
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

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

UCHWAŁY RAD GMIN:

2709 — uchwała nr 279N/2112008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 listopada
2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołec
twa Piaski 18871

2710 — uchwała nr 287N/22/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia
2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołec
twa Kierszek 18893

2711 — uchwała nr 305/V/23/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 stycznia
2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 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 X1XJ133/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
GminęŁąck 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 plockiego 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 Mała 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 — uchwała nr XIX/135/2009 Rady Gminy Łqck 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 Bułkowo, Gminą Gąbin, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu
Płockiego oraz wykonania umowy/porozumienia zawartego ze Związkiem Gmin
Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regional
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 18952



Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 97 — 18870— Poz. 2709

2717 — uchwala 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 — uchwala nr XXXIII/14/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 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 właścicieli 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 Społecznej w Wildze 18961

2723 — uchwała nr XXIll/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 Liwie 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/P135109 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 tytulu świadczonych przez łzbę Wytrzeźwień usług 19108



Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 97 — 18871 — Poz. 2709

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 polożonych 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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RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 16 stycznia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach.

Na podstawie art. 15, art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2. pkt 5, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz w
związku z wykonaniem uchwały nr 83/IV/5/2003
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29
kwietnia 2003r., w sprawie przystąpienia do spo
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla zespołu pałacowo-
parkowego w Oborach, zmienionej uchwalą nr
240/IV/1 6/2004 Rady Miejskiej Konstancin
Jeziorna z dnia 4 października 2004r. po stwier
dzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarun
kowań i kierunków zagospodarowania prze
strzennego miasta i gminy Konstancin-Jeziorna,
zatwierdzonym uchwałą nr 97/III/17/99 Rady Miej
skiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999r.
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna, na wniosek
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, uchwała
co następuje:

1.

Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo - par
kowego w Oborach, zwany dalej planem.

2.

1. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 45ha,
położony w obrębie Obory, gm. Konstancin
Jeziorna.

2. Granice planu określone zostały na rysunku
planu.

3.

Integralnymi częściami uchwały są:

1) tekst uchwały - zwany dalej tekstem planu;

2) część graficzna, na którą skiada się rysunek
planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1
do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, sta
nowiące załącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu
ry technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, sta
nowiące załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdzial 1
Ustalenia ogólne

4.

Ilekroć w uchwale jest mowa 0:

1) drobnym detalu architektonicznym - należy
przez to rozumieć elementy wystroju elewacji
budynku; w szczególności gzymsy, cokoły,
kolumny, obramienia otworów okiennych i
drzwiowych, zwieńczenia kominów itp.;

2) elementach wyposażenia przestrzeni publicz
nych - należy przez to rozumieć obiekty malej
architektury, ławki, kosze na śmieci, latarnie,
słupy ogłoszeniowe i tablice informacyjne,
barierki, pachołki, pojemniki na kwiaty itp.;

3) intensywności zabudowy - należy przez to
rozumieć wskaźnik, który wyraża stosunek
sumy powierzchni wszystkich kondygnacji
budynków istniejących i projektowanych na
działce (zespole działek należącym do jedne
go inwestora) liczony w obrysie zewnętrznym
budynku do powierzchni działki;

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

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy
przez to rozumieć linię określającą minimalną
odległość projektowanych obiektów budow
lanych od określonej linii rozgraniczającej te
reny komunikacji lub od linii rozgraniczającej
tereny o różnych funkcjach łub różnych zasa
dach zagospodarowania - nieprzekraczalna
linia zabudowy nie obliguje do wznoszenia
wzdłuż niej obiektów budowlanych;

6) obiektach lub budynkach tymczasowych -

należy przez to rozumieć obiekty przeznaczo
ne do czasowego użytkowania w okresie

—18916—

2711

UCHWAŁA Nr 305/V/23/2009

Poz. 2711
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krótszym od ich trwałości technicznej, a także
obiekty nie połączone trwale z gruntem;

7) oznaczeniu (symbolu) terenu - należy przez to
rozumieć oznaczenie terenu na rysunku planu
składające się z cyfr arabskich i liter, w któ
rym litery określają przeznaczenie terenu, a
liczba - numer przypisany w celu jednoznacz
nej identyfikacji terenu w obszarze objętym
granicami planu;

8) powierzchni terenu biologicznie czynnej —

należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz
wodę powierzchniową na terenie działki bu
dowlanej;

9) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate
rialnej formie wraz z elementami konstruk
cyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w
polu widzenia użytkowników drogi publicz
n ej;

10) rozbudowie - należy przez to rozumieć roboty
budowlane w istniejącym budynku, które
prowadzą do zmiany kubatury budynku;

11) usługach nieuciążliwych - należy przez to
rozumieć usługi, których celem jest zaspoka
janie podstawowych potrzeb miejscowej lud
ności a nie wytwarzanie dóbr materialnych
bezpośrednimi metodami przemysłowymi;

12) usługach unikatowych - należy przez to ro
zumieć usługi, mające duże wymagania w
stosunku do jakości środowiska przyrodni
czego i kulturowego, wykorzystujące i pod
kreślające ich walory i specyfikę - związane z
funkcją uzdrowiskową Konstancina-Jeziorny,
świadczone w szczególności w zakresie wy
poczynku, oświaty i kultury;

13) wysokości zabudowy - należy przez to rozu
mieć odległość od istniejącego poziomu
gruntu do najwyższego punktu kalenicy da
chu;

14) zharmonizowaniu z otoczeniem - należy przez
to rozumieć dostosowanie obiektu budowla
nego do otoczenia, w taki sposób, żeby for
ma, kolorystyka, użyte do wykonania materia
ly nie powodowały nadmiernej ekspozycji w
otaczającym krajobrazie.

5.

1. Zakres ustaleń planu obejmuje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani
czające tereny o różnych funkcjach lub
różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze
strzen nego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody I
krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształ
towania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabu
dowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym: nieprzekraczalne linie zabudowy, ga
baryty budynków i wskaźniki intensywno
ści zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania te
renów lub obiektów podlegających ochro
nie, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów;

8) szczegótowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości;

9) szczególne warunki zagospodarowania te
renów oraz ograniczenia w ich użytkowa
niu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;

11) zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i
infrastruktury technicznej oraz granice ob
szarów przewidzianych do rehabilitacji;

12) sposób i termin tymczasowego zagospo
darowania, urządzania i użytkowania tere
nów;

13) stawkę procentową, na podstawie której
określa się jednorazową opłatę wynikającą
ze wzrostu wartości nieruchomości w
związku z uchwaleniem planu.

2. Plan nie określa następujących elementów
zagospodarowania przestrzennego:

1) granic i sposobów zagospodarowania tere
nów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów odręb
nych dotyczących terenów górniczych, a
także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych, ponieważ nie występują ta
kie tereny i obiekty w granicach planu.

2) szczegółowych zasad i warunków obowiąz
kowego scalania i podziału nieruchomości,
ponieważ nie zachodzą przesłanki zastoso
wania tej procedury na obszarze planu.

—18917— Poz.2711
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6. nem jest zabudowa mieszkaniowa usługowa
nieuciążliwa.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
pianu są obowiązującymi ustaleniami planu: 2. Plan ustala następujący podział funkcjonalny

obszaru opracowania:
1) granica obszaru objętego planem;

1) pod zabudowę mieszkaniową przeznacza się
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze tereny:

znaczeniu i różnych sposobach zagospoda
rowania; a) pod zabudowę mieszkaniową jednoro

dzinną oznaczone symbolami: 1MN,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN;

4) strefa obszarów rehabilitacji istniejącej za b) pod zabudowę mieszkaniową wieloro
budowy i infrastruktury technicznej; dzinną znaczone symbolami: 1MW,

5) oznaczenia literowe przeznaczenia ustalo- 2MW, 3MW, 4MW, 5MW.
nego dla terenu wyznaczonego liniami roz

2) pod lokalne usługi publiczne - przedszkole,
graniczającymi, będące składową symbolu żłobek - przeznacza się teren oznaczony
terenu, symbolem 1U;

6) granice i numery ewidencyjne stref ochrony 3) pod lokalne usługi — handel, gastronomia -

konserwatorskiej stanowisk archeologicz przeznacza się teren oznaczony symbolem
nych, 2U;

7) historyczne osie kompozycyjno-widokowe.
4) pod usługi unikatowe związane z kulturą,

2. Następujące oznaczenia graficzne, przedsta- wypoczynkiem i oświatą, realizowane w

wione na rysunku planu stanowią ustalenia granicach zabytkowego zespołu dworsko-

przepisów odrębnych: folwarcznego, przeznacza się teren ozna

1) granice Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
czony symbolem ZP/U;

wego, 5) pod usługi unikatowe związane z turystyką,
rekreacją, wypoczynkiem, ochroną zdrowia,

2) granice Warszawskiego Obszaru Chronio oświatą i kulturą, przeznacza się teren ozna
nego Krajobrazu, czony symbolem UIPK;

3) granice rezerwatu przyrody „Lęgi Obor-
6) pod zabudowę usługową i techniczno

skie”, produkcyjną przeznacza się tereny:

4) granice stref „B” i „C” ochrony uzdrowi a) pod usługi towarzyszące obsłudze rolnic
skowej uzdrowiska Konstanci n-Jeziorna, twa i funkcje magazynowo-składowe -

5) pomniki przyrody; teren oznaczony symbolem RU;

6) granice strefy ochrony konserwatorskiej b) pod działalność produkcyjną i usługową

„Obory”, - teren oznaczony symbolem P;

7) obiekty objęte ochroną Wojewódzkiego 7) tereny zieleni tworzą:

Konserwatora Zabytków, a) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL,

8) granice stref bezpośredniej ochrony sani- 2ZL, 3ZL;
tarnej ujęcia wody. b) tereny przeznaczone pod zieleń urządzo

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku ną — parki osiedlowe i zieleńce, oznaczo

planu są elementami informacyjnymi: ne symbolami 1ZP, 2ZP i 3ZP.

1) tereny wód powierzchniowych, 8) pod użytkowanie rolnicze, bez prawa zabu
dowy przeznacza się teren oznaczony sym

2) drogi wewnętrzne. bolem R;
7. 9) układ dróg publicznych, powiązanych z sys

Przeznaczenie terenu ternem infrastruktury technicznej, tworzą te
reny:

1. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego a) oznaczony symbolem KDZ - przeznaczo

Miasta i Gminy Konstancin—Jeziorna plan usta- ny pod ulicę zbiorczą - (fragment w gra

ła, że wiodącą funkcją obszaru objętego pla- nicach planu - do osi ulicy);
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b) oznaczony symbolem KDL - przeznaczo
ny pod ulicę lokalną (fragment w grani
cach planu - do osi ulicy);

c) oznaczone symbolami: 1KDD, 2KDD,
3KDD, 4KDD, 5KDD I 6KDD - przeznaczo
ne pod ulice dojazdowe;

d) oznaczony symbolem 1KX/Zp - przezna
czony pod ciąg pieszo-jezdny z zielenią
towarzyszącą,

e) oznaczone symbolami 1KX 2KX, 3KX -

przeznaczone pod ciągi pieszo-jezdne;

f) oznaczone symbolami 1KZ, 2KZ - prze
znaczone pod place publiczne z zielenią
towarzyszącą.

8.

Zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

1. W ramach kształtowania ładu przestrzennego i
krajobrazu kulturowego plan:

1) porządkuje obszary zabudowy poprzez usta
lenie sieci dróg publicznych i ciągów pieszo-
jezdnych;

2) wyznacza granice obszarów i zasady rehabi
litacji istniejącej zabudowy — zgodnie z usta
leniami szczegółowymi planu;

3) wprowadza ochronę otoczenia obiektów za
bytkowych;

4) określa układ przestrzeni publicznych i
wprowadza wymagania wynikające z po
trzeb kształtowania tych przestrzeni;

5) określa parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu.

9.

Zasady ochrony środowiska,
przyrody, krajobrazu kulturowego

i walorów uzdrowiskowych

1. Na obszarze objętym planem obowiązują na
stępujące szczególne formy ochrony przyrody
w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody:

1) rezerwat przyrody „Ł.ęgi Oborskie” w grani
cach oznaczonych na rysunku planu;

2) Chojnowski Park Krajobrazowy, zwany dalej
ChPK, w granicach oznaczonych na rysunku
planu;

3) otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazo
wego, która obejmuje obszar planu poza
obszarem objętym granicami ChPK;

4) Warszawski Obszar Chronionego Krajobra
zu zwany dalej WOChK w granicach ozna
czonych na rysunku planu;

5) pomniki przyrody - oznaczone na rysunku
planu.

2. Dla terenów położonych w granicach rezerwa
tu przyrody „Lęgi Oborskie” obowiązują
wszelkie zakazy, nakazy i ograniczenia określo
ne w przepisach odrębnych dotyczących tego
terenu.

3. Dla terenów położonych w granicach ChPK, i
jego otuliny obowiązują wszelkie zakazy, naka
zy i ograniczenia określone w przepisach od
rębnych dotyczących ChPK i jego otuliny a
wszystkie planowane inwestycje i przedsię
wzięcia w granicach parku wymagają zaopi
niowania przez dyrektora Zespołu Parków Kra
jobrazowych MChiB.

4. Dla terenów polożonych w granicach WOChK
obowiązują wszelkie zakazy, nakazy i ograni
czenia określone w przepisach odrębnych do
tyczących WOChK.

5. Na obszarze objętym planem obowiązują
ograniczenia wynikające z położenia w strefie
B i C ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kon
stancin-Jeziorna — zgodnie z obowiązującym
statutem uzdrowiska i z przepisami odrębnymi
dotyczącymi uzdrowisk.

6. Ze względu na ochronę i wzmocnienie walo
rów uzdrowiskowych, ochronę charaktery
stycznego dla tej części miasta krajobrazu kul
turowego, ochronę i kształtowanie ładu prze
strzennego plan ustala:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących w
znaczący sposób oddziaływać na środowi
sko, z wyłączeniem inwestycji drogowych i
infrastruktury technicznej;

2) dla przestrzeni publicznych plan ustala
ochronę zadrzewień przyulicznych oraz war
tościowych pojedynczych drzew poprzez:

a) ograniczenia w usuwaniu drzew:

- plan dopuszcza, w ramach prac kon
serwacyjnych, usuwanie drzew ga
tunkowo obcych siedliskom występu
jącym na obszarze opracowania, pod
warunkiem, że prace będą poprze
dzone inwentaryzacją drzewostanu
oraz opracowaniem i zaopiniowaniem
projektu gospodarki drzewostanem z
wydziałem ds. ochrony środowiska
tut. Urzędu,
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- w stosunku do drzew na terenie za
bytkowego zespołu dworsko - fol
warcznego należy zachować ustalenia

10 ust. 2;

b) zakaz utwardzania i innego ograniczania
przepuszczalności gleb w promieniu lm
od pnia drzewa;

c) zakaz prowadzenia robót ziemnych w od
ległości mniejszej niż l,5m od pnia
drzewa;

3) nakaz stosowania roślin charakterystycz
nych dla rodzimej flory, ze zbiorowisk do
stosowanych do panujących warunków sie
dliskowych, ewentualnie roślin zastępczych
dla tych zbiorowisk ale obecnych od dawna
w krajobrazie okolicy;

4) plan dopuszcza odstępstwa w ogranicze
niach w usuwaniu drzew jedynie w przy
padkach realizacji niezbędnych inwestycji
celu publicznego;

5) usunięcie drzewostanu oraz inne dzialania,
które w konsekwencji prowadzą do naru
szenia równowagi biologicznej - w szcze
gólności degradacji terenów leśnych i par
kowych muszą być kompensowane przy
rodniczo;

6) w granicach zabytkowego założenia parko
wego znajdują się pomniki przyrody, wszel
kie prace w zasięgu strefy oddziaływania na
pomniki przyrody winny być uzgadniane z
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

7. Ponadto plan ustala następujące zasady
ochrony środowiska i przyrody:

1) obowiązek podłączenia nowej zabudowy do
sieci wodociągowo-ka nalizacyjnej;

2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ście
ków do wód powierzchniowych lub do
gruntu oraz tworzenia i utrzymania otwar
tych kanałów ściekowych;

3) obowiązek zapewnienia na każdej nieru
chomości, miejsc na pojemniki służące do
czasowego gromadzenia odpadów stałych;

4) zakaz prowadzenia działalności gospodar
czej o uciążliwości wykraczającej poza gra
nice dziatki lub działek, do którego inwestor
posiada tytuł prawny.

5) obowiązek ochrony powietrza atmosferycz
nego poprzez zastosowanie w obiektach o
charakterze usługowym i produkcyjnym in
stalacji, których eksploatacja nie spowoduje
przekroczenia standardów jakości powietrza

poza terenem, do którego prowadzący in
stalacje posiada tytuł prawny.

6) obowiązek zapewnienia ochrony akustycz
nej dla terenów:

a) MN, MW, ZP/U, U/PK — jako terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszka
niową;

b) U, P, RU - jako terenów przeznaczonych
na cele mieszkaniowo-usługowe.

8. Plan ustała ochronę urządzeń melioracyjnych
oraz obowiązek uzgodnienia projektu zagospo
darowania działki z właściwym Zarządem Me
lioracji i Urządzeń Wodnych na etapie zgłosze
nia zamiaru budowy i prowadzenia robót bu
dowlanych łub uzyskiwania pozwolenia na bu
dowę.

9. Plan zachowuje istniejące ujęcia wody wraz ze
strefą bezpośredniej ochrony sanitarnej — do-
puszcza się likwidację istniejących ujęć wody.

10.

Zasady ochrony dziedzictwa kułtLl rowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na obszarze objętym planem, zgodnie z ozna
czeniami na rysunku planu następujące obiekty
są objęte ochroną w rozumieniu ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

1> zespół dworsko-folwarczny wpisany do re
jestru zabytków pod numerem 1069/236 z
wyznaczoną strefą ochrony konserwator
skiej i osiami kompozycyjno - widokowymi
zachowanymi na terenie zespoiLi zabytko
wego i dawnego folwarku;

2) budynki wpisane do ewidencji wojewódz
kiego konserwatora zabytków zlokalizowane
na terenie dawnego folwarku:

a) dwa domy dla pracowników folwarku,

b) browar,

c) spichlerz,

3) stanowiska archeologiczne o nr ew. 60-
67/15, 16 i 60-67/21.

2. Na terenie zabytkowego zespołu dworsko-
folwarcznego wszelkie dzialania związane ze
zmianą zagospodarowania terenu wymagają
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków.

3. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej
„Obory” obowiązuje:
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2) dopuszcza się zagospodarowanie terenu
zielenią niską i urządzeniami służącymi
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej;

3) zagospodarowanie terenu nie może ograni
czać widoku z dróg publicznych na muro
wane ogrodzenie zabytkowego zespołu
dworsko-folwarcznego.

4. W stosunku do zabytków, wymienionych w
ust. 1 pkt 1) i 2), wszelkie prace remontowe i
budowlane przy obiektach oraz działania inwe
stycyjne na działkach na których są one usytu
owane, wymagają uzgodnienia z wojewódzkim
konserwatorem zabytków przed wydaniem po
zwolenia na budowę lub zgłoszeniem właści
wemu organowi.

5. W stosunku do terenów w granicach stref
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo
gicznych wymienionych w ust. 1 pkt 3) plan
ustala:

1) obowiązek uzyskania przez inwestora, od
wojewódzkiego konserwatora zabytków —

przed wydaniem pozwolenia na budowę lub
zgłoszeniem wlaściwemu organowi —

uzgodnienia wszelkich planowanych budów
obiektów budowlanych wiążących się z wy
konaniem prac ziemnych;

2) obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków poszukiwania,
rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz
budowy urządzeń wodnych i regulacji wód;

3) obowiązek przeprowadzenia (na koszt oso
by fizycznej lub jednostki organizacyjnej
zamierzającej finansować roboty budowla
ne) badań archeologicznych oraz wykonania
ich dokumentacji;

4) przed rozpoczęciem badań archeologicz
nych wymagane jest uzyskanie od woje
wódzkiego konserwatora zabytków pozwo
lenia na ich prowadzenie.

6. Na rozbiórkę obiektów, wybudowanych przed
1945 rokiem należy uzyskać zgodę Wojewódz
kiego Konserwatorem Zabytk6w.

7. Na obszarze objętym granicami planu nie wy
stępują obiekty lub budynki zaliczone do dóbr
kultury współczesnej.

11.

Wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych

1. Plan ustała układ przestrzeni publicznych two
rzonych przez:

a) ulice oznaczone: 1KDD, 2KDD, 3KDD,
4KDD, 5 KDD i 6 KDD;

b) place i parkingi z zielenią towarzyszącą
oznaczone 1KZ, 2KZ;

c) ciąg pieszo-jezdny z zielenią towarzyszą
cą oznaczony 1KX/Zp;

d) ciągi pieszo-jezdne oznaczone 1KX, 2KX,
3KX;

e) tereny zieleni urządzonej parków osie
dlowych i zieleńców oznaczone 1ZP, 2ZP,
3ZP;

2) tereny publiczne o ograniczonej dostępno
ści, które stanowią niezabudowane po
wierzchnie terenów zabudowy mieszkanio
wej wielorodzinnej oznaczone 1MW, 2MW,
3MW, 4MW, 5MW,

2. Plan ustała standardy zagospodarowania
ogólnodostępnych terenów publicznych:

1) zakaz stosowania ogrodzeń chyba, że są
zlokalizowane na granicy terenu publiczne
go i terenu o innej funkcji. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się ażurowe ogro
dzenia o wysokości do 1 m lub żywopłoty;

2) postulat oświetlenia terenu;

3) postulat zharmonizowania w liniach rozgra
niczających jednej ulicy lub publicznego
ciągu pieszo-jezdnego:

a) kolorystyki i rodzaju materiałów użytych
do budowy nawierzchni, w szczególności
chodników, placów, miejsc postojowych
dla samochodów;

b) kolorystyki i formy urządzeń wyposaże
nia ulicy lub publicznego ciągu pieszo-
jezdnego;

c) kolorystyki i formy budowli i urządzeń
technicznych typu: szafki energetyczne i
telekomunikacyjne, stacje transformato
rowe, itp.;

d) kompozycji roślinnej w szczególności
poprzez zachowanie jednorodności ga
tunkowej szpalerów, alei, żywopłotów;

3. Plan ustała standardy zagospodarowania tere
nów publicznych o ograniczonej dostępności:

1) plan dopuszcza stosowanie ogrodzeń pod
warunkiem, że:

a) wysokość ogrodzenia nie przekroczy 1 m;

b) będzie wykonane z elementów ażuro
wych;
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c) będzie zabezpieczało przed dewastacją
urządzenia stanowiące wyposażenie te
renu zabaw dla dzieci lub wypoczynku
dla dorosłych;

2) postulat oświetlenia terenu;

3) nakaz zharmonizowania kolorystyki i styli
styki elementów wyposażenia w ramach
działki, zespołu zabudowy, z uwzględnie
niem tradycyjnych form, motywów i mate
nałów podkreślających lokalną tożsamość;

4) ograniczenia w stosowaniu jaskrawej kolo
rystyki elementów wyposażenia, w szcze
gólności w stosunku do ogrodzeń, ławek,
koszy na śniieci i elementów malej architek
tury;

5) ograniczenia w umieszczaniu reklam i zna
ków informacyjnych - zgodnie z ustaleniami

12 ust. 7;

6) ograniczenia w stosowaniu gatunków roślin
obcych siedliskowo przy urządzaniu tere
nów zieleni - parków osiedlowych i ziele ńcy
- zgodnie z ustaleniami 9 ust. 6 pkt 3).

4. Plan ustała, że wygląd elewacji frontowej bu
dynku, ogrodzenia i pasa terenu pomiędzy uli
cą publiczną (placem lub publicznym ciągiem
pieszo-jezdnym) a budynkiem współtworzy
krajobraz przestrzeni publicznych i jako taki
podlega regulacjom planu zgodnie z przepisa
mi niniejszej uchwały.

12.

Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1. W zakresie sytuowania budynku na działce
plan ustała:

1) elewacja budynku eksponowana w pierzei
ulicy publicznej, publicznego ciągu pieszo -

jezdnego lub placu, powinna być równole
gła do osi tej ulicy, ciągu pieszo-jezdnego
lub jednego z boków placu;

a) dopuszcza się odstępstwa jeśli jest to
uzasadnione koniecznością zharmonizo
wania budynku z istniejącą zabudową na
działce lub działkach sąsiednich, wynika
z kształtu działki lub konieczności ochro
ny wartościowego drzewostanu.

2) wyklucza się sytuowanie budynków w odle
głości mniejszej niż 3m od granicy działki
chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią
inaczej.

2. W zakresie parametrów kubatury noworeali
zowanej lub przebudowywanej zabudowy plan
ustała:

1) maksymalna ilość kondygnacji nadziem
nych:

a) dla zabudowy jednorodzinnej - 2, w tym
poddasze użytkowe chyba, że ustalenia
szczegółowe stanowią inaczej;

b) dla zabudowy wielorodzinnej - 3, w tym
poddasze użytkowe chyba, że ustalenia
szczegółowe stanowią inaczej;

2) w przestrzeni poddasza może być wbudo
wana tylko jedna kondygnacja użytkowa;

3) maksymalna wysokość budynku:

a) dla zabudowy jednorodzinnej - 9,5m
chyba, że ustalenia szczegółowe stano
wią inaczej;

b) dla zabudowy wielorodzinnej - 12m;

4) maksymalna wysokość poziomu podłogi
parteru - lm od istniejącego poziomu tere
nu;

5) kubaturę, w szczególności wysokość nowo-
realizowanych i przebudowywanych budyn
ków należy zharmonizować z istniejącymi
budynkami tworzącymi pierzeję ulicy pu
blicznej, placu, ciągu pieszo-jezdnego.

3. W zakresie geometrii dachu i kolorystyki po
kryć dachowych plan ustała:

1) nakaz stosowania na budynkach jednoro
dzinnych dachów dwuspadowych lub wie
lospadowych o kątach nachylenia połaci 35°
- 45°;

2) zakaz stosowania na noworealizowanych
budynkach wielorodzinnych dachów pła
skich - kąty spadku połaci dachowych mu
szą zapewniać możliwość uzyskania w prze
strzeni poddasza jednej kondygnacji użyt
kowej;

3) zakaz stosowania kolorów pokryć dacho
wych i obróbek blacharskich, które prowa
dzą do nadmiernej ekspozycji budynku w
otaczającym go krajobrazie - w szczególno
ści jaskrawych odcieni koloru niebieskiego,
zielonego, fioletu;

4) zakaz zróżnicowania kolorystyki dachu na
jednym budynku oraz budynkach tworzą
cych zespoły zabudowy.

4. W stosunku do elewacji frontowej, rozumianej
jako elewacja eksponowana w pierzei ulicy pu
blicznej, placu lub ciągu pieszo-jezdnego, plan
ustała zakaz stosowania kolorów, które prowa
dzą do nadmiernej ekspozycji budynku w ota
czającym go krajobrazie w szczególności: ja
skrawych, nasyconych odcieni koloru niebie-
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skiego, zielonego, fioletu, pomarańczowego,
żółtego, różowego i czerwonego.

5. W stosunku do garaży i zabudowy gospodar
czej towarzyszących zabudowie mieszkaniowej
plan ustala:

1) zakaz budowy i ustawiania budynków go
spodarczych i garaży z elementów prefabry
kowanych;

2) zakaz budowy garaży w poziomie piwnic dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) nakaz zharmonizowania bryły garażu, kolo
rystyki elewacji i materiałów wykończenio
wych z budynkiem mieszkalnym;

4) maksymalna wysokość budynków garażo
wych i gospodarczych 4,5m;

5) dopuszcza się lokalizację wolnostojącego
budynku garażowego lub gospodarczego
bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki
budowlanej pod warunkiem:

a) realizacji garażu lub budynku gospo
darczego na sąsiedniej działce bezpo
średnio przy granicy działki budowlanej,

b) obiekty muszą zachować jednakową wy
sokość, spadki połaci dachowych i być
ujednolicone pod względem formy i ma
teriałów z których są wykonane.

6. W stosunku do ogrodzeń od strony ulicy pu
blicznej, placu i ciągu pieszo-jezdnego plan
ustała:

1) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro
dzeń betonowych na calym terenie objętym
granicami planu;

2) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki
ogrodzenia;

3) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń działek
zabudowy mieszkaniowej - minimum 50%
płaszczyzny ogrodzenia - włączając w to
bramy i furtki - powinna być ażurowa i
umożliwiać penetrację wzrokową w głąb
dziatki;

4) nakaz zharmonizowania kolorystyki ogro
dzenia z kolorystyką elewacji budynku;

5) nakaz zharmonizowania ogrodzenia z ogro
dzeniem sąsiednim - za zharmonizowane
ogrodzenia uznaje się takie, w których przy
najmniej dwa z wymienionych dalej para
metrów są identyczne jak w ogrodzeniu są
siednim: wysokość, materiał (zestaw mate
riałów), wzór przęsła, wzór stupa, furtki łub
bramy, dominujący kolor (zestaw kolory
styczny);

6) wcześniej wymienione zakazy i nakazy nie
dotyczą żywopłotów i ogrodzeń z siatki w
kolorze szarym, czarnym łub zielonym z
podmurówką o wysokości do 0,3m, które
traktuje się jako ogrodzenia neutralne.

7. Plan ustała następujące zasady rozmieszczania
reklam i znaków informacyjnych:

1) dopuszcza się tabliczki informacyjne o usłu
gach zlokalizowanych na działce pod wa
runkiem, że powierzchnia tabliczki informa
cyjnej ma nie więcej niż 0,5m2;

2) dopuszcza się okazjonalne reklamy umiesz
czane na czas nie przekraczający 7 dni.

3) wyklucza się umieszczanie reklam i znaków
informacyjnych:

a) na obiektach zabytkowych i kapliczkach
oraz w promieniu lOOm od nich;

b) na dachach budynków mieszkalnych;

c) na drzewach;

d) na obiektach tworzonych dla ozdoby ulic
i publicznych ciągów pieszo-jezdnych (la
tarnie, elementy małej architektury itp.);

e) na budowlach i urządzeniach technicz
nych (stacje transformatorowe, szafki
energetyczne i telekomunikacyjne, itp.);

f) w miejscach zastrzeżonych dla znaków
drogowych i w sposób utrudniający ich
odczytanie;

g) w miejscach, gdzie może to spowodować
utrudnienia w ruchu kołowym lub pie
szym.

8. Nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z
rysunkiem planu.

9. Ustalenia wymienione w ustępach 1-8 obowią
zują na całym obszarze objętym planem chyba,
że ustalenia szczegółowe dla poszczególnych
lerenów stanowią inaczej.

S 13.

Stwierdza się, że na terenie objętym granicami
planu nie ma terenów łub obiektów wcześniej
niewymienionych a podlegających ochronie na
podstawie odrębnych przepisów.

514.

Zasady, warunki scalania
i podziału nieruchomości

1. Dla terenów objętych granicami planu ustala
się następujące zasady podziału nieruchomo
ści na dziatki budowlane:
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1) minimalną wielkość nowowydzielonych
dziatek przeznaczonych pod zabudowę:

a) dla terenów oznaczonych 1MN, 2MN,
3MN — 650m2;

b) dla terenu oznaczonego 6MN 800m2;

c) dla terenu oznaczonego 5MN - 5000m2,

d) dla terenu oznaczonego 1 U - 4000m2,

d) dla terenów oznaczonych 2U I P - 2000m2,

2> minimalny udzial powierzchni terenu biolo
gicznie czynnej — zgodnie z ustaleniami
szczególowymi planu,

3) szerokość frontu dziatki oraz kąt położenia
granic dziatek w stosunku cło pasa drogo
wego — dowolny.

2. Plan dopuszcza lokalizację zabudowy na dziat
kach mniejszych niż określone w ust 1 pkt 1)
pod warunkiem, że dziatki zostaty wydzielone
przed wejściem w życie niniejszego planu.

3. Plan zakazuje takich podziatów nieruchomości
gruntowych w wyniku których:

1) działka z istniejącą zabudową traci parame
try dziatki budowlanej ustalone planem;

2) udziat powierzchni terenu biologicznie
czynnej którejkolwiek działki budowlanej po
podziale nie odpowiadalby ustalonym pla
nem wskaźnikom.

4. Stwierdza się, że na terenie objętym granicami
planu nie ma podstaw do wszczęcia z urzędu
procedury przeprowadzenia scaleń nierucho
mości w rozumieniu ustawy o gospodarce nie
ruchomościami.

15.

Zasady modernizacji i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

Pod ksztaltowanie systemów komunikacji
infrastruktury technicznej plan przeznacza te
reny dróg publicznych.

2. Plan ustala następujące zasady obsługi tere
nów obszaru opracowania w zakresie ruchu
samochodowego:

1> obstuga bezpośrednia terenów zabudowy
poprzez ulice dojazdowe oznaczone 1KDD,
2KDD, 3KDD, 4KDD, 5 KDD i 6 KOD i ciągi
pieszo-jezdne oznaczone 1 KXJZp, 1 KX,
2KX, 3KX, z dopuszczeniem dostępu do
dróg publicznych za pośrednictwem dróg
wewnętrznych i placów oznaczonych 1KZ,
2KZ;

2) wprowadza się ograniczenia w dostępno
ści do ulic: lokalnej oznaczonej KDL i
zbiorczej oznaczonej KDZ — w ramach tych
ograniczeń ustała się:

a) zakaz bezpośrednich zjazdów z dziatek
przylegających do pasów drogowych
ulic KOL i KDZ chyba, że ustalenia
szczegótowe stanowią inaczej;

b) dostęp poprzez ulice dojazdowe -

1KDD, 2KDD, 3 KDD, 4KDD, 5 KOD
i 6 KDD oraz drogę wewnętrzną dla te
renu RU;

c) zakaz parkowania samochodów w pa
sach drogowych ulic KDL I KDZ.

3. Plan ustala następujące zasady obsługi tere
nów obszaru opracowania w zakresie komu
nikacji pieszej i.rowerowej:

1) wszystkie ulice dojazdowe i publiczne cią
gi pieszo-jezdne należy realizować jako
ulice z uprzywilejowanym ruchem pie
szym i rowerowym poprzez zastosowanie
urządzeń do uspokojenia ruchu samocho
dowego;

2) w pasach drogowych ulic lokalnej KDL I
zbiorczej KDZ należy przewidzieć realizację
wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego o
szerokości min. 2,5m.

4. Plan ustala obowiązek bilansowania miejsc
postojowych na terenie własnym każdej in
westycji według wskaźników:

1) minimum 2 miejsca na jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny;

2) minimum 1 miejsce na jedno mieszkanie
w budynkach wielorodzinnych;

3) minimum 3 miejsca na każde 100m2 po
wierzchni użytkowej obiektów usługo
wych, handlowych i produkcyjnych;

4) minimum 2 miejsca na 10-ciu zatrudnio
nych w instytucjach naukowych, obiektach
administracyjnych.

5. Plan ustala, że sieciowe elementy infrastruk
tury technicznej prowadzi się w pasach dro
gowych istniejących i projektowanych ulic a
w przypadkach gdy istniejące zagospodaro
wanie terenu uniemożliwia realizację infra
struktury w liniach rozgraniczających dróg
publicznych dopuszcza się budowę budowli i
urządzeń technicznych oraz prowadzenie sie
ciowych elementów infrastruktury technicz
nej w drogach wewnętrznych a także poza
pasem drogowym dróg publicznych i we-
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wnętrznych, poci warunkiem uzyskania sto
sownych zgód.

6. Warunkiem realizacji nowej zabudowy na
terenach objętych granicami planu jest obo
wiązek podłączenia jej do miejskiej sieci wo
dociągowo-kanalizacyjnej.

7. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustała:

1) doprowadzenie wody do działek budowla
nych następować będzie poprzez sukce
sywną realizację sieci wodociągowej w
oparciu o gminne ujęcie wody;

2) zakaz zaopatrzenia w wodę nowej zabu
dowy z ujęć własnych.

8. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-
komunalnych plan ustała:

1) zakaz odprowadzenia ścieków bytowo-
komunalnych do lokalnej oczyszczalni
ścieków;

2) wykiucza się możliwość odprowadzenia
ścieków bytowo-komu nalnych do indywi
dualnych zbiorników na ścieki (szamb)
oraz do gruntu za pomocą drenażu rozsą
czającego;

3) odprowadzenie ścieków poprzez sukce
sywnie modernizowaną i rozbudowywaną
sieć kolektorów i kanałów podziemnych
do miejskiej oczyszczalni ścieków wskaza
nej przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

9. W zakresie odprowadzenia ścieków deszczo
wych i zagospodarowania wód opadowych
plan:

1) ustała, że ścieki deszczowe z powierzchni
utwardzonych (ulic i placów) mogą być
odprowadzone do gruntu wyłącznie po ich
wstępnym podczyszczeniu w wysoko
sprawnych separatorach błota i substancji
ropopochodnych;

2) ustala zagospodarowanie pozostałych
wód opadowych na działce własnej.

10. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustała:

1) indywidualny system zaopatrzenia z za
stosowaniem urządzeń o możliwie najniż
szej emisji substancji o negatywnym od
działywaniu na środowisko. Urządzenia
preferowane to opalane gazem, lekkimi
olejami, zasilane elektrycznością;

2) indywidualne systemy zaopatrzenia w cie
pło można stosować do grup budynków;

3) dopuszcza się ogrzewanie budynków pa
liwem innym niż gazowe lub elektryczne
pod warunkiem, że źródło ciepła nie sta

nowi zagrożenia dla środowiska przyrod
niczego oraz posiada zgodę właściwych
organów na eksploatację;

4) sukcesywną likwidację istniejących urzą
dzeń na paliwa stale.

11. W zakresie zaopatrzenia w gaz do celów
grzewczych, bytowych i innych, plan ustała:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącego
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400, re
lacji Swierk-Mory, poprzez stacje reduk
cyjno-pomiarową 10 Gassy i sukcesywnie
rozbudowywany pierścieniowy układ sieci
gazociągów;

2) gazyfikacja terenu i dostawy gazu dla no
wych odbiorców są możliwe o ile spełnio
ne zostaną kryteria ekonomiczne dla do
staw gazu i zawarte odpowiednie umowy
dostawcy gazu z odbiorcami;

3) linia ogrodzeń winna przebiegać w odle
głości min. 0,5m od gazociągu;

4) na terenach przeznaczonych pod zabudo
wę mieszkaniową jednorodzinną szafki ga
zowe (otwierane na zewnątrz od strony
ulicy) winny być lokalizowane w linii
ogrodzeń, na pozostałych terenach w
miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci ga
zowej;

5) warunki techniczne jakim powinny odpo
wiadać sieci gazowe zgodnie z właściwymi
przepisami szczególnymi;

6) podczas prowadzenia prac modernizacyj
nych dróg należy zabezpieczyć istniejące
gazociągi przed uszkodzeniem przez ciężki
sprzęt budowlany i samochody.

12. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz
ną plan ustała:

1) zasilanie z istniejącej stacji RPZ „Jeziorna”
110/15kV, w zakresie średniego napięcia
układ sieci wspomagany dodatkowo przez
EC „Mirków”;

2) zaopatrzenie odbiorców w energię elek
tryczną z istniejącej sieci 15kV, sukcesyw
nie rozbudowywanej, w zależności od
możliwości ekonomicznych zarówno li
niami napowietrznymi jak i kablowymi;

3) niezbędne stacje transformatorowe linie
średniego napięcia i niskiego napięcia lo
kalizowane będą w zależności od potrzeb
na całym terenie działania planu, przy
czym w pierwszej kolejności pod rozbu
dowę sieci i budowę stacji transformato
rowych rezerwuje się tereny w pasach
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drogowych istniejących i projektowanych
dróg publicznych;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elek
tryczną plan respektuje dotychczasowe
decyzje oraz ustalenia dotyczące zasad
rozbudowy systemu elektroenergetyczne
go oraz preferuje prowadzenie nowych li
nii jako podziemnych.

13. W zakresie telekomunikacji plan:

1) wykiucza budowę stacji bazowych telefo
nii komórkowej;

2) przeznacza do likwidacji istniejący maszt
telekomunikacyjny;

3) ustała realizację inwestycji zmierzających
do rozbudowy infrastruktury telekomuni
kacyjnej według standardów przyjętych
przez operatorów działających na tym te
renie, z preferencją budowy sieci pod
ziemnych.

14. W zakresie usuwania odpadów komunalnych
plan ustała:

1) usuwanie odpadów w ramach zorganizo
wanego i o powszechnej dostępności
gminnego systemu gospodarki odpadami;

2) zapewnienie warunków do segregowania
odpadów w miejscu ich zbierania, zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególny
mi oraz przepisami prawa miejscowego;

3) lokalizacja miejsc zbiórki odpadów musi
umożliwiać dostęp do tych miejsc z drogi
publicznej;

4) miejscem likwidacji, gromadzenia
unieszkodliwiania odpadów, których
można wykorzystać gospodarczo,
składowisko odpadów komunalnych
znaczone przez władze gminy.

16.

Tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie i użytkowanie terenów

1. Do czasu realizacji inwestycji na wszystkich
terenach dopuszcza się utrzymanie dotychcza
sowego zagospodarowania i użytkowania tych
terenów.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe

17.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami:
1MN, 2MN, 3MN

1. W stosunku do terenów oznaczonych symbo
lami: 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonych pod za-

budowę mieszkaniową jednorodzinną plan
ustała:

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszka
niowej jednorodzinnej z prawem do remon
tu, przebudowy i rozbudowy oraz wymiany
w ramach ustalonych w ust. 3 parametrów i
wskaźników zabudowy i zagospodarowania
terenu;

2) realizację zabudowy mieszkaniowej jedno
rodzinnej w formie zabudowy wolnostojącej
z wykluczeniem innych form tej zabudowy
takich jak: zabudowa bliźniacza, szeregowa;

3) na działce budowlanej może być zrealizo
wany jeden budynek mieszkalny i jeden
wolnostojący budynek garażowo - gospo
darczy;

4) możliwość przeznaczenia części pomiesz
czeń w budynku mieszkalnym pod usługi
nieuciążliwe takie jak; biura, gabinety, pra
cownie itp.

2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych, obowią
zują ustalenia 11 ust 4.

3, W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy oraz zagospodarowania terenu obowiązują
ustalenia 12 ust. 1-8, a ponadto plan ustala:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabu
dowy - 0,35;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej — 70% powierzchni działki budowla
nej;

3) minimalna powierzchnia nowowydzielonej
działki - 650m2;

4) nowa zabudowa powinna nawiązywać do
charakteru zabudowy podmiejskiej i być
zharmonizowana z istniejącą zabudową pod
względem:

a) wysokościowym;

b) kolorystyki i użytych materiałów w ele
wacjach i dachach;

c) kubatury i formy architektonicznej bu
dynków.

4, W zakresie warunków podziału nieruchomości
i parametrów działki budowlanej obowiązują
ustalenia 14.

5. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia 9 ust. 3-9.

6. Obsługa komunikacyjna terenów:

lub
nie

jest
wy-
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1) oznaczonego 1MN - z istniejącej ulicy we
w n ętrz n ej;

2) oznaczonego 2MN - z ulicy dojazdowej
oznaczonej 1KDD i placu oznaczonegolKZ;

3) oznaczonego 3MN - z ulicy dojazdowej
1 KDD, 2KDD i ulicy wewnętrznej.

7. W zakresie bilansowania miejsc parkingowych
obowiązują ustalenia 15 ust. 4.

8. W zakresie przebudowy i budowy infrastruktu
ry technicznej, odprowadzenia ścieków desz
czowych i zagospodarowania wód opadowych
oraz usuwania odpadów komunalnych obo—
wiązują odpowiednio ustalenia 15.

18.

Ustalenia dla terenu
oznaczonego symbolem 4MN

1. W stosunku do terenu oznaczonego symbo—
lem: 4MN, przeznaczonego pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną plan ustala:

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszka
niowej jednorodzinnej z prawem do remon
tu, przebudowy i rozbudowy;

2) dopuszcza przeznaczenie części pomiesz
czeń w budynku mieszkalnym na uslugi
nieuciążliwe z zakresu oświaty, kultury,
zdrowia, itp.;

3) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubatu
rowych.

2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
ksztaltowania przestrzeni publicznych obowi ą
zują ustalenia 11 ust 4.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy oraz zagospodarowania terenu obowiązują
ustalenia 12 ust. 6 i 7, a ponadto plan ustala:

1) wskaźnik intensywności zabudowy - bez
zmian, w stosunku do istniejącej zabudowy
W dniu wejścia w życie planu;

2) minimalny udzial powierzchni terenu biolo
gicznie czynnej — 70% dzialki budowlanej.

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia 9 ust. 3-8.

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspólczesnej:

1) obowiązują ustalenia 10 ust. 3 - teren po
lożony jest w granicach strefy ochrony kon
serwatorskiej „Obory”;

2) obowiązują ustalenia 10 ust. 3 I 4 w sto
sunku do budynku i murowanego ogrodze
nia terenu zespolu dworsko-folwarcznego
objętych ochroną Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków.

6. Obsluga komunikacyjna terenu z placu ozna
czonego 1KZ i ulicy dojazdowej oznaczonej
1KDD.

7. W zakresie bilansowania miejsc parkingowych
obowiązują ustalenia 15 ust. 4.

8. W zakresie przebudowy i budowy infrastruktu
ry technicznej, odprowadzenia ścieków desz
czowych i zagospodarowania wód opadowych
oraz usuwania odpadów komunalnych obo
wiązują odpowiednio ustalenia 15.

19.

Ustalenia dla terenu
oznaczonego symbolem 5MN

1. W stosunku do terenu oznaczonego symbolem
5MN, przeznaczonego pod zabudowę mieszka
niową jednorodzinną plan:

1) ustala zachowanie istniejącej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem do
remontu i przebudowy;

2) dopuszcza przeznaczenie części pomiesz
czeń w budynku mieszkalnym na uslugi
nieuciążliwe takie jak; biura, gabinety, pra
cownie itp.;

3) dopuszcza wygrodzenie terenu i zachowa
nie istniejących ogródków przydomowych
(„warzywników”) stanowiących wyraz tra
dycyjnego zagospodarowania najbliższego
otoczenia budynków mieszkalnych;

a) ogrodzenia ogródków przydomowych
nie mogą przekroczyć wysokości lm;

b) zakazuje się stosowania ogrodzeń pel
nych;

c) nakazuje się ujednolicenie w granicach
terenu 5MN materialu I kolorystyki ogro
dzeń.

2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
ksztaltowania przestrzeni publicznych obowi ą
zują ustalenia 11 ust. 4.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy oraz zagospodarowania terenu obowiązują
ustalenia 12 ust. 6 i 7, a ponadto plan ustala:

1) wskaźnik intensywności zabudowy - bez
zmian, w stosunku do istniejącej zabudowy
w dniu wejścia w życie planu;
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2) minimalna powierzchnia nowowydzielonej
dzialki - 5000m2;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej — 75% powierzchni dzialki;

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia S 9 ust. 3-8.

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej obo
wiązują ustalenia 510 ust. 4.

6. Obsługa komunikacyjna terenu z ulic dojazdo
wych oznaczonych symbolami 4KDD, 5 KDD i
ulicy wewnętrznej.

7. W zakresie bilansowania miejsc parkingowych
obowiązują ustalenia 515 ust. 4.

8. W zakresie przebudowy i budowy infrastruktu
ry technicznej, odprowadzenia ścieków desz
czowych i zagospodarowania wód opadowych
oraz usuwania odpadów komunalnych obo
wiązują odpowiednio ustalenia 515.

S 20.

Ustalenia dla terenu
oznaczonego symbolem 6MN

1. W stosunku do terenu oznaczonego symbolem
6MN, przeznaczonego pod zabudowę mieszka
niową jednorodzinną plan ustala:

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszka
niowej jednorodzinnej z prawem do remon
tu, przebudowy, rozbudowy i wymiany w
ramach ustalonych w ust. 3 parametrów,
wskaźników zabudowy i zagospodarowania
terenu;

2> na działce budowlanej może być zrealizo
wany jeden budynek mieszkalny i jeden
wolnostojący budynek garażowy lub gara
żowo-gospodarczy;

3) realizację zabudowy mieszkaniowej jedno
rodzinnej w formie zabudowy wolnostojącej
z wykluczeniem innych form tej zabudowy
takich jak: zabudowa bliźniacza, szeregowa;

4) dopuszcza przeznaczenie pomieszczeń
mieszkalnych pod usługi nieuciążliwe takie
jak biura, gabinety, pracownie itp.;

2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych, obowią
zują ustalenia 511 ust. 4.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy oraz zagospodarowania terenu obowiązują
ustalenia 512 ust. 1-8, a ponadto plan ustala:

1) maksymalny wskaźniki intensywności za
budowy - 0,3;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej —70% powierzchni działki;

3) minimalna powierzchnia nowowydzielonej
działki - BOOm2;

4) maksymalna ilość kondygnacji — 2, w tym
poddasze użytkowe;

5) nowa zabudowa powinna nawiązywać do
charakteru zabudowy podmiejskiej i być
zharmonizowana z zabudową istniejącą w
najbliższym sąsiedztwie pod względem:

a) wysokościowym;

b) kolorystyki i użytych materiałów w ele
wacjach dachach;

c) kubatury i formy architektonicznej bu
dynków.

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia S 9 ust. 3-8.

5. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy dojaz
dowej oznaczonej symbolem 1KDD i ciągu pie
szo-jezdnego oznaczonego symbolem 3KX.

6. W zakresie bilansowania miejsc parkingowych
obowiązują ustalenia 515 ust. 4.

7. W zakresie przebudowy i budowy infrastruktu
ry technicznej, odprowadzenia ścieków desz
czowych i zagospodarowania wód opadowych
oraz usuwania odpadów komunalnych obo
wiązują odpowiednio ustalenia 515.

521.

Ustalenia dla terenów
oznaczonych symbolami 1MW, 3MW i 4MW

1. W stosunku do terenów oznaczonych symbo
lami 1MW, 3MW i 4MW przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną plan:

1) przeznacza do rehabilitacji istniejącą zabu
dowę wielorodzinną i infrastrukturę tech
niczną terenów oznaczonych 1MW, 3MW,
4MW z prawem do remontu, i przebudowy
w ramach ustalonych w ust. 3 parametrów,
wskaźników zabudowy i zagospodarowania
terenu;
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2) dopuszcza przeznaczenie pomieszczeń
mieszkalnych pod usługi nieuciążliwe takie
jak: biura, gabinety, pracownie itp.;

3) dopuszcza lokalizację wolnostojących ze
społów garażowo-gospodarczych, towarzy
szących zabudowie wielorodzinnej, z za
chowaniem wyznaczonych linii zabudowy
parametrów określonych w 12 ust. 5, po
nadto plan ustała:

a) powierzchnia zabudowy zespołu nie mo
że przekraczać wielkości istniejącej po
wierzchni zabudowy w dniu wejścia w
życie planu;

b) w zespołach garażowo-gospodarczych
dopuszcza się lokalizację funkcji usługo
wej, z zakresu drobnych napraw (usługi
szkiarskie, tapicerskie konserwacji i na
prawy mebli itp);

c) wyklucza się lokalizację usług, których
wykonywanie stwarza zwiększone ryzyko
zagrożenia pożarowego oraz uciążliwość
wykracza poza lokal lub pomieszczenie
garażowe;

d) wyklucza się składowanie materiałów i
produktów, poza pomieszczeniem prze
znaczonym pod działalność usługową
(pod zadaszeniami, na wydzielonych pla
cykach, wygrodzonych składowiskach
itp).

2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych obowią
zują ustalenia 11 ust. 3 i 4.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy oraz zagospodarowania terenu obowiązują
ustalenia 12 ust. 7-8, a ponadto plan ustała:

1) wskaźnik intensywności zabudowy - bez
zmian, w stosunku do istniejącej zabudowy
w dniu wejścia w życie planu;

2) minimalny udział powierzchni terenu biolo
gicznie czynnej — 60% w liniach rozgranicza
jących zespołu zabudowy;

3) budynki mieszkalne i towarzyszące im
obiekty garażowo-gospodarcze należy trak
tować jako jeden zespół - po przebudowie
architektoniczny wyraz zespołu powinien
być zharmonizowany z otoczeniem;

4) zakaz nadbudowy, dopuszcza się przebu
dowę ostatniej kondygnacji budynków
mieszkalnych i zmianę geometrii dachów z
zachowaniem ustaleń 12 ust. 2 pkt 3 b;

5) dopuszcza się zmianę wystroju elewacji bu
dynków mieszkalnych (wielkości otworów
okiennych, wymianę stolarki itp.);

6) zakaz stosowania kolorów pokryć dacho
wych, obróbek blacharskich i na elewacjach,
prowadzących do nadmiernej ekspozycji
budynku w otaczającym go krajobrazie - w
szczególności jaskrawych odcieni koloru
niebieskiego, zielonego, fioletu, pomarań
czowego, żółtego, różowego i czerwieni;

7) nakaz likwidacji wszystkich obiektów go
spodarczych o konstrukcji prowizorycznej;

8) maksymalna wysokość zabudowy gospo
darczej, towarzyszącej zabudowie wieloro
dzinnej — 4,5m;

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia 9 ust. 3-8.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków —

w granicach terenów znajduje się strefa ochro
ny konserwatorskiej stanowiska archeologicz
nego, oznaczona na rysunku planu symbolem
graficznym i numerem ewidencyjnym 60-67/21
dla której obowiązują ustalenia 10 ust. 5,

6. Obsługa komunikacyjna terenu z ulic dojazdo
wych oznaczonych 1KDD, 4KDD, 5 KDD i z ulic
wewnętrznych.

7. W zakresie bilansowania miejsc parkingowych
obowiązują ustalenia 15 ust. 4.

8. W zakresie przebudowy i budowy infrastruktu
ry technicznej, odprowadzenia ścieków desz
czowych i zagospodarowania wód opadowych
oraz usuwania odpadów komunalnych obo
wiązują odpowiednio ustalenia 15.

22.

Ustalenia dla terenu
oznaczonego symbolem 2MW

1. W stosunku do terenu oznaczonego symbolem
2MW, przeznaczonego pod zabudowę miesz
kaniową wielorodzinną plan:

1) zachowuje istniejącą zabudowę wieloro
dzinną z prawem do remontu, przebudowy i
rozbudowy w ramach ustalonych w ust. 3
parametrów, wskaźników zabudowy i zago
spodarowania terenu;

2) dopuszcza przeznaczenie pomieszczeń
mieszkalnych pod usługi nieuciążliwe takie
jak biura, gabinety, pracownie itp.
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2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych, obowi ą
zują ustalenia 11 ust. 4.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy oraz zagospodarowania terenu obowiązują
ustalenia 12 ust. 7, a ponadto plan ustala:

1) wskaźnik intensywności zabudowy - bez
zmian, w stosunku do istniejącej zabudowy
w dniu wejścia w życie planu;

2) minimalny udział powierzchni terenu biolo
gicznie czynnej — 40% w liniach rozgranicza
jących zespołu;

3) budynki mieszkalne należy traktować jako
jeden zespól - po przebudowie architekto
niczny wyraz zespołu powinien być zhar
monizowany z otoczeniem;

4) zakaz nadbudowy - dopuszcza się przebu
dowę ostatniej kondygnacji budynków
mieszkalnych i zmianę geometrii dachów z
zachowaniem ustaleń 12 ust. 2 pkt 3b);

5) dopuszcza się zmianę wystroju elewacji bu
dynków mieszkalnych (wielkości otworów
okiennych, wymianę stolarki itp.);

6) zakaz stosowania kolorów pokryć dacho
wych, obróbek blacharskich i na elewacjach,
które prowadzą do nadmiernej ekspozycji
budynku w otaczającym go krajobrazie — w
szczególności jaskrawych odcieni koloru
niebieskiego, zielonego, fioletu, porna rań
czowego, żółtego, różowego i czerwieni;

7) przy przebudowie należy uwzględnić zakres
prac remontowo-budowlanych podjętych w
ramach rehabilitacji pozostałych budynków
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w
szczególności w zakresie:

a) geometrii dachu;

b) wystroju elewacji;

c) kolorystyki i użytych materiałów w ele
wacjach i dachach.

4. Ochrona środowiska, przyrody, krajobrazu
kulturowego i walorów uzdrowiskowych zgod
nie z ustaleniami 9 ust. 3-8.

5. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy dojaz
dowej oznaczonej symbolem 4KDD, 5 KDD z
ulicy wewnętrznej.

6. W zakresie bilansowania miejsc parkingowych
obowiązują ustalenia 15 ust. 4.

7. W zakresie przebudowy i budowy infrastruktu
ry technicznej, odprowadzenia ścieków desz
czowych i zagospodarowania wód opadowych

oraz usuwania odpadów komunalnych obo
wiązują odpowiednio ustalenia 15.

23.

Ustalenia dla terenu
oznaczonego symbolem 5MW

1, W stosunku do terenu oznaczonego symbolem
5MW, przeznaczonego pod zabudowę miesz
kaniową wielorodzinną plan:

1) przeznacza teren pod zabudowę mieszka
niową wielorodzinną, realizowaną w ra
mach ustalonych w ust. 3 parametrów,
wskaźników zabudowy i zagospodarowania
terenu;

2) dopuszcza lokalizację w parterach budynku
mieszkalnego usług podstawowych nie
uciążliwych z zakresu handlu, gastronomii,
administracji, oświaty, kultury i zdrowia,
wypoczynku oraz garaży;

3) ustala likwidację tymczasowego budynku
usługowego (zbiorowego zamieszkania);

4) dopuszcza przeznaczenie pomieszczeń
mieszkalnych na usługi nieuciążliwe takie
jak biura, gabinety, pracownie, itp.

2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych obowi ą
zują ustalenia 11 ust. 3 i 4.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy i zagospodarowania terenu obowiązują
ustalenia 12 ust. 7 i 8, a ponadto plan ustała:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabu
dowy - 0,7;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej - 60% powierzchni terenu;

3) maksymalna liczba kondygnacji - „ w tym
poddasze użytkowe;

4) nowa zabudowa nie może stanowić konty
nuacji architektonicznych standardów ist
niejącej zabudowy wielorodzinnej;

5) zakaz stosowania dachu płaskiego - połacie
dachu symetryczne o kątach spadku umoż
liwiających wbudowanie jednej kondygnacji
mieszkalnej;

6) płaszczyzny elewacji zryzalitowane — po
przez detal zharmonizowane ze skalą zabu
dowy jednorodzinnej;

7) zakaz stosowania jaskrawych nasyconych
kolorów w elewacjach, obróbkach blachar
skich i pokryciu dachu, w szczególności: ja
skrawych odcieni koloru niebieskiego, zie
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lonego, fioletu, pomarańczowego, żółtego,
różowego i czerwieni;

8) wyklucza się lokalizację wolnostojących ze
spolów garażowo-usługowych.

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia S 9 ust. 3-8.

5. Obsługa komunikacyjna terenu - z ulic dojaz
dowych oznaczonych symbolem 1KDD, 4KDD I
ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem
3KX.

6. W zakresie bilansowania miejsc parkingowych
obowiązują ustalenia 515 ust. 4.

7. W zakresie przebudowy i budowy infrastruktu
ry technicznej, odprowadzenia ścieków desz
czowych i zagospodarowania wód opadowych
oraz usuwania odpadów komunalnych obo
wiązują odpowiednio ustalenia 515.

5 24.

Ustalenia dla terenu
oznaczonego symbolem 1 U

1. W stosunku do terenu oznaczonego symbolem
1U, położonego w granicach Chojnowskiego
Parku Krajobrazowego, przeznaczonego pod
lokalne usługi publiczne — przedszkole, żłobek
plan:

1) ustała realizację lokalnych usług publicz
nych — przedszkole, żłobek,

2) zakazuje lokalizacji obiektów prowizorycz
nych i tymczasowych.

2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych obowią
zują ustalenia 511 ust. 4.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy oraz zagospodarowania terenu obowiązują
ustalenia 512 ust. 6-8, a ponadto plan ustała:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabu
dowy-0,5

2) maksymalna ilość kondygnacji - 2, w tym
poddasze użytkowe;

3) minimalny udział powierzchni terenu biolo
gicznie czynnej — 60%;

4> forma architektoniczna budynku po adapta
cji do nowej funkcji powinna być zharmoni
zowana z otoczeniem;

5) zakaz stosowania jaskrawych nasyconych
kolorów pokrycia dachu, obróbek blachar
skich i na elewacji, w szczególności: niebie
skiego, zielonego, fioletu, pomarańczowe
go, żółtego, różowego i czerwonego;

6) plan dopuszcza lokalizację funkcji mieszka
niowej jednorodzinnej jako funkcji uzupeł
niającej funkcję podstawową zrealizowaną
jako mieszkanie właściciela, administratora
lub innych osób sprawujących nadzór nad
obiektem;

7) mieszkanie, o którym mowa w pkt 6, musi
być wbudowane w budynek usługowy -

powierzchnia użytkowa mieszkania nie mo
że przekroczyć 30% powierzchni całkowitej
budynku usługowego;

7) nakaz stosowania na budynku dachów
dwuspadowych lub wielospadowych o
kątach nachylenia połaci 20°- 45°

9> plan dopuszcza lokalizację wolnostojącego
obiektu gospodarczo-garażowego o po
wierzchni zabudowy nie przekraczającej
25% powierzchni zabudowy budynku usłu
gowego pod warunkiem, że:

a) maksymalna ilość kondygnacji - 2, w tym
poddasze użytkowe;

b) poddasze użytkowe może być wykorzy
stane na cele mieszkalne.

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia S 9 ust. 3, 5-8.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków —

w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego, oznaczonej na
rysunku planu symbolem graficznym i nume
rem ewidencyjnym 60-67/21, obowiązują usta
lenia 510 ust. 5.

6. Obsługa komunikacyjna terenu - z ulicy dojaz
dowej oznaczonej symbolem 1 KDD i 6KDD.

7. W zakresie bilansowania miejsc parkingowych
obowiązują ustalenia 515 ust. 4.

8. W zakresie przebudowy i budowy infrastruktu
ry technicznej, odprowadzenia ścieków desz
czowych i zagospodarowania wód opadowych
oraz usuwania odpadów komunalnych obo
wiązują odpowiednio ustalenia 515.

S 25.

Ustalenia dla terenu
oznaczonego symbolem 2U

1. W stosunku do terenu oznaczonego symbolem
2U, przeznaczonego pod lokalne usługi — han
del, gastronomia plan:

1) ustała realizację usług lokalnych z zakresu
handlu i gastronomii,
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2) nakazuje rozbiórkę istniejącego parterowe
go budynku mieszkalnego w złym stanie
technicznym;

3) zakazuje lokalizacji obiektów prowizorycz
nych i tymczasowych.

2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych obowi ą
zują ustalenia 511 ust. 4,

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy oraz zagospodarowania terenu obowiązują
ustalenia 512 ust. 6-8, a ponadto plan ustała:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabu
dowy - 0,8

2) maksymalna ilość kondygnacji - 3, w tym
poddasze użytkowe i maksymalnie 12m;

3) minimalny udział powierzchni terenu biolo
gicznie czynnej — 60%;

4) zakaz stosowania jaskrawych nasyconych
kolorów pokrycia dachu, obróbek blachar
skich i na elewacji, w szczególności: niebie
skiego, zielonego, fioletu, pomarańczowe
go, żółtego, różowego i czerwonego;

5) plan dopuszcza lokalizację funkcji mieszka
niowej jako funkcji uzupełniającej funkcję
podstawową zrealizowaną jako mieszkanie
właściciela, administratora lub innych osób
sprawujących nadzór nad obiektem;

6) mieszkanie może być wbudowane w budy
nek usługowy - powierzchnia użytkowa
mieszkania nie może przekroczyć 30% po
wierzchni całkowitej budynku usługowego;

7) nakaz stosowania na budynku dachów
dwuspadowych lub wielospadowych o ką
tach nachylenia połaci 350 -

450

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia S 9 ust. 3-8.

5. Obsługa komunikacyjna:

1) z placu oznaczonego symbolem 2KZ i drogi
dojazdowej o symbolu 4 KDD.

6. W zakresie bilansowania miejsc parkingowych
obowiązują ustalenia 515 ust. 4.

7. W zakresie przebudowy i budowy infrastruktu
ry technicznej, odprowadzenia ścieków desz
czowych i zagospodarowania wód opadowych
oraz usuwania odpadów komunalnych obo
wiązują odpowiednio ustalenia 515.

S 26.

Ustalenia dla terenu zabytkowego zespołu dwor
sko - folwarcznego oznaczonego symbolem ZP/U

1. W stosunku do terenu zabytkowego zespołu
dworsko-folwarcznego, oznaczonego symbo
lem ZP/U, przeznaczonego pod usługi unikato
we związane z kulturą, wypoczynkiem i oświatą
plan:

1) zachowuje istniejącą zabudowę z prawem
do remontu - wszelkie roboty budowlane
wymagają zachowania ustaleń 510 ust. 4;

2) w istniejących budynkach dopuszcza funk
cję mieszkaniową jako uzupełniającą funkcję
podstawową zrealizowaną jako mieszkanie
właściciela, administratora, lub innych osób
sprawujących nadzór nad obiektem;

3) zachowuje istniejący park zabytkowy z wo
dami otwartymi.

2. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków:

1) obowiązują ustalenia 510 ust. 2 dla całego
terenu;

2) obowiązują ustalenia 510 ust. 5 dla terenów
położonych w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej stanowiska a rcheologicz
nego oznaczonego na rysunku planu sym
bolem graficznym i numerem ewidencyj
nym 60-67/15,16.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy oraz zagospodarowania terenu obowiązują
ustalenia S 12 ust. 7, a ponadto plan ustala:

1) wskaźnik intensywności zabudowy - bez
zmian, w stosunku do istniejącej zabudowy
w dniu wejścia w życie planu;

2) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubatu
rowych;

3) udział powierzchni terenu biologicznie
czynnej - bez zmian, w stosunku do istniej ą
cej powierzchni biologicznie czynnej w dniu
wejścia w życie planu.

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia S 9 ust 3, 5-8 po
nadto wszelkie prace w zasięgu strefy oddzia
ływania na pomnik przyrody winny być uzgad
niane z Wojewódzkim Konserwatorem Przyro
dy.
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5. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy lokalnej
oznaczonej symbolem KOL za pośrednictwem
ciągu pieszo-jezdnego z zielenią towarzyszącą,
oznaczonego 1 KX/Zp;

1) dopuszcza się wydzielenie miejsc postojo
wych w granicach linii rozgraniczających
ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego 1KXIZp
pod warunkiem, że:

a) będą zlokalizowane w zespołach nie
przekraczających 5 stanowisk;

b) lokalizacja zespolów będzie uwzględniała
ochronę drzew tworzących zabytkową
aleję dojazdową;

c) nawierzchnie miejsc postojowych będą
przepuszczalne, wykonane z elementów
zapewniających pionową infiltrację wód
opadowych.

6. W zakresie przebudowy i rozbudowy infra
struktury technicznej, zagospodarowania wód
deszczowych i usuwania odpadów obowiązują
odpowiednio ustalenia 15 z warunkiem
uzgodnienia wszelkich działań w tym zakresie z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Dy
rektorem Zespołu Parków Krajobrazowych
MChiB.

27.

Ustalenia dla terenu
oznaczonego symbolem U/PK

1. W stosunku do terenu zabytkowego obiektu
(dawny browar) oznaczonego symbolem U/PK,
przeznaczonego pod usługi unikatowe związa
ne z turystką, rekreacją, wypoczynkiem, ochro
ną zdrowia, oświatą i kulturą plan:

1) zachowuje istniejącą zabudowę z prawem
do remontu i przebudowy - wszelkie roboty
budowlane wymagają zachowania ustaleń

10 ust. 4;

2) w istniejącym budynku dopuszcza funkcję
mieszkaniową, jako uzupełniającą funkcję
podstawową, zrealizowaną jako mieszkanie
właściciela, administratora, lub innych osób
sprawujących nadzór nad obiektem;

2. W stosunku do istniejącego zagospodarowania
terenu ze względu na wymagania ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązu

ją ustalenia 10 a ponadto wszelkie działania
związane ze zmianą zagospodarowania terenu
wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy oraz zagospodarowania terenu obowiązują
ustalenia 12 ust. 7, a ponadto plan ustala:

1) wskaźnik intensywności zabudowy — bez
zmian, w stosunku do istniejącej zabudowy
w dniu wejścia w życie planu;

2) minimalny udział powierzchni terenu biolo
gicznie czynnej — 70% terenu w liniach roz
graniczających;

3) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubatu
rowych;

4) w stosunku do ogrodzeń od strony publicz
nego ciągu pieszo-jezdnego plan ustala:

a) zakaz stosowania prefabrykowanych
ogrodzeń betonowych;

b) zakaz stosowania jaskrawej kołorystyki
ogrodzeń;

c) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń -

minimum 1/3 płaszczyzny ogrodzenia-
włączając w to bramy i furtki - powinna
być ażurowa i umożliwiać penetracje
wzrokową w głąb działki;

W nakaz zharmonizowania ogrodzenia pod
względem użytego materiału i kolorysty
ki z elewacją budynku i ogrodzeniem te
renu najbliższego sąsiedztwa — ogrodze
niem terenu oznaczonego symbolem
ZP,U.

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia 9 ust. 3, 5-8.

5. Obsługa komunikacyjna terenu - z ciągu pie
szo-jezdnego oznaczonego 1 KX.

6. W zakresie przebudowy i rozbudowy infra
struktury technicznej, zagospodarowania wód
deszczowych i usuwania odpadów obowiązują
odpowiednio ustalenia 15 z warunkiem
uzgodnienia wszelkich działań w tym zakresie z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Dy
rektorem Zarządu Ch.P.K.

28.

Ustalenia dla terenów
oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP

1. W stosunku do terenów oznaczonych symbo
lami 1ZP, 2ZP, 3ZP przeznaczonych pod zieleń
urządzoną — parki osiedlowe i zieleńce plan:

1) w granicach terenów parków osiedlowych i
zieleńców dopuszcza budowę:

a) placów zabaw dla dzieci;

b) boisk sportowych o nawierzchni trawia
stej;

c) urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych;
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d) obiektów związanych z wypoczynkiem
mieszkańców (ścieżek, placyków o na
wierzchni przepuszczalnej lub półprze
puszczalnej) zagospodarowanych ele
mentami małej architektury (latarnie, za
daszenia, ławki, pojemniki na kwiaty i na
śmieci, rzeźby), itp.;

2) dopuszcza grodzenie terenów lub jego
fragmentów, jeśli ogrodzenia stanowią za
bezpieczenia przed dewastacją zainstalowa
nych urządzeń;

a) maksymalna wysokość ogrodzenia - im;

b) wykiucza się stosowanie ogrodzeń peł
nych, utrudniających penetrację wzro
kową w głąb terenów;

3) ustala likwidację istniejących tymczasowych
budynków gospodarczych i garażowych na
terenie 1ZP;

4) ustała likwidację istniejących budynków i
obiektów stanowiących zaplecze gospodar
cze RZD Obory na terenie 3ZP.

2. W zakresie zagospodarowania terenu obowią
zują ustalenia określone dla przestrzeni pu
blicznych w 11 ust. 2, a ponadto plan ustała,
że zagospodarowanie terenu oznaczonego 1ZP
nie może ograniczać widoku z dróg publicz
nych 1KDD i 3KDD na murowane ogrodzenie
zabytkowego zespołu dworsko-folwarcznego;

3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia 9 ust 2-6 i 8, po
nadto plan ustała:

1) minimalny udział powierzchni terenu biolo
gicznie czynnej każdego terenu — 90%,

2) fragment terenu oznaczonego 3ZP położony
jest w granicach rezerwatu przyrody „Łęgi
Oborskie” gdzie obowiązują wszelkie naka
zy, zakazy i ograniczenia określone w prze
pisach odrębnych dotyczących rezerwatu.

3) w granicach terenu oznaczonego 2ZP obo
wiązuje zakaz zmiany rzeźby terenu.

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:

1) teren oznaczony 1ZP położony jest w grani
cach strefy ochrony konserwatorskiej zespo
łu dworsko - folwarcznego - obowiązują
ustalenia 10 ust. 3;

2) teren oznaczony 2ZP znajduje się w grani
cach strefy ochrony konserwatorskiej sta
nowiska archeologicznego, oznaczonej na
rysunku planu symbolem graficznym i nu

merem ewidencyjnym 60-67/21 - obowiązu
ją ustalenia 10 ust. 5.

5. W zakresie przebudowy i budowy infrastruktu
ry technicznej, odprowadzenia ścieków desz
czowych i zagospodarowania wód opadowych
oraz usuwania odpadów komunalnych obo
wiązują odpowiednio ustalenia 15.

29.

Ustalenia dla terenu
oznaczonego symbolem RU

1. W stosunku do terenu oznaczonego symbolem
RU przeznaczonego pod usługi towarzyszące
obsłudze rolnictwa i funkcji magazynowo-
składowych plan:

1) ustała obowiązek rehabilitacji istniejącej za
budowy i infrastruktury technicznej poprzez
prawo do wymiany, przebudowy, remontu i
adaptacji do nowych funkcji istniejącej za
budowy;

2) przeznacza teren pod usługi towarzyszące
obsłudze rolnictwa i funkcji magazynowo-
składowych, których uciążliwość nie może
wykraczać poza teren działek inwestycyj
nych;

3) wyklucza lokalizację usług związanych z ob
sługą samochodów, składowaniem i maga
zynowaniem materiałów budowlanych, su
rowców wtórnych itp. - usług generujących
duży ruch samochodów dostawczych.

2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych obowią
zują ustalenia 11 ust. 4.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy oraz zagospodarowania terenu obowiązują
ustalenia 12 ust. 7 I 8, a ponadto plan ustała:

1) obowiązek zharmonizowania projektowanej
zabudowy z kubaturą i formą architekto
niczną historycznego otoczenia;

2) obowiązek zagospodarowania terenu w
sposób zapewniający ochronę i ekspozycję
zabytkowego spichlerza poprzez likwidację
obiektów przesłaniających jego elewacje;

3) wszelkie roboty budowlane przy budynku
dawnego spichlerza wymagają zachowania
ustaleń 10 ust. 4;

4) zachowanie historycznej osi kompozycyjno
widokowej, oznaczonej na rysunku planu -

zakaz sytuowania na jej przebiegu obiektów
kubaturowych;
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Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 97

5) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z
blachy trapezowej i okładzin z tworzyw
sztucznych (typu „saiding”);

6) zakaz stosowania na elewacjach budynków,
pokryciach dachowych i obróbkach blachar
skich, kolorów które prowadzą do nadmier
nej ekspozycji budynku w otaczającym kra
jobrazie - w szczególności użycia jaskra
wych odcieni koloru niebieskiego, zielone
go, fioletu, pomarańczowego, żółtego, ró
żowego i czerwieni;

7) zakaz stosowania kontrastowych zestawów
kolorystycznych na obiektach i ogrodze
niach;

8) maksymalny wskażnik intensywności zabu
dowy - 0,6;

9) dopuszcza się rozbudowę i adaptację do
całkowitej lub częściowej zmiany funkcji ist
niejący budynek administracji RZD Obory;

10) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej — 60% terenu w liniach, rozgranicza
jących;

11) maksymalna wysokość zabudowy—8 m;

12) nakaz wprowadzenia zieleni w pasie tere
nu uwolnionym od zabudowy, to jest po
między liniami rozgraniczającymi a wyzna
czoną na rysunku planu nieprzekraczalną li
nią zabudowy.

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia 9 ust. 3-8.

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków obowiązują ustalenia 10 ust. 4.

6. Obsługa komunikacyjna:

1) z ulic dojazdowych oznaczonych symbolami
1KDD, 2KDD;

2) zachowuje się istniejący wjazd z ulicy ozna
czonej symbolem KDZ (ulicy Literatów).

7. W zakresie bilansowania miejsc parkingowych
obowiązują ustalenia 15 ust. 4.

8. W zakresie przebudowy i budowy infrastruktu
ry technicznej, odprowadzenia ścieków desz
czowych i zagospodarowania wód opadowych
oraz usuwania odpadów komunalnych obo
wiązują odpowiednio ustalenia 15.

30.

Ustalenia dla terenu
oznaczonego symbolem P

1. W stosunku do terenu oznaczonego symbolem
P przeznaczonego pod działalność produkcyjną
i uslugową plan ustała zachowanie istniejące
go zakładu produkcyjnego - browaru z prawem

do remontu, przebudowy, rozbudowy i wy
miany istniejącej zabudowy pod warunkiem,
że:

a) działalność nie będzie uciążliwa dla działek
sąsiednich;

b) inwestycja nie będzie oddziaływać na po
gorszenie środowiska naturalnego.

2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych obowią
zują ustalenia 11 ust. 4.

3. W zakresie parametrów i wskaźników zabudo
wy oraz zagospodarowania terenu plan ustala:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabu
dowy — 0,9;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej — 20% terenu w liniach rozgranicza
jących;

3) maksymalna wysokość zabudowy — 2 kon
dygnacje i maksymalnie 12m;

4) maksymalna wysokość budowli — 12m;

5) geometria dachu dowolna;

6) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z
blachy trapezowej i okładzin z tworzyw
sztucznych;

7) zakaz stosowania w elewacjach i na dachu
kolorów które prowadzą do nadmiernej
ekspozycji budynku w otoczeniu, w szcze
gólności jaskrawych odcieni kolorów nie
bieskiego, zielonego, fioletu, pomarańczo
wego, żóltego, różowego i czerwieni;

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko
wych obowiązują ustalenia 9 ust. 3-8.

5. Obsługa komunikacyjna terenu z ciągu pieszo-
jezdnego oznaczonego 3KX, z ulicy dojazdowej
oznaczonej 4KDD.

6. W zakresie bilansowania miejsc parkingowych
obowiązują ustalenia 15 ust. 4, ponadto do-
puszcza się ograniczone do 3 stanowisk par
kowanie na placu 2KZ.

7. W zakresie przebudowy i budowy infrastruktu
ry technicznej, odprowadzenia ścieków desz
czowych i zagospodarowania wód opadowych
oraz usuwania odpadów komunalnych obo
wiązują odpowiednio ustalenia 15,

31.

Ustalenia dla terenu
oznaczonego symbolem R

1. W stosunku do terenu oznaczonego symbolem
R przeznaczonego pod użytkowanie rolnicze,
plan pozostawia teren jako użytkowany rolni
czo bez prawa zabudowy.
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2. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra- 2) w stosunku do terenu 3 ZL likwidację istnie

jobrazu kulturowego i walorów uzdrowisko- jącej lokalnej oczyszczalni ścieków i prze

wych obowiązują ustalenia 9 ust. 3, 5, 6 i 8. znacza teren pod zalesienie.

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 33.
oraz dóbr kultury wspólczesnej - w granicach Ustalenia dla terenów komunikacji publicznej
terenu znajduje się strefa ochrony konserwa
torskiej stanowiska archeologicznego, ozna- 1. Plan ustala, że uktad drogowy realizowany jest

czona na rysunku planu symbolem graficznym wedtug.

i numerem ewidencyjnym 60-67/21 - obowią- 1) 7 ust. 2 pkt 9 - w zakresie klasyfikacji funk

zują ustalenia 10 ust. 5. cjonalnej;

32. 2) rysunku planu - w zakresie lokalizacji linii

Ustalenia dla terenów rozgraniczających;

oznaczonych symbolami 1 ZL, 2 ZL, 3ZL 3) 15 ust. 5 w zakresie uzbrojenia terenu i in

1. W stosunku do terenów oznaczonych symbo- żynierii miejskiej;

lami 1ZL, 2ZL i 3ZL przeznaczonych pod tereny 4) 15 ust. 3 - w zakresie komunikacji pieszej i

leśne plan ustala: rowerowej.

1) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubatu- 2. Parametry techniczne ulic publicznych i pu

rowych; blicznych ciągów pieszo-jezdnych wedlug Ta
beli 1.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie ulic ciągów pieszo-jezdnych

klasa nazwa ulicy postulowany przekrój szerokość pasa
(ilość jezdni x ilość drogowego w liniach

pasów ruchu rozgraniczających
x szerokość pasa) (m)

(m)

KDZ - zbiorcza przedłużenie 1 x 2 x 2,5 Plan ustala przebieg pól
ul. Literatów- nocno-zachodniej i północ.

modernizowana nej linii rozgraniczającej
ulicy

KDL - lokalna ul. Literatów - 1 x 2 x 2,5 Plan ustala przebieg pół-
modernizowana nocno-zachodniej linii

rozgraniczającej ulicy

1KDD - dojazdowa modernizowana 1 x 2 x 2,5 10-12

2KDD - dojazdowa modernizowana 1 X 2 x 2,5 8

3KDD - dojazdowa modernizowana 1 x 2 x 2,5 10

4KDD - dojazdowa modernizowana 1 x 2 x 2,5 10

5KDD - dojazdowa modernizowana 1 x 2 X 2,5 S

6KDD - dojazdowa modernizowana 1 x 2 x 2,5 10

1KXJZp — ciąg pieszo-jezdny z ziele- 1 x 4,5 29
nią towarzyszącą, dopuszczona
lokalizacja miejsc postojowych

1 KX - ciąg pieszo-jezdny modernizowany 1 x 4,5 4,5-6

2KX - ciąg pieszo-jezdny modernizowany 1 x 4,5 10

3KX - ciąg pieszo-jezdny modernizowany 1 x 4,5 8

3. W stosunku do ciągów pieszo — jezdnych, 2) dopuszcza lokalizację urządzeń i sieciowych

oznaczonych symbolami 1KX/Zp, 1 KX, 2KX, elementów uzbrojenia;

3KX, plan: 3) minimalny uciziat, powierzchni terenu bio

1) dopuszcza dojazd do dziatek, które nie mają logicznie czynnej:

dostępu do drogi publicznej, pod waru a) dla terenu oznaczonego 1 KX/Zp — 80%;
kiem, że szerokość dojazdu jest nie mniejsza
niż 3m; b) dla terenów oznaczonych 1 KX, 2KX, 3KX

—25%.
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4. W stosunku do wydzielonych placów publicz
nych z zielenią towarzyszącą, plan ustala:

1) dla terenu oznaczonego 1KZ:

a) wydzielenie w granicach terenu (zielenią
niską, rodzajem i kolorem nawierzchni
itp.) przebiegu jezdni na przedłużeniu
ulicy oznaczonej symbolem 1KDD;

b) minimalny udzial terenu z zielenią urzą
dzoną 25%;

2) dla terenu oznaczonego 2KZ:

a) rozbiórkę murowanego parterowego bu
dynku, w złym stanie technicznym,

b) zagospodarowanie terenu pod parking
ogólnodostępny i zieleń stanowiącą min.
25% powierzchni terenu

3) wyklucza się lokalizację na terenach wydzie
lonych placów publicznych oznaczonych
symbolami 1KZ, 2KZ miejsc na pojemniki
do wstępnej selekcji odpadów.

5. W zakresie ochrony środowiska, przyrody, kra
jobrazu kulturowego i walorów uzdrowiska
obowiązują ustalenia S 9 ust. 2-6 i 8, a ponadto
plan ustała:

1) ochronę I kształtowanie odtworzeniowe za
drzewień alejowych przy drodze oznaczonej
1KDD (na fragmencie przebiegu od narożni
ka ogrodzenia zabytkowego zespolu dwor
sko — folwarcznego do linii rozgraniczają
cych terenu oznaczonego symbolem 1 U);

2) ochronę i kształtowanie odtworzeniowe za
drzewień alejowych ciągu pieszo- jezdnego
z zielenią towarzyszą oznaczonego 1KX/Zp.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny 1KX/Zp, 2KX, 2KDD, 1KJZ i fragment
1KDD tworzą, podlegający ochronie, układ
historycznych osi kompozycyjno - widoko
wych zabytkowego zespolu dworsko-
folwarcznego, są położone w granicach
strefy ochrony konserwatorskiej - obowiązu
ją ustalenia 510 ust. 3;

2) fragment terenu 1KXJZp położony jest w
granicach stanowiska archeologicznego
oznaczonego na rysunku planu symbolem
graficznym i numerem ewidencyjnym 60-
67/15,16 - obowiązują ustalenia 510 ust. 5;

3) fragment terenów 1KDD, 4KDD, 5 KDD, 6
KDD i KDZ położony jest w granicach sta
nowiska archeologicznego oznaczonego na
rysunku planu symbolem graficznym i nu
merem ewidencyjnym 60-67/21 - obowiązu
ją ustalenia 510 ust. 5.

Rozdział 3
Ustalenia końcowe

S 34.

Skutki prawne planu w zakresie zmiany wartości
ni eru cli orno ści

1. Ustała się stawkę procentową jednorazowej
opłaty (renty planistycznej) pobieranej w razie
zbycia nieruchomości, której wartość wzrosla
w związku z uchwaleniem planu - w następują
cej wysokości:

1) 20% - dla terenów oznaczonych symbolami
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i symbo
lami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW oraz
symbolami U/PK, RU, P, ZPz/U, 1U, 2U

2) 0% - dla pozostałych terenów.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 będzie pobiera
na w razie zbycia nieruchomości przed upły
wem pięciu lat od dnia wejścia w życie niniej
szego planu.

S 35.

Sposób wykonania uchwaly

1. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze
strzennego wszczętych przed dniem wejścia w
życie planu, a nie zakończonych decyzją osta
teczną stosuje się ustalenia planu.

2. Wykonanie uchwaly powierza się Burmistrzowi
Gminy Konstancin-Jeziorna.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo
jewództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Jańczuk

—18937— Poz. 2711
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Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego Nr 97 — 18939 — Poz. 2711

Załącznik nr 2
do uchwały nr 305N123/2009

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 stycznia 2009r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespotu pałacowo-parkowego w Oborach

Dal. WpIyWu Nazw oho roni, rroaa uwogr Oznontonio lJal.iania prnj.bio Hwzrzygrrięura bwororrza Auirrygnręuio liady Mrajatraj Uwagi
wnla.ku nazwa niararchomości. klóraj plano dla w iprawln rozpalazania uwag zalęcanik do unhwoly

jndrroaiki ar dotyczy uwaga niaotrhonro.ci, nr 305N/2312069
ogirazajęcago bróraj dotyczy z dnia 16 ziynzrrio 2041W

uwagi uwago Uwag. Uwaga ni.” Uwaga Uwag.
uwggl.dniono taozgiadniona owagi*ainiuoa waowzglgdrdnoo

I wylożenie
T” oa (4 aOStr drowar Oonalancio daniarn Wnloalrudaway 4/21 o pow 0,22k,, 62 I S MW I. noowoględniooa I. niaagwlgiqdwnno

SP. OO I tarana symbolu 2 OZ winian 4.1152 o pow. 0.1 lidia., 2 62 — piana
iryd praazoacznny na tozbrrdnwa 411550 Pow. 7,150db. parkingi. daIaniy
ob.lccgę kurnunlk.nyinro liany toworry,zęcę.

Kon.tandn MW-III..
Z roauwrględnrona, 2. nlauwzgiądntaaa

2. nalaky ornianlć gapi. I 33 dla zabudowy
taranu 21(2, top coyakal rnianzhanlowo(
brzmiani. .zagoapodarnwania wlaiorndzlnnn(
taranu pod drrajq do(ozdowę I
rozbudowę dla taranów
przylaglyoh oznaczonych w
piania .yrnbolarr, ilU lP

3.o.iady3 dla 3 rai,ruwagiqdniona 3, niagwzglpdnion.

lotna pud parking ngólnodn
atęyny 4 dopnoocoarriarn
tokaiizanjl obiobrów rcayiknwych z
zakresu handlu, gaotronomll,
adrnirriotr.c(l oraz gar.Iy atu baz
Iunkc(i rario.obolnr(.

2 2904 lOOtr, darto Ociarlia Wninokulę o Solnika li t KDD, 3 02, I. niauwzgiętlnrana I. olnowogiędnl000
.Obory I. zachowanin dotyulrnzoooucogo ° pow.2,47 Ira. 20129
Praawodniozqra ukladu komunlbacy(nogo na ° pow. 3,3505 ha
Zarządu ramol. oniodlo Obory, gdyó
Alrcja Walann proponowany wiat drogi

pnrntędoy blubisra nr lP I
kapilarką Inst oiaknrzyslny dla
Mi.azkaóoów gdyl amiant.
cyrkulacj, zadro dragowagu w
ukrabia aalodia, niszczy
iaioio(ęoa aiolańoa I ogródki pad
klokioa,r nr 16. udolna kapllozhę
od osiadli aro! niozcoy krajobraz.
potoarzajęr obszar otlairti yr”zod
klubrotn ar 16 2 nincwuglgdolona 2 niatcwrgladrrlnna
2. .wozttoatnla n knraittę
pianowanago ubladu komunika.
oyjrrogo. podojąn 3 oltornatywna
rozwIązania tj. itipoprowudzonia
drugi do Pomali za lasidorar 11gw
Kalicaaw) I zrnbioni. jadoago
abmzyónwarrlu/ronda lub (31
całkowita razygnonja r wylotów
dropi

„5 2904.2005r RadaOsladta Woloaakozmlanęwzokroat. l)zl.ikud.rlSb 5MW- ni.uwogtqdniona orouwzgtpdrrl000
.Obory p.ram.irów I wokaltribów o pow. 7,1504 Ira taran nabodawy
Przewodnicząca zabudowy I ragospod.rowords ml.ozlzanlowaj
Zorzędtz taranu dotycoąuyot. loranu 54/iWt wt.io.adziaa.)
ASnia Wolarzu

- minlrnralrry urizlal inuwianzukni
blologioonia coynnaj — anIlano
60% jrnwlarzcirni loranu ma 70%
poodarochni lorantt

2daciaor Wnloakudownów na
drogach dolazdowynir do taranu
S MW cia będalo proawldoianyuh
winIarz parbloguwyoh, w związku
z tym naiaiy dukonok korekty
proponowonago wabainika,

T 29,04.SOOIr, Grzegorz i(owoluzyt Wnoal ar 4/1930 POW. 0.361rn, rłLt 1 429” nl.uwzgiydotona ni.owoględnlona

dopuszczania zabudowy 4/tąP. Pow 7. tOOdlro

uoiupown( loblopi na taran/a4 ZP RU” uaiugi
Iw oj pklnocnaj nzgóoii lowaroyaząoo

ob,iudu, nolniutwo I
kznknjl rna000yno.
wo.okladowyulr

4 ZP- zielno
zrzędzona . parki
oaiadtnwa I aieiairna

5 2904 2009r, .IIEI1KULES Nr. wyrazn zgo4yna aoyiay 01195 n pow. 7, lI0dIr n MW — aren ni.ozwzglqdnlona .lwzwzglądnlona
łtotal Pracowniczy ptanu dotycząc. dopuacczonia zobudowy
Wioinita Rudolirckn zabudowy mioozkaniowoj mlaozborrluwaj

wiolozudzinnaj taran 5 MW. Na oolaiowdoinr.a)
tym orania znajduja „lą kotul
Hazktziaa. Z bP.k/ago bmwarz
onoal .ię fatum larrrrarrtanyjny I
plonowano budnwa domów
nai.oakalr.yuh bat otaaurdaina

5. 3004 ZOOtr Powoi 1(opiao Dokonanie owiany drogi 4/liSo POW. li3ilrarz 3 000 aI.tzwaglqdrrioo. rd.tzwogłqdal.aa
doboodowal O .yrm”ltaio 2 ODO na
oląg piaoao.jaodny u otoruirokol
4,5w
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7 30 0411000r Pawni yopieu Wniosek O p dA owo dragi 41191 o pow. 1l27li. IlU - usiugi rrlasiweglqdcrl.ne nlwzgtgdoieno

dujozdowej I KOD przez teren towerzysrqce
HO. W przypedku ninuwzgiod obeludze rolnictwo
ni.nle przadlojenir. drugi I KOD tiinko1lnr.gozyr.o.
pron teren HO wnioeok a wo-ekiadowydi
Zeprojaklewznia oiqgo pluszu.
jezdnego w tym mmmcc.

9 30 04.2000, Jeroolow Bako Wniosek o dopuczozenio no litOto pow. 0,2085 ha 3 OL - tereny 1.80. niwzwe4,dIrlono nienzwegkdniene Bruk

Morek Kwneowioo terenie dzidki o nr aw. 41191 zgodneaci

zabudowy mioszkeniowej o ueteloninml

ohoreklerze. gabezytach Innych sitcdluen

wokeinikool,, gworentojqcych
odpowiedni poziom I rodzaj
zabudowy, dontnaowerry do
unalorónis etetiojinego terenu

II wyłożenie
V 20 10,20041. Grzegorz Kowalczyk Dotyczy pr00000uznnie nzgóni Teren 2 OP Teren 2 OP. zieloó nizowoglqónlone rdat,wzglqdrtlona

terenu Nn lntnnio ludki orogórone - porki

2 OP nr teren obelnych catug o nr ow 41105 oeiedtowo zieleOco

handluj gooltonomli O pow. 7,1504hz

i C6,tL200Br. Polh,otrrtnt S A. Wnoezl O dnpoozozonio Dzidko onr om, dugO Teren RU —urlugi „dauwegIdnIone nIecnnziqdrrIone

Pietnon.ocnik, mońhiwoiul lnkefizeuji oracji o pow. I,St2Oho loucaroynzqre
Jotzntn tneoowej tahalonil kamórkowoj ci obeludza rolnictwo I
Lswzrr,towebe wyneboint 59 rit oko obiektu luckc1lmogaryno

lnu,oarnzktury tnchnicznoj trz wo.skiodowyclt
teranie dzidki o nr om. 01198

T 191120041 ZEIITRAL PŁAZA Wneae5o t2ztolko Peron kupKi 2 ZŁ 1, nleuwzgidnlono t. nieuwaglqdnionn

Sp. O 1 dopuszczenie polnego Onr rW 41155 U1PK—uoiegi
ogrodzenie — muru- od orrony Pow 0.flhto unikatowe zmuszone
drogi Odbodowe pierwotnej O ttirystykq.
orchitektury ogrodzenie wg rekroeoj5,
z.ohawen$, dziwnej częścimoru wypoczynkiem,
sl.nowłąoogo ogrodzenie od oukrwn zdrowie.
cirony dufni. ndwietq, kultum,

2. dopoezozeni. budowy 2 OL — loreny lejno
Z. rulouwz9loulnione Ż. ninuwziodniano

okiekldw kubaturowych
„eobowenaern proponowanych
czóui terenów zIelonych obiektu

3, proeetrwienie mokliwoiul
3. nieuwoglgdnione 3. niouwzgigdnione

odprowedzonie ioiettów
bytowych do iotnlejqozgo
szambo do momontu rozbudowy
konehizcojl rrrl.j.kinj.

T” 26.11 2050, t%t.be Telefonie ICweetionujq neniepujone tJetolenlo Listoia.de ogólne ni.uwzgtgdnione nioowzgidnione

Komórkowo ustalenie ogólnepienu pienuw,ebre.ie
CEP.I”EHTEL Ii wykluczenie budnwy etooji i.tekofl500ikoąiu
Sp. zoo. bezowych lolton0 konndrko- Plew
PolnoenounukVdtoid wyob. I wykiocze budowy

21 proezureuzenie do iikwidooji stonIt bazowych
ionnletnooge rneeztu izlokornuni. telefonii komórko.
keu”yjnego, wej;

31 Osiwienia reeibozji inwestycji 2. proazeeoza do
ztrrierzejgcyeh do rozbudowy ikwldeo$ ieiniejqoy
inlzeotnobtuny telokomnunikecyjnaj peset talebomuni.
w.dlutj orendendów rrzyjgiyclt kooyjny,
prozo oporntorów deiolejgcyoir °° 3. uet.le reallzecjq
turonie ohjqryrn prnjoktont t nwoetyrjl
preterenciri budowy sincji zmlentajqztt do
podziomnyclt. rozbudowy
Zdenianr etuiodojquyuk owego introslrmzktury
neloiy dopoiznid obiekty telekonrr.orlkouyjnej
ne,iemnL w tym ótorja bazowo, wedlug etenderdów
eieoje przekalnibcwe tub inne przyjgtyoh przez

podobne obiekty Otterelnrńw

W tirolekrie plena pontinigto rizieisjsnynir ne tynt

wekozonie W sekrecie toznrri.ez- teranie.

clenie inweotycji eolu publiczno- pelernnrnjq budowy

go. ze króre uznaje aiq erocje cioci podziemnych

bazowe ielotonii komórkowej.

27.11 2008r, BROWAR Wnoneri o dnpusocz.nie dtn Dzioik, Onr 0W. 41193 „loren 20 oniugi nieuzwzgięrtnione nueowzgigdnrono

KONSTANCiN toronu 20 mininrelrrego udziob o pow 0.30 kei 41192 lokalne — heedol,
Sp. zoo powierzchni biologicznie czynnej o pow 0,1174 tio gastronomie.

— 40%

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Jańczuk
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 305N/2312009

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 stycznia 2009r,

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami

o finansach publicznych Rada Miejska Konstancin-Jeziorna rozstrzyga co następuje:

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kazimierz Jańczuk

Inwestycja z zakresu Sposób realizacji Zasady łinarisowania
infrastruktury technicznoj Fcrms: Tryb Odpowiedzialni Prognozowana ródla Potencjalny udział innych

1 zadania zamówień za roałizncję finansowania inwestorów w finansowe
krótkookresowe i współprscujący 1 dochcdy własne, nin zadania
2 - zadanie I - burmistrz, 2- dotacje, 1 - wizóciciale nisrucho.
wieloletnia I - wykonawca. 3 kredyty, pożyczki komar- maici

3 - pracownik urzędu cyjno, 2 - fundacja I organizacje
wlaciwy do spraw 4 - kredyty, pożyczki prała- wspomagające
infraslruldury rericyjne, 3 - inwealorzy zewnętrzni

5 - obligacja komunalne, 4 - inne
S - prywatyzacja majątku
komunalnego,
7 - nadwyżki budżetu z lat
poprzednich,
B — Inne

DROGI WYKUP TERENOW 1,2 Zgodnie z ustawami o 1 1,4,6,7,8 -

PUBLICZNE gospodarce niaruchomo
ścierni I prawo zamówień
publicznych

2. BUDOWA 2 Zgodnie z ustawą prawo 1,2,3 1,4,6,7,6 1,2, 3,4
zamówień pubticznych

3. POZOSTALE WODOCIĄGI 1.2 Zgodnie z ustawę prawo 1,2,3 1.4,6, 7.8 1,2,3,4
zamówlozi publicznych

4. KANALIZACJA 1.2 Zgodnie zustawą prawo 1.2,3 1,4,6,7,8 1,2,3,6
zamówień publicznych

5. GOSPODARKA ODPA- 1 Zgodnie z obowięzują- 1, 2. 3 I • 2 1
DAMI cyml przepisami

6, ELEKTROENERGETYKA 1,2 Zgsdnlez obowiązuję- 3,2 8 1,3.4
cyml przepisami

7 GAZOWNICTWO 1,2 Zgodnie zobowiązuję. 3.2 8 1,3,4
cyml przepisami




