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4821 
4 82 1 

UCHWAŁA Nr 483/V/44/2010 

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

z dnia 14 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn. 

Działajņc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 

40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.), w 

zwiņzku z uchwałņ nr 74/IV/5/2003 Rady Miejskiej 

Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003r. w 

sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Okrzeszyn, zmienionej uchwałņ nr 

351/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r., Rada 

Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co nastňpu-

je: 

§ 1. 

Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Okrzeszyn, zwany dalej 

planem, po stwierdzeniu jego zgodnoŌci z ustale-

niami studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Konstancin-Jeziorna zatwierdzonego uchwałņ  

nr 97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 

z dnia 27 grudnia 1999r. składajņcy siň z: 

1) czňŌci tekstowej stanowiņcej treŌń uchwały 

planu; 

2) czňŌci graficznej, którņ jest rysunek planu w 

skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 

uchwały (arkusz 1 i 2), bňdņcy integralnņ czň-

Ōciņ planu; 

3) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzglňdnionych uwag do projektu planu, sta-

nowiņcego załņcznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania, stano-

wiņcego załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. 

Granice planu okreŌlone w załņczniku nr 1 do 

uchwały nr 74/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstan-

cin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie 

przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Okrzeszyn, oznaczone sņ na rysunku planu i 

obejmujņ całe sołectwo Okrzeszyn w granicach 

administracyjnych. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 3. 

Celem planu jest ustalenie warunków dla zrów-

nowaŐonego rozwoju sołectwa Okrzeszyn, polega-

jņcych na wyznaczeniu nowych obszarów budow-

lanych oraz uporzņdkowaniu terenów juŐ zainwe-

stowanych, a takŐe stworzeniu warunków dla 

ochrony Ōrodowiska i funkcji rolniczej. 

§ 4. 

1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwa-

ły jest mowa o: 

1) planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, o którym mowa w § 1 ni-

niejszej uchwały; 

2) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-

szņ uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wy-

nika inaczej; 

3) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 

rysunek w skali 1:1000, stanowiņcy załņcz-

nik nr 1 do uchwały; 

4) obszarze obowiņzywania planu – naleŐy 

przez to rozumień obszar w granicach 

przedstawionych na rysunku planu; 

5) terenie – naleŐy przez to rozumień teren o 

okreŌlonym przeznaczeniu lub o odrňb-

nych zasadach zagospodarowania, wy-

dzielony na rysunku planu liniami rozgra-

niczajņcymi; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy 

przez to rozumień przeznaczenie ustalone 

dla danego terenu; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 

przez to rozumień rodzaje przeznaczenia 

inne niŐ podstawowe, które uzupełniajņ 

lub wzbogacajņ przeznaczenie podstawo-

we; 

8) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to 

rozumień zabudowanņ obiektami kubatu-

rowymi powierzchniň działki; 
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9) intensywnoŌci zabudowy – naleŐy przez to 

rozumień stosunek sumy powierzchni, li-

czonej po zewnňtrznym obrysie murów, 

wszystkich kondygnacji nadziemnych 

wszystkich budynków zlokalizowanych na 

działce, do powierzchni działki lub jej czň-

Ōci przeznaczonej w planie pod zabudowň; 

10) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – nale-

Őy przez to rozumień równieŐ odpowiednio 

maksymalnņ wysokoŌń budowli; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy 

przez to rozumień wyznaczone na działce 

linie, okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczal-

nņ odległoŌń lica budynku od linii rozgra-

niczajņcej dróg, ciņgów pieszo-jezdnych, 

granic działek lub innego obiektu, zgodnie 

z rysunkiem planu; poza tň liniň mogņ wy-

stawań niekubaturowe elementy budynku, 

takie jak: schody, okapy, ganki oraz balko-

ny; 

12) liniach rozgraniczajņcych - naleŐy przez to 

rozumień wyznaczone na rysunku planu, 

linie wydzielajņce tereny o róŐnym prze-

znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospo-

darowania; 

13) usługach – naleŐy przez to rozumień dzia-

łalnoŌń usługowņ prowadzonņ w samo-

dzielnych obiektach budowlanych lub wy-

dzielonych pomieszczeniach w budynkach 

o innej funkcji niŐ usługowa, której celem 

jest zaspokojenie potrzeb ludnoŌci, nie wy-

twarzajņcņ bezpoŌrednio, metodami 

przemysłowymi, dóbr materialnych; 

14) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 

rozumień działalnoŌń usługowņ nie zali-

czanņ do przedsiňwziňń mogņcych znaczņ-

co oddziaływań na Ōrodowisko (dla których 

raport jest wymagany lub moŐe byń wy-

magany), zgodnie z obowiņzujņcymi prze-

pisami odrňbnymi; 

15) usługach publicznych – naleŐy przez to ro-

zumień inwestycje celu publicznego, zwiņ-

zane z realizacjņ zadaŊ samorzņdu teryto-

rialnego; 

16) strefa bezpieczeŊstwa dla linii napowietrz-

nej 15kV - naleŐy przez to rozumień pas te-

renu w otoczeniu linii, który ze wzglňdów 

eksploatacyjnych linii i z uwagi na bez-

piecznņ pracň w pobliŐu czynnych linii 

elektroenergetycznych wymaga ustalenia 

ograniczeŊ w zagospodarowaniu prze-

strzennym terenu. 

2. Definicje pozostałych pojňń niewymienionych 

powyŐej a uŐytych w niniejszej uchwale znajdu-

jņ siň w przepisach odrňbnych. 

§ 5. 

Dla obszaru objňtego granicami okreŌlonymi w 

§ 2 niniejszej uchwały ustala siň: 

1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 

terenu; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-

znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-

rowania; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; 

4) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego; 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy, oraz zagospodarowania terenu, w tym; 

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎni-

ki intensywnoŌci zabudowy; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegajņcych ochronie 

ustalonych na podstawie przepisów odrňb-

nych, w tym naraŐonych na niebezpieczeŊ-

stwo powodzi; 

7) szczegółowe zasady i warunki łņczenia i po-

działu nieruchomoŌci; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów; 

11) stawkň procentowņ, na podstawie której 

okreŌla siň jednorazowņ opłatň wynikajņcņ ze 

wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, w zwiņzku z 

uchwaleniem planu. 

§ 6. 

Niniejszy plan nie okreŌla ustaleŊ dotyczņcych: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) terenów górniczych; 

3) obszarów zagroŐonych osuwaniem siň mas 

ziemnych; 

4) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych; 

- ze wzglňdu na brak takich obiektów, terenów i 

problematyki na obszarze objňtym planem. 
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§ 7. 

1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne, przedsta-

wione na rysunku planu sņ ustaleniami obo-

wiņzujņcymi: 

1) granica obszaru objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-

znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-

rowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenów. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne przedsta-

wione na rysunku planu odzwierciedlajņ usta-

lenia przepisów odrňbnych: 

1) granica Warszawskiego Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu; 

2) granice strefy „C” ochrony uzdrowiskowej 

uzdrowiska Konstancin – Jeziorna; 

3) granica obszaru bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ; 

4) strefy bezpieczeŊstwa od napowietrznych 

linii elektroenergetycznych 15kV. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 

wymienione w ust. 1 i 2 majņ charakter infor-

macyjny. 

Rozdział 2 

Zakres ustaleń planu 

§ 8. 

Na obszarze objňtym granicami planu wydziela 

siň tereny oznaczone na rysunku planu symbola-

mi cyfrowo-literowymi, dla których ustala siň na-

stňpujņce podstawowe przeznaczenie terenu: 

1) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem RM; 

2) tereny zabudowy zagrodowej adaptowanej - 

oznaczone na rysunku planu symbolem RMa 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem MN; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej adaptowanej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem MNa; 

5) teren usług publicznych, oznaczony na rysun-

ku planu symbolem Up; 

6) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 

symbolem R; 

7) tereny rolnicze (uprawy polowe, łņki, pastwi-

ska) w granicach ciņgów ekologicznych i ob-

niŐeŊ dolinnych, oznaczone na rysunku planu 

symbolem Rz; 

8) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZL; 

9) tereny przeznaczone do zalesienia, oznaczone 

na rysunku planu symbolem DZL; 

10) tereny wód powierzchniowych Ōródlņdowych, 

oznaczone na rysunku planu symbolem WS; 

11) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: KDL, KDD, KPJ; 

12) teren komunikacji kolejowej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem KK. 

§ 9. 

Plan ustala zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego poprzez: 

1) zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej na całym obszarze objňtym 

planem; 

2) obowiņzek lokalizowania zabudowy na dział-

ce lub zespołach działek zgodnie z ustalenia-

mi rysunku planu dotyczņcymi nieprzekra-

czalnej linii zabudowy; 

3) obowiņzek stosowania na terenach przezna-

czonych do zabudowy budynków o podob-

nych parametrach w zakresie wysokoŌci i 

kształtu dachu oraz o ujednoliconej kolorysty-

ce elewacji oraz dachów; 

4) zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej 

kolorystyki elewacji i dachów budynków; 

5) adaptacjň istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie 

ustaleŊ planu wyodrňbnionych działek; 

6) obowiņzek spełnienia, przy podziale nieru-

chomoŌci, wymogów okreŌlonych w przepi-

sach szczegółowych dla poszczególnych tere-

nów oraz okreŌlonych w przepisach odrňb-

nych; 

7) zakaz lokalizowania obiektów i urzņdzeŊ tele-

fonii komórkowej na terenach przeznaczo-

nych pod zabudowň mieszkaniowņ; 

8) obowiņzek zagospodarowania terenów dróg 

publicznych poprzez: 

a) kształtowanie nawierzchni ulic i chodni-

ków w sposób umoŐliwiajņcy bezkolizyjne 

korzystanie osobom niepełnosprawnym; 

b) ujednolicenie kolorystyki i rodzajów mate-

riałów uŐytych do: 

- budowy nawierzchni, w szczególnoŌci 

chodników, placów, miejsc postojo-

wych; 
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- urzņdzeŊ wyposaŐenia (latarnie, kosze, 

ławki itp.); 

- budowli i urzņdzeŊ technicznych (szafki 

energetyczne i telekomunikacyjne, sta-

cje transformatorowe itp.); 

c) moŐliwoŌń lokalizacji poza jezdniņ obiek-

tów małej architektury, zieleni urzņdzonej, 

ciņgów komunikacji pieszej i rowerowej, 

przystanków komunikacji zbiorowej, urzņ-

dzeŊ zwiņzanych z eksploatacjņ dróg oraz 

urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, jeŐeli 

zezwalajņ na to przepisy odrňbne; 

9) zakaz rozmieszczania reklam w liniach roz-

graniczajņcych dróg, na całym obszarze pla-

nu; w pasach drogowych dopuszcza siň jedy-

nie znaki drogowe i tablice informacyjne 

zwiņzane z ruchem drogowym; 

10) moŐliwoŌń stosowania tablic informacyjnych 

na terenach RM, RMa, MN i MNa o maksy-

malnej powierzchni 1m2, dotyczņcych działal-

noŌci prowadzonych na tych terenach, przy 

czym zaleca siň ich wkomponowanie w ogro-

dzenie lub w elewacje budynku. 

§ 10. 

Plan ustala zasady lokalizacji i gabaryty ogrodzeŊ: 

1) lokalizacja ogrodzeŊ działek budowlanych w 

wyznaczonych na rysunku planu liniach roz-

graniczajņcych dróg; 

2) koniecznoŌń wycofywania bram wjazdowych w 

ogrodzeniach przy drogach o szerokoŌci mniej-

szej niŐ 10m, o minimum 2m w stosunku do li-

nii rozgraniczajņcej drogi wyznaczonej na ry-

sunku planu; 

3) wymogi dotyczņce budowy ogrodzeŊ fronto-

wych działek: 

a) maksymalna wysokoŌń 1,8m, 

b) dopuszcza siň ogrodzenia na podmurówce o 

maksymalnej wysokoŌci 0,6m, 

c) obowiņzek stosowania ogrodzeŊ aŐuro-

wych, posiadajņcych min. 50% przeŌwitu, 

d) preferowane sņ ogrodzenia z kamienia, ce-

gły, drewna, metalu w barwach dostosowa-

nych do kolorystyki budynku, 

e) zakaz stosowania ogrodzeŊ pełnych oraz 

ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych; 

4) na terenach oznaczonych symbolem R, Rz, DZL 

oraz ZL realizacja ogrodzeŊ z materiałów takich 

jak: siatka, drut oraz drewno, bez moŐliwoŌci 

realizacji podmurówki. 

 

§ 11. 

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 

ustaleniami planu, dopuszcza siň ich uŐytkowanie 

w sposób dotychczasowy. 

§ 12. 

Plan ustala zasady ochrony Ōrodowiska przyrodni-

czego: 

1) na całym obszarze plan zakazuje: 

a) lokalizowania przedsiňwziňń mogņcych zna-

czņco oddziaływań na Ōrodowisko, z wyjņt-

kiem realizacji niezbňdnych inwestycji celu 

publicznego, 

b) wprowadzania nieoczyszczonych Ōcieków 

do wód powierzchniowych lub do gruntu 

oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 

kanałów Ōciekowych, 

c) prowadzenia działalnoŌci gospodarczej o 

uciņŐliwoŌci wykraczajņcej poza granice 

działki lub działek, do których inwestor po-

siada tytuł prawny, 

d) samowolnego wycinania drzew, przy czym 

dopuszcza siň wycinanie w przypadkach 

stwarzajņcych bezpoŌrednie zagroŐenie dla 

Őycia ludzi oraz utraty mienia lub stanowiņ-

cych przeszkodň dla lokalizacji obiektów ku-

baturowych oraz urzņdzeŊ infrastruktury 

technicznej, na zasadach okreŌlonych w 

przepisach odrňbnych; 

2) plan ustala, zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-

sami z zakresu ochrony Ōrodowiska, nastňpujņ-

ce rodzaje terenów podlegajņcych ochronie 

akustycznej – RM, RMa, MN, MNa - jako tereny 

przeznaczone pod zabudowň mieszkaniowņ 

jednorodzinnņ, 

3) na terenach wymienionych w pkt 2 wartoŌci 

dopuszczalnego poziomu hałasu w Ōrodowi-

sku, nie powinny przekraczań wielkoŌci okre-

Ōlonych w aktualnie obowiņzujņcych przepi-

sach odrňbnych, 

4) plan ustala ochronň terenów bezpoŌredniego 

zagroŐenia powodziņ, zgodnie z wymogami 

przepisów odrňbnych, poprzez: 

a) zakaz lokalizowania zabudowy na tych ob-

szarach, z wyjņtkiem sytuacji okreŌlonych w 

przepisach szczegółowych uchwały dla te-

renów: RM, RMa, MNa, 

b) zakaz zmiany ukształtowania terenu, skła-

dowania materiałów oraz wykonywania in-

nych robót, z wyjņtkiem robót zwiņzanych z 

regulacjņ lub utrzymywaniem wód, 
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c) zakaz sadzenia drzew i krzewów, z wyjņt-

kiem plantacji wiklinowych, na potrzeby re-

gulacji wód oraz roŌlinnoŌci stanowiņcej 

element zabudowy biologicznej dolin rzecz-

nych lub słuŐņcej do umacniania brzegów, 

obwałowaŊ lub odsypisk; 

5) plan dopuszcza zwolnienie od zakazów wymie-

nionych w pkt 4 na zasadach okreŌlonych w 

przepisach odrňbnych; 

6) na terenach znajdujņcych siň w granicach War-

szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

obowiņzujņ zakazy, nakazy i ograniczenia za-

warte w przepisach odrňbnych, dotyczņcych 

tego obszaru; 

7) na terenie objňtym planem, znajdujņcym siň w 

strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, obowiņzu-

jņ ustalenia obowiņzujņcego statutu uzdrowi-

ska Konstancin – Jeziorna; 

8) plan ustala obowiņzek: 

a) ochrony powietrza atmosferycznego po-

przez zastosowanie w obiektach o charakte-

rze usługowym instalacji, których eksplo-

atacja nie spowoduje przekroczenia stan-

dardów jakoŌci powietrza poza terenem, do 

którego prowadzņcy instalacje posiada tytuł 

prawny, 

b) ogrzewania lokalnego budynków ze Ŏródeł 

ekologicznie czystych (energia elektryczna, 

gaz przewodowy lub z butli, olej opałowy 

nisko siarkowy do 0,3% oraz inne ekologicz-

ne noŌniki energii), 

c) ochrony istniejņcego układu hydrograficz-

nego przed zanieczyszczeniem, zasypywa-

niem i przekształcaniem istniejņcych rowów 

i cieków w otwarte kanały odprowadzajņce 

Ōcieki bytowo-gospodarcze oraz przed gro-

dzeniem nieruchomoŌci w poprzek rowów, 

kanałów i wszelkich cieków, jak równieŐ 

ustala zachowanie wzdłuŐ nich min. 6m pa-

sa terenu nieogrodzonego, do celów kon-

serwacyjnych, 

d) ustalenia ppkt c) nie dotyczņ działki nr ewi-

dencyjny 73, dla której szerokoŌń pasa tere-

nu nieogrodzonego do celów konserwacyj-

nych wynosi 2m; 

e) uzgadniania projektów zagospodarowania 

działek bezpoŌrednio sņsiadujņcych z rzekņ 

oraz inwestycji bezpoŌrednio z rzekņ zwiņ-

zanych, takich jak: zrzuty Ōcieków, prowa-

dzenie sieci uzbrojenia przez rzekň, wzno-

szenie budowli przejazdowych, itp., na za-

sadach okreŌlonych w przepisach odrňb-

nych; 

f) maksymalnego zachowania walorów Ōro-

dowiska przyrodniczego, w tym istniejņcej 

zieleni, lasów, pojedynczych drzew i krze-

wów oraz ich skupisk, a takŐe zieleni łňgo-

wej; 

9) plan ustala ochronň wód podziemnych na ca-

łym obszarze objňtym planem, znajdujņcym siň 

w granicach terenu Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP), poprzez: 

a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w 

których prowadzona działalnoŌń moŐe spo-

wodowań zanieczyszczenie gruntów lub 

wód, 

b) obowiņzek prowadzenia właŌciwych zasad 

nawoŐenia gleb i stosowania Ōrodków 

ochrony roŌlin z uwagi na brak izolacji po-

ziomu wodonoŌnego, 

c) obowiņzek stosowania wszelkich zabezpie-

czeŊ technicznych dla ochrony Ōrodowiska, 

szczególnie wód podziemnych i powierzch-

niowych przy realizacji nowych inwestycji. 

§ 13. 

1. Plan ustala parametry i wskaŎniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu do-

tyczņce: 

1) nieprzekraczalnej wysokoŌci zabudowy; 

2) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy; 

3) maksymalnej powierzchni zabudowy; 

4) minimalnej powierzchni biologicznie czyn-

nej; 

5) nachylenia połaci dachowych. 

2. WielkoŌci parametrów i wskaŎników, o których 

mowa w ust. 1 okreŌlone sņ w ustaleniach 

szczegółowych dla terenów. 

§ 14. 

Plan ustala nastňpujņce zasady w zakresie podzia-

łu nieruchomoŌci: 

1) plan nie ustala granic obszarów wymagajņcych 

przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nierucho-

moŌci; 

2) plan adaptuje istniejņce w dniu wejŌcia w Őycie 

ustaleŊ planu wyodrňbnione działki; 

3) nieruchomoŌci powstałe w wyniku połņczenia 

istniejņcych działek, a nastňpnie ich podziału, 

muszņ mień: 

a) parametry zgodne z przepisami okreŌlonymi 

w „Ustaleniach szczegółowych dla tere-

nów”, 
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b) zapewniony dostňp do drogi publicznej, 

zgodnie z ustaleniami planu oraz zgodnie z 

zasadami okreŌlonymi w przepisach odrňb-

nych. 

§ 15. 

1. Plan ustala nastňpujņce zasady rozbudowy i 

budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) obowiņzuje wyposaŐenie wszystkich tere-

nów przeznaczonych pod zabudowň w sieci 

powiņzane z istniejņcymi i projektowanymi 

systemami uzbrojenia na terenie gminy: 

a) wodociņgowņ, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) gazowņ, 

d) elektrycznņ i telekomunikacyjnņ; 

2) podstawowe urzņdzenia liniowe, podziemne 

i nadziemne uzbrojenia, niezbňdne dla ob-

sługi terenów, naleŐy lokalizowań: 

a) w liniach rozgraniczajņcych dróg pu-

blicznych i ciņgów pieszo-jezdnych, 

b) w pasach terenów o granicach okreŌlo-

nych liniami zabudowy i liniņ rozgrani-

czajņcņ drogi, 

c) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

siň budowň sieci poza terenami wymie-

nionymi w ppkt a) i b) pod warunkiem, Őe 

zostanie zachowana moŐliwoŌń zagospo-

darowania danego terenu według zasad i 

warunków ustalonych w planie oraz wy-

nikajņcych z odrňbnych przepisów; 

3) plan dopuszcza lokalizacjň sieciowych prze-

pompowni Ōcieków i stacji transformatoro-

wych poza liniami rozgraniczajņcymi dróg; 

4) plan dopuszcza moŐliwoŌń lokalizacji prze-

pompowni przydomowych na terenach 

działek; 

5) obowiņzuje zachowanie istniejņcych urzņ-

dzeŊ naziemnych i podziemnych uzbrojenia 

terenów, przy czym dopuszcza siň rozbudo-

wň i przebudowň urzņdzeŊ w przypadku ko-

lizji z planowanym zagospodarowaniem te-

renu lub ze wzglňdów technicznych; 

6) dla urzņdzeŊ liniowych uzbrojenia, przebie-

gajņcych przez tereny działek, ustala siň ko-

niecznoŌń zapewnienia dostňpu w celu wy-

konywania bieŐņcych konserwacji; 

7) plan wprowadza obowiņzek uzgadniania 

prowadzenia sieci uzbrojenia terenu przez 

rzekň na zasadach okreŌlonych w przepisach 

odrňbnych. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň na cele byto-

we, gospodarcze i p. poŐarowe z gminnej sieci 

wodociņgowej, plan ustala: 

1) rozbudowň gminnej sieci wodociņgowej w 

oparciu o istniejņce ujňcie i stacjň wodociņ-

gowņ zlokalizowanņ poza obszarem planu 

lub o ujňcie wody wskazane przez właŌciwy 

zakład gospodarki komunalnej; 

2) istniejņce w obszarze planu sieci wodociņ-

gowe i przyłņcza do sieci podlegajņ zacho-

waniu, z dopuszczeniem ich rozbudowy oraz 

przebudowy w przypadku kolizji z projekto-

wanym zagospodarowaniem terenów; 

3) rozbudowa i przebudowa sieci wodociņgo-

wej moŐe byń prowadzona w uzgodnieniu i 

według warunków uzyskanych od zarzņdza-

jņcego sieciņ, z uwzglňdnieniem wymogów 

w zakresie przeciwpoŐarowego zaopatrzenia 

wodnego okreŌlonych w odrňbnych przepi-

sach; 

4) obowiņzek podłņczenia nowych i rozbudo-

wywanych budynków do gminnej sieci wo-

dociņgowej; 

5) plan dopuszcza korzystanie z istniejņcych 

studni dla obsługi istniejņcej zabudowy, 

przy czym po rozbudowaniu sieci wodociņ-

gowej właŌciciele posesji majņ obowiņzek 

przyłņczenia siň do sieci. 

3. W zakresie odprowadzania Ōcieków sanitar-

nych plan ustala: 

1) obsługň terenów przez gminnņ sień kanali-

zacji sanitarnej do oczyszczalni zlokalizowa-

nej poza obszarem planu; 

2) obowiņzek podłņczenia nowych i rozbudo-

wywanych budynków do gminnej sieci ka-

nalizacyjnej; 

3) plan dopuszcza korzystanie z istniejņcej ka-

nalizacji indywidualnej dla obsługi istniejņ-

cej zabudowy, przy czym nakłada obowiņzek 

bezzwłocznego przyłņczenia do gminnej sie-

ci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowa-

niu, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami o 

utrzymaniu czystoŌci i porzņdku w gminach. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 

plan ustala: 

1) odbiornikami wód opadowych z obszaru ob-

jňtego planem jest rzeka Wilanówka oraz 

wszystkie biologicznie czynne powierzchnie 

gruntu; 

2) odprowadzenie wód opadowych z terenów 

zabudowy mieszkaniowej bezpoŌrednio do 
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gruntu pod warunkiem rozprowadzenia wód 

opadowych w granicach działki budowlanej; 

3) odprowadzenie wód opadowych z utwar-

dzonych powierzchni dróg, parkingów i in-

nych powierzchni potencjalnie zanieczysz-

czonych wymaga przed wprowadzeniem do 

gruntu oczyszczenia z piasku i błota oraz 

substancji ropopochodnych, jeŌli takie za-

nieczyszczenia zostanņ stwierdzone; 

4) docelowe odwodnienie ulic poprzez spływ 

powierzchniowy i urzņdzenia infiltracyjne: 

rowy infiltracyjne, rowy retencyjno-

infiltracyjne, drenaŐ lub kanały deszczowe; 

wody odprowadzane z ulic mogņ byń kiero-

wane do cieków powierzchniowych i do 

ziemi po uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z 

warunkami jakie naleŐy spełniń przy wpro-

wadzaniu Ōcieków do wód powierzchnio-

wych i do ziemi, okreŌlonymi w odrňbnych 

przepisach. 

5. W zakresie zasilania w energiň elektrycznņ plan 

ustala: 

1) zasilanie z istniejņcej i projektowanej sieci 

napowietrzno-kablowej Ōredniego (15 kV) i 

niskiego napiňcia oraz bezpoŌredni dosył 

energii elektrycznej do odbiorców poprzez 

przyłņcza elektroenergetyczne niskiego na-

piňcia; 

2) budowň, przebudowň, modernizacjň sieci 

oraz budowň urzņdzeŊ elektroenergetycz-

nych; 

3) moŐliwoŌń prowadzenia sieci w formie ka-

blowej; 

4) budowň liniowych odcinków sieci energe-

tycznych oraz stacji transformatorowych w 

liniach rozgraniczajņcych dróg; 

5) moŐliwoŌń lokalizacji poza liniami rozgrani-

czajņcymi dróg, pod warunkiem uzyskania 

zgody właŌciciela: 

a) linii energetycznych, 

b) stacji transformatorowych na wydzielo-

nych działkach z bezpoŌrednim dojazdem 

do drogi publicznej; 

6) szerokoŌń stref bezpieczeŊstwa dla przebie-

gu napowietrznych linii elektroenergetycz-

nych LN 15 kV – 12m (po 6m od osi linii na 

stronň); 

7) w strefach bezpieczeŊstwa obowiņzuje: 

a) zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt 

ludzi, 

b) moŐliwoŌń lokalizacji innych obiektów na 

zasadach okreŌlonych w przepisach od-

rňbnych, 

c) zakaz nasadzeŊ drzew i krzewów tych ga-

tunków, których naturalna wysokoŌń mo-

Őe przekraczań 3m, 

d) nakaz przycinania drzew i krzewów; 

8) przebudowň istniejņcej infrastruktury elek-

troenergetycznej, kolidujņcej z planowanņ 

zabudowņ i układem komunikacyjnym; 

9) w przypadku przebudowy, likwidacji lub 

skablowania istniejņcych sieci Ōredniego 

napiňcia plan dopuszcza zagospodarowanie 

wyznaczonych stref bezpieczeŊstwa bez po-

trzeby zmiany niniejszego planu. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala: 

1) ogrzewanie budynków ze Ŏródeł ekologicz-

nie czystych (tj. energia elektryczna, gaz 

przewodowy lub z butli, olej opałowy nisko-

siarkowy do 0,3% i inne); 

2) kominki stanowiń mogņ jedynie dodatkowe 

Ŏródło ogrzewania obiektów; 

3) moŐliwoŌń stosowania do ogrzewania alter-

natywnych, przyjaznych dla Ōrodowiska, 

niepowodujņcych zanieczyszczenia powie-

trza, noŌników energetycznych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla celów go-

spodarczych i grzewczych plan ustala: 

1) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej i projekto-

wanej sieci gazowej Ōredniego ciŌnienia; 

2) rozbudowň i przebudowň istniejņcej sieci; 

3) budowň gazociņgów w liniach rozgranicza-

jņcych dróg; 

4) obowiņzek zabezpieczenia istniejņcych ga-

zociņgów przed uszkodzeniem przez ciňŐki 

sprzňt budowlany i samochody podczas 

prowadzenia prac modernizacyjnych. 

8. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) obsługň z istniejņcej i projektowanej sieci te-

lekomunikacyjnej w liniach rozgraniczajņ-

cych dróg na warunkach okreŌlonych w 

przepisach odrňbnych; 

2) moŐliwoŌń przebiegu telefonicznych linii 

napowietrznych poza liniami rozgraniczajņ-

cymi ulic; 

3) bezpoŌredniņ obsługň abonentów telefo-

nicznych za poŌrednictwem indywidualnych 

przyłņczy na zasadach okreŌlonych w prze-

pisach odrňbnych. 
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§ 16. 

W zakresie gospodarki odpadami plan ustala: 

1) gromadzenie i selekcjň odpadów na posesjach 

w urzņdzeniach przystosowanych do ich gro-

madzenia zgodnie z systemem oczyszczania 

przyjňtym w gospodarce komunalnej gminy; 

2) gromadzenie i selekcjň odpadów w 4 typach 

oznaczonych pojemników: 

a) na odpady wymieszane przeznaczone na 

składowisko, 

b) surowce wtórne, 

c) odpady organiczne przeznaczone do kom-

postowania, 

d) wydzielone odpady niebezpieczne. 

§ 17. 

Plan ustala zasady rozbudowy istniejņcych dróg 

oraz budowy nowych dróg na obszarze obowiņ-

zywania planu: 

1) Obsługň komunikacyjnņ obszaru objňtego pla-

nem stanowiņ: drogi lokalne, dojazdowe oraz 

ciņgi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolami: 

a) KDL – drogi lokalne; 

b) KDD – drogi dojazdowe; 

c) KPJ – ciņgi pieszo-jezdne. 

2) Plan adaptuje istniejņcy teren komunikacji kole-

jowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 

KK. 

3) Plan ustala nastňpujņce szerokoŌci dróg w li-

niach rozgraniczajņcych: 

a) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1KDL: 

- ustala siň czňŌń drogi znajdujņcej siň cał-

kowicie w granicach planu - 12m, 

- południowo - zachodnia linia rozgrani-

czajņca, na fragmencie jej przebiegu przy 

granicy z Kňpņ Okrzewskņ - zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 2KDL - zmienna od 12 do 28m 

zgodnie z rysunkiem planu; 

c) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 3KDL: 

- w czňŌci drogi znajdujņcej siň całkowicie 

w granicach planu - 10m, zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

- południowo - zachodniņ liniň rozgrani-

czajņcņ, na fragmencie jej przebiegu przy 

granicy z Kňpņ Okrzewskņ i Kňpņ Obor-

skņ – zgodnie z rysunkiem planu; 

d) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 4KDD – 10m; 

e) dla ciņgów pieszo-jezdnych oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 5KPJ, 6KPJ, 8KPJ 

– 8m; 

f) dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 7KPJ - plan ustala 

północno - zachodniņ liniň rozgraniczajņcņ, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

4) Na terenach wyznaczonych przez linie rozgra-

niczajņce dróg obowiņzujņ ustalenia dotyczņce 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zawarte w § 9 niniejszej uchwały. 

5) Plan dopuszcza obsługň działek budowlanych z 

dróg dojazdowych wewnňtrznych nie wyzna-

czonych w planie, przyjmujņc ich minimalnņ 

szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych – 8m; dla 

dróg nieprzelotowych, słuŐņcych obsłudze po-

wyŐej dwóch działek, plan nakłada obowiņzek 

zakoŊczenia takiej drogi placem do zawracania 

o wymiarach zgodnych z przepisami odrňbny-

mi. 

6) Plan ustala obowiņzek zachowania istniejņcego 

układu dróg gospodarczych – dojazdów do pól 

i terenów lasów - w wytyczonych granicach 

ewidencyjnych działek stanowiņcych te dojaz-

dy. 

7) Plan ustala obowiņzek zapewnienia miejsc po-

stojowych na działkach budowlanych przy 

uwzglňdnieniu nastňpujņcych wskaŎników: 

a) 2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny; 

b) 3 miejsca postojowe/100m2 powierzchni 

uŐytkowej usług - nie mniej niŐ 2 miejsca 

postojowe; 

c) w przypadku terenów o dopuszczonych kil-

ku funkcjach, miejsca postojowe naleŐy za-

pewniń oddzielnie dla kaŐdej funkcji. 

8) Zakazuje siň urzņdzania parkingów w liniach 

rozgraniczajņcych dróg i na terenach niebu-

dowlanych. 

9) Zaleca siň realizacjň w drogach oznaczonych 

symbolami 1KDL, 2KDL i 3KDL dwustronnych 

chodników i ŌcieŐki rowerowej. 
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Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 18. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 1RM plan ustala: 

1) Przeznaczenie podstawowe zabudowa zagro-

dowa z obiektami i urzņdzeniami towarzyszņ-

cymi: 

a) zabudowaniami gospodarczymi i garaŐami - 

wbudowanymi w bryłň budynku lub wolno-

stojņcymi; 

b) usługami nieuciņŐliwymi, bezpoŌrednio 

zwiņzanymi z produkcjņ rolniczņ prowadzo-

nņ we własnym gospodarstwie - wbudowa-

nymi w bryłň budynku lub wolnostojņcymi. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia infra-

struktury technicznej dla potrzeb lokalnych, na 

działkach z zapewnionym dostňpem do drogi 

publicznej, z uwzglňdnieniem przepisów doty-

czņcych ochrony gruntów rolnych. 

3) Charakter działaŊ: 

a) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐli-

woŌciņ przebudowy, rozbudowy, wymiany i 

uzupełnieŊ; 

b) realizacja nowej zabudowy. 

4) Warunki urbanistyczne: 

a) łņczenie i podział nieruchomoŌci na nowe 

działki budowlane mogņ nastņpiń tylko we-

dług nastňpujņcych zasad: 

- minimalna powierzchnia działki po po-

dziale - 3000m², 

- minimalna szerokoŌń frontu nowej działki 

- 30m, 

- minimalny kņt nachylenia granic wydzie-

lanych działek budowlanych w stosunku 

do pasa drogowego – 60°; 

b) adaptacja działek powstałych w wyniku wy-

dzielenia dróg wyznaczonych na rysunku 

planu, polegajņca na moŐliwoŌci ich zago-

spodarowania nawet wówczas, gdy nie 

spełniajņ okreŌlonej w planie minimalnej 

powierzchni działki; 

c) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

- mieszkaniowej – 1 kondygnacja naziem-

na, z moŐliwoŌciņ realizacji drugiej kon-

dygnacji jako poddasza uŐytkowego w 

bryle dachu, bez moŐliwoŌci podpiwni-

czenia, razem o maksymalnej wysokoŌci 

10m, 

- usługowej (okreŌlonej w pkt 1 ppkt b), 

gospodarczej oraz garaŐy - 1 kondygna-

cja naziemna, bez moŐliwoŌci podpiwni-

czenia, o maksymalnej wysokoŌci 5m, 

- budynków i urzņdzeŊ technicznych słuŐņ-

cych produkcji rolnej, w tym budynków 

inwentarskich – 12m, 

- dla istniejņcej zabudowy wyŐszej bņdŎ 

posiadajņcej wiňkszņ iloŌń kondygnacji 

plan dopuszcza jej remont i rozbudowň z 

zakazem rozbudowy wzwyŐ; 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-

ki: 35%; 

e) maksymalna intensywnoŌń zabudowy dział-

ki: 0,4; 

f) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na: 40%. 

5) Architektura: 

a) dachy: 

- dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-

niu połaci dachowych od 30º do 45º dla 

budynków mieszkalnych i usługowych, 

- jednospadowe i wielospadowe o nachy-

leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 

wolnostojņcych garaŐy, budynków go-

spodarczych i inwentarskich; 

b) kolorystyka, forma oraz materiał dachów, 

elewacji i ogrodzeŊ: 

- dachy – dachówka ceramiczna, dachów-

ka cementowa i inne materiały naŌladu-

jņce dachówkň, o kolorystyce jednakowej 

lub podobnej dla wszystkich obiektów na 

działce oraz tradycyjne pokrycia, takie jak 

gont, strzecha itp., 

- elewacje – tynki w gamie kolorów paste-

lowych oraz kamieŊ i drewno w barwach 

naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 

blach i tworzyw sztucznych, 

- ogrodzenia - obowiņzujņ ustalenia okre-

Ōlone w § 10. 

6) Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

a) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 

przepisach odrňbnych dotyczņcych War-

szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-

zu; 

b) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce: 

- zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego okreŌlone w ustaleniach 

ogólnych niniejszej uchwały w § 9, 
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- zasad ochrony Ōrodowiska przyrodnicze-

go okreŌlone w ustaleniach ogólnych ni-

niejszej uchwały w § 12; 

c) obowiņzek zapewnienia miejsc postojowych 

na działkach budowlanych zgodnie z ustale-

niami zawartymi w § 17 pkt 7; 

d) dla istniejņcej zabudowy, znajdujņcej siň w 

całoŌci miňdzy liniami rozgraniczajņcymi, a 

wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, 

plan dopuszcza jej bieŐņcņ konserwacjň oraz 

przebudowň; 

e) dla istniejņcej zabudowy, znajdujņcej siň w 

czňŌci miňdzy liniami rozgraniczajņcymi, a 

wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, 

plan dopuszcza poza bieŐņcņ konserwacjņ 

tej zabudowy takŐe moŐliwoŌń jej przebu-

dowy i nadbudowy w istniejņcym obrysie 

budynku, a rozbudowň i odtworzenie jedy-

nie w granicach obszaru wyznaczonego 

przez linie zabudowy; 

f) dla obiektów budowlanych – nowych i roz-

budowywanych, obowiņzuje nieprzekra-

czalna linia zabudowy 20m od rzeki Wila-

nówki; 

g) uciņŐliwoŌń prowadzonej działalnoŌci usłu-

gowej i produkcji rolniczej musi byń ograni-

czona do granic działki, do której właŌciciel 

ma tytuł prawny; 

h) podłoŐe czňŌci dojŌń i dojazdów na dział-

kach z zabudowņ zagrodowņ naleŐy wyko-

nań z płyt z otworami umoŐliwiajņcymi roz-

wój traw i infiltracjň wody do gruntu; 

i) obowiņzek gromadzenia i przechowywania 

nawozów wg przepisów odrňbnych; nawozy 

naturalne w postaci stałej powinny byń 

przechowywane na nieprzepuszczalnych 

płytach, zabezpieczonych przed przenika-

niem wycieku do gruntu oraz posiadajņcych 

instalacjň odprowadzajņcņ wyciek do 

szczelnych zbiorników, nawóz naturalny w 

postaci płynnej naleŐy przechowywań wy-

łņcznie w szczelnych zbiornikach. 

§ 19. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami od 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 

7MN, 8MN plan ustala: 

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna wolnostojņca z obiek-

tami i urzņdzeniami towarzyszņcymi: 

a) zabudowaniami gospodarczymi i garaŐami - 

wbudowanymi w bryłň budynku lub wolno-

stojņcymi, 

b) usługami nieuciņŐliwymi, zwiņzanymi z za-

opatrzeniem mieszkaŊców (handel, rzemio-

sło, gastronomia) oraz usługami oŌwiaty i 

usługami zdrowia - wbudowanymi w bryłň 

budynku lub wolnostojņcymi. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa zagrodowa z obiektami i urzņ-

dzeniami towarzyszņcymi: 

- zabudowaniami gospodarczymi i gara-

Őami - wbudowanymi w bryłň budynku 

lub wolnostojņcymi, 

- usługami nieuciņŐliwymi, bezpoŌrednio 

zwiņzanymi z produkcjņ rolniczņ prowa-

dzonņ we własnym gospodarstwie- 

wbudowanymi w bryłň budynku lub 

wolnostojņcymi; 

b) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla po-

trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 

przepompownie Ōcieków itp.) na działkach z 

zapewnionym dostňpem do drogi publicz-

nej. 

3) Charakter działaŊ: 

a) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐli-

woŌciņ przebudowy, rozbudowy, wymiany i 

uzupełnieŊ; 

b) realizacja nowej zabudowy. 

4) Warunki urbanistyczne: 

a) łņczenie i podział nieruchomoŌci na nowe 

działki budowlane mogņ nastņpiń tylko we-

dług nastňpujņcych zasad: 

- minimalna powierzchnia działki po po-

dziale - 1500m2, z wyjņtkiem działki nr 

ewidencyjny 52, dla której minimalna 

powierzchnia działki po podziale wynosi - 

1300m2, oraz zabudowy zagrodowej dla 

której minimalna powierzchnia działki po 

podziale wynosi - 2500m2, 

- minimalna szerokoŌń frontu nowej działki 

- 20m, z wyjņtkiem działek przewidzia-

nych dla zabudowy zagrodowej - 30m, 

- minimalny kņt nachylenia granic wydzie-

lanych działek budowlanych w stosunku 

do pasa drogowego – 60°; 

b) adaptacja działek powstałych w wyniku wy-

dzielenia dróg wyznaczonych na rysunku 

planu, polegajņca na moŐliwoŌci ich zago-

spodarowania nawet wówczas, gdy nie 

spełniajņ okreŌlonej w planie minimalnej 

powierzchni; 
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c) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

- mieszkaniowej – 1 kondygnacja naziem-

na, z moŐliwoŌciņ realizacji drugiej kon-

dygnacji jako poddasza uŐytkowego w 

bryle dachu, bez moŐliwoŌci podpiwni-

czenia, razem o maksymalnej wysokoŌci 

10m, 

- usługowej, gospodarczej towarzyszņcej 

zabudowie jednorodzinnej, garaŐy -  

1 kondygnacja naziemna, bez moŐliwoŌci 

podpiwniczenia, o maksymalnej wysoko-

Ōci 5m, 

- budynki i urzņdzenia techniczne słuŐņce 

produkcji rolnej – 12m, 

- dla istniejņcej zabudowy wyŐszej bņdŎ 

posiadajņcej wiňkszņ iloŌń kondygnacji 

plan dopuszcza jej remont i rozbudowň z 

zakazem rozbudowy wzwyŐ; 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

- 25%; z wyjņtkiem zabudowy zagrodowej - 

35%; 

e) maksymalna intensywnoŌń zabudowy dział-

ki - 0,35; z wyjņtkiem zabudowy zagrodowej 

- 0,4; 

f) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na: 

- na terenach oznaczonych symbolami 

1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN - 60% 

- na terenach oznaczonych symbolami 

6MN, 7MN i 8MN (połoŐonych w obrňbie 

Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu) - 70% 

- wyjņtkiem od powyŐszego jest zabudowa 

zagrodowa (na wszystkich terenach MN), 

dla której minimalna powierzchnia biolo-

gicznie czynna wynosi - 40%. 

5) Architektura: 

a) dachy: 

- dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-

niu połaci dachowych od 30º do 45º dla 

budynków mieszkalnych i usługowych, 

- jednospadowe i wielospadowe o nachy-

leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 

wolnostojņcych garaŐy, budynków go-

spodarczych i inwentarskich; 

b) kolorystyka, forma oraz materiał dachów, 

elewacji i ogrodzeŊ: 

- dachy – dachówka ceramiczna, dachów-

ka cementowa i inne materiały naŌladu-

jņce dachówkň, o kolorystyce jednakowej 

lub podobnej dla wszystkich obiektów na 

działce oraz tradycyjne pokrycia, takie jak 

gont, strzecha itp., 

- elewacje – tynki w gamie kolorów paste-

lowych oraz kamieŊ i drewno w barwach 

naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 

blach i tworzyw sztucznych, 

- ogrodzenia - obowiņzujņ ustalenia okre-

Ōlone w § 10. 

6) Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

a) dla terenów oznaczonych symbolami 6MN, 

7MN i 8MN obowiņzujņ nakazy i zakazy 

ustalone w przepisach odrňbnych dotyczņ-

cych utworzenia Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu; 

b) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce: 

- zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego okreŌlone w ustaleniach 

ogólnych niniejszej uchwały w § 9, 

- zasad ochrony Ōrodowiska przyrodnicze-

go okreŌlone w ustaleniach ogólnych ni-

niejszej uchwały w § 12; 

c) obowiņzek zapewnienia miejsc postojowych 

na działkach budowlanych zgodnie z ustale-

niami zawartymi w § 17 pkt 7; 

d) dla istniejņcej zabudowy, znajdujņcej siň w 

całoŌci miňdzy liniami rozgraniczajņcymi, a 

wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, 

plan dopuszcza jej bieŐņcņ konserwacjň oraz 

przebudowň; 

e) dla istniejņcej zabudowy, znajdujņcej siň w 

czňŌci miňdzy liniami rozgraniczajņcymi, a 

wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, 

plan dopuszcza poza bieŐņcņ konserwacjņ 

tej zabudowy takŐe moŐliwoŌń jej przebu-

dowy i nadbudowy w istniejņcym obrysie 

budynku, a rozbudowň i odtworzenie jedy-

nie w granicach obszaru wyznaczonego 

przez linie zabudowy; 

f) dla obiektów budowlanych nowych, rozbu-

dowywanych i odtwarzanych na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 

7MN obowiņzuje nieprzekraczalna linia za-

budowy 12m od terenu leŌnego oznaczone-

go symbolem 1ZL; 

g) dopuszczalna iloŌń garaŐy, budynków go-

spodarczych i usługowych wolnostojņcych 

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

- nie wiňcej niŐ jeden budynek na działce 

poza budynkiem o funkcji podstawowej, 

przy czym dla działek z wiňkszņ iloŌciņ ist-
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niejņcych zabudowaŊ plan dopuszcza ich 

remont, przebudowň i rozbudowň; 

h) uciņŐliwoŌń prowadzonej działalnoŌci usłu-

gowej i produkcji rolniczej musi byń ograni-

czona do granic działki, do której właŌciciel 

ma tytuł prawny; 

i) podłoŐe czňŌci dojŌń i dojazdów na dział-

kach z zabudowņ zagrodowņ naleŐy wyko-

nań z płyt z otworami umoŐliwiajņcymi roz-

wój traw i infiltracjň wody do gruntu; 

j) obowiņzek gromadzenia i przechowywania 

nawozów wg przepisów odrňbnych; nawozy 

naturalne w postaci stałej powinny byń 

przechowywane na nieprzepuszczalnych 

płytach, zabezpieczonych przed przenika-

niem wycieku do gruntu oraz posiadajņcych 

instalacjň odprowadzajņcņ wyciek do 

szczelnych zbiorników, nawóz naturalny w 

postaci płynnej naleŐy przechowywań wy-

łņcznie w szczelnych zbiornikach. 

§ 20. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 1RMa, 2RMa, 3RMa plan ustala: 

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-

dowa adaptowana z obiektami i urzņdzeniami 

towarzyszņcymi: 

a) zabudowaniami gospodarczymi i garaŐami - 

wbudowanymi w bryłň budynku lub wolno-

stojņcymi; 

b) usługami nieuciņŐliwymi, bezpoŌrednio 

zwiņzanymi z produkcjņ rolniczņ prowadzo-

nņ we własnym gospodarstwie - wbudowa-

nymi w bryłň budynku lub wolnostojņcymi. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia infra-

struktury technicznej dla potrzeb lokalnych na 

działkach z zapewnionym dostňpem do drogi 

publicznej, z uwzglňdnieniem przepisów doty-

czņcych ochrony gruntów rolnych. 

3) Charakter działaŊ: zachowanie istniejņcej zabu-

dowy z moŐliwoŌciņ przebudowy i rozbudowy. 

4) Warunki urbanistyczne: 

a) minimalna powierzchnia działki po podziale 

- 3000m²; 

b) adaptacja działek powstałych w wyniku wy-

dzielenia dróg wyznaczonych na rysunku 

planu, polegajņca na moŐliwoŌci ich zago-

spodarowania nawet wówczas, gdy nie 

spełniajņ okreŌlonej w planie minimalnej 

powierzchni; 

 

 

c) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

- mieszkaniowej – 1 kondygnacja naziem-

na, z moŐliwoŌciņ realizacji drugiej kon-

dygnacji jako poddasza w bryle dachu, 

bez moŐliwoŌci podpiwniczenia, razem o 

maksymalnej wysokoŌci 10m, 

- usługowej (okreŌlonej w pkt 1 ppkt b), 

gospodarczej oraz garaŐy - 1 kondygna-

cja naziemna, bez moŐliwoŌci podpiwni-

czenia, o maksymalnej wysokoŌci 5m, 

- budynków i urzņdzeŊ technicznych słuŐņ-

cych produkcji rolnej – 12m, 

- dla istniejņcej zabudowy wyŐszej bņdŎ 

posiadajņcej wiňkszņ iloŌń kondygnacji 

plan dopuszcza jej remont i rozbudowň z 

zakazem rozbudowy wzwyŐ; 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy na te-

renach RMa: 35%; 

e) maksymalna intensywnoŌń zabudowy na te-

renach RMa: 0,4; 

f) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na na terenach RMa: 40%. 

5) Architektura: 

a) dachy: 

- dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-

niu połaci dachowych od 30º do 45º dla 

budynków mieszkalnych i usługowych, 

- jednospadowe i wielospadowe o nachy-

leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 

wolnostojņcych garaŐy, budynków go-

spodarczych i inwentarskich; 

b) kolorystyka, forma oraz materiał dachów, 

elewacji i ogrodzeŊ: 

- dachy – dachówka ceramiczna, dachów-

ka cementowa i inne materiały naŌladu-

jņce dachówkň, o kolorystyce jednakowej 

lub podobnej dla wszystkich obiektów na 

działce oraz tradycyjne pokrycia, takie jak 

gont, strzecha itp., 

- elewacje – tynki w gamie kolorów paste-

lowych oraz kamieŊ i drewno w barwach 

naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 

blach i tworzyw sztucznych, 

- ogrodzenia - obowiņzujņ ustalenia okre-

Ōlone w § 10. 

6) Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

a) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 

przepisach odrňbnych dotyczņcych War-

szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-

zu; 
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b) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce: 

- zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego okreŌlone w ustaleniach 

ogólnych niniejszej uchwały w § 9, 

- zasad ochrony Ōrodowiska przyrodnicze-

go okreŌlone w ustaleniach ogólnych ni-

niejszej uchwały w § 12; 

c) obowiņzek zapewnienia miejsc postojowych 

na działkach budowlanych zgodnie z ustale-

niami zawartymi w § 17 pkt 7; 

d) dla istniejņcej zabudowy, znajdujņcej siň w 

czňŌci miňdzy liniami rozgraniczajņcymi, a 

wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, 

plan dopuszcza poza bieŐņcņ konserwacjņ 

tej zabudowy takŐe moŐliwoŌń jej przebu-

dowy i nadbudowy w istniejņcym obrysie 

budynku, a rozbudowň i odtworzenie jedy-

nie w granicach obszaru wyznaczonego 

przez linie zabudowy; 

e) dla obiektów budowlanych odtwarzanych i 

nadbudowywanych na terenach oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami 1RMa i 

2RMa, obowiņzuje nieprzekraczalna linia za-

budowy 20m od rzeki Wilanówki, oznaczo-

nej na rysunku planu symbolem 1Ws; 

f) uciņŐliwoŌń prowadzonej działalnoŌci usłu-

gowej i produkcji rolniczej musi byń ograni-

czona do granic działki, do której właŌciciel 

ma tytuł prawny; 

g) podłoŐe czňŌci dojŌń i dojazdów na dział-

kach z zabudowņ zagrodowņ naleŐy wyko-

nań z płyt z otworami umoŐliwiajņcymi roz-

wój traw i infiltracjň wody do gruntu; 

h) obowiņzek gromadzenia i przechowywania 

nawozów wg przepisów odrňbnych; nawozy 

naturalne w postaci stałej powinny byń 

przechowywane na nieprzepuszczalnych 

płytach, zabezpieczonych przed przenika-

niem wycieku do gruntu oraz posiadajņcych 

instalacjň odprowadzajņcņ wyciek do 

szczelnych zbiorników, nawóz naturalny w 

postaci płynnej naleŐy przechowywań wy-

łņcznie w szczelnych zbiornikach. 

§ 21. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 1MNa, 2MNa, 3MNa plan ustala: 

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna adaptowana z obiek-

tami i urzņdzeniami towarzyszņcymi: 

 

a) zabudowaniami gospodarczymi i garaŐami - 

wbudowanymi w bryłň budynku lub wolno-

stojņcymi, 

b) usługami nieuciņŐliwymi, zwiņzanymi z za-

opatrzeniem mieszkaŊców (handel, rzemio-

sło, gastronomia) jako wbudowane w bryłň 

budynku lub wolnostojņce. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia infra-

struktury technicznej dla potrzeb lokalnych 

(stacje transformatorowe, przepompownie 

Ōcieków itp.) na działkach z zapewnionym do-

stňpem do drogi publicznej. 

3) Charakter działaŊ: zachowanie istniejņcej zabu-

dowy z moŐliwoŌciņ przebudowy i rozbudowy, 

z uwzglňdnieniem ustaleŊ pkt 6 ppkt d. 

4) Warunki urbanistyczne: 

a) minimalna powierzchnia działki po podziale 

–1500m2; 

b) adaptacja działek powstałych w wyniku wy-

dzielenia dróg wyznaczonych na rysunku 

planu, polegajņca na moŐliwoŌci ich zago-

spodarowania nawet wówczas, gdy nie 

spełniajņ okreŌlonej w planie minimalnej 

powierzchni; 

c) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

- mieszkaniowej – 1 kondygnacja naziem-

na, z moŐliwoŌciņ realizacji drugiej kon-

dygnacji jako poddasza w bryle dachu, 

bez moŐliwoŌci podpiwniczenia, razem o 

maksymalnej wysokoŌci 10m, 

- zabudowy gospodarczej i garaŐy (wolno-

stojņcych) – 1 kondygnacja naziemna, w 

tym poddasze, bez moŐliwoŌci podpiwni-

czenia, o maksymalnej wysokoŌci 5m, 

- dla istniejņcej zabudowy wyŐszej bņdŎ 

posiadajņcej wiňkszņ iloŌń kondygnacji 

plan dopuszcza jej remont i rozbudowň z 

zakazem rozbudowy wzwyŐ; 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-

ki: 25%; 

e) maksymalna intensywnoŌń zabudowy dział-

ki: 0,35; 

f) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na: 

- dla terenu oznaczonego symbolem 

1MNa: 60%, 

- dla terenów oznaczonych symbolami: 

2MNa i 3MNa (połoŐonych w obrňbie 

Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu): 70%. 



Dziennik Urzňdowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 182 – 39599 – Poz. 4821 

 

5) Architektura: 

a) dachy: 

- dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-

niu połaci dachowych od 30º do 45º dla 

budynków mieszkalnych i usługowych, 

- jednospadowe i wielospadowe o nachy-

leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 

wolnostojņcych garaŐy i budynków go-

spodarczych, 

b) kolorystyka, forma oraz materiał dachów, 

elewacji i ogrodzeŊ: 

- dachy – dachówka ceramiczna, dachów-

ka cementowa i inne materiały naŌladu-

jņce dachówkň, o kolorystyce jednakowej 

lub podobnej dla wszystkich obiektów na 

działce oraz tradycyjne pokrycia, takie jak 

gont, strzecha itp., 

- elewacje – tynki w gamie kolorów paste-

lowych oraz kamieŊ i drewno w barwach 

naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 

blach i tworzyw sztucznych, 

- ogrodzenia - obowiņzujņ ustalenia okre-

Ōlone w § 10. 

6) Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2MNa i 3MNa obowiņzujņ nakazy 

i zakazy ustalone w przepisach odrňbnych 

dotyczņcych Warszawskiego Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu; 

b) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce: 

- zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego okreŌlone w ustaleniach 

ogólnych niniejszej uchwały w § 9, 

- zasad ochrony Ōrodowiska przyrodnicze-

go okreŌlone w ustaleniach ogólnych ni-

niejszej uchwały w § 12; 

c) obowiņzek zapewnienia miejsc postojowych 

na działkach budowlanych zgodnie z ustale-

niami zawartymi w § 17 pkt7; 

d) dla istniejņcych budynków na terenie 2MNa 

plan dopuszcza ich bieŐņcņ konserwacjň 

oraz przebudowň z zakazem rozbudowy po-

legajņcej na powiňkszeniu powierzchni za-

budowy; 

e) dla obiektów budowlanych odtwarzanych i 

nadbudowywanych na terenie oznaczonym 

na rysunku planu symbolem 2MNa, obo-

wiņzuje nieprzekraczalna linia zabudowy 

20m od rzeki Wilanówki, oznaczonej na ry-

sunku planu symbolem 2Ws; 

f) dopuszczalna iloŌń garaŐy, budynków go-

spodarczych i usługowych wolnostojņcych - 

nie wiňcej niŐ jeden budynek na działce po-

za budynkiem o funkcji podstawowej, przy 

czym dla działek z wiňkszņ iloŌciņ istniejņ-

cych zabudowaŊ plan dopuszcza ich re-

mont, przebudowň i rozbudowň; 

g) uciņŐliwoŌń prowadzonej działalnoŌci usłu-

gowej musi byń ograniczona do granic 

działki, do której właŌciciel ma tytuł prawny. 

§ 22. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 1Up plan ustala: 

1) Przeznaczenie podstawowe: teren usług pu-

blicznych, z obiektami, budowlami i urzņdze-

niami towarzyszņcymi: 

a) obiektami małej architektury; 

b) zieleniņ urzņdzonņ; 

c) parkingami; 

d) dojazdami. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia infra-

struktury technicznej dla potrzeb lokalnych 

(stacje transformatorowe, przepompownie 

Ōcieków itp.) na działkach z zapewnionym do-

stňpem do drogi publicznej. 

3) Charakter działaŊ: realizacja nowej zabudowy. 

4) Warunki urbanistyczne: 

a) łņczenie i podział nieruchomoŌci na nowe 

działki budowlane mogņ nastņpiń tylko we-

dług nastňpujņcych zasad: 

- minimalna powierzchnia działki po po-

dziale - 3000m², 

- minimalna szerokoŌń frontu nowej działki 

- 50m, 

- minimalny kņt nachylenia granic wydzie-

lanych działek budowlanych w stosunku 

do pasa drogowego – 60°; 

b) nieprzekraczalna wysokoŌń nowej i rozbu-

dowywanej zabudowy: 

- usługowej (usług publicznych) – 1 kon-

dygnacja naziemna, z moŐliwoŌciņ reali-

zacji drugiej kondygnacji jako poddasza 

uŐytkowego w bryle dachu, bez moŐliwo-

Ōci podpiwniczenia, razem o maksymal-

nej wysokoŌci 10m, 

- gospodarczej towarzyszņcej zabudowie 

usługowej oraz garaŐy - 1 kondygnacja 

naziemna, bez moŐliwoŌci podpiwnicze-

nia, o maksymalnej wysokoŌci 5m; 
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c) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

– 50%; 

d) maksymalna intensywnoŌń zabudowy dział-

ki – 0,9; 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na działki – 30%. 

5) Architektura: 

a) dachy: 

- dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-

niu połaci dachowych od 30º do 45º dla 

budynków usługowych, 

- jednospadowe i wielospadowe o nachy-

leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 

wolnostojņcych garaŐy i budynków go-

spodarczych; 

b) kolorystykň, formň oraz materiał dachów, 

elewacji i ogrodzeŊ: 

- dachy – dachówka ceramiczna, dachów-

ka cementowa i inne materiały naŌladu-

jņce dachówkň, o kolorystyce jednakowej 

lub podobnej dla wszystkich obiektów na 

działce oraz tradycyjne pokrycia, takie jak 

gont, strzecha itp., 

- elewacje – tynki w gamie kolorów paste-

lowych oraz kamieŊ i drewno w barwach 

naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 

blach i tworzyw sztucznych, 

- ogrodzenia - obowiņzujņ ustalenia okre-

Ōlone w § 10. 

6) Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

a) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 

przepisach odrňbnych dotyczņcych utwo-

rzenia Warszawskiego Obszaru Chronione-

go Krajobrazu; 

b) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce: 

- zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego okreŌlone w ustaleniach 

ogólnych niniejszej uchwały w § 9, 

- zasad ochrony Ōrodowiska przyrodnicze-

go okreŌlone w ustaleniach ogólnych ni-

niejszej uchwały w § 12; 

c) obowiņzek zapewnienia miejsc postojowych 

na działkach budowlanych zgodnie z ustale-

niami zawartymi w § 17 pkt 7; 

d) zakaz lokalizowania zabudowy mieszkanio-

wej; 

e) uciņŐliwoŌń prowadzonej działalnoŌci usłu-

gowej musi byń ograniczona do granic 

działki, do której właŌciciel ma tytuł prawny. 

§ 23. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R plan ustala: 

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia infra-

struktury technicznej dla potrzeb lokalnych na 

działkach z zapewnionym dostňpem do drogi 

publicznej, z uwzglňdnieniem przepisów doty-

czņcych ochrony gruntów rolnych. 

3) Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 4R i 5R obowiņzujņ nakazy i za-

kazy ustalone w przepisach odrňbnych do-

tyczņcych Warszawskiego Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu; 

b) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce zasad 

ochrony Ōrodowiska przyrodniczego okre-

Ōlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 

uchwały w § 12; 

c) obowiņzek zachowania istniejņcego układu 

dróg gospodarczych (dojazdy do pól i zabu-

dowy zagrodowej rozproszonej); 

d) w przypadku budowy ogrodzenia nieru-

chomoŌci od drogi gospodarczej, powinno 

byń ono usytuowane w odległoŌci min. 5m 

od osi tej drogi; dla pozostałych przypad-

ków ogrodzeŊ obowiņzujņ ustalenia okre-

Ōlone w § 10; 

e) zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 

f) z uwagi na duŐņ wraŐliwoŌń Ōrodowiska 

gruntowo-wodnego, wymagane sņ ograni-

czenia w stosowaniu nawozów chemicznych 

i Ōrodków ochrony roŌlin; 

g) obowiņzek zachowania istniejņcych zadrze-

wieŊ Ōródpolnych; 

h) nakaz zachowania istniejņcych oczek i cie-

ków wodnych. 

§ 24. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz, 8Rz plan 

ustala: 

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze 

(upraw polowych, łņk, pastwisk) w granicach 

ciņgów ekologicznych, obniŐeŊ dolinnych. 

2) Dopuszcza siň zalesienia działek, z uwzglňdnie-

niem przepisów par. 12 pkt 4 i 5, dotyczņcych 

terenów bezpoŌredniego zagroŐenia powodziņ. 
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3) Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

a) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 

przepisach odrňbnych dotyczņcych War-

szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-

zu; 

b) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce zasad 

ochrony Ōrodowiska przyrodniczego okre-

Ōlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 

uchwały w § 12; 

c) obowiņzek zachowania istniejņcego układu 

dróg gospodarczych (dojazdy do pól i zabu-

dowy rozproszonej); 

d) w przypadku budowy ogrodzenia nieru-

chomoŌci od drogi gospodarczej, powinno 

byń ono usytuowane w odległoŌci min. 5m 

od osi tej drogi; dla pozostałych przypad-

ków ogrodzeŊ obowiņzujņ ustalenia okre-

Ōlone w § 10; 

e) zakaz realizacji obiektów kubaturowych, z 

uwzglňdnieniem ustaleŊ pkt 4; 

f) obowiņzek zachowania istniejņcych zadrze-

wieŊ Ōródpolnych i zbiorników wodnych; 

g) na terenach, na których wystňpujņ pozosta-

łoŌci starorzeczy bņdŎ cieki wodne, plan 

ustala ich ochronň poprzez: 

- zakaz niszczenia roŌlinnoŌci wodnej i 

nadbrzeŐnej, 

- zakaz jakichkolwiek zmian ukształtowania 

linii brzegowej zbiorników wodnych, 

- zakaz zasypywania istniejņcych zbiorni-

ków wodnych i rowów, 

- zakaz wprowadzania zanieczyszczeŊ do 

wód, 

- zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych 

w obszarze obniŐenia; 

h) zakaz zmiany istniejņcych stosunków wod-

nych; 

i) z uwagi na duŐņ wraŐliwoŌń Ōrodowiska 

gruntowo-wodnego, wymagane sņ ograni-

czenia w stosowaniu nawozów chemicznych 

i Ōrodków ochrony roŌlin. 

4) Istniejņce w dniu wejŌcia w Őycie ustaleŊ planu 

budynki, budowle i obiekty, które powstały na 

podstawie prawomocnych decyzji administra-

cyjnych o pozwoleniu na budowň lub na pod-

stawie zgłoszenia w trybie przepisów prawa 

budowlanego, mogņ byń remontowane bņdŎ 

podlegań przebudowie lub odtwarzaniu ze 

zniszczeŊ, bez moŐliwoŌci zmiany ich funkcji, z 

zachowaniem nastňpujņcych parametrów: 

a) nieprzekraczalna wysokoŌń zabudowy: 

- mieszkaniowej – 1 kondygnacja naziem-

na, z moŐliwoŌciņ realizacji drugiej kon-

dygnacji jako poddasza w bryle dachu, 

bez moŐliwoŌci podpiwniczenia, razem o 

maksymalnej wysokoŌci 10m, 

- zabudowy gospodarczej i garaŐy (wolno-

stojņcych) – 1 kondygnacja naziemna, w 

tym poddasze, bez moŐliwoŌci podpiwni-

czenia, o maksymalnej wysokoŌci 5m, 

- budynki i urzņdzenia techniczne słuŐņce 

produkcji rolnej – 12m, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

budowlanej: 35%, 

c) maksymalna intensywnoŌń zabudowy dział-

ki budowlanej:0,4, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-

na działki budowlanej: 40%. 

§ 25. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 1ZL i 2ZL plan ustala: 

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny lasów. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia infra-

struktury technicznej dla potrzeb lokalnych, z 

uwzglňdnieniem przepisów dotyczņcych 

ochrony gruntów leŌnych. 

3) Charakter działaŊ: adaptacja stanu istniejņcego 

– zachowanie leŌnego charakteru nieruchomo-

Ōci. 

4) Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

a) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 

przepisach odrňbnych dotyczņcych War-

szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-

zu; 

b) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce zasad 

ochrony Ōrodowiska przyrodniczego okre-

Ōlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 

uchwały w § 12; 

c) obowiņzek maksymalnego zachowania wa-

lorów Ōrodowiska przyrodniczego; 

d) zakaz realizacji obiektów kubaturowych. 

§ 26. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 1DZL i 2DZL plan ustala: 

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zalesieŊ. 

 

 



Dziennik Urzňdowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 182 – 39602 – Poz. 4821 

 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia infra-

struktury technicznej dla potrzeb lokalnych, z 

uwzglňdnieniem przepisów dotyczņcych 

ochrony gruntów rolnych i leŌnych. 

3) Charakter działaŊ: realizacja zalesienia terenu. 

4) Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

a) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 

przepisach odrňbnych dotyczņcych War-

szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-

zu; 

b) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce zasad 

ochrony Ōrodowiska przyrodniczego okre-

Ōlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 

uchwały w § 12; 

c) zalecenie zalesienia terenu; 

d) obowiņzek maksymalnego zachowania wa-

lorów Ōrodowiska przyrodniczego; 

e) zakaz realizacji obiektów kubaturowych. 

§ 27. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 1WS i 2WS plan ustala: 

1) Przeznaczenie podstawowe: wody powierzch-

niowe Ōródlņdowe rzeki Wilanówki. 

2) Charakter działaŊ: ochrona fragmentu regio-

nalnego korytarza ekologicznego doliny rzeki 

Wilanówki. 

3) Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

a) obowiņzujņ nakazy i zakazy ustalone w 

przepisach odrňbnych dotyczņcych War-

szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-

zu; 

b) obowiņzujņ ustalenia dotyczņce zasad 

ochrony Ōrodowiska przyrodniczego okre-

Ōlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 

uchwały w § 12; 

c) obowiņzek zachowania walorów Ōrodowiska 

przyrodniczego: 

- zakaz zmiany istniejņcych stosunków 

wodnych, 

- zakaz niszczenia roŌlinnoŌci wodnej i na-

brzeŐnej, 

- zakaz zmiany charakteru linii brzegowej, 

- ochrona wód przed zanieczyszczeniem. 

§ 28. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 1KK plan ustala: 

1) Przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji 

kolejowej wraz z towarzyszņcymi urzņdzeniami 

infrastruktury technicznej. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia infra-

struktury technicznej dla potrzeb lokalnych. 

3) Charakter działaŊ: adaptacja istniejņcej boczni-

cy kolejowej z moŐliwoŌciņ modernizacji i 

przebudowy. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 29. 

Plan ustala wysokoŌń stawki procentowej, słuŐņcej 

naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-

Ōci nieruchomoŌci zwiņzanego z uchwaleniem 

planu, w wysokoŌci 20%. 

§ 30. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-

strzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia w 

Őycie niniejszego planu, a niezakoŊczonych decy-

zjņ ostatecznņ, stosuje siň ustalenia planu. 

§ 31. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Bur-

mistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna. 

§ 32. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzň-

dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 33. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna: 

Kazimierz Jańczuk 
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Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Kazimierz Jańczuk 

 

  
„|
S
T
U
D
I
U
M
U
W
A
R
U
N
K
O
W
A
Ń
I

K
I
E
R
U
N
K
Ó
W
Z
A
G
O
S
P
O
D
A
R
O
W
A
N
I
A
!

P
R
Z
E
S
T
R
Z
E
N
N
E
G
O
G
M
I
N
Y
K
O
N
S
T
A
N

„| W
YR

YS
[
T
F
T

R
E
A
L

 

 

 

 
 

 
 
 

MY
WE

Z.
SZ

YR
YS

UN
EK

PL
AM
U
ST
AN
OM
IZ
AŁ
ĄC
ZN
KN
A
A
R
K
U
S
Z

|
©

DO
UC
HW
AŁ
Y
NR

4S
YV

I4
42

04
0

7
e

 

 

 

 



Dziennik Urzňdowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 182 – 39605 – Poz. 4821 

 

Załņcznik nr 2 

do uchwały nr 483/V/44/2010 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 

z dnia 14 czerwca 2010r. 

 

Wykaz nieuwzglňdnionych uwag wniesionych do wyłoŐonego do publicznego wglņdu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn 

 
L.p. Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imiň, nazwa 

jednostki org. zgłaszajņcej 

uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 

nieruchomoŌci, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu 

 dla nieruchomoŌci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag Rozstrzygniňcie Rady 

Miejskiej Konstancin-

Jeziorna 

Uwagi 

Uwaga 

uwzglňd

niona 

Uwaga nieuwzglňdniona Uwaga 

uwzglňd

niona 

Uwaga 

nieuwzglňd-

niona 

1. 10.11.2009r. Zofia Jakowiecka Wnosi o zmianň przeznaczenia działki nr ew. 32 

na działkň budowlanņ. 

działka nr ew. 32 

0,27 ha 

1Rz, 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ. 

 _  _  

2. 10.11.2009r. Jerzy Honoriusz Radomski 1. Wnosi o zmianň przeznaczenia działki nr ew. 33 

na działkň budowlanņ. 

2. Wnosi o wprowadzenie drogi koniecznej do 

działki nr ew. 101 (działka leŌna, bez dojazdu). 

działki nr ew. 33, 101 

33 – 0,27 ha, 

101 – 0,21 ha. 

działka nr ew. 33 – 1Rz, 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ, 

działka nr ew. 101 – 1ZL. 

 _ 

 

_ 

 _ 

 

_ 

 

3. 27.10.2009r. Piotr Reisch Wnosi o zmianň przeznaczenia terenu 1Rz na 

teren zabudowy zagrodowej albo dopuszczenie 

zabudowy zagrodowej z zabudowaniami 

gospodarczymi w ramach terenu 1RZ – plan 

powinien uwzglňdniań aktualny sposób 

zabudowy umoŐliwiajņc jednoczeŌnie jego 

kontynuowanie (rozbudowa budynków 

gospodarskich, budowa ujeŐdŐalni i in.). 

działki nr ew.: 

49/6 - 0,97 ha, 

49/7 - 0,1643 ha, 

49/8 - 0,07 ha, 

49/9 - 0,48 ha, 

50 - 0,01 ha. 

1Rz, 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ. 

 _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - 

działki nr ew. 49/6 i 49/7 oznaczono jako tereny 

zabudowy zagrodowej adaptowanej RMa) 

 _  

4. 13.11.2009r. Piotr Duszak Wnosi o przesuniňcie linii zalewowej rzeki 

Wilanówki zgodnie ze stanem faktycznym. 

działka nr ew. 24/2 

0,30 ha 

1Rz, 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ. 

 _  _  

5. 09.11.2009r. Bogusław Komosa Wnosi o zaprojektowanie drogi przez pola 

Okrzeszyna do ul. Okrzewskiej w Bielawie. 

   _  _  

6. 09.11.2009r. Dorota i Tomasz Roguwscy Wnoszņ o rezygnacjň z poszerzenia drogi 2KDL. działka nr ew. 209 

0,22 ha 

9MN, 2KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

2KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

 _  

7. 10.11.2009r. Andrzej SiudziŊski Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 1KDL 

i pozostawienie jej dotychczasowej szerokoŌci tj. 

8m, gdyŐ poszerzenie spowoduje koniecznoŌń 

wyburzenia ogrodzenia na długoŌci ok. 60 m 

i kolizjň z budynkiem gospodarczym. 

działka nr ew. 155 

0,11 ha 

9MN, 1KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

 _  

8. 09.11.2009r. Hanna Młynarczyk Wnosi o zaprojektowanie drogi na terenach 

niezabudowanych, w innym miejscu. 

działka nr ew. 160 

0,17 ha 

9MN, 1KDL.  _  _  

9. 12.11.2009r. Renata Trzewik-Czarnocka 

Mariusz Trzewik 

1. Wnoszņ o rezygnacjň z poszerzenia drogi 1KDL 

do planowanych rozmiarów, gdyŐ zniszczone 

zostanie ogrodzenie, podjazd oraz zagospodaro-

wana czňŌń podwórka (kostka i nasadzone 

drzewa) oraz przyłņcza: wodociņgowe i gazowe 

znajdujņce siň przed ogrodzeniem, a ponadto 

spowoduje to zwiňkszenie juŐ uciņŐliwego ruchu 

i doprowadzi do zniszczenia równowagi 

krajobrazowej. 

2. Wnoszņ o wykorzystanie terenów niezabudo-

wanych pod drogň o szerokoŌci 15m 

3. Wnoszņ o zmianň przeznaczenia działek nr ew. 

80 i 82 z rolnych na zagrodowe (budowlane). 

działki nr ew. 

80 – 0,29 ha, 

82 – 0,29 ha. 

działka nr ew. 80 – 7Rz, 

działka nr ew. 82 – 6Rz, 1KDL, 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ, 

 _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

 

 

 

 

 

_ 

 

_ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony – czňŌń 

działki nr ew. 82 została oznaczona jako teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

adaptowanej MNa) 

 _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

_ 

 

 

10. 09.11.2009r. BoŐena UrbaŊska Wnosi o przesuniňcie drogi poza obszary wsi. działka nr ew. 91/1 

0,08 ha 

1RM, 1KDL.  _  _  

11. 09.11.2009r. Czesław Ruszkowski 

Anna Ruszkowska 

Wnoszņ o zaprojektowanie drogi na terenach 

rolnych, poza wsiņ. 

działka nr ew. 91/2 

0,05 ha 

1RM, 1KDL.  _  _  

12. 09.11.2009r. Mirosław Ruszkowski 

GraŐyna Ruszkowska 

Wnoszņ o zaprojektowanie drogi na terenach 

rolnych. poza wsiņ. 

działka nr ew. 91/2 

0,05 ha 

1RM, 1KDL.  _  _  

13. 12.11.2009r. Regina Dņbrowska 1. Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 1KDL, 

gdyŐ rozbudowa drogi spowoduje zniszczenie 

ogrodzenia i budynku, ponadto pomiňdzy drogņ 

a budynkiem jest szambo, którego nie ma gdzie 

przenieŌń. 

2. Wnosi o przesuniňcie drogi powiatowej 01302 

poza budynki wsi Okrzeszyn (na pola). 

działka nr ew. 98 

0,12 ha 

1RM, 1KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

 

_ 

 _ 

 

 

 

 

_ 

 

14. 12.11.2009r. Rafał i Michał Janek 1. Wnoszņ o nie poszerzanie drogi 1KDL na 

działkň stanowiņcņ własnoŌń wnoszņcego uwagň 

i na zabudowania, które siň na niej znajdujņ 

(budynki mieszkalne, szambo). 

2. UwaŐajņ, Őe plan poszerzenia drogi jest 

niezgodny z przepisem art. 43 ust. 1 Ustawy 

o drogach publicznych. 

3. Wnoszņ o zmniejszenie linii zabudowy od linii 

rzeki – z 20 m na 6m, ustalenie linii zabudowy 

w odległoŌci 20 m jest nieuzasadnione, nie 

uwzglňdnia praw właŌcicieli i istniejņcych na 

działkach zabudowaŊ. 

4. Podnoszņ, Őe nieprzekraczalna linia zabudowy 

koŊczy siň na zabudowaniach istniejņcych na 

działce nr ew. 167. 

5. Podnoszņ, Őe w przypadku działki nr ew. 102 

wytyczona linia drogi wchodzi na czňŌń 

istniejņcego juŐ budynku, nieprzekraczalna linia 

zabudowy przebiega w połowie zabudowaŊ. 

6. UwaŐajņ, Őe postanowienia projektu planu 

wobec zmniejszonej powierzchni zabudowy 

i koniecznoŌń zachowania wyznaczonych linii 

zabudowy zmuszajņ do wyburzenia istniejņcych 

budynków oraz uniemoŐliwiajņ realizacjň 

jakiejkolwiek inwestycji budowlanej. 

7. UwaŐajņ, Őe postanowienia planu uniemoŐli-

wiajņ wypełnienie przez właŌciciela powszechnie 

obowiņzujņcych przepisów prawa dotyczņcych 

usytuowania budynków i obiektów budowlanych, 

w tym m.in. Ustawy Prawo budowlane 

i Rozporzņdzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadań budynki i ich usytuowanie. 

8. Podnoszņ, Őe plan narusza prawo własnoŌci 

i wymagania ładu przestrzennego, w tym przepis 

art. 2 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym. 

działki nr ew. 

102 – 0,13 ha, 

167 – 2,33 ha. 

działka nr ew. 102 – 1RM, 

1KDL, 

działka nr ew. 107 – 1ZL. 

 _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

_ 

 

 

_ 

 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 _ 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

15. 09.11.2009r. Teresa i Robert Młynarczyk Wnoszņ o rezygnacjň z poszerzenia drogi 1KDL 

do planowanych rozmiarów, gdyŐ wiņzałoby siň 

to ze zniszczeniem w całoŌci ogrodzenia, budynku 

mieszkalnego i gospodarczego. 

działka nr ew. 111 

0,34 ha 

 

1RM, 1KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

 _  

16. 10.11.2009r. Mirosław Lenart 1. Wnosi o rezygnacjň z planów poszerzania drogi 

1KDL, gdyŐ spowoduje to zniszczenie równowagi 

krajobrazowej oraz zwiňkszenie ruchu, hałasu 

i pozostawienia jej w dotychczasowych 

rozmiarach. 

2. Wnosi o budowň, tam gdzie to moŐliwe – 

chodnika. 

3. Wnosi o wykorzystanie terenów niezabudowa-

nych i zaprojektowanie drogi w innym, 

niezamieszkałym miejscu. 

działka nr ew. 114 

0,29 ha 

 

1RM, 1KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

 

_ 

 

_ 

 _ 

 

 

 

 

_ 

 

_ 
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17. 10.11.2009r. Leokadia, Bogdan, Kamil 

Lenart 

1. Wnoszņ o nie poszerzanie drogi 1KDL. 

 

 

 

2. Proponujņ, aby obecna droga pozostała drogņ 

osiedlowņ, dojazdowņ do istniejņcych budynków 

i gospodarstw, a szeroka objazdowa droga była 

zaprojektowana na gruntach nieuŐytków omijajņc 

zabudowania sołectwa Okrzeszyn. 

działka nr ew. 114 

0,29 ha 

1RM, 1KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

_ 

 _ 

 

 

 

_ 

 

18. 10.11.2009r. Aneta i Grzegorz Krzysik 1. Wnoszņ o rezygnacjň z poszerzenia drogi 1KDL 

i pozostawienie jej w stanie aktualnym. 

 

 

2. Wnoszņ o zmianň dla obszaru 1RM – 

minimalna powierzchnia działek po podziale – z 

ustalonych 3000 m
2
 na 1000 m

2
 lub o 

przekształcenie obszaru 1RM w obrňbie działki nr 

ew. 114 na obszar MN z minimalnņ powierzchniņ 

działek – 1200 m2. 

działka nr ew. 114 

0,29 ha 

1RM, 1KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

_ 

 _ 

 

 

_ 

 

19. 09.11.2009r. Hanna Kulikowska-Bņk Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia dróg: 1KDL 

i 3KDL, które spowodowałoby okrojenie działki 

z dwóch stron oraz umoŐliwienie ruchu lokalnego 

bezpoŌrednio pod oknami budynku. 

działka nr ew. 71 

0,08 ha 

7MN, 1KDL, 3KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m, droga 3KDL została 

zwňŐona na wysokoŌci działki nr ew. 71 do 

szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych – 10 m) 

 _  

20. 12.11.2009r. Dariusz Kulikowski Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 1KDL do 

planowanych rozmiarów, gdyŐ wiņzało by siň to 

ze zniszczeniem całej działki, w tym budynku 

mieszkalnego wraz z garaŐem. 

działka nr ew. 72/1 

0,05 ha 

7MN, 1KDL, 3KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

 _  

21. 12.11.2009r. Stefania ZapaŌnik 1. Wnosi sprzeciw dotyczņcy poszerzenia drogi 

1KDL do 15 m. 

 

 

2. Wnosi o usuniňcie z tekstu planu zapisów 

zawartych w § 20 ust. 6 pkt 5, aby w przyszłoŌci 

moŐliwa była odbudowa istniejņcych budynków. 

3. Sprzeciw dot. likwidacji istniejņcego 

ogrodzenia dotyczņcy § 12 ust. 8 pkt c tekstu 

planu 

działka nr ew. 73 

0,15 ha 

2MNa, 7Rz, 1KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

_ 

 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - pas 

konserwacyjny wzdłuŐ rzeki Wilanówki na działce 

nr ew. 73 zostanie zmniejszony do 2m) 

 _ 

 

 

 

_ 

 

22. 09.11.2009r. Dariusz Biernacki Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 1KDL do 

15 m, gdyŐ naruszałoby to parkan na długoŌci 

100m i zniszczeniu uległby zbiornik kanalizacyjny 

znajdujņcy siň 1 m od ogrodzenia. 

działka nr ew. 57/2 

0,27 ha 

6MN, 1KDL, 4KDD.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

 _  

23. 09.11.2009r. Dariusz Biernacki Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 4KDD do 

10 m, gdyŐ budynek mieszkalny jest połoŐony 5m 

od osi drogi. 

działka nr ew. 57/2 

0,27 ha 

6MN, 4KDD, 1KDL.  _  _  

24. 09.11.2009r. Dariusz Biernacki Wnosi o zmianň przeznaczenia działki nr ew. 49/4 

na cele budowlane (budynek rekreacyjno - 

hodowlany – hodowla koni). 

działka nr ew. 49/4 

0,89 ha 

1Rz, 4KDD 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ. 

 _  _  

25. 09.11.2009r. Dariusz Biernacki Wnosi o zmianň przeznaczenia działek nr ew.:1/2, 

1/1, 1/3, 1/4 na cele budowlane. 

działki nr ew. 

1/1 – 1,40 ha, 

1/2 – 0,07 ha, 

1/3 – 0,30 ha, 

1/4 – 0,30 ha 

  _  _  

26. 10.11.2009r. Andrzej Zajko 

Wiesław Nowak 

Wnosi o zmianň przeznaczenia działki nr ew. 1/3 

z rolnej na budowlanņ. 

działka nr ew. 1/3 

0,30 ha 

  _  _  

27. 28.10.2009r. Piotr Lewczuk Wnosi o zmianň szerokoŌci drogi 4KDD z 10 m do 

6 m. 

działka nr ew. 48/2 

 

1MNa, 4KDD.  _ 

 

 _  

28. 10.11.2009r. BoŐena Michalik 1. Wnosi o trwałe wyłņczenie z produkcji rolnej 

działki nr ew. 51/1 i przeznaczenie jej na cele 

budowlane. 

2. Podnosi, Őe w projekcie planu nie uwzglňdnio-

no proŌby o zmianň statusu działki na budowlanņ 

(pismo z dn. 24.05.2007r.) 

3. Podnosi, Őe projekt planu nie jest w pełni 

zgodny ze Studium (na dyskusji publicznej w dn. 

27.10.2009r. nie zostały wymienione numeratyw-

nie zmiany pomiňdzy Studium a planem 

miejscowym – MPZP musi odzwierciedlań stan 

rzeczywisty (nowe nieruchomoŌci, które powstały 

na terenie sołectwa). 

4. UwaŐa, Őe zaproponowane parametry drogowe 

odbiegajņ od przyjňtych standardów na tego typu 

obszarach, gdyŐ pozostawiajņc obszary rolne 

jednoczeŌnie proponuje siň drogi o parametrach 

znacznie przewyŐszajņcych parametry drogi 

lokalnej. 

5. UwaŐa, Őe zaproponowany projekt planu 

powinien zostań zrewidowany o nowe 

opracowanie Studium. 

działka nr ew. 51/1 

0,17 ha 

1R, 1KDL.  

 

_ 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

_ 

 _ 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

_ 

 

29. 04.11.2009r. Łukasz ZadrzyŊski Wnosi o nie poszerzanie drogi 3KDL, gdyŐ 

przesuniňcie ogrodzenia spowodowane 

planowanym poszerzeniem doprowadzi do 

zniszczenia zasady architektonicznej tego domu 

(ruchome Ōciany, podwieszone, bezfundamento-

we, które dojeŐdŐajņ do ogrodzenia, zapewniajņc 

dostňp Ōwiatła do budynku). 

działka nr ew. 86/7 

(składajņca siň z działek 

nr ew. 86/1, 86/4, 86/5) 

– 0,49 ha 

działka nr ew. 86/2 

8MN, 8KPJ, 3KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

3KDL została zwňŐona na wysokoŌci działek 

naleŐņcych do wnioskodawcy do szerokoŌci w 

liniach rozgraniczajņcych – 10 m) 

 _  

30. 04.11.2009r. Łukasz ZadrzyŊski Wnosi o dopuszczenie moŐliwoŌci stosowania 

dachów płaskich. 

działka nr ew. 86/2 8MN, 3KDL.  _  _  

31. 28.10.2009r. Beata Krysiak 1. Nie wyraŐa zgody na poszerzenie drogi 4KDD, 

gdyŐ obecnie nie jest przelotowa i słuŐy wyłņcznie 

do dojazdu do istniejņcych posesji – naleŐy 

pozostawiń obecnņ szerokoŌń - 6 m. 

2. Proponuje przeznaczenie Ōrodków na 

poszerzenie drogi 4KDD na poszerzenie i budowň 

poboczy drogi 1KDL. 

działka nr ew. 48/1 - 

0,20 ha 

1MNa, 4KDD.  _ 

 

 

 

_ 

 _ 

 

 

 

_ 

 

32. 09.11.2009r. Sołtys Okrzeszyna 

Katarzyna Wójcik 

1. Wnosi o rozwaŐenie innej wersji budowy dróg 

– poza terenami zabudowanymi. 

2. UwaŐa, Őe poszerzenie dróg powoduje 

zniszczenie wszystkich ogrodzeŊ oraz wielu 

budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

3. Proponuje budowň chodników przy 

istniejņcych ulicach. 

drogi: 1KDL, 2KDL, 

3KDL, 4KDD, 5KDD, 

6KDD. 

  _ 

 

_ 

 

 

_ 

 _ 

 

_ 

 

 

_ 

 

33. 09.11.2009r. Maciej Donat 1. Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia dróg 3KDL 

i 5KDD, gdyŐ poszerzenie to wiņzałoby siň ze 

zniszczeniem działki nr ew. 66 z dwóch stron oraz 

znacznym uszczupleniem podwórka 

i zniszczeniem ogrodzenia. 

 

 

2. Wnosi o zaprojektowanie drogi w terenie 

niezabudowanym. 

3. Wnosi o czňŌciowe odrolnienie działki 

nr ew. 79. 

4. Wnosi o zwiňkszenie czňŌci terenu 

przewidzianego pod zabudowň z ok. 80 m do ok. 

150 m od drogi na działce nr ew. 163. 

działki nr ew. 66, 79, 

163 

66 – 0,20 ha, 

79 – 0,80 ha, 

163 – 2,30 ha. 

działka nr ew. 66 – 5MN, 

5KDD, 3KDL, 

działka nr ew. 79 – 7Rz, w 

granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ, 

działka nr ew. 163 – 3R, 9MN, 

1KDL 

 _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

3KDL została zwňŐona na wysokoŌci działki nr ew. 

66 do szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych – 

10m, droga 5KDD (obecnie 5KPJ) została 

zwňŐona do szerokoŌci w liniach rozgraniczajņ-

cych – 8 m) 

_ 

 

_ 

 

_ 

 _ 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

34. 09.11.2009r. Jacek Młynarczyk 1. Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 5KDD 

do 10 m, gdyŐ wiņŐe siň to ze zniszczeniem 

w całoŌci siedliska, budynków mieszkalnych, 

gospodarczych i ogrodzenia. 

2. Nie wyraŐa zgody na przeprowadzenie Őadnej 

drogi na działce, gdyŐ powierzchnia jej jest mu 

potrzebna do manewrowania maszynami 

rolniczymi. 

działka nr ew. 15 

0,34 ha 

3MN, 5KDD, 6KDD.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

5KDD (obecnie 5KPJ) została zwňŐona do 

szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych – 8 m) 

_ 

 _ 

 

 

 

_ 

 

35. 09.11.2009r. Jacek Młynarczyk Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 3KDL do 

12 m, gdyŐ wiņŐe siň to z uszczupleniem czňŌci 

budowlanej tej działki (od strony lasu obowiņzuje 

12 m pas ochronny). 

działki nr ew. 

103 – 0,32 ha, 

104 – 0,32 ha. 

8MN, 12 ZL, 3KDL, czňŌciowo 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ. 

 _  _  

36. 12.11.2009r. Janina Antczak Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 3KDL. działka nr ew. 118 

0,08 ha 

8MN, 3KDL.  _ 

(poszerzenie drogi 3KDL na odcinku graniczņcym 

z działkņ nr ew. 118 zostało zaplanowane na 

terenie sołectwa Kňpa Okrzewska) 

 _  

37. 09.11.2009r. Hanna Michaluk Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 3KDL do 

planowanych rozmiarów, gdyŐ poszerzenie drogi 

wiņzałoby siň ze zniszczeniem ogrodzenia 

i budynku mieszkalnego. 

działka nr ew. 121 

0,03 ha 

8MN, 3KDL.  _ 

(poszerzenie drogi 3KDL na odcinku graniczņcym 

z działkņ nr ew. 121 zostało zaplanowane na 

terenie sołectwa Kňpa Okrzewska) 

 _  

38. 09.11.2009r. Jacek Lichocki Wnosi o wytyczenie drogi dojazdowej 

(gospodarczej) do lasu. 

działka nr ew. 116 

0,55 ha 

1ZL, 2DZL.  _  _  

 

 



Dziennik Urzňdowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 182 – 39607 – Poz. 4821 

 
39. 09.11.2009r. Jacek Lichocki 1. Wnosi o odrolnienie działek, które sņ V-VI klasy 

ziemi. 

2. Nie wyraŐa zgody na przeznaczenie pod 

WOCHK - w przeciwnym wypadku wnosi o 

wykupienie terenu po cenach wolnorynkowych. 

działki nr ew.: 

58 - 0,60 ha 

60 - 0,48 ha 

działka nr ew. 58 – 4RZ, 

działka nr ew. 60 – 4RZ, 

obszar bezpoŌredniego 

zagroŐenia powodziņ. 

 _ 

 

_ 

 _ 

 

_ 

 

40. 09.11.2009r. Jacek Lichocki Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 1KDL do 

planowanych rozmiarów, gdyŐ wiņŐe siň to ze 

zniszczeniem czňŌci budynku gospodarczego, 

ogrodzenia oraz uszczupleniem powierzchni 

podwórka, co utrudni manewrowania ciņgnikiem 

rolniczym. 

działka nr ew. 158/1 

2,62 ha, 

9MN, 3R, 1KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

1KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

 _  

41. 09.11.2009r. Katarzyna Wójcik 1. Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia dróg: 1KDL 

i 2KDL do planowanych rozmiarów, gdyŐ wiņŐe 

siň to ze zniszczeniem budynku mieszkalnego 

i gospodarczego (budynek mieszkalny jest objňty 

ochronņ WKZ). 

2. Proponuje budowň chodnika wzdłuŐ ww. dróg. 

3. Proponuje rozwaŐenie innej lokalizacji dróg 

poza terenami zabudowanymi. 

działka nr ew. 154 

0,54 ha 

9MN, 1KDL, 2KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - drogi 

1KDL i 2KDL zostały zwňŐone do szerokoŌci w 

liniach rozgraniczajņcych – 12m) 

 

_ 

_ 

 _ 

 

 

 

 

_ 

_ 

 

42. 10.11.2009r. BoŐena i Stanisław 

Kozubek 

Nie wyraŐajņ zgody na poszerzenie drogi 2KDL, 

gdyŐ stanowi to zagroŐenie dla budynków 

mieszkalnych zlokalizowanych w jej pobliŐu. 

działka nr ew. 41 

0,04 ha 

3Rz, 2KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

2KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

 _  

43. 09.11.2009r. Danuta SiudziŊska 1. Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 2KDL 

do 15 m, gdyŐ wiņzałoby siň to ze zniszczeniem 

czňŌci działki, w tym czňŌci budynku, ogrodzenia 

oraz znacznego uszczuplenia podwórka, co w 

efekcie utrudni manewrowanie ciņgnikiem. 

2. Proponuje utworzenie nowego chodnika 

wzdłuŐ całej ulicy. 

działki nr ew. 135, 136 

135 – 1,03 ha, 

136 – 1,13 ha. 

3R, 9MN, 2KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

2KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

 

_ 

 _ 

 

 

 

 

_ 

 

44. 09.11.2009r. Danuta SiudziŊska Wnosi o powiňkszenie terenu przeznaczonego 

pod zabudowň na działce nr ew. 136 do granicy 

tego terenu wyznaczonej na działce sņsiedniej 

nr ew. 135. 

działka nr ew. 136 

1,13 ha 

9MN, 3R, 2KDL.  _  _  

45. 09.11.2009r. Danuta SiudziŊska Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 3KDL do 

12 m, gdyŐ wiņzałoby siň to ze zniszczeniem 

działki, która ma małņ powierzchniň i nie bňdzie 

przedstawiała Őadnej wartoŌci budowlanej 

(wnioskodawczyni chciałaby wybudowań 

siedlisko dla syna). 

działka nr ew. 72/2 

0,19 ha. 

7MN, 3KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

3KDL została zwňŐona na wysokoŌci działki 72/2 

do szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych – 10m) 

 _  

46. 09.11.2009r. Kazimierz Matyjasiak Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 5KDD do 

10 m i pozostawienie jej w dotychczasowych 

rozmiarach, gdyŐ wiņŐe siň to z rozbiórkņ dwóch 

budynków gospodarczych oraz naruszeniem 

budynku mieszkalnego. 

działka nr ew. 3 

0,57 ha. 

1MN, 2R, 5KDD.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

5KDD (obecnie 5KPJ) została zwňŐona do 

szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych – 8 m) 

 

 _  

47. 09.11.2009r. Maria i Kazimierz 

Matyjasiak 

Wnoszņ o zmianň przeznaczenia działki nr ew. 44 

na cele budowlane. 

działka nr ew. 44 

1,02 ha 

1Rz, 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ. 

 _  _  

48. 09.11.2009r. Kazimierz Matyjasiak Wnosi o zmianň przeznaczenia działki nr ew. 45 

na cele budowlane. 

działka nr ew. 45 

1,02 ha 

1Rz, 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ. 

 _  _  

49. 09.11.2009r. Maria i Kazimierz 

Matyjasiak 

Wnoszņ o rezygnacjň z poszerzenia drogi 3KDL 

do 12 m, gdyŐ powoduje to uszczuplenie terenu 

pod zabudowň (od strony lasu plan przewiduje 

zakaz zabudowy w pasie terenu 12 m liczņc od 

strony lasu). 

działka nr ew. 106 

0,64 ha 

8MN, 3KDL.  _  _  

50. 09.11.2009r. Kazimierz Matyjasiak Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 2KDL do 

15 m, gdyŐ przez działkň przechodzņ media a w jej 

sņsiedztwie płynie rzeka Wilanówka. 

działka nr ew. 153 

4,83 ha. 

9MN, 3R, 2KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

2KDL została zwňŐona do szerokoŌci w liniach 

rozgraniczajņcych – 12m) 

 _  

51. 09.11.2009r. Teresa i Władysław 

Szewczyk 

1. Wnoszņ o rezygnacjň z poszerzenia drogi 5KDD 

do 10 m, gdyŐ wiņzałoby siň to z rozbiórkņ 

budynku gospodarczego, szamba, ogrodzenia 

oraz przesuniňciem linii elektroenergetycznej 

w kierunku domu mieszkalnego. 

2. Wnoszņ o rezygnacjň z poszerzenia drogi 3KDL 

do 12 m, gdyŐ wiņŐe siň to z rozbiórkņ budynku 

gospodarczego oraz dwóch przyłņczy gazowych. 

działka nr ew. 65 

0,23 ha 

5MN, 5KDD, 1KDL, 3KDL.  _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

5KDD (obecnie 5KPJ) została zwňŐona do 

szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych – 8 m) 

 

_ 

 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

3KDL została zwňŐona na wysokoŌci działki nr ew. 

65 do szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych – 

10m) 

 _ 

 

 

 

 

_ 

 

52. 09.11.2009r. Teresa i Władysław 

Szewczyk 

Podnoszņ, Őe nieuwzglňdniono wniosków o 

odrolnienie działek z dn. 08.09.2003r. i 

30.10.2006r. 

działki nr ew. 74/1, 

75/1, 74/2, 75/2, 74/3, 

75/3, 74/4, 75/4, 74/4, 

75/5 (stanowiņ jednņ 

działkň). 

74/1 – 0,21 ha, 

75/1 – 0,05 ha, 

74/2 – 0,11 ha, 

75/2 – 0,07 ha, 

74/3 – 0,09 ha, 

75/3 – 0,10 ha, 

74/4 – 0,09 ha, 

75/4 – 0,10 ha, 

74/5 – 0,11 ha, 

75/5 – 0,11 ha. 

6Rz, 1KDL, 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ. 

 _  _  

53. 09.11.2009r. Teresa i Władysław 

Szewczyk 

1. Wnoszņ o naniesienie na rysunku planu drogi 

dojazdowej do działek nr ew. 4 i 5. 

2. Podnoszņ, Őe nieuwzglňdniono wniosków o 

odrolnienie działek nr ew. 4 i 5 z dn. 08.09.2003r. 

i 30.10.2006r. 

działki nr ew. 4, 5 

4 – 0,14 ha, 

5 - 0,15 ha. 

2R  _ 

 

_ 

 _ 

 

_ 

 

54. 09.11.2009r. Maria Młynarczyk Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 5KDD do 

planowanych rozmiarów, gdyŐ stanowi ona 

dojazd do nielicznych budynków a przez działkň 

przechodzi linia wodociņgowa i gazociņg. 

działka nr ew. 8 

0,58 ha 

1MN, 2R, 5KDD, 6KDD.  _ 

 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

5KDD (obecnie 5KPJ) została zwňŐona do 

szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych – 8 m) 

 _ 

 

 

55. 09.11.2009r. Maria Młynarczyk Wnosi o rezygnacjň z poszerzenia drogi 3KDL do 

planowanych rozmiarów, ze wzglňdu na to, Őe 

budynek mieszkalny i gospodarczy sņ 

zlokalizowane blisko drogi, a przy parkanie od 

strony podwórka zlokalizowana jest linia 

gazociņgu i wodociņgu. 

działka nr ew. 88 

0,7864 ha 

8MN, 7Rz, 3KDL, 9KPJ, 

czňŌciowo w granicach 

obszaru bezpoŌredniego 

zagroŐenia powodziņ. 

 _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - droga 

3KDL została zwňŐona na wysokoŌci działki nr ew. 

88 do szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych – 

10m) 

 _  

56. 09.11.2009r. Sołtys Okrzeszyna 

Katarzyna Wójcik 

1. Wnosi o przeznaczenie działki nr ew. 132/1 na 

cele budowlane, zgodnie z zapisami Studium dla 

tego terenu – zgodnoŌń ze studium jest prawnym 

wymogiem dla planu miejscowego. 

 

2. Nie wyraŐa zgody na rezerwň pod trasň 

Czerniakowskņ BIS w tym miejscu – naleŐy jņ 

przesunņń na puste tereny Dzielnicy Wilanów. 

działka nr ew. 132/1 

2,11 ha 

działka nr ew. 132/1 – 1Up, 3R, 

2KDL. 

 _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - na 

działce czňŌciowo została wprowadzona funkcja 

mieszkaniowa a czňŌciowo od strony pn.-zach. 

pozostawiono tereny Up) 

_ 

 _ 

 

 

 

 

_ 

 

57. 09.11.2009r. Bogusław Komosa 1. Wnosi o likwidacjň rezerwy pod planowanņ 

drogň Czerniakowskņ- BIS na działce nr ew. 132/1. 

2. UwaŐa, Őe projektowanie na tej działce usług 

publicznych jest niezgodne ze Studium. 

działka nr ew. 132/1 

2,11 ha 

działka nr ew. 132/1 – 1Up, 3R, 

2KDL. 

 _ 

 

_ 

 _ 

 

_ 

 

58. 09.11.2009r. Katarzyna Wójcik, 

Jolanta GuziŊska 

Wnoszņ o zmianň przeznaczenia działki nr ew. 

132/1 z UP (usługi publiczne) na zgodne 

z zapisami Studium dla tego terenu, tj. pod 

budownictwo jednorodzinne. W przeciwnym 

razie wnoszņ o natychmiastowy wykup terenu po 

cenach wolnorynkowych 

działka nr ew. 132/1 

2,11 ha 

działka nr ew. 132/1 – 1Up, 3R, 

2KDL. 

 _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - na 

działce czňŌciowo została wprowadzona funkcja 

mieszkaniowa a czňŌciowo od strony pn.-zach. 

pozostawiono tereny Up) 

 _  

59. 09.11.2009r. Roman Latoszek Wnosi o zmianň przeznaczenia działki nr ew. 

132/1 zgodnie ze Studium, z uwagi na sņsiedztwo 

z działkņ nr ew. 50 stanowiņcņ jego własnoŌń. 

działka nr ew. 132/1 

2,11 ha 

działka nr ew. 132/1 – 1Up, 3R, 

2KDL. 

 _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - na 

działce czňŌciowo została wprowadzona funkcja 

mieszkaniowa a czňŌciowo od strony pn.-zach. 

pozostawiono tereny Up) 

 _ . 

60. 09.11.2009r. Michał Gontar Wnosi o przeznaczenie działki nr ew. 132/1 pod 

zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ, gdyŐ 

przeznaczenie tej działki pod usługi publiczne 

umoŐliwia powstanie na tym terenie obiektów 

uciņŐliwych dla mieszkaŊców domów połoŐonych 

na działkach leŐņcych w bezpoŌrednim 

sņsiedztwie tej działki. 

działka nr ew. 132/1 

2,11 ha 

działka nr ew. 132/1 – 1Up, 3R, 

2KDL. 

 _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - na 

działce czňŌciowo została wprowadzona funkcja 

mieszkaniowa a czňŌciowo od strony pn.-zach. 

pozostawiono tereny Up) 

 _  

61. 09.11.2009r. Bronisław Kowalski Wnosi o przeznaczenie działki nr ew. 132/1 pod 

zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ, gdyŐ 

przeznaczenie tej działki pod usługi publiczne 

umoŐliwia powstanie na tym terenie obiektów 

uciņŐliwych dla mieszkaŊców domów połoŐonych 

na działkach leŐņcych w bezpoŌrednim 

sņsiedztwie tej działki. 

działka nr ew. 132/1 

2,11 ha 

działka nr ew. 132/1 – 1Up, 3R, 

2KDL. 

 _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony - na 

działce czňŌciowo została wprowadzona funkcja 

mieszkaniowa a czňŌciowo od strony pn.-zach. 

pozostawiono tereny Up) 

 _  

 



Dziennik Urzňdowy 

Województwa Mazowieckiego Nr 182 – 39608 – Poz. 4821 

 
62. 09.11.2009r. Bronisław Kowalski Wnosi o zakwalifikowanie działki nr ew. 28/11 

jako terenu zabudowy zagrodowej RM, gdyŐ 

zgodnie ze stanem faktycznym na działce tej 

zlokalizowany jest dom wybudowany w oparciu o 

prawomocne pozwolenie na budowň, a ponadto 

działka posiada dostňp do sieci wodociņgowej 

i elektroenergetycznej. 

działka nr ew. 28/11 

0,43 ha 

1Rz, 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ. 

 _ 

(projekt planu został czňŌciowo zmieniony – czňŌń 

działki nr ew. 82 została oznaczona jako teren 

zabudowy zagrodowej adaptowanej RMa) 

 _  

63. 12.11.2009r. Eugeniusz Gieracha 1. Wnosi o zmianň przeznaczenia działki nr ew. 19 

z 1R na cele budowlane (zabudowa siedliskowa). 

2. Wnosi o wyrównanie granicy terenu 

przeznaczonego pod zabudowň na działce nr ew. 

133/1 (zamiast linii łamanej prosta). 

3. Wnosi o rozszerzenie moŐliwoŌci zabudowy 

działki nr ew. 133/1 wg aktualnego stanu 

zagospodarowania. 

4. Wnosi o odrzucenie zapisu o przeznaczeniu 

działki nr ew. 132/1 na cele UP, gdyŐ nie 

potwierdza on faktycznego przeznaczenia tego 

terenu i ma na celu jedynie blokowanie terenu na 

przyszłe inwestycje drogowe. 

5. Wnosi zastrzeŐenia do zapisu dotyczņcego 

drogi 2KDL – droga ta powinna pozostań drogņ 

„o znaczeniu lokalnym”. 

działki nr ew. 

19 – 0,15 ha, 

20 – 0,57 ha, 

21 – 0,51 ha. 

działka nr ew. 133/1 

2,11 ha 

działka nr ew. 132/1 

2,11 ha 

działka nr ew. 19 – 1R, 

działka nr ew. 20 – 1Rz, 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ, 

działka nr ew. 21 – 2Rz, 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ, 

działka nr ew. 133/1 – 9MN, 

3R, 2KDL, 

działka nr ew. 132/1 – 1Up, 3R, 

2KDL. 

 _ 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

_ 

 _ 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

_ 

 

64. 09.11.2009r. Aleksandra i Jarosław 

Gazeccy 

1. Nie wyraŐajņ zgody na przeznaczenie działki nr 

ew. 132/1 pod trasň Czerniakowskņ BIS i wnoszņ 

o zmianň jej przeznaczenia. 

2. Wnoszņ o zmniejszenie szerokoŌci drogi 1KDL 

z 15m do 10m, 

3. Wnoszņ o zmniejszenie szerokoŌci drogi 3KDL 

z 12m do 8m, 

4. Wnoszņ o zmniejszenie szerokoŌci drogi 4KDD 

z 10m do 6m, 

5. Wnoszņ o zmniejszenie szerokoŌci drogi 5KDD 

z 10m do 6m, 

6. Wnoszņ o zmniejszenie szerokoŌci drogi 6KDD 

z 8m do 6m, 

7. Wnoszņ o zmniejszenie szerokoŌci drogi 8KPJ 

z 8m do 6m, 

8. Wnoszņ o zmniejszenie szerokoŌci drogi 9KPJ 

z 8m do 6m, 

9. Wnoszņ o zmniejszenie szerokoŌci dróg 

wewnňtrznych dojazdowych z 8m do 5m oraz 

z 7m do 5m, 

10. Wnoszņ o zmniejszenie wymiarów placu do 

zawracania z 12m x 12m do 8m x 8m. 

11. Wnoszņ o wykreŌlenie z planu nowej 

napowietrznej linii 15kV, gdyŐ linie tego typu 

powinny byń prowadzone jako podziemne. 

działka nr ew. 132/1 

2,11 ha 

działka nr ew. 132/1 – 1Up, 3R, 

2KDL. 

 _ 

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

 

_ 

 

_ 

 _ 

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

 

_ 

 

_ 

 

65. 09.11.2009r. Aleksandra i Jarosław 

Gazeccy 

1. Nie zgadzajņ siň na poszerzenie drogi 4KDD 

kosztem działki i wnoszņ o zmniejszenie jej 

szerokoŌci z 10m do 6m, 

2. Wnosi o zmniejszenie powierzchni biologicznie 

czynnej z 70% do 40%. 

działka nr ew. 48/3 

0,32 ha 

4MN, 1R, 4KDD.  _ 

 

 

_ 

 _ 

 

 

_ 

 

66. 09.11.2009r. Marian Oleksiuk 1. Wnosi o zmianň przeznaczenia działki nr ew. 18 

z rolnej na przemysłowņ (w zwiņzku z 

prowadzonņ przez wnioskodawcň dotychczasowņ 

działalnoŌciņ). 

2. Nie zgadza siň na bardzo szerokņ w tym 

miejscu jezdniň 2KDL. 

działka nr ew. 18 

0,42 ha 

2Rz, 

w granicach obszaru 

bezpoŌredniego zagroŐenia 

powodziņ. 

 _ 

 

 

 

_ 

 _ 

 

 

 

_ 

 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Kazimierz Jańczuk 

 

 

Załņcznik nr 3 

do uchwały nr 483/V/44/2010 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 

z dnia 14 czerwca 2010r. 

 

Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna rozstrzyga, co 

nastňpuje: 

 
Lp. INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SPOSÓB REALIZACJI ZASADY FINANSOWANIA 

Forma: 

1 - zadania krótkookresowe 

2 - zadanie wieloletnie 

Tryb zamówieŊ 

(podań na 

podstawie 

ustawy) 

Odpowiedzialni 

za realizacjň i współpracujņcy: 

1- wójt, burmistrz, prezydent, 

2 - wykonawca, 

3 - pracownik urzňdu właŌciwy 

do spraw infrastruktury 

4 - inne (podań kto) 

Prognozowane Ŏródła finansowania 

1 - dochody własne, 

2 - dotacje, 

3 - kredyty, poŐyczki komercyjne, 

4 -kredyty, poŐyczki preferencyjne, 

5 - obligacje komunalne, 

6 - prywatyzacja majņtku komunal-

nego, 

7 - nadwyŐki budŐetu z lat poprzed-

nich, 

8 – inne (podań jakie) 

Potencjalny udział innych inwesto-

rów w finansowaniu zadania 

(% w stosunku do prognozowanych 

nakładów) 

1 - właŌciciele nieruchomoŌci 

2 - fundacje i organizacje wspomaga-

jņce 

3 - inwestorzy zewnňtrzni 

4 - inne (podań kto) 

1. DROGI PUBLICZNE WYKUP TERENÓW 1, 2 Art. 39 PZP 1 1, 7 - 

2. BUDOWA 2 Art. 39 PZP 1, 2, 3 1, 4, 7 1, 2, 3 

3. POZOSTAŁE WODOCIŅGI 2 Art. 39 PZP 1, 2, 3 1, 4, 7 1, 2, 3 

4. KANALIZACJA 2 Art. 39 PZP 1, 2, 3 1, 4, 7 1, 2, 3 

5. GOSPODARKA ODPADAMI 2 Art. 39 PZP 1, 2, 3 1, 2, 4 1 

6. ELEKTROENERGETYKA 2 Art. 39 PZP 1, 2, 3 1, 4, 7 1, 3 

7. GAZOWNICTWO 2 Art. 39 PZP - - 1, 3 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Kazimierz Jańczuk 

 

 

 

 

 


