåézabudowy—0.9;
5) minimalnepowierzchniabiologicznieczynna

dzialki —40%.

4. Architektura:

t) dachy:

a) dwuspadowei wielospadovve0 nachyle-
niu poleci dachowych od 300do 45' d'a
budynkåwuslugowych,

b) jednospadoweI wielospadoweo nachy-
leniu polaci dachowychod ISedo 450dia
wolnostojqcychgara*y, budynk6wgo-
spodarczych;

2) kolorystyka,forma oraz materialdachOw,
elewacji i ogrodzeh;

a) dachy—dach6wkaceramiczna,dachÖwka
cement0Wai inne materialy naéladujqce
dachåwke,o kolorystycejednakowej'ub
podobnej dla wszystkich ObiektÖw na
dziatceoraztradycyjnepokrycia,takiejak
gont, Strzecha itp.,

b) elewacje—tynki w gamiek010rOwpaste-
Iowych oraz kamieh i drowno w barwach
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naturalnych, zakaz stosowanla Okladzin z
blach i tworZyw sztucznych,

c) ogrodzenia - Obowlqzujqustalenia Okre-
'lone w 5 10;

3) architekturabudynkOwpowinna nawiQzy-
do krajobrazu i tradycji budownlctwa

wystepujqcego na obszarach wiejskich ziomi
mezowieckiej.

5. Warunki ochrony, nøkazy,zakazy:
1) obowiqzujQnakazyi zakazyustalonew prze.

pisach Odrebnych dotyczacych Warszaw- •
skiego ObszaruChronionøgo Krajobrazu,•

2) obowiqzuJQ ustalenia dotyczace zasad
ochronyi ksztaftowania'aduprzestrzennego
okreilone w ustaleniachogålnych ninleJszej
uchwaly w S 9 ust. 1-5 oraz 9;

3) obowiQzujQ ustalenia dotyczqco zasad
ochrony 'rodowiska przyrodniczego Okre-
{lone w ustaleniach ogOlnych niniejszej
uchwafy w 5 12;

4) plan zakazuiepodpiwniczaniaObiekt6Wze
wzgledu na zagro±eniepodsiqkenia w czasie
d'ugotrwalego wezbrania wody;

5) udQ±liwoSéprowadzonej dzialalnoåci ustu-
gowej musi byeOgraniczonado granlc dzial.

6) obowiqzekzapewnieniamiei8Cpostojowych
na dzialce zgodnie z ustaleniami zawartymi
w ' 18ust. 9;

7) na tereniewystepowaniapozostaloåcistaro.
rzeczy z zadrzewieniami o wysokich walo-
rach kraJ0brozowychobowiqzuje:
a) nakazochrony istniejacego obni2enia do-

linnego z wystqpujqcQ na jego terenie ro-
élinnoéciq i zbiornikami wodnymi,

b) ochrona wÖdprzed zani•czyszczeniem,
c) zakazniszczeniaroålinnoåciwodnej i na-•

d) zakazjakichkolwiek zmian uksztattowania
linli brzcgowejzbiornik6wwodnych,

e) zakaz zasypywania istniejQCych zbiornl-
kÖw wodnych,

f) zakazlokalizacjiObiektOwkubaturowych
w obozarze obniienia.

27.

Dla terenu oznaczonegone rysunkuplanu symbo-
lami Od IR do 9B plan ustala:

• 30080 -

2.

3.

Poz. 4289

. Przeznaczeniopodgtawowe:
terenv rolniczø.

Przøznaczeniedopuszczalne:

urzqdzenia infrastruktury technicznej d'a po-
trzeb lokainych (stacjetransformatorowe,prze•
pompownie écieköw,itp.) na wydzielonychpod
te urzadzeniadzialkachz zapewnionymdoste-
pem do drogi publicznej.
Warunki ochrony,nakazy,zakazy:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

obowiQzujq nakazy i zakazy ustalone w
przepisach odrqbnych dotyczQCychWar.
szawskiego Obszaru Chronlonego Krajo-
brazu;

ObowiQzuiQ ustalenia dotyczqce zasad
ochrony årodowiska przyrodniczegookre-
{lone w ustaleniachog61nychninieJ8zej
uchwalyw 12;

dla terenu oznaczonegona rysunku planu
symbolem IN, na obszarzeobjetym grani-
Cami Strefy ochrony konserwatorskiej
ObowiQzujqwarunki ochrony i nakazy
okreålone w ustaleniach Ogålnych niniej-
SZegoplanu 5 13;

obowiqzekzachowaniaIstniejqcegounadu
drog gospodarczych(dojazdy do i
budowy rozproszonej);

w przypadku budowy ogrodzenia nieru-
Chomoici od drogi gogpodarczelDC, po-
winno bye Ono usytuowane w Odlegloåci
min. 5 m Odosi tej drogi;
dia pozosta/ych przypadkåw Ogrodzefi
obowiqzuiaustaleniaokreélonew ! 10;
zakaz urzQdzaniabezpoérednich ziazdåw z
teren6w oznaczonych na rysunku planu
symbolami IN, 8R i 9R na drogQ IKDG i
2KDG;

w uzasadnionychprzypadkach,gdy droga
1KDGi 2KDGuniemokliwiadotychcaasowy
sposåbdojazdu, dopuszczasie obslugete-
renow oznaczonych na rysunku planu
symbolami IR, 7R i 8R poprzezreallzacjq
drog dojazdowych prowadzonych w li-
niach rozgraniczajQcychdrogl IKDG i
2KDG:

plan dopuszczana terenachprzyleglychdo
drogi IKDG i 2KDG lokalizacjq urzadzerh
zwiQzanychz Odwodnieniemtel drogi;
obowiqzuje zakaz realizacji Obiektåw kuba.
turowych;
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11) istniejqce w dniu wejécia w *yciø ustaleh
planu budynki, budowle i Obiekty mogq
bye remontowane badi podlegaé przebu-
dowie lub odtwarzaniu ze zniszczeh;

12) Obowiqzek zachowania istniøjqcych za-
drzewieh ér6dpolnych,•

13) nakaz zachowania istniojqcych oczek
kÖw wodnych;

14) z uwagi na duiq wretliwoéé 'rodowiska
gruntowo•wodnego, wymagane sq ograni-
czenia w stosowaniu navvozöw chemicz-
nych i irodk6w ochrony roålin.

28.

Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu sym.
bolami od IRzdo 16Rz plan ustala,•

1. Przeznaczenie podstawowe:

tereny upraw polowych, 10k, pastwisk w grani-
cach ciqgéw ekologicznych i obni2eh dolinnych,

2. Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

30081 -

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Obowiazujq nakazy I zakazy ustalone w
przeplsech odrqbnych dotvczacych War.
szawskiego Obszaru Chronlonego Kralo-
brazu:

ObowiQzujQ ustalønia dotyczqce zasad
ochrony 'rodowlska przyrodniczego okre-
Clone w ustaleniach Og61nych niniejszej
uchwaty w 5 12;

dla terenOw oznaczonych na rysunkü planu
symbolami 14Rz i czqéciowo 15Rz obowia-
zujQ ustalenla przepls6w Odrebnych doty-
czacych strefy szczeg61nej ochrony Okolo-
gicznej w ramach Warszawskiego Obszaru
Chronionøgo Krajobrazu;

dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2Rz, na obszarze objqtym grani-
cami strefy ochrony konserwatorskiej
ObowiQzujQ warunki ochrony i nakazy
okreélone w ustaleniach og61nych niniej-
szego planu - 5 13;

obowiazek zachowania istniejqcego ukladu
drog gospodarczych (doJazdy do i za-
budowy rozproszonej):

w przypadku budowy ogrodzenia nieru-
chomoici od drogi gospodarczej, powlnno
bye ono usytuowane w odlegloåci min. 5m
Od tej drogi:
dia pozostalych przypadkéw Ogrodzeå
ObowiazujQ ustalenia okreélone w 5 10;

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

10)

Poz. 4289

zakaz urzadzania bezpoårednich zjazdÖw z
terenOw Oznaczonych na rysunku planu
symb01arni 2Rz, 3Rz, 4Rz, 7Rz, 8Rz. 9Rz i
IORz na droge IKDG i 2KDG;

w uzasadnionych przypadkach, gdy droga
IKDG i 2KDG uniernoiliwia dotychczasowy
spos6b dojazdu, dopuszcza sie obsluge te-
renåw oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2Rz, 3Rz, 4Rz, 7Rz, 8Rz, 9Rz i
IORz, poprzez realizacje drog dojazdowych
prowadzonych w liniach rozgraniczajqcych
drogi IKDG i 2KDG:

plan dopuszcza na terenach przyleglych do
drogi IKOG i 2KDG lokalizacie urzadzeri
zwiqzanych z odwodnieniem tej drogi;

obowiazuje zakaz realizacji obiektåw kuba-
tu rowych;

istniejqce w dniu wejåcia w tycie ustalefi
planu budynki, budowle i obiekty mogq
bye remontowane bad* podlegaé przebu-
dowie lub odtwarzaniu ze zniszczeh•,

obowiqzuje nakaz zachowania istniejqcych
zadrzewieh år6dpolnych i zbiorniköw wod-
nych;

na terenach, na ktårych wystepujQ pozo-
sta10SciStar0rZeczy badi cieki wodne, plan
ustala ich ochrone poprzez:

a) zekaz niszczenia roilinnoåci wodnoj i
nadbrze±nej,

b) zakaz iakichkolwiek zmian uksztaltowa-
nia linii brzegowej zbi0mikOw wodnych,

c) zakaz zasypywania istniøiqcych zbiorni-
kéw wodnych I row6w.

d) zakat wprowadzanla zanleczyszczeådo

e) zakaz lokalizacji Obiektåw kubaturowych
w obszarze obni±enia;

zakaz zmiany istniojqcych stosunkéw wod-
nych;

z uwagl no duto wra±liwoåé irodowiska
gruntowo-wodnogo, wymagane SQograni-
czenia w stosowaniu nawozåw chemicz-
nych i årodkåw ochrony roålin.

29.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lom IZn,WS plan ustala:

1, Przøznaczenie podstawowe:

tereny zieleni nieurzqdzonej towarzysz.cej w0-
dom stoiqcym.
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2. Charakter dzlalafi: 3)

1) adaptacja istnieiqcej zieleni;
4)2) ochrona istniejqcego obniienia dolinnego.

3. Warun" Ochrony, nakazy, zakazy: 5)
1) 0b0wiQzujq nakazy i zakazyustalone w prze-

pisach odrebnych dotyczqcych O)skiego Obgzaru Chronionego Krajobrazu;

2) obowiqzuja ustalenia dotyczqce zasad
ochrony Crodowiska przyrodniczego okre-
'lone w ustaleniach og61nych niniejszej •
uchwaly w 9 12;

3) obowiqzuje zakaz realizocji Obiekt6w kubatu.

4) obowiqzek zachowania woloréw irodowiska
przyrodniczego;

5) ochrona istniejqcego fragmentu starorzecza

a) zakaz nigzczenia roélinnoåci wodnej i
nadbrzeinej,

b) zakaz zmiany charakteru linii brzegowej,

c) zakaz zasypywania istniejqcych zbiorni-
kow wodnych i rowÖw,

d) zakaz wprowadzania zenieczyszczeri do

30.

Dia terenu oznaczonøgona rysunku planu symbo-
lem IZNZZ plan ustata:

1. Przeznaczenie podstawowe:

zieleh na obszarze objetym ochronq, poloio.
nym pomledzy korytern rzeki Wisfy a walem
przeciwpowodziowym. Teren bezpoiredniego
zagr02enla powodziowego.

2. Charakter dzialah:

och rona 'rodowi$ka.

3. Warunkl ochrony, nakazy,zakazy:
1) ustalone w przepisach odrqbnych dotyczq•

a) obszar6w NATURA 2000 z dyrektvwy
ptasiej—DolinaSrodkowejWisly,

b) Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu;

2) Obowlqzulq ustalenia dotyczqce zasad
ochrony 'rodowiska przyrodniczego okrø.
Clone w ustaleniach ogålnych ninieJszej
uchwalyw S 12;
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obowiqzuje zakaz zabudowy z wyiQtkiem
budowli gospodarce wodnej:

obowiqzek wlaåciwej pielQgnacji zieleni
urzQdzonej;

moiliwoié lokalizacji urzqdzeh infrastruktury
technicznej d'a potrzeb lokalnvch;

mo*liwoéé lokalizacji tablic informujqgych 0
zasadach ochrony terenu.

531.

terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem IZP,ZZ plan ustale;

, Przeznaczenie podstawowe:

Zieleh urzqdzona na walach przeciwpowodzio-
wych rzeki Wisly.

2. Przeznaczenie dopuszczalne;

spacerowy ciQgpiøszy.
3. Charakter dzialah:

1) adaptacja z moiliwoéciq przebudowy i roz-
budowy istnlejqcych waiöw przeciwpowo.
dziowych;

2) ochrona årodowiska.

4, Warunki ochrony, nakazy, zakazy:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

ustalone w przepisach odrebnych, dotycz.-
cych:

a) obszar6w NATURA 2000 z dvrektywy
ptasiej—DolinaSrodkovvejWisty,

b) utworzenia Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu ze strefq szcze-
g61nej ochrony eko'ogicznej;

obowiqzujQ ustalenia dotyczaee zasad
ochrony érodowiske przyrodniczego okre-
'lone w ustaleniach og61nych niniejszoj
uchwalyw S 12;

obowiqzek uzgadniania z W0jewOdzkim Za-
rzQdem Melioracji i Urzqdzeh Wodnych in-
westycji bezpoårednio zwiQzanych z walem
przeciwpowodziowym rzeki Wisiy, takich iak:
zrzuty åciekÖw, prowadzenie sieci uzbrojenia
terenu, wznoszenie budowli przeiazdowych,
itp.;

obowiqzek wtaåciwej pielegnacji zieleni
urzadzonej;

Obowiqzuje zakez zabudowy z wyjatkiem
budowli gospodarce wodnej;

zakaz jazdv pojazdaml jednoiladowymi i
dwuåladowymi:
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7) dopuszcza sie tabllco informujqco o zasa•
dach ochrony teronu.

32.

Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbo•
lem IWS plan ustala:

przeznaczenie podstawowe:
wody i piaszczyste "spy.

2. Charokter dziataå:

1) OOIrona 'rodowiska w zachowania w
dobrym stanie siedlisk dzlko *yJacych pta.
"w, charekterystycznychdia Srod-
kowej Wisty" ;

2) pon•dregionalnego koryt•rza Oko-
logicznego doliny Wisty;

3) ochrona wÖd przed zanieczyszczenietn.
3. Warunki ochrony, nak.zy, zakazy:

1) ustalone w przepisach Odrebnych, dotycz.-

a) Obszar6w NATURA 2000 z dyrøktywy
ptasiei—Dolin. SrodkoweiWisly,

b) utworzenia Warszawskiogo Obszaru
Chronioneøo Krajobrazu ze strefa szcze-
gÖInoj ochrony ekologicznej;

2) obowiqzujq ustalenia zasad
ochrony 'rodowiska przyrodniczego okre-
Clone w ustaleni•ch og61nych niniejszej
uchwalyw S 12;

3) zakaz zabudowy z
urzqdzeh zwiqzanych z gospodarkq wodnq.

33.

Dia teren6w ozneczonych na rygunku planu sym-
bolarni 2WS i 3WS ustala:

1. Przeznaczenie podstawowe:
irÖdlQdowe Kanatu rzeskiego.

2. Charakter dzielafi:

ochrona fragmentu regionalnego korytarza ek0-
doliny Kanatu

3. Warunki ochrony, nakozy. zakazy:
1) Obowi.zujQ nakazy i zakazy ustalone w Roz-

porzqdzeniu Wojewody Mazowieckiogo dO•
tyczqcegoWarszawskiegoObgzeruChronio.
nego Krajobrazu oraz w przepisach Odr.b.

2) Obowlqzuia ustalenia zasad
ochrony irodowiska przyrodniczego okre-
{lone w ustaleniach ogélnych niniejszo/
uchwaiy w 12:
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3) Obowiqzek uzgadnlania z Wojew6dzkim Za-
rzqdem Melioracji Urzqdzeh Wodnych in-
westycji bezpoårednio zwiozanych z Kana-
lem Brzeskim, takieh jak: zrzuW icieköw,
prowadzenie sieci uzbrojonia terenu. wzno-
szenie budowli przejazdowych. itp.:

4) Obowiqzek zachowania waloråw 'rodowioka
przyrodniczego:
a) zakaz zmiøny istniei.cych gtosunkOw

b) zakaz niszczonla roilinnoéci wodnei i ru-

c) zakaz zmlany charakteru linii brzegowel.
d) ochrona wod przed zanieczyszczoniem.

Rozdzial 4
Przepisy

34.

Zgodnle z art. 16 ust. 2 pkt 12 i art. 36 uSt. 4
wy 0 zagospodarowaniu przestrzennyrn ustala
wysokoié stawki procentowei. slu*acei nallczaniu
iednorazowej optaty od wzrostu w.rtoSci nieru•
chomoici zwiqzanego z uchwaleniem planu w
nastepuj.c•j wysokoicl:
1) d'a terenOw oznaczonych symbolaml: U. U.MN,

RM/MN, RM. MN. - 20%.

2) d'O pozostalvch teren6w nio wymienionych
powyiej —

35.

DOspraw z zakre•u tagospodarowania przestrzen-
nego wszczqtych przed dniem wejécia w *ycie ni•
niejsz.go planu, a nie zakorhczonych Otto.
tecznq, stosule ustalenia planu.

36.

W granicach obszaru Obietego plarwm tree. moc
ustalenia wczeénioj uchwalonych planéw.

37.

Wykononio niniejszøJuchwaly powierza Sie Burmi.
Strzowi Gminy Konstancin-Jezi0rna.

38.

Uchwafa wymaga ogloszenia w Dzienniku
dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

39.

Uchwata wchodzi w *ycle po uplywie dni od
dnia jej ogloszenia w Ozienniku Urzedowym W0-
jewÖdztwa Mazowieckiego.

Prz•wodniaqcy Miejskiej:
Ignacy Goleb/owski
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Zalqcznik nr 2
do uchwalv nr

Rady Miejskiej Konstancin•Jeziorna
z dnia 25 lutego 2008r.

Wykaznieuwzglednionychuwagwniesionychdo wyloionego do publicznegowgiqdu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Deb-Öwka

dope".
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Przewodniczqcy Rady Mieiskiei:
Ignacy Goleblowski

Zalacznik nr 3
do uchwaty nr 164N/13t2008

Rady Miejskiej Konstancin•Jeziorna
z dnia 25 lutego 2008r.

Rozstrzygniecie o sposobierealizacji,zapisanychw planie,inwestycjiz zakresuinfrastrukturytechnicznej,
kt6re nale*qdo zedail w'asnych gminy oraz zagadachich finansowania, zgodnie z przepisami0 flnangach
publicznych na podstawieart. 20, ust, 1 ustawy z dnia 27 marca2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennvm(Dz.u. Nr 80, poz.717zezm.), an. 7, uSt,1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca1990r,0 Samorzq-
dzie gminnym (Dz.lJ.z 2001r.Nr 142,poz.1591,ze zm.) i art. ,111,ust. 2, pkt 1 ustawy z dnla 26 listopada
1998r.o finansaehpublicznych(Dz.u z 2003r.Nr 15,poz.148zezm.) RadaMiejskaKonstancin•Jeziornaroz-
strzyga, COnastqpuje:

• nr wypeinié odpowiednimi pod.nyeh w naqlÖwkachkolumn

Przewodniczacy Rady Miejskiej:
'g nacy Gofebiowski


