
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 czerwca 2009 Nr 97
TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2709 — uchwała nr 279N121/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 listopada
2008r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołec
twa Piaski 18871

2710 — uchwała nr 287N122/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia
2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołec
twa Kierszek 18893

2711 — uchwała nr 305N/23/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 stycznia
2009r, w sprawie miejscowego planu żagospodarowania przestrzennego osiedla
i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach 18916

2712 — uchwała nr XIX/131/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck 18941

2713 — uchwała nr XIX/132/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
likwidacji Filii w Wincentowie Szkoły Podstawowej w Łącku 18949

2714 — uchwała nr XIX/133/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez
Gminę Łąck 18950

2715 — uchwała nr XIX/134/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
zgody na przystąpienie Gminy Łąck do realizacji przedsięwzięcia polegającego
na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfi
nansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio
nalnego - wspólnej realizacji Projektu pt. „Modernizacja i przebudowa dróg
w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” wraz z Gminą
Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bułkowo, Gminą Drobin, Gminą Gąbin,
Gminą Mała Wieś, Gminą Radzanowo, Gminą Stara Biała, Gminą Wyszogród
I ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego oraz wykonania umowy/porozumienia
zawartego z Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bułkowo, Gminą
Drobin, Gminą Gąbin, Gminą Mata Wieś, Gminą Radzanowo, Gminą Stara Biała,
Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji tego
Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz
twa Mazowieckiego na lata 2007-2013 18951

2716 — uchwala nr XIX/135/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
zgody na przystąpienie Gminy Łąck do realizacji przedsięwzięcia polegającego
na przygotowaniu do realizacji, a następnie — w przypadku uzyskania współfi
nansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio
nalnego — wspólnej realizacji Projektu pt. „Przywracanie wartości zdegradowa
nych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie
gmin, członków Związku Gmin Regionu Płockiego” wraz z Gminą Bodzanów,
Gminą Bulkowo, Gminą Gąbin, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu
Plockiego oraz wykonania umowy/porozumienia zawartego ze Związkiem Gmin
Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regional
nogo Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 18952
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2717 — uchwała nr XIX/136/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powy
żej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miej
scem sprzedaży jak I w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprze
daży na terenie gminy Łąck 18953

2718 — uchwała nr XXXIII/1412009 Rady Gminy Gielniów z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki dlugoterminowej 18954

2719 — uchwała nr XXVII/108/09 Rady Gminy Wilga z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zaso
bem Gminy Wilga na lata 2009— 2013 18955

2720 — uchwała nr XXVII/109/09 Rady Gminy w Wildze z dnia 13 lutego 2009r. w spra
wie określenia górnych stawek opiat ponoszonych przez wiaścicieli nieruchomo
ści za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpły
wowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wilga 18959

2721 — uchwała nr XXVII/111/09 Rady Gminy W Wildze z dnia 13 lutego 2009r. w spra
wie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadcze
niobiorcy od opiaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi świadczone
przez opiekunkę domową 18959

2722 — uchwała nr XXVII/112/09 Rady Gminy Wilga z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie
zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Wildze 18961

2723 — uchwała nr XXlll/164/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Liw na rok 2009 18961

2724 — uchwała nr XXIII/166/09 Rady Gminy w uwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw 18978

ZARZĄDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH GMIN:

2725 — zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy w Wildze z dnia 12 marca 2009r. w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wilga oraz wykonania pla
nów finansowych samorządowych jednostek kultury i samodzielnych zakładów
opieki zdrowotnej za rok 2008 18985

2726 — zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 20 marca 2009r. w spra
wie informacji z wykonania budżetu gminy Bodzanów za 2008 rok 19030

2727 — zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2009r. w sprawie
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baranów za 2008 rok 19071

POROZUMIENIA:

2728 — porozumienie nr 5/09 z dnia 27 marca 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Ma
zowieckim a Gminą Stare Babice w sprawie powierzenia Gminie obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 19108

2729 — porozumienie nr 5/WZS/P/35/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Gmi
ną - Miasto Płock a Gminą Staroźreby w sprawie przyjęcia pomocy finansowej
od Gminy Staroźreby na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień
w Płocku mieszkańców Gminy Staroźreby, którzy nie uregulowali zobowiązań
z tytułu świadczonych przez izbę Wytrzeźwień usług 19108
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2730 — porozumienie z dnia 5 marca 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim
a Regionalnym Dyrektorem Ochrony środowiska w Warszawie w sprawie po
wierzenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie prowadzenia
zadań z zakresu ochrony przyrody należących do kompetencji Wojewody Mazo
wieckiego 19110

INFORMACJE:

2731 — informacja Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zestawienia danych doty
czących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy miejskiej
Ciechanów 19111

2732 — informacja Starosty Ostrolęckiego z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie założenia
ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Ol
szewo Borki, powiat ostrolęcki 19111
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UCHWAŁA Nr 287/V/22/2008

Poz. 2710

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN — JEZIORNA

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z
art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno
lity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w
związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze
strzennym (Dz,U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz
w wykonaniu uchwały nr 112/III/19/2000 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 lutego
2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego sołectwa Kierszek na wniosek Burmi
strza Gminy Koristancin-Jeziorna Rada Miejska
Konstancin — Jeziorna uchwalą, co następuje:

Część A
Postanowienia ogólne

1.

1. Uchwale miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego sotectwa Kierszek zwany dalej
„planem”;

a) granice planu, o którym mowa w ust. 1,
określa uchwała nr 112/III/19/2000 Rady
Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia 28 lu
tego 2000r. w sprawie przystąpienia do spo
rządzania miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego gruntów sołectwa
Kierszek;

b) granice te zgodne są z granicami obrębu
geodezyjnego wsi Kierszek;

c) granice planu oznaczono na rysunku planu.

2. Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której
integralną częścią jest rysunek planu w skali
1:2000, będący załącznikiem graficznym nr 1
do uchwały.

2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu
jest:

1) zachowanie ładu przestrzennego poprzez upo
rządkowanie i zachowanie istniejącej zabudo

wy oraz ustalenie zasad udostępniania nowych
terenów pod zabudowę,

2) ochrona istniejących walorów przyrodniczych.

3.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa 0:

1) budynkach adaptowanych - należy przez to
rozumieć budynki, które zachowuje się bez
zmiany istniejącej formy, a dopuszcza się je
dynie zmianę funkcji budynku;

2) budynkach modernizowanych - należy przez
to rozumieć budynki, w których przeprowa
dza się działania dokonywane głównie w ra
mach istniejącej bryły budynku;

3) budynkach rozbudowywanych - należy przez
to rozumieć budynki istniejące, w których
powiększa się ich kubaturę;

4) ciągach ekologicznych - należy przez to ro
zumieć obszar nie zabudowany, nie grodzony
ogrodzeniami podmurowanymi, umożliwia
jący migrację roślin i zwierząt, postulowany
do zagospodarowania roślinnością rodzimą;

5) dostępie do drogi publicznej - należy przez to
rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi al
bo dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez
ustanowienie odpowiedniej slużebności dro
gowej;

6) działce budowlanej - należy przez to rozumieć
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu,
przeznaczoną w planie pod zabudowę, której
wielkość, kształt, dostęp do drogi publicznej i
wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogi realizacji obiek
tów budowlanych, wynikające z ustaw i usta
leń planu;

7) działce plombowej - należy przez to rozumieć
działkę niezabudowaną, sąsiadującą bezpo
średnio (minimum z dwóch stron) z działkami
z zabudową o przeznaczeniu podstawowym;

8) jednostce urbanistycznej - należy przez to
rozumieć część obszaru wydzieloną projek
towaną komunikacją, wyróżniającą się sta
nem zainwestowania, dominującą funkcją
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podstawową i cechami środowiska przyrod
niczego;

9) nawierzchni półprzepuszczalnej - należy przez
to rozumieć nawierzchnię, w której wody
opadowe mają możliwość infiltracji pionowej;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy
przez to rozumieć linię określającą minimalną
odległość projektowanych budynków od
określonej linii rozgraniczającej - nieprzekra
czalna linia zabudowy nie obliguje do wzno
szenia wzdłuż niej budynków;

11) obszarze planu - należy przez to rozumieć
obszar określony granicami opracowania
planu, uszczegółowionymi w 1, ust. 1 pkt b;

12) planie - należy przez to rozumieć ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego, stanowiące przepisy gminne,
obejmujące obszar określony w 1 ust. 1 pkt
b niniejszej uchwały;

13) powierzchni biologicznie czynnej - należy
przez to rozumieć część dziatki budowlanej na
gruncie rodzimym, która pozostaje niezabu
dowana powierzchniowo lub kubaturowo w
głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stano
wiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych,
pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana
rolniczo. Typową powierzchnią biologicznie
czynną są tereny zieleni towarzyszącej zabu
dowie, w tym zadrzewienia, zakrzewienia,
trawniki, zbiorniki wodne powierzchniowe,
uprawy rolne;

14) przepisach odrębnych - należy przez to rozu
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykoriaw
czymi oraz inne prawne ograniczenia w dys
ponowaniu terenem;

15) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż
podstawowe, które uzupełniają lub wzboga
cają przeznaczenie podstawowe;

16) przeznaczeniu podstawowym - należy przez
to rozumieć określony w planie rodzaj prze
znaczenia, które obejmuje nie mniej niż 70%
powierzchni użytkowej budynk6w zlokalizo
wanych na poszczególnych działkach w da
nym terenie;

17) rysunku planu - należy przez to rozumieć
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w
skali 1:2000, będącym załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały;

18) standardach zabudowy - należy przez to ro
zumieć ustalenia dotyczące zasad zagospoda
rowania terenu i kształtowania zabudowy za
wartew 9pkt3;

19) strefie ochrony uzdrowiskowej - należy przez
to rozumieć strefę ustanowioną obowiązują.
cym Statutem Uzdrowiska Konstancin - Je
ziorna;

20) strefie koncentracji usług - należy przez to
rozumieć tereny 30m pasa wzdłuż drogi 1KGp
na działkach bezpośrednio z nią sąsiadują
cych, na których ustalenia planu dopuszczają
usługi komercyjne;

21) terenie - należy przez to rozumieć najmniejszą
wydzieloną jednostkę ustaleń planu, ozna
czoną numerem i symbolem literowym, dla
której ustalono przepisy szczegółowe;

22) towarzyszących usługach nieuciążliwych -

należy przez to rozumieć usługi, których cha
rakter i zakres nie wymaga sporządzania ra
portu o oddziaływaniu na środowisko, które
nie spowodują pogorszenia warunków życia
mieszkańców; tj. m.in. nie zwiększą ponad
10% emisji substancji zapachowych, poziomu
hałasu ponad przyjęte dopuszczalne 45-55
decybeli, nie zwiększą ponad 10% zużycia
wody i energii elektrycznej, a ponadto będą
miały zapewnioną możliwość parkowania dla
obsługi i użytkowników na swoich działkach.
Usługi te nie mogą być związano z wytwarza
niem dóbr materialnych bezpośrednimi me
todami przemysłowymi i nie mogą powodo
wać nadmiernej generacji ruchu w terenach
ogólnodostępnych;

23) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika in
aczej;

24) uciążliwościach - należy przez to rozumieć
ponadnormatywne promieniowanie elektro
magnetyczne, hałas, wibracje, emisję odorów
i zanieczyszczeń do gruntu, wody i powietrza;

25) usługach - należy przez to rozumieć usługi
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jed
norodzinnej, związane z ochroną zdrowia,
oświatą, działalnością wyznaniową, turystyką,
rekreacją, sportem i wypoczynkiem (nie doty
czy jednostki B5MN,U);

26) Warszawskim Obszarze Chronionego Krajo
brazu (WOChK) należy przez to rozumieć ob
szar utworzony na podstawie przepisów o
ochronie przyrody;

27) wtórnym podziale dziatki - należy przez to
rozumieć taki geodezyjny podzial działki, w
wyniku którego każda z nowopowstalych
działek będzie spełniać warunki zagospoda
rowania i użytkowania, zgodne z wymogami
planu i przepisami odrębnymi;

—18894— Poz.2710
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28) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć
zieleń niską i wysoką komponowaną wraz z
urządzeniami terenowymi i malą architekturą;

29) zorganizowanej działalności inwestycyjnej -

należy przez to rozumieć realizację zabudowy
prowadzoną po scaleniu i podziale nieru
chomości przez inwestora zastępczego w
oparciu o zatwierdzony (realizacyjny) projekt
zagospodarowania.

Część B
Ustalenia planu

Rozdział I
Ustalenia ogólne

4.

1. Dla obszaru, o którym mowa w 1 plan ustała:

1) przeznaczenie terenów, linie rozgraniczające
tereny o różnych funkcjach lub różnych za
sadach zagospodarowania oraz inne ustale
nia wyszczególnione w rozdziale li niniejszej
uchwały, zawarte na rysunku planu,

2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi
publiczne wraz z urządzeniami pomocni
czymi i ścieżkami rowerowymi,

3) zasady i warunki podziału terenów na dział
ki budowlane,

4) granice terenów podlegających ochronie,

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej,

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształ
towania zabudowy i zagospodarowania te
renu, w tym: linie zabudowy, gabaryty bu
dynków, wskaźniki intensywności zabudo
wy określane przez minimalny udział po
wierzchni biologicznie czynnej na terenie
działki budowlanej,

7) warunki ochrony środowiska przyrodnicze
go,

8) zasady obsługi w zakresie komunikacji,

9) szczególne warunki zagospodarowania te
renów, w tym zakazy zabudowy, wynikające
z potrzeb ochrony środowiska i prawidło
wego gospodarowania zasobami przyrody
oraz zdrowia ludzi.

2. Ustalenia planu określone są w treści niniejszej
uchwały oraz rysunku planu.

5.

1. Następujące oznaczenia, przedstawione gra
ficznie na rysunku planu, o którym mowa w 1
ust. 2, są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice terenu objętego planem (granica
administracyjna sołectwa Kierszek),

2) przeznaczenie terenów,

3) linie rozgraniczające terenów funkcjonal
nych (w tym linie rozgraniczające ulic, które
należy traktować jako zabezpieczające re
zerwę dla realizacji drogi; jeśli w stosownej
dokumentacji technicznej drogi wymagania
terenowe okażą się mniejsze niż zakładane
w planie, dopuszcza się zagospodarowanie
pozostałego terenu jak na obszarach sąsia
dujących),

4) przeznaczenie terenu określone symbolem
literowym i cyfrowym,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy,

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od usiug,

7) nieprzekraczalne linie zabudowy od uzbro
jenia dla nowej zabudowy mieszkaniowej i
przeznaczonej na stały pobyt ludzi,

8) przebieg ścieżki rowerowej,

2. Następujące oznaczenia na rysunku planu ma

ją charakter porządkujący:

1) ciągi ekologiczne,

2) zieleń izolacyjna wysoka.

3. Granica Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu odzwierciedla przepis odrębny.

4. Pozostałe oznaczenia mają charakter informa
cymy.

6.

Obszar objęty granicami planu podzielono na
tereny oznaczone symbolami (literami i cyframi),
gdzie:

1) pierwszy (litera) — oznacza jednostkę urbani
styczną,

2) drugi (cyfra) - oznacza numer terenu w jedno
stce,

3) trzeci (litery) - oznacza przeznaczenie podsta
wowe terenu.

7.

Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan wy
odrębnia tereny, będące przedmiotem ustaleń
ogólnych i szczegółowych, oznaczone na rysunku
planu symbolami, dla których ustała się następu
jące podstawowe przeznaczenie terenu:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin
nej (o niskiej intensywności) oznaczone na ry
sunku planu symbolem MW,
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b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin
nej i usług nieuciążliwych, oznaczone na ry
sunku planu symbolem MN. U,

c) tereny zieleni urządzonej (komponowanej),
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

d) tereny ogrodów działkowych P.O.D. „KABA
TY”, oznaczone na rysunku planu symbo
lem ZD,

e) tereny dróg publicznych (ulic) z infrastrukturą
techniczną w liniach rozgraniczających, ozna
czone na rysunku planu zgodnie z klasyfikacją
funkcjonalną symbolami KGp, KZ, KL, KD,

f) tereny zamkniętych dróg (ulic) dojazdowych w
formie „sięgaczy” KX,

g) tereny ciągów pieszo-jezdnych CPJ,

h) tereny ciągów pieszych CP,

1) teren parkingu i usług nieuciążliwych towarzy
szących obsłudze turystyki, oznaczony na ry
sunku planu symbolem KS1,UT,

j) tereny usług nieuciążliwych i obsługi komuni
kacji, oznaczone na rysunku planu symbolem
U,KS2,

k) teren kolejowy, oznaczony na rysunku planu
symbolem KK.

Rozdział II
Zasady zagospodarowania terenu

i kształtowania zabudowy

Postanowienia ogólne

8.

Ustala się, że na poszczególnych terenach do-
puszcza się realizację funkcji zgodnych z przezna
czeniem określonym w Rozdziale 1, warunkami
zagospodarowania terenu oraz standardami za
budowy określonymi w Rozdziałach II i III, z
uwzględnieniem realizacji układu drogowego we
dług ustaleń dotyczących obsługi komunikacyjnej
z Rozdziału IV oraz infrastruktury technicznej z
Rozdziału V niniejszej uchwały.

9.

W granicach obszaru objętego planem w zakresie
zagospodarowania terenu i kształtowania zabu
dowy obowiązują następujące zakazy, nakazy,
ograniczenia:

1) wynikające ze strefowania funkcjonalnego:

a) w jednostkach C i D dopuszcza się uzupeł
nianie funkcji mieszkaniowej funkcją usłu
gową,

b) w jednostkach C i D tereny przyległe do
bocznicy kolejowej wskazuje się jako strefę
koncentracji usług,

c) w strefie koncentracji usług dopuszcza się
lokalizację wolnostojących obiektów usiu
gowych,

2) wynikające z położenia w strefach ochrony:

a) ze względu na położenie całego obszaru ob
jętego planem w granicach strefy „C”
ochrony uzdrowiskowej obowiązują posta
nowienia Statutu Uzdrowiska Konstancin
Jeziorna oraz przepisy odrębne dotyczące
uzdrowisk;

b) w granicach WOChK, obowiązują wszystkie
zakazy, nakazy i ograniczenia określone w
rozporządzeniach Wojewody w odniesieniu
do WOChK, dotyczące zadrzewień,. wód,
zmian powierzchni ziemi oraz lokalizacji in
westycji.

3) wynikające z przyjętych standardów ksztalto
wania zabudowy:

wysokość

a) ilość kondygnacji — maksymalnie 2 lub 3,
odpowiednio zgodne z ustaleniami szczegó
łowymi dla terenów, w tym poddasze użyt
kowe (w przestrzeni poddasza może być tyl
ko jedna kondygnacja użytkowa);

b) maksymalna wysokość zabudowy liczona
od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy
nie może przekraczać lO m. — o ile ustalenia
szczegółowe dla poszczególnych terenów
nie stanowią inaczej;

c) nie dopuszcza się wejść do budynku usytu
owanych powyżej O,6m od poziomu gruntu;

d) wysokość nowo realizowanych i przebudo
wywanych budynków mieszkalnych zhar
monizowana z wysokością budynków w
dobrym stanie technicznym znajdujących
się na działkach sąsiednich.

dachy

a) dachy spadziste przebudowywanych, roz
budowywanych i nowych budynków po
winny być symetryczne (dwie połacie od ka
lenicy pod tym samym kątem i tej samej
długości bez przesuwania jednej z nich w
pionie lub poziomie);

b) kąty nachylenia połaci mają się mieścić w
przedziale od 30 do 45°;
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c) zakazuje się sprowadzania połaci dacho
wych do poziomu terenu, maksymalna od
leglość dolnej krawędzi okapu nie może
przekraczać 5,Om od poziomu terenu oraz
zakazuje się stosowania stropodachów, da
chów mansardowych;

ci) zakazuje się stosowania pokryć dachowych
z płyt falistych, a także stosowania różno
rodnych pokryć dachowych w obrębie jed
nej dziatki;

e) materiałami preferowanymi pokryć dacho
wych są: dachówka ceramiczna, blachy sto
powe w kolorach naturalnych i powlekane
w kolorystyce jak opisana w punkcie kolory;

f) dopuszcza się pokrycia dachowe nawiązują
ce do tradycyjnych związanych z krajobra
zem Mazowsza (np. gont, strzecha).

elewacje

a) elewacja w pierzei ulicy powinna być rów
noległa do osi tej ulicy, wniosek o odstęp
stwo powinien być uzasadniony (np. ko
niecznością ochrony wartościowego drze
wostanu lub rzeźby terenu) oraz wyczerpu
jąco udokumentowany;

b) zakazuje się stosowania więcej niż 3 róż
nych materiałów wykończenia elewacji za
wyjątkiem drobnych detali architektonicz
nych.

garaże

a) zakazuje się lokalizowania garaży w pozio
mie piwnic;

b) zakazuje się stosowania garaży prefabryko
wanych, w tym garaży z blachy falistej,
tymczasowych zadaszeń i wiat.

ogrodzenia działek

a) ustala się stosowanie ogrodzeń ażurowych
— minimum 50% prześwitu;

b) wysokość ogrodzeń w pierzei ulicy, nie
większa niż 1,8m, bez podmurówki lub na
podmurówce o maksymalnej wysokości
0,6m;

c) ogrodzenia w pierzei ulic muszą być zhar
monizowane pod względem użytych rodza
j6w materiałów oraz użytych elementów
konstrukcyjnych i kolorystyki;

d) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych i
prefabrykowanych betonowych;

e) linia ogrodzeń nie może wykraczać poza
ustalone w planie linie rozgraniczające.

kolory

a) zakazuje się stosowania pokryć dachowych i
elewacji w jaskrawych kolorach - niebie
skim, żółtym, pomarańczowym, różowym,
fioletowym, zielonym i czerwonym (ustale
nie nie dotyczy dachówki ceramicznej oraz
mat. naturalnych używanych do krycia da
chów);

b) zakazuje się stosowania jaskrawej kolory
styki ogrodzeń; ogrodzenia zharmonizowa
ne w kolorach z elewacją budynku.

4) Ustała się zasadę stopniowej eliminacji z ob
szaru objętego planem zabudowy prowizo
rycznej i tymczasowej z zakazem realizacji no
wej zabudowy o takim charakterze;

5) Ustała się, że na jednej działce mogą być zloka
lizowane maksymalnie trzy budynki: 1 bud.
mieszkalny, I gospodarczy, 1 usługowy;

6) Wniosek o pozwolenie na budowę należy uzu
pełnić o dokumentację fotograficzną potwier
dzającą dotrzymanie ustalonych standardów
oraz zharmonizowanie obiektu z istniejącym
sąsiedztwem (dla działek w sąsiedztwie obiek
tów w złym stanie technicznym, tymczasowych
lub nie zgodnych z ustaleniami niniejszego
planu, w/w dokumentacja posłuży do uzasad
nienia odstępstwa od wymogu zharmonizowa
nia z otoczeniem);

7) Zabrania się umieszczania reklam i znaków
informacyjnych na drzewach, obiektach wypo
sażenia ulic, oraz urządzeniach technicznych.
Dopuszcza się reklamy na elewacjach budyn
ków usytuowane w sposób niezakłócający
kompozycji architektonicznej elewacji. Właści
ciel reklamy lub znaku informacyjnego zobo
wiązany jest do jego utrzymywania w dobrym
stanie.

10,

W obszarze działania planu obowiązują następu
jące zasady podziału na działki budowlane:

1) Podział działki uznaje się za zgodny z planem,
jeżeli wielkość nowych działek, nie jest
sprzeczna z odpowiednimi przepisami odno
śnie nowotworzonych działek, zawartymi w
rozdziale III dla poszczególnych terenów i
uwzględnia wydzielenie terenu dla potrzeb
komunikacyjnych. Nie dopuszcza się takich
podziałów, których konsekwencją jest koniecz
ność urządzania zjazdów z drogi 1 KGp I 2KZ;

2) Działki budowlane, powstałe w wyniku wtór
nego podziału lub scalenia działek istniejących
muszą mieć zapewnioną obsługę komunika
cyjną kołową, zgodną z ustaleniami planu oraz
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przepisami dotyczącymi gospodarki nierucho
mościami i warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa
n je.

3) W jednostkach oznaczonych symbolem MN. U
na większych niż normatywne dziatkach, do-
puszcza się lokalizację usług publicznych i so
cjalnych m.in. szkoła, przychodnia zdrowia,
bank;

4) W przypadku braku bezpośredniego dostępu
do drogi publicznej, podział wtórny lub scale
nie, jest możliwe jedynie dla terenów zabudo
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, pod warun
kiem wskazania i wydzielenia terenu dla po
trzeb skomunikowania działek z drogą pu
bliczną;

5) Jako standardową, przeznaczoną pod zabudo
wę uznaje się działkę:

a) o powierzchni nie mniejszej niż 1500m2 dla
terenu C4MN,U oraz dla pozostałego terenu
nie mniejszej niż 2000m2,

b) której krótszy wymiar wynosi min. 25,Om
zgodnie z ustaleniami szczególowymi planu
dla poszczególnych terenów;

c) warunkowo, w sytuacji gdy podział na
dziatki normatywne jest niemożliwy, za
działkę budowlaną można uznać działkę o
powierzchni do 10% mniejszej od wymaga
nej, posiadającą dostęp do drogi publicznej;

d) plan adaptuje istniejące w dniu wejścia w
życie ustaleń planu wyodrębnione dziatki
oraz adaptuje dziatki powstałe w wyniku
wydzielenia dróg wyznaczonych na rysunku
planu, dając możliwość ich zagospodaro
wania nawet wówczas, gdy nie spelniają
określonej w planie minimalnej powierzch
ni. Możliwość lokalizacji zabudowy miesz
kaniowej na tych działkach musi spełniać
wymogi wynikające z przepisów odrębnych
oraz z przepisów szczegółowych dla po
szczególnych terenów określonych w roz
dziale III niniejszej uchwały.

6) Na obszarze planu nie zachodzi potrzeba wy
znaczenia obszarów, na których ustała się
obowiązek scalenia z urzędu.

11.

W obszarze działania planu obowiązują następu
jące zasady w zakresie ochrony środowiska przy
rodniczego:

a) realizowania przedsięwzięć mogących zna
cząco oddziaływać na środowisko, z wyjąt
kiem inwestycji infrastrukturalnych;

b) wprowadzania nie oczyszczonych ścieków
do ziemi i wód powierzchniowych;

c) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz
prowadzenia działalności usiugowej mogą
cej powodować emisję do powietrza zanie
czyszczeń o charakterze odorowym;

d) wytwarzania odpadów, które ze względu na
pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i
inne właściwości mogą stanowić zagrożenie
dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska;

e) wprowadzania do powietrza atmosferycz
nego zanieczyszczeń w ilościach powodują
cych przekroczenia norm dopuszczalnych
stężeń;

f) lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały
pobyt łudzi w granicach stref uciążliwości
od linii elektroenergetycznych średniego i
wysokiego napięcia, oznaczonych na rysun
ku planu. Inne budynki mogą być lokalizo
wane w granicach strefy na warunkach
określonych w przepisach odrębnych;

g) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielo
rodzinnej.

2) Na obszarze objętym planem z wyłączeniem
jednostek C5MN,U, D2MN,U, D3MN,U obowią
zują następujące zakazy, nakazy i ograniczenia:

a) zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż
25m od granicy lasu;

b) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej działki budowlanej - 70%;

c) maksymalna ochrona terenów zieleni,
zwłaszcza istniejącego drzewostanu i za
drzewień, spelniających funkcje ekologiczne
oraz maksymalne nasycanie terenów ziele
nią, w przypadku niezbędnej wycinki drzew,
wprowadzanie nasadzeń rekompensujących
ubytki w drzewostanie istniejącym;

d) maksymalna ochrona naturalnej rzeźby te
renu, oczek wodnych i istniejącej zieleni ro
dzimej;

e) zagospodarowanie wód opadowych w gra
nicach działek własnych przez odprowadze
nie do gruntu;

f) zakaz wprowadzania do powietrza atmosfe
rycznego zanieczyszczeń w ilościach powo
dujących przekroczenia norm dopuszczal
nych stężeń;
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1) W całym obszarze planu zakazuje się:



Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 97

g) selekcja i gromadzenie odpadów na pose
sjach w urządzeniach przystosowanych do
ich gromadzenia, ich odbiór i usuwanie
zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym
w gospodarce komunalnej gminy.

3) Realizacja planu winna być zgodna z zasadami
ochrony i zagospodarowania terenu wchodzą
cego w obręb Warszawskiego Obszaru Chro
nionego Krajobrazu zawartymi w rozporządze
niu Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego
2007r. (Dz,U. z 2007r. Nr 42, poz. 870) i rozpo
rządzenia w sprawie utworzenia rezerwatu
„Las Kabacki” oraz z zasadami ochrony obo
wiązującymi w strefach ochrony uzdrowisko
wej ustanowionej wg przepisów odrębnych;

4) W zakresie ogrzewania lokalnego plan ustała
ogrzewanie budynków jedynie ze źródeł bez
piecznych ekologicznie;

5) Ograniczenie ponadnormatywnego wpływu
związanego z działalnością usługową do tere
nu, do którego jednostka organizacyjna posia
da tytuł prawny, dotyczy każdego rodzaju
usług, niezależnie od lokalizowania w sąsiedz
twie funkcji mieszkaniowej.

12.

W zakresie zagospodarowania i użytkowania
przestrzeni na całym obszarze objętym planem
ustała się:

1) obowiązek:

a) zagospodarowania terenu i kształtowania
zabudowy w sposób umożliwiający bezkoli
zyjne korzystanie osobom niepelnospraw
nym z przestrzeni i obiektów o charakterze
publicznym, ogólnodostępnym;

b) lokalizowanie miejsc parkingowych i posto
jowych w granicach nieruchomości obję
tych inwestycją — minimum 2 miejsca par
kingowe na działkach zabudowy mieszka
niowej i minimum 3 miejsca na każde
10Dm2 powierzchni użytkowej obiektów
usługowych; w uzasadnionych przypadkach
plan dopuszcza lokalizację dodatkowych
miejsc parkingowych w liniach rozgranicza
jących ulic po uzyskaniu zgody zarządcy
drogi;

2) na terenach przewidywanych do zabudowy o
przeznaczeniu podstawowym mieszkaniowym
oraz na terenach do zabudowy o funkcji uży
teczności publicznej należy przewidzieć sto
sowne przedsięwzięcia w zakresie obrony cy
wilnej.

Rozdział lii
Przepisy szczegółowe

dla poszczególnych terenów

13.

Dla jednostki A plan ustała:

oznaczenie terenu: Al MN

- przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wolnostojąca z dopuszczeniem towarzyszą
cych usług nieuciążliwych zgodnie ze stan
dardami jak w 3 pkt 22;

- charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością
modernizacji i rozbudowy;

- adaptacja istniejących podziałów;

- realizacja nowych podziałów;

- realizacja nowej zabudowy;

- warunki urbanistyczne:

- minimalna powierzchnia nowych działek po
podziale 2000m2;

- minimalna szerokość frontu nowych działek
po podziało 3Dm;

- minimalna powierzchnia biologicznie czyn
na działek — 70%;

- nieprzekraczalna linia zabudowy — 25m od
granicy Lasu Kabackiego i 1Dm od linii roz
graniczającej drogi 3KL;

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 10,Om licząc od poziomu terenu do naj
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem
terenu;

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
10,Om licząc od poziomu terenu do najwyż
szego punktu dachu budynku;

- usługi powinny być zlokalizowane w bryle
budynku mieszkalnego, usługi wolnostojące
dopuszczone są jedynie w strefie 3Dm
wzdłuż drogi 3KL;

- architektura:

- zgodnie ze standardami określonymi w 9
pkt 3.
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- warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- działalność usługowa nie może oddziaływać
na tereny poza granicą działki w obiektach
wolnostojących lub poza granicę lokalu;

- zakaz urządzania wjazdów na działki od
strony granicy Lasu Kabackiego;

- zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i beto
nowych;

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów ele
wacji i połaci dachowych dla obiektów mo
dernizowanych i nowych.

oznaczenie terenu: A2 MN

- przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wolnostojąca z dopuszczeniem towarzyszą
cych usług nieuciążliwych;

- charakter działań:

- realizacja nowej zabudowy zgodnie ze stan
dardami jak w 9 pkt 3;

- proponowane scalenie i wtórny podział na
działki zgodne z określonymi warunkami
urbanistycznymi jak w 10;

- warunki urbanistyczne:

- zgodnie z ustaleniami zawartymi w 10
pkt 5a;

- minimalna powierzchnia biologicznie dzia
tek - 70%;

- nieprzekraczalna linia zabudowy - 25m od
granicy Lasu Kabackiego i lOm od linii roz
graniczającej drogi 3KL;

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 10,Om licząc od poziomu terenu do naj
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem
terenu;

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
10,Om licząc od poziomu terenu do najwyż
szego punktu dachu budynku;

- usługi nieuciążliwe powinny być zlokalizo
wane w bryle budynku mieszkalnego, usługi
wolnostojące dopuszczone są jedynie w
strefie 30m wzdluż drogi 3KL;

- architektura:

- zgodnie z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami.

- warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- działalność usługowa nie może oddziaływać
na tereny poza granicą działki w obiektach
wolnostojących lub poza granicę lokalu;

- zakaz urządzania wjazdów na działki od
strony Lasu Kabackiego;

- zakaz zabudowy i jakiegokolwiek nienatu
ralnego zainwestowania w wyznaczonym
obszarze ciągu ekologicznego z wyjątkiem
ogrodzeń opisanych w 3 pkt 4;

- zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i beto
nowych oraz jaskrawych kolorów.

oznaczenie terenu: A3 KS1, UT,

- przeznaczenie podstawowe:

- teren parkingu dla obsługi turystów.

- dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- obsługa turystów z zastosowaniem funkcji
zgodnych z przepisami szczegółowymi i od
rębnymi dotyczącymi tego terenu (np.:
punkt informacji turystycznej, wypożyczal
nia rowerów, itp. oraz sanitariaty z dopusz
czeniem przenośnych).

- charakter działań:

- realizacja nawierzchni miejsc parkingowych
i manewrowych;

- realizacja obiektu obsługi turystów.

- warunki urbanistyczne:

- obsługa komunikacyjna od drogi 9KD;

- nieprzekraczalna wysokość obiektu obsługi
turystów - jedna kondygnacja naziemna;

- nieprzekraczalna ilość miejsc parkingowych
- 50.

- architektura:

- w nawiązaniu do istniejącego krajobrazu;

- zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami.

- warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- realizacja zieleni izolacyjnej i ochrona istnie
jącej zieleni;

- zakaz stosowania jaskrawych barw dla reali
zowanych obiektów;

- nakaz urządzenia zieleni izolacyjnej;

- dopuszczenie nawierzchni trawiastych na
terenie przeznaczonym do parkowania sa
mochodów;

—18900-- Poz.2710
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- zasięg wpływu działalności usługowej nie
może wykraczać poza granice terenu par
kingu.

oznaczenie terenu: A4 MN

- przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wol nostojąca;

- dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- usługi nieuciążliwe wbudowane w obiekt
mieszkalny;

- charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz
czeniem modernizacji i rozbudowy;

- adaptacja istniejących podziałów;

- realizacja nowej zabudowy na nowych i nie-
zabudowanych działkach;

- warunki urbanistyczne:

- powierzchnia nowych działek po podziale
zgodniez ustaleniami 10;

- minimalna szerokość frontu nowych działek
30m;

- minimalna powierzchnia biologicznie czyn
na działek -70%;

- obsługa komunikacyjna - drogami 3KL, 9KD
oraz 15CPJ;

- nieprzekraczalna linia zabudowy - 25m od
granicy Lasu Kabackiego;

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 10,Om licząc od poziomu terenu do naj
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem
terenu;

- architektura:

- w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i kra-
10 brazu;

- zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

- dachy dwu- lub wiełospadowe ceramiczne
łub blaszane, zharmonizowane z sąsiedz
twem;

- warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- maksymalna ochrona istniejącej zieleni, po
stulowane stosowanie roślinności rodzimej
w pasie 50 m od granicy rezerwatu;

- zakaz realizacji wolnostojącej zabudowy
usługowej;

- zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i betono
wych;

- zakaz stosowania jaskrawych barw elewacji
i połaci dachowych.

oznaczenie terenu: AS ZD

- przeznaczenie podstawowe:

- teren istniejących ogrodów działkowych
P.O.D. „Kabaty”;

- warunki urbanistyczne:

- obsługa komunikacyjna od drogi 3KL;

- charakter działań:

- adaptacja zagospodarowania ogrodów
działkowych P.O.D. „Kabaty” z dopuszcze
niem form niewymagających pozwolenia na
budowę zgodnie z prawem budowlanym;

- modernizacja ogrodzenia od strony Lasu
Kabackiego;

- warunki ochrony, nakazy, zakazy:

- maksymalna ochrona istniejącej zieleni;

- nakaz dostosowania obiektów kubaturo
wych i urządzeń do obowiązujących norm,
w tym określonych w statucie P.O.D.;

- zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i
usługowej.

oznaczenie terenu: A6 MN

- przeznaczenie podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wołnostojąca;

- dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

- towarzyszące usługi nieuciążliwe w tym dla
obsługi turystów wbudowane w obiekt
mieszkalny;

- charakter działań:

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopusz
czeniem modernizacji i rozbudowy;

- realizacja nowych podziałów (w tym działki
nr 28/1, po podziale minimalna powierzch
nia 1500 m2);

- realizacja nowej zabudowy (w tym na dział
ce nr 31 I 32/3);

- warunki urbanistyczne:

- obsługa komunikacyjna od dr6g 3KL, 1OKD I
11KD oraz 15CPJ prowadzonego wzdluż
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granicy gminy, częściowo po terenie obstu- — charakter działań:
giwanych dziatek;

— realizacja nowych podziałów, postulowane
- minimalna powierzchnia nowych dziatek po podziały zgodne z rysunkiem planu,

podziale wg ustaleń 10 pkt 5;
— realizacja nowej zabudowy;

- minimalna powierzchnia biologicznie czyn
na dziatek 70%; — warunki urbanistyczne:

- minimalna szerokość dojazdów - 6m - minimalna powierzchnia dziatek zgodnie z

niach rozgraniczających; ustaleniami 10 pkt 5;

- nieprzekraczalna linia zabudowy - 25m od — minimalna szerokość frontu nowych dziatek

granicy Lasu Kabackiego; po podziale 30m;

- nieprzekraczalna wysokość zabudowy — obsługa komunikacyjna od drogi 11KD oraz

mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w 16KX (o dostępności ograniczonej do wła

tym poddasze użytkowe, nie większa jednak ścicieli przyległych dziatek) poprowadzonej

niż 10,Om licząc od poziomu terenu do naj- wzdluż ciągu pieszego;
wyższego punktu dachu budynku; rzędna

— minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem na dziatek-70%;
terenu;

— nieprzekraczalna linia zabudowy - 25m od
- usługi dopuszczalne, jedynie Jako zlokalizo- granicy Lasu Kabackiego;

wane w bryle budynku mieszkalnego;
— nieprzekraczalna wysokość zabudowy

- architektura: mieszkaniowej - 2 kondygnacjo naziemne, w
- w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i kra- tym poddasze użytkowe, nie większa jednak

jobrazu; niż 10,Om licząc od poziomu terenu do naj

- zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar-
wyższego punktu dachu budynku; rzędna

darni,
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem
terenu;

- warunki ochrony, nakazy, zakazy:
— minimalna szerokość dojazdów wewnętrz

- maksymalna ochrona istniejącej zieleni w nych - 6m w liniach rozgraniczających;
tym terenu podmokłego na działce nr 34;

— architektura:
- Ęakaz zmiany istniejącego ukształtowania

terenu; — zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

- zakaz stosowania ogrodzeń pelnych i beto
nowych; — dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne

lub blaszane, w zharmonizowanych z są-
- zakaz stosowania jaskrawych barw elewacji siodztwem kolorach z wykluczeniem ja

i połaci dachowych; skrawych kolorów;

- działalność usługowa nie może oddziaływać
— ogrodzenia harmonizujące z otoczeniem w

na tereny poza granicą dziatki w obiektach pierzei ulicy z wykluczeniem ogrodzeń pel
wolnostojących lub poza granicę lokalu; nych i betonowych;

14.
— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

Dla jednostki B plan ustala:
— ochrona istniejącej zieleni;

oznaczenie terenów: Bl MN
— zakaz parkowania wzdłuż ciągu pieszego od

— przeznaczenie podstawowe: granicy Lasu Kabackiego;

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, — zakaz lokalizowania wolnostojącej zabudo

wolnostojąca; wy usługowej.

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: oznaczenie terenów: 82 MN

— towarzyszące usługi nieuciążliwe w tym dla — przeznaczenie podstawowe:

obsiugi turystów wbudowane w obiekt
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

mieszkalny; wolnostojąca z wykluczeniem innych rodza
jów zabudowy;
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— charakter działań:

— realizacja nowych podziałów, postulowane
podziaty zgodne z wydanymi decyzjami;

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— powierzchnia nowych działek zgodna z usta
leniami 10 pkt 5;

— minimalna szerokość frontu nowych dziatek
po podziale 30m;

— obsługa komunikacyjna od drogi 1OKD, a w
części północno-wschodniej terenu B2MN
plan dopuszcza obsługę komunikacyjną ist
niejącego zainwestowania od drogi 17KX;

— minimalna powierzchnia biologicznie czyn
na działek- 70%;

— nieprzekraczalna linia zabudowy - 25m od
granicy Lasu Kebackiego;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 10,Om licząc od poziomu terenu do naj
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem
terenu;

— postulowane podzialy działek zgodne z ry
sunkiem planu;

— minimalna szerokość dojazdów wewnętrz
nych - Sm w liniach rozgraniczających;

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne
lub blaszane, w zharmonizowanych z są
siedztwem kolorach (z wykluczeniem ja
skrawych kolorów);

— ogrodzenia jednorodne z zastosowaniem
materialów harmonizujących z otoczeniem
(z wykluczeniem ogrodzeń pełnych i beto
nowych);

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona istniejącej zieleni;

zakaz parkowania wzdłuż ciągu pieszego od
granicy Lasu Kabackiego;

— zakaz zabudowy w pasie terenu - 25m od
krawędzi lasu;

— zakaz zabudowy i jakiegokolwiek nienatu
ralnego zainwestowania w wyznaczonym
obszarze ciągu ekologicznego;

— zakaz naruszania istniejącego ukształtowa
nia terenu i zieleni w obszarze wyznaczone
go w planie ciągu ekologicznego z wyjąt
kiem ogrodzeń opisanych w 3 pkt 4;

— zakaz lokalizowania zabudowy usługowej.

oznaczenie terenów: B2a MN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wal nostojąca;

dopuszczalne przeznaczenie uzupelniające:

— towarzyszące usługi nieuciążliwe wbudo
wane w obiekt mieszkalny;

— charakter działań:

— realizacja nowych podziałów;

— realizacja nowej i adaptacja istniejącej za
budowy;

— warunki urbanistyczne:

— powierzchnia nowych dzialek zgodna z usta
leniami 10 pkt 5;

— minimalna szerokość frontu nowych działek
po podziale 30m;

— obsługa komunikacyjna od drogi 1OKD, 4KL
i 5KL, a w części północnej terenu plan do-
puszcza obslugę komunikacyjną istniejące
go i projektowanego zainwestowania od
drogi 17KX;

— minimalna powierzchnia biologicznie czyn
na dzialek - 70%;

— nieprzekraczalna linia zabudowy - 25m od
granicy Lasu Kabackiego;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 10,Om licząc od poziomu terenu do naj
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem
terenu;

— minimalna szerokość dojazdów wewnętrz
nych - 6m w liniach rozgraniczających.

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

—18903— Poz. 2710
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— dachy dwu- lub wielospadowe ceramiczne
lub blaszane, w zharmonizowanych z są
siedztwem kolorach (z wykluczeniem ja
skrawych kolorów);

— ogrodzenia jednorodne z zastosowaniem
materiałów harmonizujących z otoczeniem
(z wykluczeniem ogrodzeń pelnych i beto
nowych);

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona istniejącej zieleni;

— zakaz lokalizowania miejsc parkingowych
wzdłuż drogi 17KX od granicy Lasu Kabac
kiego;

— zakaz lokalizowania wolnostojącej zabudo
wy usługowej;

— zakaz zabudowy przeznaczonej na staly po
byt ludzi w pasie terenu szerokości 40m
(20m po obu stronach linii) wzdłuż napo
wietrznej linii elektroenergetycznej wyso
kiego napięcia 110kV, Zgodna z obowiązu
jącymi przepisami i normami zmiana prze
biegu lub sposobu poprowadzenia linii po
woduje odstąpienie od zakazu zabudowy
bez potrzeby zmiany ustaleń planu zgodnie
z ustaleniami w 21 pkt 1, ppkt 2.

oznaczenie terenu: B3 U,KS2

przeznaczenie podstawowe:

— tereny usług nieuciążliwych z zielenią towa
rzyszącą;

— tereny obsługi komunikacji;

— charakter działań:

— scalanie i wtórny podział;

— realizacja usług i zieleni;

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia dzialek -2000m2;

— obsługa komunikacyjna od dróg 4KL
i ul. Głowackiego (do czasu realizacji trasy
1KGp), po realizacji „IKGp - sięgaczem”
18 KX;

— minimalna powierzchnia biologicznie czyn
na działek - 70%;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
10,Om licząc od poziomu terenu do najwyż
szego punktu dachu budynku; rzędna parte
ru nie więcej niż 0,6m nad poziomem tere
nu;

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— dachy budynków gospodarczych i garażo
wych zharmonizowane kształtem i użytym
materiałem z budynkiem glównym;

— ogrodzenia jednorodne z zastosowaniem
materiałów harmonizujących z otoczeniem
(z wykluczeniem ogrodzeń polnych i beto
nowych);

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— wzbogacenie istniejącej zieleni;

oznaczenie terenu: B4 ZP

— przeznaczenie podstawowe:

— teren urządzonej zieleni komponowanej;

— charakter działań:

— realizacja zieleni komponowanej wraz z
urządzeniami terenowymi i malą architektu

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— maksymalna ochrona i nakaz zachowania
istniejącego drzewostanu i ukształtowania
terenu;

— zalecenie uzupełnienia zieleni wysokiej;

— zakaz wprowadzania innych funkcji na tere
nie oznaczonym symbolem ZP;

— zakaz zabudowy.

oznaczenie terenu: B5 MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca i usługi nieuciążliwe;

— dopuszczalno przeznaczenie uzupełniające:

— tereny usług nieuciążliwych w tym komer
cyjnych oraz usług z zielenią towarzyszącą
dla obsługi turystów;

— charakter działań:

— realizacja nowej zabudowy;

— realizacja zieleni;

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia dziatek - 2000m2;

— obsługa komunikacyjna od drogi 4KL ze
zjazdem w miejscu wyznaczonym na planie;
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— minimalna powierzchnia biologicznie czyn
na działek - 70%;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu
gowej i mieszkaniowej - 3 kondygnacje na
ziemne, w tym poddasze użytkowe, nie
większa jednak niż 10,Om licząc od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu bu
dynku; rzędna parteru nie więcej niż 0,6m
nad poziomem terenu;

— obowiązek zapewnienia miejsc parkingo
wych dla obsługi użytkowników usług na te
renie własnej działki;

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— wzbogacenie istniejącej zieleni;

— zakaz stosowania jaskrawych kolorów ele
wacji i połaci dachowych;

— zakaz zabudowy przeznaczonej na stały po
byt ludzi w pasie szerokości

— 40m wzdłuż napowietrznej linii elektroener
getycznej wysokiego napięcia 110kV. Zmia
na przebiegu linii powoduje odstąpienie od
zakazu bez potrzeby zmiany ustaleń planu
zgodnie z ustaleniami w 21 pkt 1 ppkt 2.

oznaczenie terenów: B6 MN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

towarzyszące usługi nieuciążliwe wbudo
wane w obiekt mieszkalny;

— charakter działań:

— realizacja nowych podziałów;

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia nowych działek -

2000m2;

— minimalna szerokość frontu nowych działek
po podziale 30m;

— obsługa komunikacyjna od drogi 1OKD i
3KL;

— nieprzekraczalna linia zabudowy-bm od li
nii rozgraniczającej ulicy 3KL i 5m od ulicy
1OKD;

— minimalna powierzchnia biologicznie czyn
na - 70% działki;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 10,Om licząc od poziomu terenu do naj
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem
terenu;

— minimalna szerokość dojazdów wewnętrz
nych - 6m w liniach rozgraniczających;

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne
lub blaszane, w zharmonizowanych z są
siedztwem kolorach (z wykluczeniem ja
skrawych kolorów);

— ogrodzenia jednorodne z zastosowaniem
materiałów harmonizujących z otoczeniem
(z wykluczeniem ogrodzeń pełnych i beto
nowych);

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona istniejącej zieleni, w tym zadrze
wień;

— zakaz urządzania zjazdów z drogi 3KL poza
wyznaczonymi;

— zakaz zabudowy i jakiegokolwiek zainwe
stowania, w wyznaczonym obszarze ciągu
ekologicznego z wyjątkiem ogrodzeń opisa
nych w 3 pkt 4;

oznaczenie terenów: B7 MN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wolnostojąca;

— dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

— towarzyszące usługi nieuciążliwe wbudo
wane w obiekt mieszkalny;

— charakter działań:

— realizacja nowych podziałów;

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia nowych działek -

2000m2;

— minimalna szerokość frontu nowych działek
po podziale 30m;
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— obsługa komunikacyjna od drogi 1OKD i
3KL;

— nieprzekraczalna linia zabudowy-lOm od li
nii rozgraniczającej ulicy 3KL i 5m od bKO;

— minimalna powierzchnia biologicznie czyn
na - 70% dziatki;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 2,0 kondygnacje naziemne,
w tym poddasze użytkowe, nie większa jed
nak niż 10,Om licząc od poziomu terenu do
najwyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem
terenu;

— minimalna szerokość dojazdów wewnętrz
nych - 6m w liniach rozgraniczających.

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne
lub blaszane, w zharmonizowanych z są
siedztwem kolorach — z wykluczeniem ja
skrawych kolorów;

— ogrodzenia jednorodne z zastosowaniem
materiałów harmonizujących z otoczeniem
— z wykluczeniem ogrodzeń pełnych i beto
nowych.

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona istniejącej zieleni, w tym zadrze
wień;

— zakaz zabudowy i jakiegokolwiek zainwe
stowania w wyznaczonym obszarze ciągu
ekologicznego z wyjątkiem ogrodzeń opisa
nych w 3 pkt 4;

— zakaz urządzania zjazdów z drogi 3KL poza
zjazdami wyznaczonymi na rysunku planu.

15.

Dla jednostki C plan ustala:

oznaczenie terenów: Cl MN, U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

— zabudowa usługowa — usługi nieuciążliwe
jak w ustaleniach 3 pkt 25;

— charakter działań:

— realizacja nowych podziałów;

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia nowych działek -

2000m2;

— minimalna szerokość frontu nowych dziatek
po podziale 25m;

— obsługa komunikacyjna od istniejącej na te
renie dzielnicy Ursynów ul. Prawdziwka
szer. bOm w liniach rozgraniczających, drogi
6KL i 2KZ w wyznaczonym miejscu;

— nieprzekraczalna linia zabudowy mieszka
niowej od linii rozgraniczającej ulicy 2KZ -

15m (zgodnie z rysunkiem planu) i 5m od
ulicy 6KL;

— minimalna biologicznie czynna powierzch
nia dziatki - 70%;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż l0,Om licząc od poziomu terenu do naj
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem
terenu;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
10,Om licząc od poziomu terenu do najwyż
szego punktu dachu budynku;

— minimalna szerokość dojazdów wewnętrz
nych - 8m w liniach rozgraniczających;

— dopuszcza się nieuciążliwe usługi wbudo
wane i towarzyszące zabudowie mieszka
niowej;

— postulowane wydzielenie terenu przestrzeni
publicznej z komercyjnymi usługami infra
struktury społecznej;

— architektura:

zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne
lub blaszane w zharmonizowanych kolorach
na poszczególnych terenach - z wyklucze
niem jaskrawych kolorów;

— ogrodzenia jednorodne z zastosowaniem
materiałów harmonizujących z otoczeniem
(z wykluczeniem ogrodzeń pełnych i beto
nowych).

— realizacja nowej zabudowy;
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— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona istniejącej zieleni;

— zakaz podziałów powodujących konieczność
urządzania zjazdów z ulicy 2KZ.

oznaczenie terenów: C2 MN, U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

— zabudowa usługowa - usługi nieuciążliwe
zgodniez 3pkt22;

— charakter działań:

— scalanie i realizacja nowych podziałów;

— realizacja nowej zabudowy — zalecana w
formie zorganizowanej działalności inwe
stycyjnej.

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia nowych działek -

2000m2;

— minimalna szerokość frontu nowych działek
po podziale 30m;

— obsługa komunikacyjna od dróg 5KL i 2KZ
ze zjazdem w wyznaczonym miejscu;

— nieprzekraczalna linia zabudowy mieszka
niowej od linii rozgraniczającej ulicy 2KZ -

20m (zgodnie z rysunkiem planu) i 5m od
ulicy 5KL;

— minimalna biologicznie czynna powierzch
nia działki - 70%;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż 10,Om licząc od poziomu terenu do naj
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż O,6m nad poziomem
terenu;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy uslu
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
10,Om licząc od poziomu terenu do najwyż
szego punktu dachu budynku;

— minimalna szerokość dojazdów wewnętrz
nych - 8m w liniach rozgraniczających;

— dopuszcza się nieuciążliwe usługi wbudo
wane i towarzyszące zabudowie mieszka
niowej;

— postulowane wydzielenie terenu przestrzeni
publicznej z komercyjnymi usługami infra
struktury społecznej.

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— dachy dwu - lub wiełospadowe ceramiczne
lub blaszane, w zharmonizowanych z są
siedztwem kolorach (z wykluczeniem ja
skrawych kolorów);

— ogrodzenia jednorodne z zastosowaniem
materiałów harmonizujących z otoczeniem
Cz wykluczeniem ogrodzeń pełnych i beto
nowych);

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— zakaz podziałów powodujących konieczność
urządzania zjazdów z ulicy 2KZ.

oznaczenie terenów: C3 MN

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

— charakter działań:

— realizacja nowej zabudowy;

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia nowych działek -

2000m2;

— minimalna szerokość frontu nowych działek
po podziale 50m;

— obsługa komunikacyjna od istniejącej drogi
wewnętrznej;

— nieprzekraczalna linia zabudowy - 20m od
drogi 2KZ i 5m od drogi 5 KL;

— minimalna biologicznie czynna powierzch
nia działki - 70%;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż lOm licząc od poziomu terenu do naj
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem
terenu;

— dopuszcza się nieuciążliwe usługi wbudo
wane w zabudowie mieszkaniowej;

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne
lub blaszane, w zharmonizowanych z są
siedztwem kolorach Cz wykluczeniem ja
skrawych kolorów);

—18907— Poz. 2710
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— ogrodzenia jednorodne z zastosowaniem
materiałów harmonizujących z otoczeniem
(z wykluczeniem ogrodzeń pełnych i beto
nowych);

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona istniejącej zieleni;

— zakaz urządzania zjazdów z ulicy 2KZ.

oznaczenie terenu: C4 MN, U

— przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
usługi nieuciążliwe;

— przeznaczenie uzupełniające:

— teren usług z zielenią towarzyszącą;

— charakter działań:

— realizacja nowej zabudowy;

— realizacja usług z zielenią towarzyszącą W

30m strefie koncentracji usług zgodnie z 3
pkt 20;

— zabezpieczenie terenów (wzdłuż odcinka
drogi 2KZ) na realizację węzła — przejazd
nad torami bocznicy kolejowej oraz „trasą
mostową” 1KGp;

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia nowych dziatek -

1 500m2;

— obsługa komunikacyjna od istniejącej drogi
wewnętrznej;

— minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna - 70%;

— nieprzekraczalna linia zabudowy - lOm od
bocznicy 21 KK, od drogi 2KZ według ry
sunku planu;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu
gowej i mieszkaniowej - 2 kondygnacje na
ziemne, w tym poddasze użytkowo, nie
większa jednak niż lOm licząc od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu bu
dynku; rzędna parteru nie więcej niż 0,6m
nad poziomem terenu;

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne
lub blaszane, w zharmonizowanych kolo
rach na poszczególnych terenach (z wyklu
czeniem jaskrawych kolorów);

— ogrodzenia jednorodne z zastosowaniem
materiałów harmonizujących z otoczeniem
(z wykluczeniem ogrodzeń pełnych i beto
nowych);

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— maksymalna ochrona istniejącej zieleni;

- nakaz urządzenia zieleni towarzyszącej
usługom;

oznaczenie terenu: C5 MN. U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
usługi nieuciążliwe;

— przeznaczenie uzupełniające:

— teren usług z zielenią towarzyszącą;

— charakter działań:

— realizacja nowej zabudowy;

— realizacja usług z zielenią towarzyszącą w
30m strefie koncentracji usług zgodnie z 3
pkt 20;

— warunki urbanistyczne:

minimalna powierzchnia nowych działek -

2000m2;

— minimalna szerokość frontu działki 30m;

— obstuga komunikacyjna od drogi 12KD;

— minimalna powierzchnia biologicznie czyn
na działki -70%;

— nieprzekraczalna linia zabudowy — lm od
bocznicy 21KK;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż lOm licząc od poziomu terenu do naj
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem
terenu;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
10,Om licząc od poziomu terenu do najwyż
szego punktu dachu budynku;

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne
lub blaszane, w zharmonizowanych kolo-
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rach na poszczególnych terenach (z wyklu
czeniem jaskrawych kolorów);

— ogrodzenia jednorodne z wykluczeniem
pełnych i betonowych;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— maksymalna ochrona istniejącej zieleni;

— nakaz urządzenia zieleni towarzyszącej
usługom;

16.

Dla jednostki D plan ustała:

oznaczenie terenów: Dl MN. U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

— zabudowa usługowa — nieuciążliwe usługi
podstawowe i komercyjne z zielenią towa
rzyszącą w 30m strefie koncentracji usług —

zgodnie z 3 pkt 20;

— charakter działań:

— realizacja nowych podziałów;

— realizacja nowej zabudowy usługowej w
strefie koncentracji usług jak w 3 pkt 20;

— realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej
od drogi 13KD i 19KX;

— realizacja zieleni izolacyjnej zgodnie z rys.
planu;

— warunki urbanistyczne:

— obsługa komunikacyjna od drogi I3KD i
19KX;

— minimalna powierzchnia nowych działek -

2000m2;

— minimalna szerokość frontu działki 25m;

— minimalna powierzchnia działki biologicznie
czynna - 70%;

— nieprzekraczalna linia zabudowy mieszka
niowej - 20m od linii rozgraniczającej drogi
1KGp i 5m od 13KD i 19KX;

— nieprzekraczalna linia zabudowy usługowej
lOm od linii rozgraniczającej drogi 1KGp i
5m od 13KD i 19KX;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w
tym poddasze użytkowe, nie większa jednak
niż lOm licząc od poziomu terenu do naj
wyższego punktu dachu budynku; rzędna
parteru nie więcej niż 0,6m nad poziomem
terenu;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy usłu
gowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie większa jednak niż
lOm licząc od poziomu terenu do najwyż
szego punktu dachu budynku; rzędna parte
ru nie więcej niż 0,6m nad poziomem tere
nu;

— minimalna szerokość dojazdów wewnętrz
nych - 8m w liniach rozgraniczających;

— poza strefą koncentracji usług plan dopusz
cza jedynie nieuciążliwe usługi wbudowane;

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne
lub blaszane z wykluczeniem kolorów ja
skrawych;

— ogrodzenia jednorodne z wykluczeniem
pełnych i betonowych;

— warunki ochrony, nakazy, zakazy:

— ochrona istniejącej zieleni;

— zakaz bezpośrednich zjazdów oraz włączeń
dróg wewnętrznych do drogi 1KGp;

— zakaz podziałów powodujących konieczność
urządzania zjazdówz ulicy 1KGp;

— obowiązek urządzenia zieleni izolacyjnej
wzdłuż drogi 1KGp;

oznaczenie terenu: D2 MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

— przeznaczenie uzupełniające:

— zabudowa usługowa z zielenią towarzyszącą
w 30m strefie koncentracji usiug zgodnie z
w 3 pkt 20;

— charakter działań:

— realizacja nowych podziałów;

— adaptacja istniejących podziałów wzdłuż
istniejącej drogi wewnętrznej;

— minimalna szerokość dojazdów wewnętrz
nych - 8m w liniach rozgraniczających;

— warunki urbanistyczne:

— minimalna powierzchnia nowych działek -

2000m2;

— minimalna szerokość frontu dziatki 25m;
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— minimalna powierzchnia dziatki biologicznie
czynna - 70%;

— obsługa komunikacyjna od drogi 7KL, 19KX;

— nieprzekraczalna linia zabudowy mieszka
niowej 20m od linii rozgraniczającej drogi
1KGp (zgodnie z rysunkiem planu) i 5m od
pozostałych dróg;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej i usługowej - 3 kondygnacje
naziemne, w tym poddasze użytkowe, nie
większa jednak niż lOm licząc od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu bu
dynku; rzędna parteru nie więcej niż O,6m
nad poziomem terenu;

— minimalna szerokość dojazdów wewnętrz
nych - 8m w liniach rozgraniczających;

— dopuszcza się zabudowę usługową w strefie
koncentracji usług, w pozostałych jedynie
nieuciążliwe usługi wbudowane;

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne
lub blaszane, w zharmonizowanych kolo
rach na poszczególnych terenach z wyklu
czeniem kolorów jaskrawych;

— ogrodzenia jednorodne z wykluczeniem
pełnych i betonowych;

— warunki ochrońy, nakazy, zakazy:

— ochrona istniejącej zieleni;

— zakaz bezpośrednich zjazdów z ulicy 1 KGp;

— zakaz podziałów powodujących konieczność
urządzania zjazdów oraz włączeń dróg we
wnętrznych do drogi 1KGp;

— nakaz urządzenia zieleni izolacyjnej na tere
nach wzdłuż drogi 1KGp;

oznaczenie terenu: D3 MN,U

— przeznaczenie podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

— przeznaczenie uzupelniające:

— zabudowa usługowa z zielenią towarzyszącą
w strefie koncentracji usług — 3 pkt 20;

— charakter działań:

- realizacja nowej zabudowy zalecana w for
mie zorganizowanej działalności inwesty
cyjnej;

— realizacja zieleni izolacyjnej od drogi 1KGp;

— warunki urbanistyczne:

-. minimalna powierzchnia nowych dziatek -

2000m2— zgodnie z 10 pkt 5 a, b, c;

— minimalna szerokość frontu dziatki w zabu
dowie mieszkaniowej - 30m;

— minimalna powierzchnia dziatki biologicznie
czynna - 70%;

— obsługa komunikacyjna od drogi 7KL, 2OKX;
działki przylegające do 1KGp od drogi ser
wisowej w pasie drogi 1KGp połączonej z
ulicą 2OKX;

— nieprzekraczalna linia zabudowy mieszka
niowej - 20m od linii rozgraniczającej drogi
1KGp, 15m od 2KZ, lOm od 7KL i 5m od
2OKX;

— nieprzekraczalna linia zabudowy usługowej
- lOm od linii rozgraniczającej drogi 1KGp, a
od pozostałych jak dla zabudowy mieszka
niowej;

— nieprzekraczalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej i usługowej - 3 kondygnacje
naziemne, w tym poddasze użytkowe, nie
większa jednak niż lOm licząc od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu bu
dynku; rzędna parteru nie więcej niż 0,6m
nad poziomem terenu;

— minimalna szerokość dojazdów wewnętrz
nych - Bm w liniach rozgraniczających;

— ciopuszcza się zabudowę usługową w strefie
koncentracji usług, w pozostałych jedynie
nieuciążliwe usługi wbudowane;

— zalecana realizacja zabudowy w formie zor
ganizowanej działalności inwestycyjnej;

— architektura:

— zgodna z ustalonymi w 9 pkt 3 standar
dami;

— dachy dwu - lub wielospadowe ceramiczne
lub blaszane, w zharmonizowanych kolo
rach na poszczególnych terenach (z wyklu
czeniem jaskrawych kolorów);

— ogrodzenia jednorodne z wykluczeniem
pełnych i betonowych;

— realizacja nowych podziałów;
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— warunki ochrony, nakazy, zakazy: 2) do czasu realizacji drogi, o której mowa w
pkt 1 - za pośrednictwem istniejących i

— ochrona istniejącej zieleni; projektowanych ulic.

— zakaz bezpośrednich zjazdów oraz włączeń 2. Plan ustala w stosunku do terenów ulic ozna
dróg wewnętrznych do drogi 1KGp; czonych na rysunku planu symbolem K na-

— zakaz podziałów powodujących konieczność stępującą klasyfikację funkcjonalno - tech

zjazdów z drogi 1 KGp i 2KZ. niczną:

Rozdział IV 1) Gp—ulica główna ruchu przyspieszonego,

Przepisy szczegótowe 2) Z - ulica zbiorcza,
w zakresie obsługi komunikacyjnej

3) L - ulica lokalna,
17.

4) D - ulice dojazdowe,
Plan ustala powiązania z terenami zewnętrz
nymi: 5) CPJ - ciągi pieszo-jezdne,

1) docelowo — za pośrednictwem projekto- 6) CP - ciągi piesze

wanej, wzdłuż torów kolejowych, drogi 7) X - odcinki zamknięte ulic dojazdowych -

oznaczonej symbolem 1KGp; „sięgacze” zakończone placykami manew
rowymi.

3. Dla ulic, o których mowa w ust. 2 plan ustała:

Oznaczenie Klasa ulicy / Szerokość Przekrój Ustalenia
na rysunku nazwa ulicy w liniach poprzeczny dodatkowe

planu rozgraniczających
m

1. 2. 3. 4. 5.
1KGp Gp — droga glówna ruchu 44,0-50,0 2/2 dwie jezdnie Zakaz urządzania bezpośrednich zjazdów na

przyspieszonego zgodnie z rysunkiem po 2 pasy ruchu przyiegle dziatki oraz wtaczań ewentualnych
planu +droga obslugująca dróg wewnętrznych. Wzdluż południowej

serwisowa krawędzi drogi nakaz realizacji zieleni izola
cyjnej

2 KZ Z—droga zbiorcza projek- 20,0-50,0 1/2 jednojezdniowa, Realizacja bezkolizyjnego przejazdu nad
towana zgodnie z rysunkiem dwupasowa, ze bocznicą kolejową I projektowaną drogą

planu ścieżką rowerową 1 KGp z polaczeniem z ta drogą za pomocą
oznaczoną symbo- lącznicy zlokalizowanej po południowo-
lem KR wschodniej stronie.

3 KL L—droga lokalna, odc. 10,0-12,0 1/2jednojezdniowa, Realizacja w uzgodnieniu z gminą Piosecz
przebudowany w ciągu zgodnie z rysunkiem dwupasowa no. Od granicy administracyjnej sołectwa,
istniejącej ulicy (Działko- planu na odcinku pólnocno-zachodnim do drogi
wei) SKD+KR szerokość w liniach rozgraniczają

cych 12,0 m
4KL L—projektowany odc. 10,0 1/2jednojezdniowa,

drogi lokalnej w ciągu dwupasowa
ulicy równoległej do
bocznicy PKP

5KL L —odcinek projektowanej 10,0 1/2 jednojezdniowa,
drogi lokalnej w ciągu ul. dwupasowa,
Głowackiego

6KL L— projektowana droga 12,0 1/2jednojezdniowa, Realizacja nowej drogi łączącej drogę
lokalna dwupasowa 2KZ+KR z poszerzoną ul. Prawdziwka w

dzielnicy Ursynów
7KL L— odcinek drogi dojaz- 12,0 1/2jednojezdniowa, Dojazd do dziatek projektowanego zainwe

dowej dwupasowa stowania droga z mpzp Skołimowa Pólnoc
nago

9KD D — projektowana droga 9,0 (8,0) 1/2 jadnojezdniowa Dojazd do parkingu i uslug
dojazdowa + ścieżka zmienna + ścieżka rowero- realizowany w poszerzonym ciągu istnieją-
rowerowa zgodnie z rysunkiem wa, cej drogi

planu
bKO D — projektowana droga 10,0 (9,0) 1/2 jednojezdniowa, Realizowana wg mpzp z 2000r. droga obstu

dojazdowa zmienna gująca projektowane zainwestowanie dzia
zgod nie z rysunkiem lek mieszkaniowych
planu
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11 KD D — projektowana droga 8,0 112 jednojezdnlowa, Dojazd do sięgacza” obslugującego dziatki
dojazdowa dwupasowa projektowanego zainwestowania

12KD D — projektowana droga 9,0 1/2 jednojezdniowa, Ulica dojazdowa obslugująca leżące przy
dojazdowa dwupasowa niej dziatki

13KD Droga dojazdowa 8,0 iii jednojezdnlo- Droga o symbolu planu Skolimowa Północ
we, jednopasowa nogo - 1BKD. Droga I3KD ma około 2 m

poszerzenia na teren sołectwa Kierszek
14CP Ciąg pieszy + ścieżka 3,0 Ciąg przy granicy Lasu Kabackiego

rowerowa
15CPJ Ciąg pieszo-jezdny + 6,0 Ciąg pieszo-jezdny Wydzielony w obrębie działki nr 38

ścieżka rowerowa + ścieżka rowerowa
16KX Ciąg pieszy z możliwością 6,0 Droga dojazdowa Dojazd obslugujęcy projektowane zainwe

dojazdu + ścieżka rowe- zamknieta + ścieżka stowanie realizowany jako „sięgacz” z pIc
rowa rowerowa wzdłuż cykami manewrowymi

granicy lasu
17KX Ciąg pieszy z możliwością 6,0 Droga dojazdowa Dojazd obslugujęcy projektowane i istnieję-

dojazdu t-ścieżka rowe- zamknieta + ścieżka co zainwestowanie
rawa rowerowa wzdłuż

granicy lasu
18KX Ulice dojazdowe 8,0 Ulice dojazdowe w formie „sięgaczy” 18KX I
19KX 19KX realizowanych po zamknięciu przejaz
20KX du przez bocznicę kolejową,
21 KK Teren kolejowy Ibocznica Bez zmian Bez zmian Możliwość przekształcenia na szybką linię

kolejowa) tramwajową

4. Parametry techniczne ulic powinny spełniać
wymogi określone w warunkach technicz
nych, jakim powinny odpowiadać drogi (uli
ce) i ich usytuowanie.

5. Na terenach w liniach rozgraniczających ulic,
o których mowa w ust. 2 w planie ustała się:
a) lokalizację sieci infrastruktury technicznej i

zieleni, pod warunkiem nienaruszania
wymagań określonych w przepisach cioty
czących dróg publicznych oraz uzyskania
zgody zarządcy drogi;

b) zakaz lokalizacji pozostałych, nie związa
nych z gospodarką drogową oraz potrze
bami ruchu drogowego, obiektów budow
lanych i urządzeń.

6. Ola zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżo
waniach dróg ustala się zachowanie trójką
tów widoczności zgodnie z rysunkiem planu.

7. W planie wskazuje się na konieczność
uwzględnienia ochrony terenu wokół kaplicz
ki wraz z zadrzewieniem przy opracowywaniu
projektu organizacji ruchu kołowego dla re
alizacji przebudowy ulicy Prawdziwka.

8. Ogrodzenia dzialek budowlanych i innych
nieruchomości nie mogą przekraczać wyzna
czonych linii rozgraniczających dróg (ulic).

9. Dla ścieżki rowerowej realizowanej w liniach
rozgraniczających drogi 2K2 ustała się mini
malną. szerokość 2m przy uwzględnieniu in
nych wymogów bezpieczeństwa.

10. W planie ustala się utrzymanie istniejących
tras miejskiej komunikacji autobusowej z do
stosowaniem do potrzeb i możliwości rozbu
dowywanego układu ulicznego.

11. W planie zabezpiecza się możliwość docelo
wego wykorzystania istniejącej bocznicy dla
obsługi pasażerskiej (kolejka dojazdowa łub
autobus szynowy) z przystankiem w rejonie
oznaczonym symbolem C4 MN,U.

12. Dla terenów położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie terenu kolejowego 21KK, oprócz
przepisów szczegółowych zawartych w roz
dziale III, obowiązują rygory zawarte w prze
pisach odrębnych i szczególnych.

Rozdzial V
Przepisy szczegółowe w zakresie uzbrojenia

1. W planie ustala się:
18.

1) pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę z
sieci wodociągowej; nie dopuszcza się real i
zacji nowych indywidualnych ujęć wody;

2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej
sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowę,
w uzgodnieniu i na warunkach określonych
przez gestora sieci;

3) konieczność wyposażenia projektowanej
sieci wodociągowej w hydranty p.poż. speł
niające wymagania przepisów szczegól
nych, dla zabezpieczenia p.poż. obiektów
budowlanych;

4) lokalizację wodociągów w liniach rozgrani
czających ulic w uzgodnieniu i na warun
kach określonych przez zarządcę sieci oraz
za zgodą I na warunkach zarządcy dróg. z
uwzględnieniem zasad ustalonych na ide
ogramie uzbrojenia;

—18912— Poz.2710
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5) konieczność realizacji sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenach przewidzianych
pod zabudowę.

2. W planie dopuszcza się w szczególnych przy
padkach lokalizowanie wodociągów poza li
niami rozgraniczającymi ulic.

1. W planie ustala się:
19.

1) odprowadzanie ścieków sanitarnych do sys
temu kanalizacyjnego bez możliwości sto
sowania tymczasowych rozwiązań dla reali
zacji nowej i rozbudowy starej zabudowy;

2) konieczność podczyszczania ścieków tech
nologicznych z zanieczyszczeń z ustug w
granicach własnych dziatek;

3) lokalizację przewodów kanalizacyjnych w li
niach rozgraniczających ulic, w uzgodnieniu
i na warunkach określonych przez zarządcę
sieci oraz za zgodą i na warunkach zarządcy
dróg, z uwzględnieniem zasad ustalonych
na ideogramie uzbrojenia.

2. W szczególnych przypadkach plan dopuszcza
przebiegi kanałów poza liniami rozgraniczają
cymi ulic.

1. W planie ustala się:
20.

1) odprowadzanie wód deszczowych i rozto
powych z ciągów komunikacyjnych o du
żym natężeniu ruchu i obiektów uslugo
wych do gruntu lub wód powierzchniowych
po podczyszczeniu i uzyskaniu jakości
oczyszczonych ścieków określonej w przepi
sach szczegółowych, za zgodą i na warun
kach zarządcy cieku;

2) lokalizację przewodów kanalizacji deszczo
wej w liniach rozgraniczających ulic, za zgo
dą i na warunkach zarządcy dróg;

3) zagospodarowanie wód opadowych z tere
nów zabudowy mieszkaniowej na terenie
własnej dziatki do gruntu lub kanalizacji
deszczowej.

21.

1. W planie wyznacza się:

1) zasięg stref ochronnych dla napowietrznych
linii elektroenergetycznych:

- llOkV—40m (po 2Dm od osi na stronę),

- 30kV— 15m (po 7,5m od osi na stronę),
- 15kV— „12m (po Bm od osi na stronę),

2) plan dopuszcza kablowanie napowietrznych
linii elektroenergetycznych zgodnie z aktu
alnie obowiązującymi przepisami z
uwzględnieniem możliwości zmiany trasy
linii podziemnej. Likwidacja linii napo
wietrznej lub zmiana warunków ochrony
(np. przy okablowaniu linii) powodują od-

stąpienie od stosowania ustalonych planem
stref ochronnych bez konieczności zmiany
ustaleń planu. Zasięg strefy ograniczonego
użytkowania terenu umożliwiający dostęp
do urządzeń, po realizacji okablowania,
ustalony zostaje na podstawie indywidual
nego porozumienia pomiędzy właścicielem
dziatki i właścicielem urządzeń elektroener
getycznych, jednak nie może być mniejszy
niż wymagają tego obowiązujące w dniu re
alizacji przepisy.

2. W planie ustala się:
1) pełne pokrycie zapotrzebowania na energię

elektryczną z możliwością wykorzystania do
celów grzewczych;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnie
jącej sieci elektroenergetycznej niskiego na
pięcia poprzez jej rozbudowę liniami kablo
wymi w uzgodnieniu i na warunkach okre
ślonych przez zarządcę sieci;

3) w przypadku przeprowadzania modernizacji
lub przebudowy sieci niskiego napięcia li
kwidację nasłupowych linii elektroenerge
tycznych i zastąpienie ich liniami kablowy
mi;

4) lokalizację linii elektroenergetycznych śred
niego i niskiego napięcia w liniach rozgrani
czających ulic w uzgodnieniu i na warun
kach określonych przez zarządcę sieci oraz
za zgodą i na warunkach zarządcy dróg;

5) obowiązek ustanowienia obszarów ograni
czonego użytkowania dla stref, o których
mowa w ust. 1 w trybie aktualnych przepi
sów ustawy o ochronie środowiska;

6) zakaz lokalizowania zabudowy mieszkanio
wej i innych funkcji chronionych w strefach,
o których mowa w punkcie 1;

7) likwidacja lub zmiana lokalizacji istniejących
stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz lo
kalizowania nowych stacji transformatoro
wych 15/0,4kV nie wymaga zmiany ustaleń
planu.

3. W planie dopuszcza się:
1) w szczególnych przypadkach przebieg linii

niskiego napięcia poza liniami rozgranicza
jącymi ulic, pod warunkiem zapewnienia
slużebności gruntowej dla tej sieci;

2) lokalizowanie stacji transformatorowych
poza liniami rozgraniczającymi ulic, pod wa
runkiem zapewnienia służebności grunto
wej dla tych stacji;

3) możliwość lokalizacji w strefach, o których
mowa w ust. 1 innych obiektów niż zabu
dowa mieszkaniowa na zasadach określo
nych w przepisach odrębnych;
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4) możliwość uściślenia zasięgu stref, o któ
rych mowa w ust. 1 decyzją ustanawiającą
obszar ograniczonego użytkowania stref;
uściślenie to nie narusza ustaleń niniejszego
planu.

22.
1. W planie ustala się:

1) palne pokrycie zapotrzebowania na gaz z
możliwością wykorzystania do celów
grzewczych;

2) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazo
wej średniego ciśnienia poprzez jej rozbu
dowę, w uzgodnieniu i na warunkach okre
ślonych przez zarządcę sieci. Warunki jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe określa
ją przepisy odrębne;

3) lokalizowanie przewodów gazowniczych w
liniach rozgraniczających ulic, w. uzgodnie
niu I na warunkach określonych przez za
rządcę sieci oraz za zgodą i na warunkach
zarządcy dróg;

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej loka
lizację szafek gazowych w granicy ogro
dzeń, otwieranych na zewnątrz od strony
ulicy. Linia ogrodzeń winna przebiegać min.
0,5m od gazociągu.

2. W szczególnych przypadkach w planie dopusz
cza się przebiegi przewodów gazowych poza
liniami rozgraniczającymi ulic, pod warunkiem
zapewnienia służebności gruntowej dla tej sie
ci.

23.
W planie ustala się zaopatrzenie w ciepto z lokal
nych żródei, z wykorzystaniem proekologicznych
czynników energetycznych (gez, energia elek
tryczna, olej opatowy i inne bezpieczne ekologicz
nie).

24.
W planie dopuszcza się zastosowanie paliw i me
diów energetycznych pozwalających na minimali
zację zanieczyszczeń emitowanych do środowiska
zgodnie z przepisami odrębnymi i szczegółowymi.

25.
1. W planie ustala się:

1) budowę sieci telekomunikacyjnej w liniach
rozgraniczających ulic, na warunkach okre
ślonych przez zarządcę drogi, w uzgodnie
niu z właściwym gestorem sieci;

2) obsługę abonentów za pośrednictwem in
dywidualnych przyłączy na warunkach
określonych przez gestorów sieci;

3) likwidację linii telekomunikacyjnych nastu
powych w przypadku przeprowadzania mo
dernizacji lub przebudowy sieci;

4) zakaz lokalizacji masztów telefonii komór
kowej.

2. W szczególnych przypadkach w planie dopusz
cza się przebiegi sieci telekomunikacyjnej poza
liniami rozgraniczającymi ulic, pod warunkiem
zapewnienia służebności gruntowej dla tej sie
ci.

26.
1. W planie ustala się:

1) konieczność zabezpieczenia na terenach
nieruchomości miejsc na pojemniki na od
pady komunalne z uwzględnieniem selek
tywnej zbiórki odpadów zgodnie z wymo
gami przepisów szczególnych;

2) konieczność udokumentowania przez wła
ścicieli nieruchomości korzystania z usług
firm wywozowych (umowy i dowody opIat)
zgodnie z wymogami przepisów szczegól
nych.

Rozdział VI
Ustalenia przejściowe i końcowe

27.
Dla całego obszaru objętego planem, ustala się
stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazo
wej opłaty, pobieranej w razie zbycia nierucho
mości, której wartość wzrosła w związku z uchwa
leniem niniejszego planu — w wysokości 20%.

28.
Tracą moc ustalenia zawarte w uchwale nr
249/III/36/2001 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 czerwca 2001r., opublikowane w Dzien
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Nr 175, poz. 2793 z dnia 24 sierpnia 2001r. jako
zmiana do miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kier
szek zatwierdzonego uchwalą nr 46/II/IX/94 Rady
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 12
grudnia 1994r. oraz w uchwale nr 46/II/IX/94 Rady
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 12
grudnia 1994r. (Dz.U. Nr 27, poz. 857 z dnia 15
grudnia 1994r.).

29.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Bur
mistrzowi Gminy Konstancin - Jeziorna.

30.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje
wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Jańczuk



Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 97 —18915— Poz. 2710

oo

. :

(400

—4


