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DZIENNIK URQDOWY
WOJEWÖDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa,dnia30sierpnia2011r. N r 157

ZARZADZENIA WOJEWODY:

zarzadzenie nr 413 Wojewody Mazowieckiego dnia 29 sierpnia 2011r. w spra•
Wie prvaatyzacji bezpoiredniei priedsiebiorstwa panstwowego pod nazwa:
Stoleczne Przedsiebiorstwo Handlu Opalem i Materialarni Budowlanymi z sie-

31867dzibq w Warszawie

UCHWAEY RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY:

uchwala nr XXI/424/2011 Rady Miasta Stolecznego Warszawn,' dnia 25 siorpnia
201 Ir. zmieniajaca uchwale w sprawie oplat za åwiadcaenia i czasu przeznaczo•
nego na bezp'atne nauczanie, wychowania opieke w praedszkolach m.St. War•

31868

UCHWAEY RAD GM'N:

uchwala nr IX146/2011 Rady Gminy Klw6w z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie
okreilenia zasad odplatnoåci i rwalniania z oplat oraz zasad
ZWrotu wydatkOw za iwiadczonia z pomocv spolecznej 31869

uchwala nr Rudy Gminy Obryte z dnia 22 sierpnia 201 Ir. w sprawie
uchvlenia uchwalv nr VIII/42/2011 Rady Gminv Obryte z dnia 17 czerwca 2011r.
zmieniaiqcej uchwale nr XXXII/225/2006 Rady Gminy Obryte z dnia 28 czerwca
2006r. w sprawie podzialu gminy na obvvodv glosowania „ 31870

uchwala nr 54.1Xt2011 Rady Gminy PioniawvBramura t dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych szköi podstawowych prowadtonych przez
Gmine Ploniawy•Bramura orat okreilenia granic ich obw0dÖW . 31871

uchwala nr XWr76/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 201Ir.
w sprawie Regularninu Okreilajqcego niektÖre zasady wynagradzania to proco
oraz zasady przyznawania dodatköw do vwnagrodzerh i nagrOd nauczycielom
zatrudnionym w Oiwiatowych iednostkach organizacyjnych na terenio gminy

31872i miasto Mogielnica

uchwala nr XIt55/II Rady Gminy Winnica z dnia 28 lipca 201 Ir. w sprawie usta•
lenia wysokoici opiat w prowodzonym przez Gminq Winnica Samorzqdowym

31818Prtedszkolu w Winnicy

uchwala nr 105/XlV/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 12 sierpnia 201Ir.
w sprawie utworzenia obw0du glosowania w Szpitalu w Sierpcu
w ceiu przeprowadzeniawyboro.•.' do Sejmu RzeczypospoliteiPolskiei i Senatu

31880Rzeczypospolitej Polskiej

uchwala nr XL•'48f2011 Rady Gminy w Platerowie dnia 17 czerwca 201 Ir.
w sprawie oplat za iwiadczenia udzielane praezprzedstkola, dla ktörych orga•
nem prowadzqcym jest Gmina PlaterÖW 31880

uchwala nr VIV35/2011 Rady Gminv Jablonna Lacka z dnia 20 maja 2011r.
w sprawie inkasapodatkuOdnieruchomoici, rolnego i leinego . 31881
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uchwala nr VIIt36/2011 Rady Gminv w Jablonnio Lackiei dnia 20 maja 201Ir.
w sprawie tmiany rozporzqdzenia nr 6 Wojewody Mazowieckiego w sprawie
pornniköw przyrodv polo*onych na toronie powiatu Sokolowskiego

uchwaia nr 'X/48/2011 Rady Gminv w Jablonnie Lackiei z dnia 19 lipca 201 It,
w sprawie ustalenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacii dla niepu•
blicznych i placowek dzialajacvch na terenie gminv Jablonna Lacka oraz
trybu i zakresu kontroli prawidlowoici ich m'korzystania

uchwala nr X/49/2011 Radv Gminy Jablonna Lacka z dnia 18 sierpnia 201 Ir.
w spraw•ie ustalenia oplat za iwiadczenia wvkraczajqce poza zakres podstavw,/
programowoj wychowania przedszkolnego realizowane preez przedszkola pu•
bliczne, dla ktOrych organem prowadzqcym jest Gmina Jablonna Lacka .

uchwala nr Rady Miejskiej Konstancinoeziorna dnia 14 czerwca
201 Ir. w sprawie miejscow•ego planu zagospodarowania przestrzennego strew
-A" uzdrowiska i terenÖw przyleglych —etap .

uchwala nr Rady Miejskiej Konstancin•Jeziorna dnia 29 czerwca
201Ir. w sprawie optat uslugi przewozowe årodkami lokalnego transportu
zbiorowego na liniach utupelniajacych na terenie gminy Konstancin•
Jezioma

ZARZADZENIA ORGANOW WYKONAWCZYCH GM'N:

zarzadaenie nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w O*arowie Mazowieckim
z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienid sprawozdania z w•ykonania
bud*etu miasta i gminy O*arÖw Mazowiecki zo 2010 rok i informacji o stanie
mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Olarowie Mazowieckim i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stonowiacemu
sprawozdania rocznego t Wikonania planöw finansowych: samorzadowvch
instytucji kultury oraz samodtielnego publicznogo zakladu lecznictwa Otwartogo

31882

31883

31891

31892

31944

31945
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UCHWALA Nr 95/V1/11/2011

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN.JEZIORNA

z dnia 14 czerwca 2011 r,

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A"
uzdrowiska i terenOw przylegtych —etap l.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 usta'.n.n,'z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz.LJ. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z pÖin. zm.; Dz. z 2002r.

2. Zalqcznikami do planu, stanowiqcymi in-
tegralna tekstu uchwaly

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
984, Nr 153, pox 1271, Nr 214,
2003r.
2004m

2006r.
2007r.

2009r.

2011r.

Nr 80, poz. 717, Nr 162,
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;

2005n Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
Nr 17, poz. 128, Nr 181,
Nr 48, poz. 327, Nr 173,

Nr 52, poz. 420, Nr 157,
2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z

Nr 113, pot.
pot. 1806;
poz. 1568; z

poz. 1457;
poz. 1337;
poz. 1218;
pot. 1458;
pot. 1241,

Nr 32, pot. 159) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospo.
darowaniu przestrzennym (Dz.LJ.z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z pOin. zm.; Dz. z 2004r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, pot. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr
130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.
1413; z 2010r. Nr 24, por. 124, Nr 75, poz. an,
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804), uchwala sie,
co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy

1.1.Zgodnie z uchwalq nr 541/1V/34/2006
Rady Miejskiej Konstancin•Jeziorna z dnia
23 maia 2006mw sprawie przvstapienia do SPO-
rzadzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego strew „A" uzdrowiska i tero-
now przylegtych, zmienionej uchwala nr
al.'VV7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 30 marca 201 Ir. po stwierdzeniu zgodno.
'Ci z ustaleniami studium uwarunkowari i kie-
runköw zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Konstancin-Jeziorna, zatwierdzonym
uchwalq nr 97/111/17/99Rady Miejskiej Konstan-
cin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999m, uchwala
sie miejscowy plan zagospodarowania prze-
Strzennego strefy „A" uzdrowiska i terenöw
przyleglych —etap l, zwany dalej planem.

2. Granica obszaru planu okreélona zostala
na rysunku planu.

l)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

rysunek planu w skali 1:2000, wraz z wyry•
sem Ze Studium uwarunkowah i kierunkOW

zagospodarowania przestrzennego Konstan-
Cina•Jeziorna, stanowiacy nr l;

rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu, stanowiqce zalqcznik nr 2;

rozstrzygniecie 0 sposobie realizacii, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, ktöre naleiit do zadari
Wlasnvch gminy, oraz 0 zasadach ich finan-
sowania, stanowiace zalacznik nr 3.

5 3.1, Ilekroé w niniejszej uchwale jest mo.

dzialco — naleiy przez to rozumieé dzialke
budowlana w rozumieniu przepisOw Usta•

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;

terenie — naleiy przez to rozumieC nai-
mnieisza wydzielona liniami rozgraniczajq•
cymi, jednostke przestrzenna ustaleh planu
oznaczonq numerem i symbolem litero-

planie - naleiy przez to rozumieé ustalenia
mieiscowego planu zagospodarowania
przestrzennego strefy „A" uzdrowiska i te-
renöw przyleglych etap I stanowiace prze-
pisv gminne;

uchwale . naleiy przez to rozumieé niniej-
SZQ Rady Miejskiej Konstancin• Je-
ziorna, o ile z treici przepisu nie vwnika in.
aczei;

rysunku planu naleiy przez to rozumieé
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku
w skali 1:2000, bedacym zaiqcznikiem nr 1
do niniejszej uchwaly;

obszarze planu - naleiy przez to rozumieé
obszar wyznaczony na zalaczniku graficz-
nym, objety ustaleniami planu;



Dziennik Urzedowy
W0jeWOdZtwaMazowieckieqONr 157 - 31893 -

7)

8)

9)

przeznaczenie podstawowe —naleiy przez
to rozumieé okreilony w planie rodzaj prze-
znaczenia, ktOre musi dominowaé na da-
nym terenie, wyznaczonym liniami rozgra•
niczajacymi;

przeznaczenie uzupelniajqce - naleiy przez
to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne nii
podstawowe, ktöre uzupelniaja lub wzbo•
gacajQprzeznaczenie podstawowe;

nieprzekraczalna linia zabudowy - nale*y
przez to rozumieé wyznaczone na dzialce li.
nie okreélaiace najmniejsza dopuszczalna
odlegloéé zewnetrznego lice elewacji bu.
dynku lub obiektu kubaturowego (za wyiat.
kiem stacji transformatorowych, innych
obiektöw i urzadzefi infrastruktury tech-
nicznei, budynkåw dla pracownikåw ochro•
nv oraz wiat émietnikowych) od ulicy, ciegu
pieszego. granicy dzialki lub innego Obiektu
zgodnie z rysunkiem planu: poza te linie
mogQ wykraczaé elementy budvnku takie
jak: loggie, balkony, wykusze wysuniQte po-
za obrys budynku oraz elementv wejåé do
budvnku (schody, podesty, pochylnie dla
niepelnosprawnych itp.);

14)

Poz. 4980

logicznie czynna musi terenem Zieleni,
co oznacza, le naleiy z niei vwkluczyC: wo-
dy powierzchniowe a takie 50% powierzch.
ni tarasOw stropodachöw z nawierzchniq
ziemna urzadzona w sposåb zapewniaj4cy
naturaln wegetacje, nie mniejsza jednak
nii 10m . Definicja nie dotyczy terenOw
oznaczonych symbolami od IZP do IIZP i
od IZPw do 4ZPw;

ciagu pieszo-iezdnym —naleiy przez to ro-
teren ogålnie dostepnv, przezna•

crony pod dojåcie i dojazd do dzialek bu-
dowlanych oraz postbi samochodOw, ktO-
rego szerOkOiC jest nie mniejsza ni2 5.0m i
nie wiekszq nii 10.0m;

2. Pojecia uiyte w niniejszei uchwale, a nie
zdefiniowane w ust. 1 naleiy rozumieé zgodnie z
przepisami odrebnymi.

4.1. Dla obszaru objetego planern ustala

10) wskainiku intensywnoéci zabudowy - nale-
przez to rozumieé stosunek sumy po-

Wierzchni calkowitych wszystkich kondy•
gnacji naziemnych wszystkich budvnkåw,
poloionych w granicach dzialki, do calej
powierzchni tej dzialki;

11) usiugach publicznych naleiv przez to ro-
zumieC Obiekty uslugowe realizowane jako
inwestycje celu publicznego, w szczegölno-
éci: urzedy organöw wladzy, administracji,
sadÖw i prokuratury, paristwowych szkål
wyiszych, szkÖl publicznych, publicznych
zakladOw opieki zdrowOtnej, publicznych
przedszkoli i domöw opieki spolecznej, pla-
cOwek wychowawczo-opiekuhczych oraz
inne obiekty realizowane jako zadania
Sne samorzadåw terytorialnych;

12) linii rozgraniczajacei — naleiy przez to ro.
zumieé ustalona planem granice pomiqdzy
terenami o rOinvm przeznaczeniu lub
nych zasadach zagospodarowania terenu;

13) powierzchni biologicznie czynnej - naleiy
przez to rozumieé czeåédzialki budowlanej
z gruntem zapewniajqcym naturalnq wege.
tacjq, pokryta roilinnoåcia: przy czym; ze
wzgledu na poloienie prawie catego obsta-
ru opracowania planu w granicach Stref
ochrony uzdrowiskowej A i B, zgodnie z
ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro•
wiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
czeéédzialki stanowiaca powierzchnie bio.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przeznaczenie terenOw oraz linie rozgrani-
czaiQCe terenv 0 przeznacaeniu lub
r6inych zasadach zagospodarowania;

zasady ochrony i ksztaltowania ladu prze-
Strzennego;

zasadv ochrony {rodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego;

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytköw oraz dObr kultury wspölczesnej;

parametry i wskainiki ksztaltowania zabu-
down,' oraz zagospodarowania terenu. w
tym: linie zabudowy, gabaryty budynkOw i
wskainiki intensywnoåci zabudowy;

granice i sposoby zagospodarowania tere-
now lub ObiektOw objetvch ochronq na
podstawie przepisOw Odrebnvch;

szczegölowe zasady i warunki scalania i
podzialu nieruchomoéci;

szczegålne warunki zagospodarowania
terenåw oraz ograniczenia w ich uiytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy;

zasady budowy i przebudowy systemåw
komunikacii i infrastruktury technicznej;

sposåb i termin tymczasowego zagospoda•
rowania, urzadzania i uiytkowania terenOw;

stawke procentowa, na podstawie ktårej
okreéla sie jednorazowa oplate wynikaiacq
z wzrostu wartoici nieruchomoici w zwiqz•
ku z uchwaleniem planu.
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2. Dla obszaru objetego planem nie ustala
sie:

5)1) wymagaå wynikaiqcych z potrzeby ksztalto.
wania przestrzeni publicznych, ze wzgledu na 6)
brak takich przestrzeni w obszarze objetym
planem;

7)2) granic i sposobåw zagospodarowania tero-
now zagroionych osuwaniem sie mas ziem.

8)nych, poniewa± nie wystqpuja takie tereny w
granicach planu;

3. Ustalenia planu okreålone sq w treici ni- 9)
nieiszej uchwaly oraz na rysunku planu.

5.1. Nastepuiqce oznaczenia graficzne na
rvsunku planu sa ustaleniami planu: 10)

1) granica miejscowego planu zagospodarowa. 11)
nia przestrzennego;

2) linie rozgraniczajace terenv o r6±nym przo- 12)
znaczeniu lub rå*nych zasadach zagospoda•
rowania; 13)

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) tereny dzialek, na ktårych obowiqzuje za-
chowanie strefy zieleni naturalnej;

5) granice Stref ochrony konserwatorskiej za-
bytköw archeologicznych;

6) zabytki nieruchome wpisane do gminnej
ewidencji zabytkOw;

7) symbole literowo.cyfrowe okreilajace prze•
znaczenie terenöw o röinym przeznaczeniu
lub rOinych zasadach zagospodarowania,
przy ezym:

a) oznaczenia literowe przedstawione na ry-
sunku planu okreilaja przeznaczonie pod.
stawowe poszczegölnych terenöw,

b) oznaczenia cyfrowe przedstawione na ry-
sunku planu okreélajq kolejne numery po•
szczegölnvch terenOw zlokalizowanych w
obszarze planu o tym sarnym przeznacze-
niu podstawowym.

2. Nastepujace oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu oznaczaja Obiekty i granice obsza-
row chronionych na podstawie przepisåw od-
rebnych:

Poz 4980

granice Strefy ochronv konserwatorskiei
ukladu urbanistycznego;

pomniki przyrody;

granica Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
we go;

granica otuliny Choinowskiego Parku Kra-
jobrazowego;

granica Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu (WOChK);

granica strefy ochrony urbanistycznei w
granicach Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu (WOChK);

granica obszaru gårniczego „Konstancin";

granica G'öwnego Zbiornika WOd pod-
ziemnychnr 222 „Dolina SrodkoweiWisty":
granico obszaru bezpoéredniego zagroienia
wodami powodziowvmi rzeki Jeziorki;

granica Strefy bezpoéredniei ochrony
wody.

1)

2)

3)

granice Stref ochrony uzdrowiskowej A, B

zabytki nieruchome Obiete ochronq kon-
serwatorska poprzez wpis do rejestru za-
bytkOw;

granice strefy ochrony konserwatorskiei
zespolu budowlanego;

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

5 6. Wszelkie niezbedne dla prawidtowego
funkcionowania miasta Obiekty i urzqdzenia, a w
szczegölnoéci: infrastrukture techniczna, urzq-
dzenia wodne i melioracji, drogi wewnetrzne,
zielerh urzqdzonq, ciqgi pieszo.jezdne, ciqgi pie-
Sze, 'Cieiki rowerowe moina realizowaé na kai-
dyrn terenie w sposöb nie kolidujqcy z innymi
ustaleniami planu i przepisami Odrqbnymi,

7. Warunki zabudowy i zagospodarowania
POSZCzegölnychdzialek, okreélaé wedlug
ustalerh ogölnvch okreålonvch dla catego obsza•
ru objetego planern oraz wedlug ustaleil szcze-

ustalonych dla poszczegOlnych tero-
now z uwzglqdnieniem warunköw dotyczqwch
obslugi komunikacyjnej oraz infrastrukturv
technicznej.

Rozdzial 2
Ustalenia ogålne dia catego obszaru planu

8. Plan ustala tereny o rOinyrn przeznacze-
niu lub råinych zasadach zagospodarowania
wyznaczone liniami rozgraniczajacvmi i ozna-
czone symbolem zgodnie z rysunkiem planu:

1) IMN teren mieszkaniowei iod-
norodzinnej;

2) 1MNp/MN do 66MNp/MN . terenv zabudo-
WY pensionatowej i mieszkaniowei jedno-
rodzinnej;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

IU/MNp,'MN do 28U/MNp,'MN - terenv za-
budowy ustugowej, pensjonatowej i miesz•
kaniowej jednorodzinnej,

IUz/MNp/MN do 14Uz/MNp/MN . tereny
zabudowy usiug zdrowia i opieki zdrowot•
nej, pomocy spolecznej, pensjonatowej,
mieszkaniowej jedno rodzin nei;

1MNp/U - teren zabudowy pensjonatowej i

1LJzJU/MNp i 2Uz/t_J/MNp - tereny zabudowy
us'ug zdrowia i opieki zdrowotnej, zabudo-

uslugowej i pensjonatowej;

11_Jk/U/MNp- teren zabudowy uslug kultury,
zabudowy uslugowej i pensjonatowej;

II-J teren zabudowy uslugowej;

lum - teren zabudowy usiugowej z zakresu
handlu i gastronomii z dopuszczeniem za-
budovrv mieszkaniowej jednorodzinnej;

2Uo/Uz/Up, 3LJo/Uz/Up - terenv
zabudown,' uslug oéwiaty, uslug zdrowia i
opieki zdrowotnej oraz uslug publicznych;

113k, 20k - tereny zabudowy uslug kultu
religijnego;

IUi, 21Ji tereny zabudowy us'ug innych;

luz do 3tJz tereny zabudowy uslug zdro.
Wia i opieki zdrowotnej;

II-WI-Jo i 2Uz/Uo - tereny zabudowy uslug
zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy spo-
lecznej, uslug oiwiaty;

11_JztMNp, 21Jz/MNp, 3Uz/MNp - terenv za-
budovw us'ug zdrowia i opieki zdrowotnej i
pensionatowej;

IUzttJp/tJ, 2Uz/UpfU • tereny zabudowy
ustug Zdrowia i opieki zdr0W0tnej, usiug
publicznych, usiug oéwiaty i innych uslug
nieuciqiliwych;

IMW/U teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i/lub zabudowy uslugowei;

IZP do 1IZP • tereny zieleni urzadzonej;

IZL do 20ZL tereny lasöw:

IRz teren rolniczy, IQki, zieleh naturalna;

IZPw do 4ZPw • tereny zieleni urzadzonei —
parku z dopuszczeniem lokalizacji zbiornika
wodnego przeciwpowodziowego;

I PG • teren görniczy;

IW - teren urzadzeri infrastruktury tech-
nicznej —ujecie wody;
IWS i 2WS • tereny wod ér6dlQdowych —
rzeka Jeziorka i rzeka Maia;
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25)

26)

27)

28)
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IKDZ do 5KDZ . tereny drog publicznych
zbiorczych;

IKDL do 4KDL tereny drog publicznych
lokalnych;

IKDD do 53KDD - tereny drog publicznych
dojazdowych;

IKDP do 6KDP • terenv ciqgOw pieszo-
jezdnych:

Zasady ochronv 'rodowiska,
przyrody i kraiobrazu kulturowego

9.1, Na obszarze planu ustanowiono prze-
pisami Odrebnymi nastepujace szczegOlne for-
my ochrony przyrody w rozumieniu przepisåw
ustawy 0 ochronie przvrody:

l)

2)

3)

4)

5)

Choinowski Park Kraiobrazowy, zwany dalei
ChPK, w granicach oznaczonvch na
planu;

otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazowe-
go, w granicach oznaczonych na rysunku
planu;

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.
zwany dalei WOChK w granicach oznaczo-
nych na rysunku planu;

strefa ochronv urbanistycznej w ramach
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu, w granicach oznaczonych na rysunku
planu;

pomniki przyrody - oznaczone na rysunku
planu.

2. Dia obszaröw i obiektOw wymienionych w
ust. 1 i oznaczonych na rysunku planu, obowiq-
zuja wszystkie zakazy, nakazy i ograniczenia
okreilone odpowiednimi przepisami odrebnymi.

10.1. Na obszarze obiQtym planem znajduja
Siq nastqpujqce pomniki przyrody:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dab szypulkowy zlokalizowany na dzialce
nr 70 z Obrebu 03-10, ul. Batorego 4;

dqb szypulkowy zlokalizowanv na dzialce
nr 26 z obrqbu 03-13, ul. Batorego 15;

choina kanadviska, sosna pospolita, brzoza
zlokalizowane na dzialce nr 91 z obrebu
03-13, u', Batorego 20;

3 deby szypulkowe zlokalizowane na dzialce
nr 68 z obrqbu 03-13, ul. Batorego 37;

dab szypulkowy zlokalizowany na dzialce
nr 70 z obrebu 03-13, ul. Batorego 39/41;

2 dqby szypulkowe i sosna weimutka zloka-
lizowane na dzialce nr 116 z Obrebu 03-10,
ul. Batorego 43;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

3 deby szypulkowe i brzoza brodawkowa
zlokalizowane na dzialce nr 77 z obrQbu
03-13, ul. Batorego 47;

dab szypulkowy zlokalizowany na dzialce
5z 03-13, ul. Matejki 12;

brzoza brodawkowa zlokalizowana na dzial•
ce nr 1 z obrqbu 03-08, ul. Mostowa 15;

dab szypulkowy zlokalizowany na dzialce
nr 46 z obrebu 03-12, ul. Sobieskiego 12;

dab szypulkowy zlokalizowany na dzialce
nr 59 z obrqbu 03-13, ul. Sobieskiego 30:

dab szypulkowy zlokalizowany na dzialce
nr58 z Obrebu 03-13, ul. Sobieskiego 30(g);

dab szypulkowy zlokalizowany na dzialce
nr65 z Obrebu 03-10, ul. p. Skargi 5;

dab szypulkowy zlokalizowany na dzialce
nr66z Obrebu 03-10, ul, p. Skargi 7;

3 deby szypulkowe zlokalizowane na dzialce
nr82 z Obrebu 03-13, u', Od Iasu;

deb szypulkowy zlokalizowany na dzialce
nr 79 z obrqbu 03-13 przy ul. S. Batorego;

dab szypulkowy zlokalizowany na dzialce
nr80 z Obrebu 03-13, przy ul. S, Batorego;

dqb szypulkowy zlokalizowany na dzialce
nr 47z obrebu 03-13,ul. 2eromskiego 9;
wierzba biala zlokalizowana na dzialce nr 7
z Obrebu 03-06, ul. Sulkowskiego 7 (ul. Wo-
jewOdzka nad rz. Jeziorka);

3 glazy narzutowe, tzw. „Glazy 2eromskie-
go" zlokalizowane na dzialce nr 33z obrqbu
03-22, ul. Od lasu.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)2. Ochrona pomniköw przyrody odbywaé sie
bedzie na zasadach okreélonych w przepisach
odrebnych.

S 11.1. Obszar objety planem poloiony jest w
granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej
uzdrowiska Konstancin-Jeziorna • strefy A, B i C
ochrony uzdrowiskowei, ktörych granice ozna-
czono na rysunku planu.

2. Na terenach, poloionych w granicach stro-
fy A, B i C ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska
Konstancin.Jeziorna obowiazujq wszystkie zaka-
zy, nakazy i ograniczenia wynikajace ze statutu
uzdrowiska Konstancinaeziorna orat z przepi•
sow odrebnych dotyczacych uzdrowisk.

12.Dla calego obszaru planu ustala sie na•
stepujace zasady ochrony irodowiska przyrod.
niczego, przyrody i kraiobrazu kulturowego:
1) zakaz lokalizacji przedsiewzieé mogacych

zawsze znaczaco oddzialywaé na irodowisko
oraz przedsiewzieé mogqcych potencjalnio
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znactqco oddzialvwaé na 'rodowisko okre-
{lonych w przepisach odrebnych z wyjatkiem
inwestycji celu publicznego;

zakaz skladowania wszelkich, w szczegOlno-
ici niebezpiecznych odpadOw na catyrn ob-
szarze objetym niniejszq uchwalq;

zakaz prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej
w budynkach lokalizowanych na dzialce 0
uciailiwoåci wykraczajacej pota granice
dzialki lub zespolu dzialek do ktOrych inwe-
stor ma tytul prawny oraz prowadzenia dzia.
lalnoici gospodarczej w pomieszczeniach
Zlokalizowanvch w budynku mieszkalnym - 0
uciailiwoéci wykraczajqcej Poza lokal:

zakaz wprowadzania nieczyszczonych icie-
kow komunalnych do wod powierzchnio-
wych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymv-
wania Otwartych kanalåw i Zbi0rnikOW z tyrni
éciekami;

zakaz lokalizowania obiektöw i urzadzeh oraz
prowadzenia dzialalnoéci usfugowei i wv-
twörczej mogacej powodowaé przekroczenie
dopuszczalnych wielko±ci oddziaiywania na
irodowisko poprzez emisie substancji i ener-
gii, w szczegölnoéci dotyczacej wytwarzania
halasu, Wibracii, promieniowania,
czyszczania powietrza, gleby, wod po-
Wierzchniowych i podziemnvch;

zakat lokalizowania ObiektOw budowlanych
w odlegloåci mniejszej nii 20m od linii brze-
gow rzek, jezior i innych tbiornikOw wodnych
z wyiQtkiem urzqdzefi wodnvch oraz Obiek-
tow sluiacych ochronie przyrody, prowadze-
niu racjonalnej gospodarki rolnej, leinej lub
rybackiei;

zakaz wycinania drzew, przy czym dopuszcza
sie ciecia sanitarne i trzebiei selekcyjna
drzew oraz dopuszcza sie wycinanie drzew w
przypadkach stwarzajqcych bezpoirednie za-
groienie dla *ycia ludzi oraz utraty mienia
lub w przypadkach szczegOlnie uzasadnio-
nych, gdv stanowia one przeszkode dla loka-
lizacji zabudowy, drog i infrastruktury tech-
nicznej, na zasadach okreélonych w przepi•
sach Odrebnvch.

5 13.1. Ustala sie zgodnie z aktualnymi prze-
pisami t zakresu ochronv {rodowiska, nastqpu.
jaco rodzaje terenöw podlegajqcych ochronie
akustvcznej:

1) tereny polo*one w granicach strefv uzdrowi•
skowei jak tereny potoione w strefie
ochronnej „A" uzdrowiska;

2) tereny IUo/Uz,'Up, 1/Uz/tJp,'U i IUz/Uo jak
tereny zwiqzanej ze stalym pot»L
tern dzieci i mlodzieiy;
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3) fragment terenu IZPw, znajdujqcy sic w gra-
nicach strefy „B" ochrony uzdrowiskowej i
tereny 3 Zpw i 4ZPw —jak0 tereny rekreacyj•
no.wypoczynkowe;

4) teren IMW/U —jako tereny zabudowy miesz-
kaniowei wielorodzinnej i zamieszkania zbio•
rowego;

5) dla pozostatych terenöw jak dla terenåw za-
budowy mieszkaniowei jednorodzinnoj.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 war.
toéci dopuszczalnego halasu w {rodowisku, nie
powinny przekraczaé wielkoéci okreålonych w
obowiqzujqcych przepisach odrebnvch — w
sprawie dopuszczalnych poziomåw halasu.

14. Ponadto w zakresie ochrony 'rodowiska
przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturo.
wego ustala sie:

1) nakaz ochrony istniejacego drzewostanu
cennego pod wzgledem przyrodniczym i kra-
jobrazowym;

2) nakaz zapewnienia na terenie kaidej nieru-
chomoéci (posesji) miejsca do skladowania
odpadåw stalych;

3) selekcie i tymczasowe skladowanie odpadOw
w granicach nieruchomoéci oraz ich usuwa-
nie zgodnie z regulaminem czystoåci i po-
rzadku w gminie Konstancinoeziorna;

4) zakaz lokalizacji nowei zabudowy mieszka.
niowei wielorodzinnej;

5) dopuszcza sie realizacje w budynkach jedno•
rodzinnych, pensionatowych lub uslugowych
kominköw opalanych paliwem stalym, pod
warunkiem, nie bedzie to glöwne irådlo
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ogrzewania budynkOw.

15.1. W obszarze obiQtym planem znajdujq
sie nastepujqce urzqdzenia wodne i melioracyj•

1) waly wsteczne rzeki Jeziorki;

2) jaz- pietrzacywode (dla bylej Papierni);
3) rurociag 0125 cm, . kana' rzeki Jeziorki;

4) jaz pietrzacy Wode przed wlotem do kana'u
Jeziorki;

5) rzeka Jeziorka i rzeka Maia.

2. Dla terenéw poloionych w granicach urza.
dzefi, 0 ktårych mowa w ust, I obowiazuie
gospodarowanie na zasadach okreélonych w
przepisach odrebnych.

3. Dia dzialek sasiadujqcych z rzekq Mala za-
kazuje sie zmiany uksztaltowania terenu oraz
wszelkich dzialail mogecych wplywaé na zmiane

stosunköw wodnych na gruntach sasiednich lub
na warunki przeplvwu W0dy w

4. Zagospodarowanie dzialek sasiaduiqcych z
rzekQ JeziorkQ i rzeka Mala oraz lokalizacja in-
westycji, na ktOre niezbedne jest uzyskanie po-
zwolenia wodno•prawnego musi uwzgledniaé
zasady wynikajace z przepisOw Odrqbnych w
szczegölnoici przepisy ustawn,• prawo wodne.

5 16.1. W obszarze planu poloione sa strefy
bezpoirednie ochrony ujeé wody,

2. Dla terenåw poloionych w granicach stref,
0 kt6rych mowa w ust. I obowiqzuie zagospo-
darowanie na zasadach okreélonych w przepi-
sach odrqbnych.

17.1. Czeåé obszaru objetego planem,
oznaczona na rysunku planu poloiona jest w
obstarze g'öwnego zbiornika wod podziemnych
nr 222 „Dolina SrodkowejWisly".

2. W celu ochrony obszaru, o ktörym mowa
w ust, 1 nakazuje sie:

1) prowadzenie wszelkich inwestycji w sposöb
zapobiegajqcy zanieczyszczeniu pod-
ziemnych;

2) przestrzeganie zasad zagospodarowania
okreélonvch w przepisach odrebnych doty.
czacych ochrony podziemnych.

18.1. Dia gruntOw leånych, ktOre otrzymaly
zgode na zmiane przeznaczenia gruntOw Ie-
ånych na cele inwestycyjne:

1) dopuszcza Siq zabudowe pod warunkiem
zachowania charakteru leénego dzialek;

2) lokalizacja nowej zabudowv lub rozbudowa
musi uwzgledniaé maksymalne tachowanie
istniejacego cennego drzevvostanu.

2. Dia wszystkich zabudowanych lub prze-
znaczonych do zabudowy dzialek z gruntami
leinymi nakazuje sie na tych gruntach zacho•
wanie drzewostanu oraz leénego charakteru
éciölki i podszytu, z gatunkami charakterystvcz-
nymi cila boru sosnowego lub boru mieszanego.

Zasady zagospodarowania terenOw
gårniczych a takie naraionych
na niebezpieczefistwo powodzi

19.1. Czqié obszaru objetego planem,
Oznaczona na rysunku planu polo*ona jest w
obszarze gårniczym „Konstancin".

2. Dla terenåw poloionych w granicach ob.
szaru, o ktörym mowa w ust. 1 obowiazuje za-
gospodarowanie na zasadach okreélonych w
przepisach Odrebnych — Prawo geologiczne i
görnicze.
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S 20.1. obszaru objetego planem,
oznaczona na rysunku planu poloiona jest w
granicach obszaru bezpoéredniego zagroienia
wodami powodziowymi rzeki Jeziorki.

2. Dla terenOw poloionych w granicach ob.
szaru, o ktårym mowa w ust. 1 obowiazuje za-
gospodarowanie na zasadach okreélonych w
przepisach odrqbnych - Prawo wodne.

21. Ustala sie ochrone szczelnoåci i stabil-
istniejqcego Walu przeciwpowodziowego

zgodnie z wymogami przepisöw Odrebnych, w
szczegölnoéci przepisåw ustawy prawo wodne.

Zasady ochrony dziedzietwa kulturowego
i zabytkOW oraz kultury wspötczesnei

S 22.W obszarze objetym planem nastepuiQ.
ce obiekty, oznaczone na rysunku planu sa obje-
te ochronQ w rozumieniu ustawn,' o ochronie
zabvtköw i opiece nad zabytkami:

1) zabytki nieruchome objete ochrona poprzez
wpis do rejestru zabytköw;

2) zabytki nieruchome wpisane do gminnej
ewidencji zabytköw;

3) zabytki archeologiczne.

23.1. W obszarze objetym ustaleniami pla-
nu znajdujQ sie nastepujqce zabytki nieruchome
objete ochronq poprzez wpis do rejestru zabyt-

l)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

strefa ochrony konserwato ukladu
urbanistycznego i strefa ochrony konserwa-
torskiej zespolu budowlanego wpisana do
rejestru zabytkOw zgodnie z decyzja Kon-
serwatora Zabytköw m.st. Warszawy z dnia
28.02.1990r. L.dz. KL VIII/1415/A/461/90;

willa „Kaprys" wraz z zieleniq w granicach
posesji przy ul. Stefana Batorego 15;

willa „Ukrainkae przy ul. Stefana Batorego
16;

willa „Rusalka" z otoczeniem i domkiem
Ogrodnika przy ul. Stefana Batorego 17;

willa -Este" przy ul. Stefana Batorego 19;

willa „Julia" wraz z zielenia w granicach
posesii przy ul. Stefana Batorego 20;

willa „Brzozy" przy ul. Stefana Batorego 30,
rozebrana po 1996 r. —nie istnieje;

dozorcåwka willi przy ul. Stefana Batorego

willa -Wanda" wraz z zielenia w granicach
posesji przy u'. Stefana Batorego 33;

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
10) willa -Romalin" pierwotnie „Aniela" z Zie-

lenia w granicach posesji przy ul. Stefana
Batorego 41;
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willa „JÖzefina" z zielenia w granicach po-
sesji przy ul. Stefana Batorego 43;

pensionat „Syrena" z ZieleniQ w granicach
posesji pray ul. Chylickiej 31;

willa wraz z Zieleniq w granicach posesji
pray ul. Waclawa Gasiorowskiego 10;

altana „Zakopianka" przy ul. Jagiellorå-
skiej 21;

willa „Eloe" wraz z zielenia w granicach
posesji przy ul. Jagiellorhskiei 23;

willa „WitoldÖwka" z zieleniQ w granicach
posesji przy ul. Jagiellohskiej 28;

willa „Boröwka" wraz z zielenia w grani-
cach posesii przy Jagielloåskiei 37;

Willa wraz z ZieleniQ w gra-
nicach posesji przy ul. Jana Matejki 10;

willa *Magnolia" przy ul. Koicielnej 3;

altana przy willi *Magnolia" przy ul. Ko-
åcielnej 3;

Willa „Poranek" przy ul. JOzefa Kraszew•
skiego 1;

pensjonat „Biruta" przy ul. Jana Matejki 14;

„Szarotka" dawniej „Stokrotka" wraz z oto•
czeniem i figurq Matki Boiej wzniesionq 0k.
1914 r. przy ul. Jana Mateiki 18;

Willa przy ul. Adama Mickiewicza 7;

Willa „SosnOwka" dawniej „LeonOwka" z
zielenia w granicach posesji przy ul. Mic-
kiewicza 3;

Willa „pod diablami" dawniej —Hugonöw-
ka" przy ul. Mostowej 15;

willa „Pallas Athene" przy ul. Piasta 32:

willa „Pod debem" wczeéniej _pod Labe.
dziem" wraz z zieleniq w granicach posesji
przy ul. Marszalka Jözefa Pilsudskiego 21;

koiciOI PW. Wniebowziqcia NMP przy
ul. Marszalka Jåzefa Pilsudskiego 54;

willa „Stamary" przy ul. Potulickich 42;

„Szwaicarka" z Zielenia w granicach
posesji przy ul. Henryka Sienkiewicza 5;

willa „Natemi" dawniei „Maria•. pierwot-
nie „Eugenia" z zielenia w granicach pose-
sji przy ul. Henryka Sienkiewicza 7;

willa „lzyhali" z zieleniq w granicach pose-
sji przy ul. Henryka Sienkiewicza 15;

Willa „Maryla" z Zielenia w granicach pose-
sii przy ul. Henryka Sienkiewicza 19;
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35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

willa „Ustronie" z zieleniq w granicach po-
sesji przy ul. Piotra Skargi 7;

willa -Urocza" z zielenia w granicach pose.
sji przy Piotra Skargi I l;
willa „Fraszka" pierwotnie „Dworek w le-
sie" z otoczeniem przy ul. Piotra Skargi 18;

„Rysierhka" z Zieleniq w granicach
posesji przy ul. Slomczyrhskiej 20;

willa „Zorza" z parkiem przy u'. Sobieskie.
go 16;

„Zag10bin" prZY ul. Sulkowskiego l;
park krajobrazowy przy willi „Zaglobin"
przy ul. Sulkowskiego 1;

willa „Zludzenie" z zielenia w granicach
posesji przy ul. Sulkowskiego 2;

willa „Zachertåwka", dawniej „Helunin" z
zieleniq w granicach posesji przy ul. Sul-
kowskiego 7;

willa z zieleniq w granicach posesji przy
ul. Szpitalnej 14/16;

willa „Odpoczynek" wraz z zieleniq w gra-
nicachposesjiprzyul. Srodkowej12/14;
willa „Wersal" z zielenia w granicach pose-
sji przyul. Srodkowej27;
willa „Dziunio" przyu'. Srodkowej30;
willa -Nike" wraz z zieleniQ w granicach
posesii przy ul. Wareckiej 2;

willa -Bialy Dworek" wraz z zieleniQ w gra-
nicach posesji przy u'. Ireneusza Wierze.
jewskiego 9;

willa „Mon Repos" pierwotnie „Sultanka" z
ogrodem przy ul. Ireneusza Wierzejewskie-
go 10;

willa „Malutka" przy ul. Ireneusza Wierze.
jewskiego 12;
willa „Marysiehka" pierwotnie „Ada" z
otoczeniem i ogrodzeniem przy ul. Irene-
usza Wierzejewskiego 15;

domek ogrodnika przy Willi „Marysienka"
przy ul. Ireneusza Wierzejewskiego 15;
willa *Swit" z zielenia w granicach posesii
przyul. StefanaZeromskiego4;
willa „Zbyszek" przy u'. Stefana 2erom-
skiego 6;

willa „pod Wieia" wraz z ogrodzeniem od
strony ulicy oraz otoczeniem przv ul. Stefa-
na 2eromskiego 7;

wieia eiénieh przy ul. Stefana 2eromskie-
go 9;

57)

58)
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willa „Anna" z zielenia w granicach posesji
przy ul. Stefano 2eromskiego 10;
willa „Helena" przy ul, Stefano Zeromskie.
go 11.

2. Wykaz ObiektOw, okreilony w ust. I mole
ulec zmianie na zasadach okreålonych w przepi•
sach odrebnych ustawa o ochronie zabytköw i
opiece nad zabytkami.

3. W stosunku do zabytkOw nieruchomvch,
wvmienionvch w ust. 1, wszelkie prace remon-
towe i budowlane przy Obiektach oraz dzialania
inwestycyjne na dzialkach, na ktörych sa one
uSVtuowane, wymagaia pozwolenia woiewOdz-
kiego konserwatora zabytköw zgodnie z zasa-
dami okre'lonymi w przepisach ustawy 0
ochronie zabytkOw i opiece nad zabytkami.

24.1, Na obszarze objetym ustaleniami pla-
nu znaiduia sie nastepujace zabvtki nieruchome
wpisane do gminnej ewidencji zabvtkÖw:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

willa przy u'. Stefana Batorego 12;

willa „Domek" przy u'. Stefana Batore-
go 14;

Willa „Eunice" przy Stefana Batorego 24;

„Empiro" przy Stefano Batore-
go 25;

willa „Czerwone Jabluszko" przy ul. Stefa-
na Batorego 26;

willa „Wrzos" przy ul. Stefana Batorego 28:

willa „Marychna" przy u'. Stefana Batore-
go 37;

Willa „Krystyna" przy ul. Stefana Batore-
go 47;

willa „Stefanka" przy u'. Ceglanej 5;

rnlyn wodny przy u', Chylickiei 19•,

dom z ogrodern przy ul. Chylickiej 46;

willa „lda" przy ul. Stefana Czarnieckiego 4;

willa „Jagusin" przy ul. Dlugiei 76:

pensjonat przy ul. Waclawa Gasio•
rowskiego 3;

willa przy u', Granicznej 8;

willa przy u'. Granicznej 24;

willa „Piast" przy ul. Granicznej 27;

willa „Slonko" przy ul. Granicznei 59;

dom przy ul. Jagiellohskiej 10;

willa „Zosieöka" przy ul. Jagielloåskiei 14;

willa „KossakOwka" pierwotnie „Lutostai1.
skich" przy ul. Jagiellohskiej 36;
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

przy ul. Jasiowej 6:

willa przy ul. Jaworowskiej 1;

budynek przy ul. Jaworowskiej 3;

willa przy ul. Jaworowskiej 4;

dom przy ul. Jaworowskiej 12;

willa przy ul. Jaworowskiej 15;

willa przy ul. Jaworowskiej 15a;

willa „Agata" przy Kazimierzowskiej 18;

willa „Zacisze" przy u', Kazimierzow.
skiej 20;

willa -Wanda" przy ul. Koåcielnej 4;

dom przy ul. Koécielnej 7;

willa Switezianka" przyul. Koécielnej14;
Koiciöl p.w. M.B. Anielskiej przy ul. Ko-
'cielnej 16;

willa przy ul. Koicielnej 42;

oficyna przy ul. Jözefa Kraszewskiego 3;

willa „Jezioranka" z budynkiem pomocni-
czym i stajniami przy ul. Jözefa Kraszow.
skiego 8;

willa „lrena" przy ul. Jözefa Kraszewskie-
go 9;

willa -Jutrzenka" przy ul. JOzefa Kraszew-
skiego I O;
willa *Krysiehka" przy u'. JOzefa Kraszew-
skiego 12;

dom „Zygmusin" dawniej „pod Kokoszkq"
przy ul. Jana Matejki 12;

willa „Graiyna" pierwotnie „Wiezierh" przy
ul. Adama Mickiewicza 4;

willa „Hel" przy u'. Adama Mickiewicza 6;

budynek szkoly, pöiniej willa „Znicz" przy
u'. Stanislawa Moniuszki 13;

budynek szkoly przy ul. Stanislawa Mo.
niuszki 13a;

dom przy u'. Stanislawa Moniuszki 14;
willa +Jawae przy u'. Stanislawa Moniusz•
ki17;

pensjonat „Corso" przy u', Stanislawa Mo•
niuszki 22A;

budynek, cukiernia „Casino" przy u', Stani-
slawa Moniuszki 22B;

budynek zespolu pensjonatu „Corso" przy
Stanislawa Moniuszki 22;

budynek przy ul. Niecalej 9;

-31900-

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

69)

70)

71)

72)

73)

74)

75)

76)

77)

78)

79)

80)

81)

Poz. 4980

willa przy ul. Niecalej 19;

willa przy ul. Oborskiej 8;

budynek przy u'. Piasta 10;

willa „Boia Wola" przy ul. Piasta 16;

willa „Wojtusin" przy ul. Piasta 18;

Willa Salina" przy ul. Piasta 19;

przy Piasta 22;

willa „Jan6wkaM przy ul. Marszalka JOzefa
Pilsudskiego 9;

pensjonat „Wenus" przy ul, Marszalka JO-
zeta Pilsudskiego 13;

budynek przy ul. Marszalka Jözefa Pilsud-
skiego 15;

budvnek szkolno•teatralny przy ul. Marszai-
ka JOzefa Pilsudskiego 28;

willa „Sloneczna" przy ul. Marszalka Jözefa
Pilsudskiego 31;

„Karnilin" przy Marszalka JOzefa
Pilsudskiego 42;

willa przy ul. Marszalka Jåzefa Pilsudskie-

plebania przy koéciele PW. Wniebowziqcia
NMP przy u'. Marszalka Jozefa Pilsudskie.
go 54;

Willa przy Potulickich S;

Willa przy ul. Potulickich 6;

przy ul. Potulickich 22;

„Amisia Bogackiogo"przy Potulic•
kich 28;

willa „Przedwioånie" przy u'. Potulickich 36;

willa przy ul. Potulickich 58;

willa przy ul. Przebieg 3:

Willa
u'. Przebieg 11;

przy

budynek „Adamowo" przy ul. B. Prusa 1;

budynek przy u'. B, Prusa 6;

przy B. Prusa 15;

pry u', Rycerskiej 25;

willa eHipoli.
töwka" przy Rycerskiej 36;

willa „Moja" pierwotnie „Elibiecin•
ul. Henryka Sienkiewicza 9;

willa „Taira" pierwotnie „Stefania"
ul, Henryka Sienkiewicza II;

przy

pry
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W0jeWOd2•82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

89)

90)

91)

92)

93)

94)

95)

96)

97)

98)

99)

pensjonat „LeIiwa" przy ul. Henryka Sien-
kiewicza 13;

eMuszka" przy ul. Henryka Sienkiewi-
cza 17;

willa -Mila" dawniej „Dworek JOzi" przy
Piotra Skargi 4;

willa -Dworek Polski" przy ul. Piotra Skar-
gi5;

Willa +Jagiellonka" przy Piotra Skargi 10;

dom dla sluiby przy willi „Fraszka" przy
u'. Piotra Skargi 18;

willa przy u'. Slomczyåskiej 15;

willa „Jesiei1" przy ul. Slomczyfiskiej 30;

willa —kolonia Jagiellåwka przy ul. Slom-
czyåskiej 31;

willa z zieleniq w granicech posesji przy
u'. Szpitalnej 7;

willa „Wilejka" przyul. Srodkowej5;
plebania przy koåciele p.w. M.B.Anielskiei
przy ul. Srodkowej 15;
willa ul. Srodkowej 22;
willa *Ziemianka" przyul. Srodkovvej23;
willa przy ul. Srodkowej 41;

willa „lrka" przy ul. Uzdrowiskowej 2;

willa „Dr. Nelkena" przy u'. Uzdrowisko.

willa „TemlerOw" przy ul. Uzdrowiskowoj 7;

113)willa „LeåniczOwka" przy ul.
kiej 26;

114) willa przy ul. Zielnej 5;
115)budynek przy ul. 2rOdlanei 6;
116)restauracja „Konstancja" przy ul. 2rOdla.

nei 6a;

117)willa „lrena" dawniei „lwona" pierwotnie
„Podlasianka" przy ul. Stefana2eromskie.
go 13;

118)willa „Julisin" przy ul. Stanislawa2ålkiew-
skiego 31 - nie istnieje;

2.Wykaz obiektåw, okreilony w ust. 1 moie
ulec zmianie na zasadach okreålonych w przepi.
sach odrebnych.

3. Ze wzgledu na poloienie w strefie ochrony
konserwatorskiej uk'adu urbanistycznego i w
strefio ochrony konserwatorskiej zespolu bu•
dowlanego wpisanego do rejestru zabytkOw •
prace przy rozbiörce, rozbudowie, przebudowie,
zmianie sposobu uiytkowania, wymianie zabu•
dowy lub realizacii nowei zabudowy orat zago.
spodarowaniu otoczenia budynköw — w tym
prac zwiqzanych z pielqgnaciq i wycinaniem
drzewostanu oraz krzewOw — na nieruchomo-
åciach wymienionych w ust. 1 naleiy prowadzié
zgodnie z zasadami okreélonvmi w przepisach o
ochronie zabytköw i opiece nad zabvtkami.

5 25.1. Ustala sie ochrone zabytkOw arche-
ologicznych (stanowiska archeologiczne nr ew.
AZP 60-67/34, 45, 50), w formie Stref ochrony
konserwatorskiej, okreilonych na rysunku planu
specialnym symbolem i oznaczonych numerami
60-67/45, 60-67/50.

2. W strefach ochrony konserwatorskiei, o
ktårych mowa w ust. I ustala sie:

100)Willa przy Wareckiej 21;

101)budynek przy u'. Wareckiej 22a;

102) willa przy u'. Wagrodzkiej 19;

103)willa „Nowina" przy Widok 6;

104)willa przy ul. Ireneusza
Wierzejewskiego 3/5;

105)willa -Zoleta" przy ul. IreneuszaWierzejew-
skiego 8;

106)willa „Piaski" przy u'. Ireneusza Wierzeiew-
skiego 12;

107)willa -Sans Souci" przy u'. Ireneusza Wie-
rzejewskiego 12;

108)willa „perelka" przy ul. Ireneusza Wierze.
jewskiego 13;

109)willa przy ul. Wladyslawa Witwickiego 2;
110)wiIla -Wilnianka" przy ul. WojewOdzkiej 4;

I I l) willa przy ul. W0jewOdzkiej 5;

112)willa „JOzefina" przy ul. Wojewödzkiej 6;

1)

2)

3)

nakaz uzyskania przez inwestora, od woie-
wödzkiego konserwatora zabvtköw — przed
wydaniem pozwolenia na budowe lub zglo-
szeniem w'aéciwemu organowi budowy wiQ-

z wykonvwaniem prac Ziemnych —
uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbqdnych
badail archeologicznych;

nakaz uzyskania przez inwestora od woie-
w0dzkiego konserwatora zabytköw uzgod•
nienia takresu i rodzaju niezbednych badah
archeologicznych, poprzedzaiacych inne nii
wymienione w pkt. I robotY Ziemne lub
zmiane charakteru dotychczasowej dzialalno-
ici w granicach ww. stref;

nakaz przeprowadzenia badail archeologicz-
nych oraz wykonania ich dokumentacji
(przed rozpoczqciem badail archeologicznvch
wymagane jest uzyskanie Od woiewOdZkiego
konsenvatora zabytköw pozwolenia na ich
prowadzenie).
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S 26. Ustala sie obowiqzek uzgodnienia z Wo-
jewödzkim Konserwatorem Zabytköw lokalizo.
wania. budowy, przebudowy i rozbudowv na-
ziemnych elementOw infrastruktury technicznej
(sieci napowietrzne, stacje trafo it".) w przypad.
ku realizacii ich w strefach ochrony konserwa•
torskiej, o ktörych mowa w 23 ust. 1 pkt 1.

5 27. Na calyrn obszarze objetym planem
ustala sie ochronq konserwatorska zachowanej
historycznej parcelacji letniskowej stanowiecej
podstawe istniejacego ukladu urbanistycznego.

28. Ustala sie obowiazek uzyskania pozwo-
lenia wojewödzkiego konserwatora zabytkOW na
dokonvwanie podzialu zabytku nieruchomego
wpisanego do rejestru zabytkOW, zgodnie z
sadami okreålonymi w przepisach odrebnych
dotyczacych ochrony zabytköw.

Zasady i warunki
scalania i podziatu nieruchomoici

objetych planem

S29.1. Na obszarze objetym planem podzial
na nowe dzialki budowlane ustala sie wedlug
ustaleri szczegålowych dla poszczegölnych te-
renow oraz zgodnie z przepisami Odrebnymi .
ustawa o gospodarce nieruchomoéciami,

2. Dopuszcza sie wydzielenie dzialek o po-
Wierzchni mniejszej nii okreilona w ustaleniach
szczegOIowych dla poszczegölnych teren6w,

1) w celu powiekszenia sasiedniei nieruchomo-
ici lub regulacji istniejacych granic dzialek
pod warunkiem, dzialka, z kt6rej wydzielo•
ny zostanie teren zachowa parametry nie
mniejsze, nii okreélone w ustaleniach szcze•
gölowych dla poszczegölnych terenOw, z
uwzglednieniem ochronv historycznej parce-
lacji terenu;

2) w celu lokalizacji obiektOw infrastruktury
techn icznej.

3. Zachowuje sie istnieiace w dniu wejicia w
*yeie ustaleh planu wyodrebnione dzialki bu-
dowlane oraz zachowuje dzialki powstale w
Wyniku wydzielenia drog publicznych, dopusz•
czajqc ich zabudowe nawet wöwczas gdy nie
spelniajq okreilonej w planie minimalnej po-
wierzchni, pod warunkiem spelnienia pozosta.
lych ustaleil szczegOlowych ustalonych planem.

4. Dopuszczasie moiliwoéé laczenia i podzia•
lu dzialek. jeili bedzie to prowadzilo do uzvska•
nia dzialek budowlanych o parametrach zgod-
nych z ustaleniami planu Oraz z wymogami
przepisöw odrebnvch.

Poz. 4980

Zasady ochronv i ksztattowania
ladu przestrzennego

30.1. Dla wszystkich terenÖw przeznaczo•
nych pod zabudowe ustala sie:

1)

2)

3)

granice pomiedzy terenami o rOinych funk.
ciach lub röinych zasadach zagospodarowa-
nia w postaci linii rozgraniczajacych:

nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z
rysunkiem planu, z zakazem przekroczenia
ich budynkami, dopuszcza sie stacje trans.
formatorowe, obiekty émietnikOw i obiekty
dia ochrony nieruchomoéci, przy czym obiek-
ty imietnikåw i dla ochrony nieruchomoéci
nie moge mieé wiecej nii 3m wysokoéci oraz
wiqcej nii 1Orn2powierzchni;

w istniejqcych budynkach zlokalizowanyeh
niezgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczal-
nvmi liniami zabudowy:

a)

b)

dopuszcza sie zachowanie, remontv,
miane dachu, przebudowe i nadbudowe
istniej4cych budynkOw, chyba, Ie ustale•
nia szczegölowe cila poszczegölnych tere-
now i przepisy Odrebne stanowia inaczei,

zakazuje sie rozbudowywania istnieiqcych
budynköw i budowy nowei kubaturv w te-
renach pomiedzy liniami rozgraniczaiq-
cymi drogi a nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy wyjqtkiem sytuacji okreilo-
nych w ustaleniach szczegålowych).

2. Plan ustala minimalne parametry nowych
dzialek budowlanych okreilone w rozdziale 3
„ustalenia szczegO'owe dla terenöw". Dzialka,
ktOre nie spelnia parametrOw ustalonych dla
dzialki budowlanej moie bye zabudowana jezeli
zostala wydzielona przed wejiciem w iycie pla-
nu i spelnia warunki okreilone w przepisach
odrebnvch oraz pozostale ustalenia szczegölowe
dla terenu ustanowione niniejszq uchwalq.

31.1. Zakazuje Siq umieszczania na elewa-
cjach frontowych budynkOw wszelkich noéni-
kow reklam i znakOw informacyjnych o po-
wierzchni przekraczajacei2rn2na jeden znak lub
jeden noénik reklamv oraz ustala sie nastqpujq-
ce zasady ich lokalizacji:

l)

2)

umieszczanie reklam i znakOw informacyino
— plastycznych na Obiektach kubaturowvch,
nie powinno utrudniaé uiytkowania obiektOw
i korzystania z przestrzeni;

umieszczanie reklam na budynkach obietych
ochrona konservvatorska Firnaga uzyskania
zgody Wojewödzkiego Konserwatora Zabvt.
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3) zakaz stosowania wolnostoiqcych noénikåw 8)
reklam oraz umieszczania reklam wolnosto•
jqcych oraz na ogrodzeniach dzialek;

4) zakaz umieszczania reklam na dachach bu-
dynkOw, poreczach i balustradach;

9)5) zakaz umieszczania reklam i znakOw informa-
cyjnych na drzewach, obiektach wyposaienia
ulic oraa obiektach infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia okreélone w ust. 1 pkt 3 i 4 nie 10)dotycza gminnego systemu informacji prze-
strzennej.

32. Ustala sic nastepujace zasady lokalizacji
i wykonania ogrodzeri frontowych:

Poz. 4980

w przypadku przebudowy/odbudowy istnie•
jQcych w dniu wejécia w *ycie niniejszego
planu ogrodzefi pelnych naleiy projek-
towaé i realizowaC zgodnie z ustaleniami
planu;

ogrodzenie dzialek musi umoiliwiaé migra-
drobnych przedstawicieli fauny, w

szczegölnoåci plazOw, gadöw i drobnych
ssakOw;

ze wzgledu na szczegölna ochronq konser-
wat0rskQ terenåw polo'onych w granicach
Stref ochrony konserwatorskiej zespolu bu-
dowlanego i ukiadu urbanistycanego ustala
Sie zakaz n•ykonywania ogrodzeh pelnych
nie tylko od frontu dzialki ale rOwniei ogro-
dzerh miedzy sasiednimi dzialkami,1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ogrodzenie frontowe musi bye lokalizowa.
ne w liniach rozgraniczajacych teren6w wy-
znaczonych na rysunku planu;

dopuszcza sie odstepstwo od zasady lokali-
zowania ogrodzeå w wyznaczonej na ry.
sunku planu linii rozgraniczaiacei drogi . w
przypadku, gdy w tei linii znajduje sie cenne
drzewa lub szpalery drzew; ogrodzenie na-

lokalizowaé poza linia drzew na terenie
przeznaczonym pod zabudowe;

maksymalna wysokoéé ogrodzenia 1,8m;
wysokoéé podmuröwki w granicach do
60cm;

ogrodzenie frontowe naleiy projektowaé
iak0 a*urowe minimum przeiwitu, WY•
konane z naturalnych materialöw;

zakazuje sie stosowania przesel ogrodzenia
z prefabrykatOw betonowych;

w granicach Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu i otuliny Chojnowskie-
go Parku Krajobrazowego dodatkowo naka•
zuje sie stosowanie w ogrodzeniach przejié
dla drobnych zwierzat, w szczegölnoéci pla-
zOw, gadOw i drobnych ssaköw; Ogrodze•
nie powinno bye wykonane bez podmu-
r6wki z zastosowaniem fundamentOw
punktowych lub z podmurÖwkQ nie wysta•

ponad powierzchnie terenu lub z przo-
rwami w podmuråwce w postaci OtworOw
o 'rednicy min. 12cm, w rozstawie co 1,5m
umieszczonych na wysokoéci poziomu te-
renu, zachowanie przeéwitu o szerokoéci
min. 'Ocm miedzy cokolem a elementem
aiurowym ogrodzenia, iako przejåcie dla
drobnych zwierzat;

zakazuje sie stosowania ogrodzerh pelnych
(nieprzeziernych) na calym obszarze planu;

33.1. Wyznacza sie nastepujace tereny o
cechach przestrzeni publicznei wymagaiace
podwyiszonych standardOw przestrzennych:

1) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na ry.
sunku planu symbolami Od IZP do I IZP;

2) tereny wod powierzchniovwch irödlQdowych
i zieleni urzadzonej —parku z moiliwoåcia 10.
kalizacji zbiornika wodnego przeciwpowo-
dziowego lub rekreacvjnego, oznaczone na
rysunku planu symbolami IZPw, 2ZPw,
3ZPW, 4ZPw.

2. Na terenach, o ktOrych mowa w ust. 1
ustala sic:

1)

2)

3)

zakaz lokalizacji obiektOw tymczasowy•ch, w
tym kiosköw handlowo-uslugowych chvba,

ustalenia szczegölowe dla tych terenOw
stanowiQ inaczej;

ujednolicenie urzadzeh nawierzchni prze-
strzeni publicznych pod wzgledem uiytego
materialu i kolorystyki oraz stosowania ujed-
noliconych ObiektOW architektury,
lamp, lawek, slupOw i slupkOw, przystankOw
komunikacji zbiorowei i innych;

zakat lokalizacii wolnostojqcych noinikåw
reklam.

Sposöb i termin
tymczasowego zagospodarowania.
urzqdzania i u*ytkowania terenåw

34. Ustala sie sposoby i terminy tymczaso-
wego zagospodarowania, urzadzenia i uiytko-
wania terenOw:

1) do czasu realizacji inwestycii o przeznaczeniu
ustalonym planern, na poszczegOlnych tere-
nach dopuszcza sie utrzymanie dotychcza-
sowego zagospodarowania terenu;
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2) zakazuje sie tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzadzania i uiytkowania terenOw, za
wyjqtkiem wykorzystania zgodnego z do-
tychczasowgm uiytkowaniem;

3) dopuszcza sie lokalizowanie Obiektåw tym-
czasowych na potrzeby prowadzenia budowy
w obrebie dzialki budowlanej na ktörei reali-
zowana jest inwestycja docelowa, w okresie
wainoéci pozwolenia na budowe.

Rozdzial 3

Ustalenia szczegOfowe d'a terenöw

35. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1MN ustala sic:

1) przeznaczenie podstawowe
mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupelniajace — uslugi nie-
uci&liwe lokalizowane w pomieszczeniach
budynku mieszkalnego, Stacie transformato.
rowe, siec, obiekty i urzadzenia infrastruktury
dla potrzeb lokalnych;

3) dopuszcza sie zachowanie istniejacej zabu.
down,' mieszkaniowej jednorodzinnej i go.
spodarczej z moiliwoéciQ rozbudovw,' i prze-
budowy istniejacych budynkOw na tasadach
okreélonych w niniejszym paragrafie;

4) w przypadku odtworzenia, przebudowy lub
rozbudowy budynköw istniejqcych w dniu
weiicia w *ycie niniejszego planu miejsco.
wego, dopuszcza sie zachowanie istniejacej:
wysokoéci i liczby kondygnacji tych budyn.
kow oraz ksztaltu dachu i rzednej parteru;

5) szczegålowe zasady i warunki scalania i po-
dzialu nieruchomoéci:

a) minimalna powiorzchnia dzialki budowla•
nei—1500m2

b) minimalna szerokoéé frontu dzialki bu.
dowlanej • 16.0m,

c) nowe granice podzialu na dzialki budow.
lane musza bye prostopadle lub röwnole.

do przynajmniej jednej granicy dzialki
dzielonej,

d) obsiuga komunikacyjna nowovwdzielonej
dzialki jest moiliwa tylko bezpoirednio z
wyznaczonych w planie drog publicznych;

6) zasady i warunki ksztaltowania zabudowy:

a) ustala sie lokalizacje budynkOw mieszkal-
nych na dzialce jako wolnostojace; na
dzialkach o szerokoéci krOtszego boku
mniejszej nii 20m dopuszcza sie lokaliza•
cie budynku przy granicy dzialki,

-31904-

b)

c)

d)
zabudowa

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Poz. 4980

ustala sie realizacjq na kaidei dzialce tylko
dwöch budvnkÖw, jednego budynku
mieszkalnego i jednego gospodarczego
(gara±u lub garaiowo•gospodarczego),

ustala realizacjq pornieszczerh gospo-
darczych i garaiy jako wbudowanych w
brylq budynku mieszkalnego, plan do-
puszcza lokalizacje budynköw gospodar-
czych i garaiy jako wolnostojacych, zloka-
lizowanych przy granicy dzialki lub dobu•
dowanych do budynku mieszkalneqo, o ile
nie jest to sprzeczne z przepisami odreb-

w przvpadku realizacii dobudowy po-
mieszczeh gospodarczvch lub gara±u do
budvnku mieszkalnego nakazuje sie
konanie dachu Obu budynköw z tego sa-
mego materialu i wykohczenia elewacii
budvnköw takimi samymi materialami w
takiei samei kolorystyce,

ustala sie wysokoåé zabudowy mieszka-
niowej —maksymalnie dwie kondygnacje
naziemne, rzqdna parteru maksymalnie 50
cm ponad terenem (przy glöwnym wej.
'ciu do budynku) druga kondygnacje po-
winno stanowié poddasze u*ytkowe,
kowita wysokoéé budynku maksymalnie

ustala sie wysokoié garaiy i budynkOw
gospodarczych • 1 kondygnacja naziemna
nie wyiej jednak nil 7.0m,

ustala sie minimalna powierzchnie biolo-
gicznie czynnq - 75% powierzchni dzialki,

ustala sie maksymalny wskainik inten-
sywnoici zabudowy • 0.4,

dachv budynkOw mieszkalnych naleiy
projektowaé jak0 dwu (preferowane) lub
wielospadowe o röwnych katach nachyle•
nia odpowiadajqcych Sobie polaci, kat na-
chylenia polaci musi zawieraé sie miqdzy
300 a 450;

kolorystyka dachOw nie wyrOiniaiaca sie
w krajobrazie, dozwolone kolory to grant,
szary, brazowy, zielony, kolor naturalnei
ceglv, zakazuie Siq stosowania iaskrawej
kontrastowej kolorystyki dachOW budyn•
k6w, w szczegålnoéci wszelkich odcieni
kolorOw: niebieski, turkusowy, seledvno-
WY, fiolet, pomarahczowy, iölty,

kolorystyka elewacji budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumiec± jako
silnie rozbielone kolory): w szczegOlnoéci:
jasnoszary, jasnobeiowy, iasny iålty, ia-
sna zielerh i/lub wykohczenie z materialOw
natural nych takich jak kamieå, cegla,
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drewno, metal, zakazuje sic stosowania
jaskrawych kolorOw w plaszczy*nie ele-
wacji,

l) zakazuje sie stosowania okiadzin z two,
rzvw sztucznvch i powlekanych paneli me-
talowych jako materialu wykoficzeniowe-
go wszelkich obiektåw majacych kubature
znajdujacych sie na dzialce, w tym ogro.
dzeh,

m)dopuszcza sie zastosowanie maksvmalnie
trzech rOinych rodzajöw materialÖw
kohczeniowych ician zewnqtrznych bu-
dynköw, ogrodzefi i Obiektöw budowla•
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych.

n) zakazuje sie stosowania w pokryciu da.
chovwrn papy czarnej jako warstv•.n,' ze-
wnetrznej, wykoficzeniowej;

7) w zagospodarowaniu wlasnej dzialki lub zo-
spolu dzialek naleiy przewidzieé 2 miejsca
postojowenokal mieszkalny dla samochodöw
w granicach terenu, do ktörego inwestor po-
siada tytul prawny; dla pomieszczerh ustugo-
wych 3 miejsca postojowe na kaide rozpo-
czqte 100m2 powierzchni uiytkowej; nie
mniei nii 2 miejsca postojowe, w przvpadku
realizacii na dzialce zabudovw mieszkaniowo
—uslugowej, miejsca perkingowe naleiy zbi.
lansowaé i zapewnié oddzielnie dla kaidej z
funkcii.

8) lokalizacje przylaczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby byl zapewniony do nich bezpo-
{redni dostep.

S36. Dla terenOw oznaczonych na rysunku
planu symbolami Od I MNp/MN do 60MNp/MN
ustala sic:

1)

2)

3)
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4)

5)

6)

zabudowaprzeznaczenie podstawowe —
pensionatowa, zebudowa mieszkaniowa
jednorodzinna; 7)
przeznaczenie uzupelniajace —pomieszcze•
nia usiugowe z zakresu handlu gastronomi
oraz inne uslugi nieuciQliwe, uslugi zdro-
Wia i opieki zdrowotnej, lokalizowane w
bryle budynku o funkcji podstawowej; sta-
cie transformatorowe, sieé, Obiektv i urza• 8)
dzenia infrastruktury dia potrzeb lokalnych;

zachowanie istniejacej zabudowy z moili-
woéciQ rozbudo•.n.n,'i przebudowy istnieja-
cych budynkOw na zasadach okroélonych w
niniejszym paragrafie; w przypadku odtwo-
rzenia, przebudowy lub rozbudowy budvn•
kow istniejqcych w dniu wejécia w iycie ni-
niejszego planu miejscowego, dopuszcza
sie zachowanie istnieiqcej: powierzchni za-

Poz. 4980

budowanei dzialki, wysokoici i liczby kon-
dygnacji tych budvnkÖw oraz ksztaltu da-
chu i rzqdnej parteru a takie ich usvtuowa-
nie na dzialce (w tym pray granicy dzialki);

na terenach znaiduiqcych w granicach
obowiazujqcej strefy uzdrowiskowej -A"
majQ dodatkowo zastosowanie ograniczo-
nia wynikajqce z przepisöw Odrqbnych (w
szczegölnoåci ustawa o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych i statut uzdrowiska Kon-
stancin-Jeziorna), z ktOrymi musi bye zgod-
na kaida dzialalnoåé inwestycyina na dzial-

szczegålowe zasady i warunki scalania i
podziafu nieruchomoåci:

a) minimalna powierzchnia dziaiki budow-
lanej—3000m2,

b) minimalna szerokoåé frontu dzialki bu.
dowlanej - 30.0m,

c) nowe granice podzialu na dziafki budow.
lane musza bye prostopadle lub rOwno-
legle do przynajmniej jednej granicy
dzialki dzielonej,

d) Obsiuga komunikacyina nowowydzielo•
nej dzialki jest moiliwa tylko bezpoired•
nio z wyznaczonvch w planie drog pu-
blicznych;

na jednej normatywnej dzialce (3000m2)
moie bye usytuowany tylko jeden budynek
pensjonatowy lub mieszkalnv. Dzialka, ktö-
ra nie spelnia kryterium powierzchni wy-
znaczonego dla dzialki budowlanej moie
bye zabudowana, ieéli zostala wydzielona
przed wejåciem w iycie planu i spelnia wa-
runki okreilone w przepisach odrebnych
oraz ustaleniach szczegOlowych niniejszej
uchwaly;

dopuszcza sie na iednei dzialce budowlanej
realizacjq tylko jednego wolnostojacego
budynku o funkcii uzupelniajacej: garaio-
wego lub gospodarczego lub garaiowo-
gospodarczego, o ile nie jest to sprzeczne z
przepisami odrebnymi;

zasady i warunki ksztattowania zabudowy•.

a) cila zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnei ustala sic realizacie jedynie za-

wolnostojacej (wyklucza sie re-
alizacje innych rodzajåw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnei) zawiera-
iacej nie wiecej nii dwa lokale mieszkal-
ne; na istnieiQcych przed dniem wejécia
w iycie planu dzialkach o szerokoici
krOtszego boku mniejszej nil 18 m do.
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puszcza Siq lokalizacie budynku przy
granicy dzialki, zgodnie z przepisami od-
rebnymi —prawo budowlane,

b) budynki pensionatowe na dzialce naleiy
lokalizowaé wylqcznie jako wolnostojQ-

c) ustala sie realizacjq pomieszczeh gospo.
darczych i garaiy jak0 wbudowanych w
bryle budynku mieszkalnego lub pensjo•
natowego lub jak0 budynki wolnostojace
o ile nie jest to sprzeczne z przepisami
odrebnymi, dopuszcza sie dobudowanie
tych pomieszczeh do istniejqcego bu.
dynku mieszkalnego lub pensjonatowe-
go,

d) w przypadku realizacji dobudowy po-
mieszczeö gospodarczych lub garaiu do
budynku mieszkalnego lub pensionato•
wego nakazuje sie wykonanie dachu Obu
budynköw z tego samego materialu i
wykohczenia elewacji budvnkåw takimi
sarnymi materialami w takiej samej ko-
lorystyce,

e) ustala sie wysokoéé zabudowy z wyjqt.
kiem garaiy i budynkéw gospodarczych:

na dzialkach o powierzchni minimum.
2000m' maksymalnie trzv kondy.
gnacje naziemne, w tym trzecia kon•
dygnacja jako poddasze uiytkowe,
rzedna parteru maksymalnie 100cm
ponad terenem (przy g'åwnym wei•
éciu do budynku) calkowita wysokoéé
budynku maksymalnie 12,0m; plan
dopuszcza trzecia kondygnacje z pla•
skim dachem pod warunkiem, be-
dzie ona wycofana w stosunku do
drugiei kondygnacji, a powierzchnia
(liczona po obrysie murOw) trzeciej
kondygnacji nie bedzie wiQksza nii
75% powierzchni kondygnacji drugiej,
na dzialkach o powierzchni poniiej
2000m' . maksymalnie dwie kondy.
gnacje naziemne, rzedna parteru
maksymalnie 50cm ponad terenem
(przy giOwnym wejåciu do budynku),
calkowita wysokoåé budynku mak-
symalnie 10.0m,

dopuszcza sie w budynkach o funkcji
podstawowej miejscowo realizacje
wyiszych czqåci budynku w formie
dominanty (w tym wieiyczek), przy
czym powierzchnia takich wyistych
czeéci budynku nie moie przekractaé

powierzchni rzutu parteru a ich
wysokoéé nie moie przekraczaé
15,om;

f)

g)

h)

i)

j)

Poz. 4980

ustala sie wysokoié garaiy i budynkOw
gospodarczych • 1 kondygnacja naziem.
na nie wyiej jednak nii 7.0m,

ustala sie minimalna powierzchnie bio-
logicznie czynnq no:

powierzchni dzialki, dla wszyst•
kich dzialek poloionych w terenach
nie wymienionych poniiej,

80% powierzchni dzialki dia dzialek o
powierzchni mniejszei 2000m2
(istnieiqcych pried weiéciem w *ycie
planu) oraz cila dzialki nr 35 w terenie
51MNp,'MN,

powierzchni dzialki, przy tacho-
waniu 85 % powierzchni biologicznie
czynnei w stosunku do gruntu leéne-
go dla dzialek 0 nr 112 i 113
reni0 13 MNP,'MN.

dla dzialki nr ewidencyiny 77 poloio•
nei w terenie 39MNp/MN, dzialek nr
ewidencyjnv 16 i 23/2 w terenie
4.4MNp/MN i dzialki nr ewidencyinv
40/2 poloionej w terenie 47MNp/MN
nie wyznacza sie powierzchni biolo-
gicznie czynnei;

ustala sic maksymalny wskainik inten-
sywnoici zabudowy:

dzialek o powierzchni powyiej
2000ma • 0,4,

dla dzialek o powierzchni 2000m' i
mniejszej —0.3;

dla dzialek nr ewidencyjny 112 i 113
w terenie 13MNp/MN . 0.5;

do puszcza Siq proiektowanie dachOw
budynkåw jakO dowolne rozwiqzania ar-
chitektoniczne,

kolorystyka dachöw nie wyröiniaiaca sie
w krajobrazie, dozwolone kolory to gra-
fit, szary, brqzovw,', zielony, kolor natu-
ralnej cegly, zakazuie Siq stosowania
skrawej kontrastowej kolorystyki da.
chow budynköw, w szczegölnoéci wszel•
kich odcieni koloröw: niebieski, turku-
sowv, seledynowy, fiolet, pomaraåczo•
WY, *Olty,

zakazuje sie stosowania okladzin z two-
rzvw sztucznych i powlekanych paneli
metalowych jako materialu wykohcze•
niowego wszelkich Obiektöw kubaturo•
wych znajdujacych sie na dziatce, w tym
ogrodzeh,
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9)

l) kolorystyka elewacji budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczegölno-
ici: jasnoszary, jasnobeiowy, iasny
ty, iasna zielefi i,'lub wykoriczenie z ma-
terialöw naturalnych takich jak kamieh,
cegla, drewno, metal, zakazuje sie sto-
sowania jaskrawych koloréw w plast-
czyinie elewacji,

m) dopuszcza sie zastosowanie maksymal.
nie trzech rOinych rodzajOw materialöw
wykohczeniowych écian zewnetrznych
budynköw, ogrodzefi i ObiektOw budow-
lanych, zakaz ten nie dotyczy drobnych
detali architektonicznych,

n) zakazuje sic stosowania w pokryciu da.
papy czarnej jako warstwy ze-

wnetrznej, wykohczeniowej, zakaz nie
dotyczy dachöw plaskich;

zachowanie zieleni naturalnei w granicach
Strefy oznaczonei na rysunku planu w tere•
nach: 20MNp/MN; 45MNp/MN; 46MNp/MN;
47MNp/MN; 52MNp/MN;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Poz. 4980

zachowanie istniejqcej zabudowy z moili-
woiciq rozbudovw,' i przebudown„• istnieja-
cych budynkOw na zasadach okreilonvch w
ninieiszym paragrafie; w przypadku OdtW0-
rzenia, przebudown,' lub rozbudovw,.• budyn•
kÖw istniejacych w dniu wejécia w iycie ni-
niejszego planu mieiscowego, dopuszcza
sie zachowanie istniejacei: powierzchni za-
budowanej dzialki, wysokoici i liczby kon-
dygnacii tych budynkOW oraz ksztattu da-
chu i rzednej parteru;

na terenie 61MNp/MN znajduiacym sie w
granicach obowiazujacej strefy uzdrowi-
skowej „A" majo dodatkowo zastosowanie
ograniczenia wwnikajace z przepisOw Od•
rebnych (w szczegölnoéci ustawa o lecznic-
twig uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 0b-
szarach ochronv uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskouwch i statut uzdrowi-
ska Konstancin•Jeziorna), z ktOrymi musi
bye zgodna kaida dzialalnoié inwestycyjna
na dzialce;

SzczegOIowe zasady i warunki scalania i
podzialu nieruchomoåci:

10) w zagospodarowaniu wiasnej dzialki lub
zespolu dzialek naleiy przewidzieé 2 miej•
sca postojowenokal mieszkalny dla samo-
chodöw w granicach terenu, do ktOrego
inwestor posiada tvtul prawny, W przypad-
ku budvnköw pensjonatowych naleiy za-
pewniC jedno miejsce postojowe na pokOj i
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 4 osoby
zatrudnionego personelu. Dla uslug naleiy
przewidzieC minimum. trzy mieisca osto-
jowe na kaide rozpoczete 100m po•
wierzchni ustugowei, nie mniej nil 2 miej-
sca postoiowe; zasady lokalizowania mieisc
postojowych w strefie uzdrowiskowej „A"
zgodnie z przepisami Odrebnymi, dotyczq-
cymi uzdrowisk;

11) lokalizacjq przylqczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fron-
towym, tak aby byl zapewniony do nich
bezpoiredni dostep.
37. Dla terenöw oznaczonych na rysunku

planu symbolami Od 61MNp/MN do 66MNp/MN
ustala sie:

a)

b)

c)

d)

minimalna powierzchnia dzialki budow-
lanej - 2000012
minimalna szerokoié frontu dzialki bu-
dowlanej • 25.0m,

nowe granice podzialu na dzialki budow-
lane musza bye prostopadle lub rOwno.
legle do przynajmniej jednej granicy
dzialki dzielonej,

obsluga komunikacyjna nowow/dzielo-
nei dzialki jest moiliwa tylko bezpoéred-
nio z wyznaczonych w planie drog pu-
blicznych;

1)

2)

przeznaczenie podstawowe — zabudowa

pensjonatowa, zabudOwa mieszkaniowa
jednorodzinna;

przeznaczenie uzupelniajqce —pomieszcze-
nia uslugowe z zakresuhandlu, gastronomii
i inne nieuciQiliwe uslugi wbudowane w
bryte budynku o funkcii podstawowej; sta•
cje transformatorowe, sieé, obiekty i urza-
dzenia infrastruktury technicznej cila po-
trzeb lokalnych;

na iednei normatywnei dzialce (spelniajacej
ustalenia planu) moie bye usytuowany tyl-
ko jeden budvnek o funkcii podstawowej.
Dzialka, ktOra nie spelnia kryterium po-
wierzchni wyznaczonego dla dzialki budow
lane' mole zabudowana, jeéli dzialka
zostala wydzielona przed weiéciem w tycie
niniejszego planu i spelnia warunki Okre-
{lone w przepisach Odrebnych oraz w usta-
leniach szczegölowych niniejszej uchwa'y;

dopuszcza sie na iednei dziafce budowlanej
realizacje tylk0 jednego wolnostoiacego
budynku o funkcji uzupelniajacei: garaio-
wogo lub gospodarczego lub gara20WO•
gospodarczego, o ile nie jest to sprzeczne z
przepisami odrqbnymi;

zasady i warunki ksztaltowania zabudowy:
a) budynki pensionatowe lub mieszkalne

na dzialce naleiy lokalizowaé wylacznie
jako wolnostojace; na istnieiacych przed
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dniem wejécia w *ycie planu dzialkach o
szerokoici krOtszego boku mniejszej nit
18m dopuszcza sie lokalizaciq budynku
przy granicy dzialki, zgodnie z przepisa-
mi odrebnymi —prawo budowlane,

b) ustala sie realizacjq pomieszczeh gospo•
darczych i garaiy jako wbudowanych w

budynku mieszkalnego lub pensio•
natowego lub iako budynki lokalizowane
przy granicy dzialki — o ile nie jest to
sprzeczne z przepisami odrebnymi, do.
puszcza sie dobudowanie tych pomiesz-
czefi do istniejacego budynku miestkal.
nego lub pensionatowego,

c) w przypadku realizacji dobudowy po•
mieszczen gospodarczych lub garaiu do
budynku mieszkalnego lub pensionato-
wego nakazujeSiqwykonanie dachu Obu
budynköw z tego samego materialu i
wykorhczenia elewacji budynkOW takimi

9)samymi materialami w takiej samej ko-
lorystyce,

d) ustala sie wysokoié zabudowy z wyjqt.
kiem garaiy i budynköw gospodarczych

maksymalnie dwie kondygnacje na-
ziemne, rzedna parteru maksymalnie
50cm ponad terenem (przv glÖwnym
wejiciu do budvnku), calkowita wyso.
koié budynku maksimum 9.0m,

e) ustala sie vrysokoéé garaiy i budynköw
gospodarczych - 1 kondygnacja naziem•
na nie wyiej jednak nii 7,0m,

f) ustala sie minimalnq powierzchnie bio.
logicznie czynna na 70% powierzchni
dzialki,

g) ustala sie maksymalny wskainik inten-
sywnoéci zabudowy • 0,5,

h) dopuszcza sie projektowanie dachöw
budynköw jako dowolne rozwiqzania ar-
chitektoniczne,

i) kolorystyka dachåw nie wyrOiniajqca Siq
w krajobrazie, dozwolone kolory to gra-
fit, szary, brazowy, zielony, kolor natu-
ralnej cegly, zakazuje sie stosowania ja-
skrawej kontrastowej kolorystyki
chow budvnkåw, w szczegölnoéci wszel•
kich odcieni k010rOw: niebieski, turku•
sowy. seledynowy•, fiolet, pomarahczo-

iOlty,

j) zakazuje sie stosowania okladzin z two.
sztucznych i powlekanych paneli

metalowych jako materialu vwkohcte-
niowego wszelkich Obiektåw majacych
kubature znajdujacych sie na dzialce, w
tym ogrodzefi,

Pot. 4980

kolorystyka elewacii budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieC jako
silnie rozbielone kolory): w szczegOlno.
åci: iasnoszary, iasnobezov•o, iasny
ty, jasna zieleri illub wykoriczenie z ma-
terialOw naturalnych takich jak kamieh,
cegia, drewno, metal, zakazuie Sto•
sowania jaskrawych koloröw w plasz•
czy*nie elewacji,

dopuszcza sie zastosowanie maksvmal.
nie trzech rö*nych rodzaiåw materialöw
wykohczeniowych {Cian zewnetrznvch
budynkåw, ogrodzeri i obiektOw budow-
lanych, zakaz ten nie dotyczy drobnych
detali architektonicznych,

m) zakazuje sie stosowania w pokryciu da.
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnqtrznej, wykohczeniowej, zakaz nie
dotyczy dach6w plaskich;

W zagospodarowaniu wlasnej dziatki lub
zespolu dzialek naleiy przewidzieé 2 miei-
sca postojowenokal mieszkalny dla samo-
chodOw w granicach terenu, do ktårego
inwestor posiada tytul prawny. Zasady 10-
kalizowania miejsc postoiowych w strefie
uzdrowiskowej „A" zgodnie z przepisami
Odrebnymi, dotyczacymi uzdrowisk;

10) lokalizacie przylqczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu from
towym, tak aby byl zapewniony do nich
bezpoéredni dostqp.

38. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem 1LJ/MNp/MN ustala sie:

1)

2)

3)

zabudowaprzeznaczenie podstawowe
ustugowa —uslugi z zakresu kultury, zdrowia
i Opieki zdrowotnej, ogwiaty, handlu, admini-
stracyino.biurowe, uslugi publiczne. zabu•
dowa pensjonatowa i mieszkaniowa iedno-
rodzinna;

przeznaczenie uzupelniajace — Stacie trans.
formatorowe, sieé, obiekty i urzqdzenia infra-
struktury dla potrzeb lokalnych;

zachowanie istniejqcei zabudowy z moiliwo-
iciq rozbudown,' i przebudowy istnieiqcych
budynkåw na zasadach okreilonvch w ni-
niejszvm paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy rozbudowy budvnkOw
istnieiacych w dniu wejécia w iycie niniej.
szego planu miejscowego, dopuszcza sie za-
chowanie istnieiacej: powierzchni zabudo•
wanej dzialki, wysokoéci i liczby kondvgnacii
tych budynköw, rzednei parteru, ksztaltu da-
chu a takie ich usytuowanie na dzialce
(w tym przy granicy dzialki);
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4) szczegålowe zasady i warunki scalania i po-
dzialu nieruchomoici:

a) minimalna powierzchnia dzialki budowla-
nej - 3000m',

b) minimalna szerokoéé frontu dzialki bu-
dowlanej - 30.0m,

c) nowe granice podzialu na dzialki budovw
lane musza bye prostopadle lub rOwnolo-
gle do przynajmniej jednej granicy dzialki
dzielonej,

d) obsluga komunikacyjna nowowydzielonei
dzialki jest moiliwa tylko bezpoirednio z
wyznaczonych w planie drog publicznych;

5) zasady i warunki ksztaltowania zabudowy:

a) budynki na dzialce naleiy lokalizowaé wy•
lacznie jako wolnostojace,

b) ustala sie realizacie pomieszczeh gospo.
darczych i garaiy jako wbudowanvch w 6)
bryle budvnku, dopuszcza sie lokalizacje
budynkéw przy granicy dzialki nie bedacei
granica z pasem drogovwm ulicy, o ile nie
jest to sprzeczne z przepisami odrqbnymi,

c) ustala sie wysokoéé zabudowy z wyjqt.
kiem garaiy i budynköw gospodarczych .
maksymalnie trzy kondygnacje naziemne,

7)w tym trzecia kondygnacja iako poddasze
uiytkowe, rzedna parteru maksymalnie
100cm ponad terenem (przy glOwnym
weiiciu do budvnku), calkowita wysokoié
budynku maksymalnie 12.0m,

d) ustala sie wysokoéé garaiy i budvnköw
gospodarczych . 1 kondygnacja naziemna,
nie wyiej jednak nii 7.0m,

e) ustala Siq minimalnq powierzchnie biolo-
gicznie czynnqna 70% powierzchni dzialki,

f) ustala sie maksymalny wskainik inten-
sywnoéci zabudovw - 0.6,

g) kolorystyka dach6w nie wyrmniajqca sie
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit,
saary, brazowy, zielony, kolor naturalnei
cegly, zakazuje sie stosowania jaskrawej
kontrastowei kolorystyki dachåw budyn.
kåw, w szczegålnoéci wszelkich odcieni
koloröw: niebieski, turkusowy, seledyno-

fiolet, pomaraficzowy, iålty,

h) zakazuje sie stosowania okladzin z two.
rzy•wsztucznvch i powlekanych paneli me-
talowych jako materialu wykohczeniowe-
go wszelkich Obiekt6w majacych kubaturq
znajdujacych sie na dzialce, w tym ogro.

i)
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kolorystyka elewacii budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieC jako
silnie rozbielone kolory): w szczegölnoici:
jasnoszary, jasnobeiowy, jasny ia-
sna zieleri illub wykoriczenie z materialOw
naturalnych takich jak kamierh, cegla,
drewno, metal, zakazuie Siq stosowania
jaskrawych kolorOw w plaszczyinie ele-
wacji,

dopuszcza sic zastosowanie maksvmalnie
trzech r&nych rodzajöw materialåw
kohczeniovwch {Cian zewnetrznvch bu.
dynköw, ogrodzeh i obiektåw budowla•
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnvch de-
tali architektonicznych,

zakazuje sie stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnetrznej, wykohczeniowei, zakaz nie d0•
tyczy dach6w plaskich;

w zagospodarowaniu wlasnej dzialki naleiy
przewidzieé min. trzy mieisca postoiowe na
kaide 100rn2 powierzchni uslugowei, nie
mniej nii 2 mieisca postojowe i min. 2 miei-
sca postojowe na lokal mieszkalny, dopusz-
cza Siq dla uslug publicznych wyznaczenie
miejsc postoiowych w minimum
5 miejsc;

lokalizacie przyiqczeniowych szafek gazo-
i energetycznvch w ogrodzeniu fronto-

wn,.'m,tak aby by' zapewniony do nich bezpo-
{redni dostep.

S 39. Dla terenåw oznaczonych na rysunku
planu symbolami od 2U/MNp/MN do
27LJ/MNp/MN ustala sie:

1)

2)

3)

przeznaczenie podstawowe — zabudowa

ustugowa, realizowana wylacznie jako
ustugi z zakresu handlu i gastronomii,
zdrowia i opieki zdrowotnej, administracyj.
no - biurowe, oåwiaty, zabudowa pensiona-
towa i zabudowa mieszkaniowa jednoro•
dzinna oraz us'ugi publiczne na dzialce 0 nr
ew. 30 w terenie 5U/MNp/MN:

przeznaczenie uzupelniajace —Stacie trans.
formatorowe, sieé, obiektv i urzadzenia in.
frastruktury d'a potrzeb lokalnvch oraz:

a) w terenie IOU/MNp/MN — moiliwoéé
budowy parkingu ogOlnodostepnego na
wydzielonej dzialce,

b) w terenie 20U/MNp/MN na dzialkach nr
ewidencyjny 9 i 10 —moiliwoåC realizacji
dwöch budynköw o funkcji podstawo.
wej;

zachowanie istniejqcej zabudowv wieloro.
dzinnej na terenie oznaczonvm symbolem
15 U/MNp/MN;
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9)
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zasadv i warunki ksztaltowania zabudowy:4)

5)

6)

7)

8)

zachowanie istniejacei zabudowy z moili-
wogciQ rozbudowy i przebudowy istniejo-
cych budynköw na zasadach okreålonych w
niniejszym paragrafie; w przypadku odtwo.
rzenia, przebudowy lub rozbudowy budyn.
kow istniejQcych w dniu wejécia w *ycie ni-
niejszego planu miejscowego, dopuszcza
sie zachowanie istniejacej: powierzchni za-
budowanei dzialki, wysokoéci i liczby kon-
dygnacji tych budynköw, rzqdnej parteru,
ksztaltu dachu a takie ich usvtuowanie na
dzialce (w tym przy granicy dzialki);

na terenach znajdujqcych sie w granicach
obowiqzujacej strew uzdrowiskowej „A"
majQ dodatkowo zastosowanie ogranicze.
nia wynikajace z przepisöw odrebnych (w
szczegölnoici ustawa o lecznictwie uzdro-
wiskow,'m, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych i statut uzdrowiska Kon-
stancin-Jeziorna), z ktOrymi musi bye zgod-
na kaida dzialalnoéé inwestycyina na dzial-

szczegålowe zasady i warunki scalania i
podzialu nieruchomoici:

a) minimalna powierzchnia dzialki budovw
lanej - 3000m2•

b) minimalna szerokoéé frontu dzialki bu.
dowlanej • 30.0m,

c) nowe granice podzialu na dzialki budow-
lanej musza bye prostopadle lub réwno-
legle do przynajmniej jednei granicy
dzialki dzielonej,

d) obsluga komunikacyina nowowydzielo-
nej dzialki jest moiliwa tylko bezpoéred-
nio z wyznaczonych w planie drog pu-
blicznych;

na iednej normatywnei dzialce (3000m2)
moie bye: usytuowany tylk0 jeden budynek
o funkcji podstawowej, z wyjatkiem dzialek
o nr ew. 9 i 10 w terenie 20U/MNp,'MN
Dzialka, ktöra nie spelnia kryterium po-
wierzchni wyznaczonego dla dzialki budow.
lanej moie bye zabudowana, jeéli dzialka
zostala wydzielona przed wejéciem w *ycio
ninieiszego planu i spelnia warunki okre•
{lone w przepisach odrebnych orat ustale-
niach szczegölowych niniejszej uchwaly;

dopuszcza siq, na jednei dzialce budowla-
nej, realizacje tylko jednego wolnostoiace.
go budynku o funkcii uzupelniajacej: gara-
*Owego lub gospodarczego lub garaiowo.
gospodarczego, o ile nie jest to sprzeczne z
przepisami odrebnymi;

a)

b)

c)

d)

e)

dla zabudowy mieszkaniowei jednoro-
dzinnej ustala sie realizacje jedynie za-
budowy wolnostojqcej (wyklucza sie ro-
alizaciq innych rodzajOW zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej) zawiera•
jqcej nie wiecej nii dwa lokale mieszkal-
no; na istniejQcych przed dniem wejécia
w niniejszego planu dzialkach 0
szerokoici krötszego boku mniejszei nii
18m dopuszcza sie lokalizaciq budynku
przy granicy dzialki, tgodnie z przepisa-
mi odrebnymi —prawo budowlane,
budvnki pensionatowe lub us'ugowe na
dzialce naleiy lokalizowaé wylqcznie jako
wolnostojqce,
ustala Siq realizacje pomieszczeri gospo.
darczych i garai',' jako wbudowanych w
bryle budynku mieszkalnego lub pensjo•
natowego lub iak0 budynki wolnostoiq-
ce, o ile nie jest to sprzeczne z przepisa•
mi odrqbnvmi, dopuszcza sie dobudo.
wanie tych pomieszczeh do istnieiqcego
budynku mieszkalnego lub pensionatc»
wego; jedynie na terenach 23U/MNp/MN
i 24U/MNp/MN dopuszcza sie lokalizacjq
tych budynköw przy granicy dzialki,
w przypadku realizacii dobudowy po-
mieszczeh gospodarczych lub gara*u do
budynku mieszkalnego nakazuje sie wy
konanie dachu Obu budynkOw z tego
Samego materialu i wykohczenia elewa-
cii budynkOw takimi sarnvmi materiala-
mi w takiej samej kolorystyce,
ustala sie wysokoéé zabudowy z wyjat.
kiem garaiy i budynköw gospodarczych:

na dzialkach 0 powierzchni min.
2000ma maksymalnie trty kondy.
gnacie naziemne, w tym trzecia kon-
dygnacja iak0 poddasze u*ytkowe,
rzedna parteru maksymalnie 100cm
ponad terenem (przy glöwnvrn wej.
{ciu do budynku), calkowita wyso-
koåé budynku maksvmalnie 12.0m;
plan dopuszcza trzeciq kondygnacje z
plaskim dachem pod warunkiem, Ze
bedzie ona wycofana w stosunku do
drugiej kondygnacji, a powierzchnia
trzeciej kondygnacii nie bedzie wiek.
Sza nii 75 % powierzchni kondygnacji
drugiej,
na dzialkach o powierzchni poniiej
2000m' • maksimum dwie kondvgna-
cie naziemne, rzedna parteru maksy-
malnie 50cm ponad terenem (przy
glåwnyrn wejiciu do budvnku), cal.
kowita wysokoéé budynku maksy.
malnie 10.0m,
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na dzialkach o nr ewidencyjnych 39,
40, 41, 42, 43, 44 i 45 zlokalizowanych
w terenie 23U/MNp/MN i dia dzialek 0
nr ewidencyinych 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58 i 59 zlokalizowanych w to-
renie 24U/MNp/MN —calkowita WY•
sokoéé budynku maksymalnie
10.0m,

dopuszcza Siq w budynkach o funkcji
podstawowej miejscowo realizacjq
wyiszych czeåci budynku w formie
dominanty (w tym wieiyczek), przV
czym powierzchnia takich wy*szych
czeéci budvnku nie moie przekraczaé

powierzchni rzutu parteru a ich
wysokoéé nie moie przekraczaé
15.0m: ustalenie to nie dotyczy tere-
now 23U/MNp/MN i 24LJ/MNp/MN;

f) ustala sic wysokoié garaiy i budynköw
gospodarczych . 1 kondygnacja naziem•
na nie w,'iej jednak nii 7.0m,

g) ustala sie minimalna powierzchnie bio.
logicznie czynnq:

na 85% powierzchni dzialki, dia
wszystkich dzialek poloionych w te-
renach nie wymienionych poniioj,

na powierzchni dzialki dla dzialek
o powierzchni mniejszej nii 2000m2
(istniejacych przed wejéciem w iycie
planu),

na powierzchni dzialki dia dzialki
0 nr ewidencyjnych 22 poloionej w
terenie 15U/MNp/MN,

na 75% powierzchni dzialki dla dzialek
0 nr ewidencyjnych 42, 44, 45, 46 PO•
loionych w terenie 16U/MNp/MN,

na 70% powierzchni dzia'ki dia dzialek
zlokalizowanych w terenie 4U/MNp/
MN,

na 60% powierzchni dzialki dia dzialek
o nr ewidencyjnych 39, 40, 41, 42, 43,
44 i 45 zlokalizowanych w terenie
23LJ/MNp/MN i dla dzialek 0 nr ewi•
dencyjnych 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59 zlokalizowanych w toronie
24U/MNp,'MN,

na 55% powierzchni dzialki dla dzialek
nr ewidencyjny 24, 25, 26, 27, 28 zlo•
kalizowanych w terenie 19LJ/MNp/MN
i dla dzialek nr ewidencyjny 9, 10, 18,
19, 20, 21 zlokalizowanych w terenie
20U/MNp/MN,

Pot. 4980

dia dzialki: nr ewidencyiny 14 poloio-
nei w terenie 18U,MNp/MN, nr ewi•
dencyjny 39 poloionei w terenie
16U/MNp/MN i nr ewidencyiny 26 po-
'ozonej w terenie 15U,/MNp/MN, nr
ewidencyjnv 47/2 poloionej w terenie
21U/MNp/MN, nie ustala sie pcE
wierzchni biologicznie czynnej:

h) ustala sie maksymalny wskainik inten-

i)

j)

k)

l)

sywnoéci zabudowy:

dla dzialek o powierzchni powyiei
2000m2 nie wymienionych poniiej
0.45,

dla dzialek o powierzchni 2000m2i
mniejszej, nie wymienionych poniiei
—0,4,

dziaiek 0 nr ewidencyinych 39, 40,
41, 42, 43, 44 i 45 poloionych w tere-
nie 231J,'MNp/MN i dla dziaiek o nr
ewidencyjnych 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59 poloionych w terenie
24U/MNp/MN - 0.7,

nr ewidencyiny 24, 25, 26.
27, 28 poloionvch w terenach
19U/MNp/MN i dla dzia'ek nr ewiden•
cyjny 9, 10, 18, 19, 20, 21 poloionych
w terenie 20U,'MNp/MN - 0.8;

dopuszcza sie proiektowanie dachOw
budynköw jako dowolne rozwiazania ar.
chitektoniczne, za wyjqtkiem dachOw
plaskich,

kolorystyka dach6w nie wyråiniaiqca sie
w kraiobrazie, dozwolone kolory to gra-
fit, szary, brazowy, Zielonv, kolor natu-
ralnej cegly, zakazuje sie stosowania 'a.
skrawej kontrastowei kolorystyki da-
chÖw budynkÖw, w szczeqOlnoSci wszel.
kich odcieni koloröw: niebieski, turku•
sown,', seledynowy, fiolet, pomarahczo•

zakazuie Siq stosowania okiadzin z two-
rzyw sztucznvch i powlekanych paneli
metalovwch jako materialu wykohcze-
niowego wszelkich obiektOw majacych
kubature znajdujacych sie na dzialce, w
tym ogrodzeri,

kolorystyka elewacii budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé iako
silnie rozbielone kolory): w szczeqölno•
éci: jasnoszary, jasnobeiowy, jasny ZOI-
ty, jasna zieleh i/lub wykoriczenie z ma-
terialOw naturalnych takich jak "mien.
cegla, drewno, metal, zakazuje sie sto-
sowania jaskrawych koloröw w plasz.
czy*nie elewacji,
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m)dopuszcza sie zastosowanie maksymal.
nie trzech rOinych rodzajöw materiatOw
wykoriczeniowych ician zewnetrznych 4)
budynkOW, ogrodzerh i Obiektéw budow
lanych, zakaz ten nie dotyczy drobnych
detali architektonicznych,

n) zakazuje sie stosowania w pokryciu da•
chowym papy czarnej jako warstv•.n,'
wnqtrznej, wykoriczeniowej;

10) zachowanie zieleni naturalnej w granicach
strefy oznaczonej na rysunku planu w tere-

4U/MNp/MN; 17U/MNp/MN;nach:

25U/MNp/MN;

11) w zagospodarowaniu wlasnei dzialki lub
zespolu dzialek naleiy przewidzieé 2 miej.
sca postojowenokal mieszkalny dla samo-
chodOw w granicach terenu, do kt6rego 5)
inwestor posiada tytui prawny. W przypad-
ku budynkOw pensjonatowych
pewnié jedno miejsce postojowe na pok6i i
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 4 osoby
zatrudnionego personelu. Dla uslug naleiy
przewidzieé min. trzv miejsca postojowe na
kaide 100 m' powierzchni uslugowej, nie
mniej nil 2 miejsca postojowe, dopuszcza
sie dla uslug publicznych wyznaczenie
mieisc postojowych w iloéci minimum
5 miejsc. Zasady lokalizowania miejsc po- 6)
stojowych w strefie uzdrowiskowej
zgodnie z przepisami odrebnymi, dotyczq-
cymi uzdrowisk,•

12) lokalizacje przylqczeniov"ch szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fron-
towym, tak aby byl zapewniony do nich 7)
bezpoåredni dostqp.

5 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 28U/MNp/MN ustala

zebu dowa1) przeznaczenie podstawowe
uslugowa . uslugi z zakresu kultury, handlu i
gastronomii, zdrowia i opieki zdrowotnej,
administracyjno.biurowe, oéwiaty, zabudowa
pensjonatowa i zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupelniajace — stacje trans-
formatorowe, siee, obiekty i urzadzenia infra-
struktury dla potrzeb lokalnych;

3) zachowanie istniejacej zabudowy z moiliwo.
éciQ rozbudow,• i przebudowy istniejacvch
budynkOw na zasadach okreélonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynk6w
istnieiqcych w dniu w Ocie niniej•
szego planu miejscowego, dopuszcza sie za-
chowanie istniejacei: powierzchni zabudo•
wanej dzialki, wysokoéci i liczby kondygnacji
tych budynkåw, rzednej parteru, ksztaltu da.

Poz. 4980

chu a takie ich usytuowanie na dzialce (w
tym przy granicy dzialki);

szczegölowe zasady i warunki scalania i po-
dzialu nieruchomoåci:

a)

b)

c)

d)

minima Ina powierzchnia dzialki budowla-
nej—3000m',
minimalna szeroko" frontu dzialki
dowlanej 30,0m,

nowe granice podzialu na dzialki budow•
lanej muszq bye: prostopadle lub råwnole-
gle do przynaimniei jednei granicy dzialki
dzielonej,

obsluga komunikacyjna nowovwdzielonei
dzialki jest moiliwa tylko bezpoérednio z
wyznaczonych w planie drog publicznych,•

na jednej normatvwnei dzialce(3000m2)mo.
bye usytuowany tylko jeden budynek o

funkcji podstawowej. Dzialka, ktåra nie spel-
nia kryterium powierzchni wyznaczonego dla
dzia'ki budowlanej moie bye zabudowana,
jeéli dzialka zostala wydzielona przed wei-
iciem w iycie niniejszego planu i spelnia wa-
runki okreilone w przepisach odrebnych oraz
ustaleniach szczegÖlowych niniejszej uchwa.

dopuszcza sie na jednej dzialce budowlanei
realizacje tylko jodnego wolnostoiacego bu-
dynku 0 funkcii uzupelniajacej: garaiowøgo
lub gospodarczego lub garaiowo - gospo-
darczego, o ile nie jest to sprzeczne z przepi.
sami odrebnvmi;

zasady i warunki ksztaltowania zabudowy:

a)

b)

c)

d)

dla zabudowy mieszkaniowej jednoro•
dzinnei dopuszcza realizacjq jedynie
zabudowy wolnostojacej (wyklucza sie re-
alizacjq innych rodzajOw zabudovo
mieszkaniowej jednorodzinnei) ZawieraiQ-
eej nie wiecej nii dwa lokale mieszkalne,

budvnki pensionatowe lub usfugowe na
dziaice naleiy 10kalizowaC wylacznie iako
wolnostojaco,

ustala sic realizacjq pomieszczeri gospo-
darczych i garaiy jako wbudowanych w
bryle budvnku mieszkalnego/ pensiona-
towego lub uslugowego, jako budynki
wolnostojace, o ile nie jest to sprzeczne z
przepisami odrebnymi, plan dopuszcza
dobudowanie tych pomieszczeh do istnio-
jacego budynku mieszkalnego/ pensiona-
towego lub uslugowego,

w przypadku realizacii dobudowy po-
mieszczeh gospodarczych lub garaiu do
budynku mieszkalnego/pensjonatowego
lub usiugowego nakazuje Siq wykonanie
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dachu Obu budynkéw z tego samego ma•
teriatu i wykohczenia elewacji budvnkOw
takimi samymi materialami w takiej samei
kolorystyce,

e) ustala Siq wysokoéé zabudowy z wyjqt.
kiem garaiy i budynköw gospodarczych:
na dzialkacho powierzchnimin. 2000m2
maksymalnie trzy kondvgnacie naziemne,
w tym trzecia kondygnacja jako poddasze
uivtkowe, rzedna parteru maksymalnie
100cm ponad terenern (pray g'öwnvrn
wejéciu do budynku), calkowita wysokoåé
budvnku maksymalnie 12,0m; plan do-
puszcza trzeciQ kondygnacie z plaskim da.
chem pod warunkiem, le bedzie ona
cofana w stosunku do drugiej kondvgna-
cji, a powierzchnia trzeciej kondvgnacji nie
bedzie wieksza nii 75% powierzchni kon•
dygnacji drugiej,

na dzialkach o powierzchni poniiej
2000m' . maksymalnie dwie kondvgnacje
naziemne, rzedna parteru maksymalnie
50cm ponad terenem (przv g'Ownym uvej-
{ciu do budynku), calkowita wysokoåé
budynku maksimum 10,0m,

plan dopuszcza w budvnkach o funkcji
podstawowej miejscowo realizacje wyi-
szych czeici budynku w formie dominanty
(w tym wieiyczek), przy czym powierzch-
nia takich wyiszych czeici budynku nie
mole przekraczaé 20% powierzchni rzutu
parteru a ich wysokoéé nie moie przekra.
czaé 15,0 m;

f) ustala sie wysokoié garaiy i budynkåw
gospodarczych . 1 kondygnacja naziemna
nie wyiej iednak nil 7.0m,

g) ustala sic minimalne powierzchniq biolo-
gicznie czynnq na 85%powierzchni dzialki;
cila dzialek o powierzchni mniejszej nil
2000m' (istniejacych przed wejéciem w
*ycie planu) ustala Siq minimalna po•
wierzchnie biologicznie czynnq na 80%,

h) ustala sie maksymalny wskainik inten-
svwnoåci zabudowy: dla dzialek 0 po-
wierzchni powåej 2000m2 0.4; dla dzia•
lek o powierzchni 2000m' i mniejszej —
0,3,

i) dopuszcza sie projektowanie dachöw bu-
dynkåw jako dowolne rozwiazania archi-
tektoniczne,

j) kolorystykadachöw nie wyröiniajaca sie
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit,
szary, brazowy, zielony, kolor naturalnej
ceglv, zakazuje sie stosowania jaskrawej
kontrastowej kolorystyki dachöw budyn•

k)

l)

Poz. 4980

kOw, w szcaegOlnoéci wszelkich odeieni
koloröw: niebieski, turkusowy, seledyno-
WY, fiolet, pomarahczowy, ZOIty,

zakazuje sie stosowania Okladzin z two-
rzvvv sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jak0 materiafu wykohczeniowe•
go wszelkich ObiektOw majacych kubaturq
znajdujqcych Siq na dzialce, w tym ogro-
dzefi,

kolorystyka elewacji budynku powinna
byc pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczegålnoéci:
iasnoszary, jasnobeiowy, jasnv iölty, ja-
Sna Zieleh i/lub z materialOw
naturalnych takich jak kamieå, cegla,
drewno, metal, zakazuie sie stosowania
jaskrawych koloråw w plaszczyinie ele-
wacji,

8)

9)

m) dopuszcza Siq zastosowanie maksymalnie
trzech rOinych rodzajÖW materialOW WY-
kohczeniowych 'Cian zewnetrznych bu-
dynkåw, ogrodzeå i ObiektOW budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnvch de-
tali architektonicznych,

n) zakazuje Siq stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnei iak0 warstwy
wnetrznej, wykohczeniowei, zakaz nie do-
tyczy dachöw plaskich;

w zagospodarowaniu wlasnej dzialki lub ze-
spolu dzialek naleiy przewidzieé 2 miejsca
postojowe/lokal mieszkalny dla samochodöw
w granicach terenu, do ktörego inwestor po-
siada tvtul prawny. W przypadku budynköw
pensjonatowych naleiy zapewnié iedno
miejsce postojowe na pokåj i dodatkowo
1 miejsce postoiowe na 4 osoby zatrudnio-
nego personelu. Dla uslug naleiy przewidzieé
min. trZVmiejscapostojowe na kaide 100m2
powierzchni uslugowej, nie mniej nil 2 miej-
sca postojowe;

Iokalizacjq przylaczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-

tak aby by' zapewniony do nich bezpo•
iredni dostep.

41. Dla terenåw oznaczonych na rysunku
planu symbolami od IUzJMNp/MN do

ustala sic:

1)

2)

zabudowaprzeznaczenie podstawowe —
uslug zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy

zabudowa pensionatowa ispolecznej,
mieszkaniowa jednorodzinna a w terenie
5 LJzJMNp/MN dodatkowo usiugi oéwiaty;

przeznaczenie uzupelniajace —pomieszcze•
nia usiugowe z zakresu handlu, gastronomii
i inne nieuciailiwe ustugi wbudowane w
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7)

8)

Poz. 4980

moiliwoéé realizacji na jednej dziatce bu-
dowlanei tylko jednego wolnostojacego
budynku o funkcji uzupelniaiqcei: garaio-
wego lub gospodarczego lub garaiowo-
gospodarczego, 0 ile nie jest to sprzeczne z
przepisami Odrebnymi:

zasady i warunki ksztattowania zabudowy:

3)

4)

5)

6)

bryiq budynku o funkcji podstawowej; sta-
cie transformatorowe, sieé, Obiekty i urza-
dzenia infrastruktury dia potrzeb lokalnych;

zachowanie istniejacej zabudowy z moili-
wogciq rozbudowy i przebudowy istniejq.
cych budynkOw na zasadach okreélonych w
niniejszym paragrafie; w przypadku odtwo-
rzenia, przebudowy lub rozbudowv budvn.
kow istniejqcych w dniu wejécia w Ocie ni-
niejszego planu miejscowego, dopuszcza
sic zachowanie istniejacei powierzchni za-
budowanej dzialki, wysokoici i liczbv kon-
dygnacji tych budynköw, rzednej parteru,
ksztaltu dachu a takie ich usytuowanio na
dzialce (w tym przy granicy dzialki);

wszystkie tereny znajduja sie w granicach
obowiazujacej strefy uzdrowiskowej „A",
dodatkowo majo Wiec zastosowanie ogra.
niczenia wynikajace z przepisöw odrebnvch
(w szczegölnoici ustawa o lecznictwie
uzdrowisko•vwm, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych i statut uzdrowiska Kon-
stancin•Jeziorna), z ktOrymi musi byé zgod-
na kaida dzialalnoåé inwestycyjna na dzial-

szczegölowe zasady i warunki scalania i
podzialu nieruchomoåci:
a) minimalna powierzchnia dzialki budow-

lanej- 3000m',
b) minimalna powierzchnia dzialki budow-

lanej pod nowa zabudowe uslug zdrowia
i opieki zdrowotnej—5000ma,

c) minimalna szerokoéé frontu dzialki bu.
dowlanei • 30.0m,

d) nowe granice podzialu na dziaiki budow.
lanej musza bye prostopadle lub rOwno-
legle do przynajmniej jednej granicy
dzialki dzielonei,

e) Obsluga komunikacvjna nowowydzielo•
nei dzialki jest moiliwa tylko bezpoired.
nio z wyznaczonych w planie drog pu-
blieznych;

na jednei normatywnej dzialce (3000m2)
moie bye usytuowany tylko jeden budynek
pensjonatowy lub mieszkalnv. Dzialka, ktö-
ra nie spelnia kryterium powierzchni
znaczonego dla dzialki budowlanej moie

zabudowana, jeåli dzialka zostala
dzielona przed wejéciem w tycie niniejszo-
go planu i spelnia warunki okreålone w
przepisach odrebnych oral ustaleniach
szczegOIowychniniejszej uchwaly;

a)

b)

c)

d)

e)

dla zabudowy mieszkaniowej jednoro•
dzinnej ustala sie realizacje jedynie za-
bud0Wy wolnostojacei (wyklucza sie re-
alizacie in nych rodzaiåw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnei) zawiera•
iQcej nie wiecei nil dwa lokale mieszkal.

budvnki pensjonatowe lub ustugowe na
dzialce naleiy lokalizowaé wylqcznie jako
wolnostoiqce,

ustala sie realizacje pomieszczeh gospo.
darczych i garaiy jako wbudowanych w
bryle budvnku miestkalnego/ pensiona-
towego lub uslugowego lub jako budyn•
ki wolnostoiqce, dopuszcza sie dobudo•
wanie tych pomieszczeh do istniejacego
budynku mieszkalnego/pensjonatowego
lub uslugowego,
w przypadku realizacii dobudowy po-
mieszczeh gospodarczych lub garaiu do
budynku mieszkalnego/pensjonatowego
lub uslugowego nakazuje sie wykonanie
dachu Obu budynkOw z tego samego
materialu i wykohczenia elewacji budyn-
kow takimi samvrni materialami w takiej
samej kolorystyce,
ustala sie wysokoéé zabudowy z wyiqt-
kiem garaiy i budynkOw gospodarczych:

na dzialkach o powierzchni min.
2000m' - maksymalnie trzy kondy.
gnacje naziemne, w tym trzecia kon•
dygnacia jak0 poddasze uiytkowe,
rzqdna parteru maksymalnie 100cm
ponad terenem (przy g'Ownvm wej.

do budynku), calkowita wyso•
koéé budynku maksymalnie 12.0m;
plan dopuszcza trzecia kondvgnacje z
plaskim dachern pod warunkiem,
bedzie ona vwcofana w stosunku do
drugiej kondygnacii, a powierzchnia
trzeciej kondygnacji nie bedzie wiek.
Sza 75% powierzchni kondygnacji
drugiej,
na dzialkach o powierzchni poniiej
2000m2 maksymalnie dwie kondy.
gnacje naziemne, rzedna parteru
maksymalnie 50cm ponad terenem
(przy wejéciu do budynku).
calkowita wysokoéé budynku mak-
symalnie 10.0m,
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plan dopuszcza w budynkach o funk.
cji podstawowej miejscowo
wyiszych czeéci budynku w formie
dominanty (w tym wieiyczek), przy
czym powierzchnia takich wyiszych
czeéci budynku nie moie przekraczaé
20% powierzchni rzutu parteru a ich
wysokoéé nie mole przekraczaé
15.0m;

f) ustala sie wysokoié garaiy i budynkåw
gospodarczych . 1 kondvgnacja naziem.
na nie wyiej jednak nii 7.0m,

g) ustala sie minimalna powierzchnie bio-
logicznie czynnq:

na 85% powierzchni dzialki, dia
wszystkich dzialek polo*onych w to.
renach nie wymienionych poniiei, 9)

na powierzchni dzialki dla dzialek
o powierzchni mniejszej nii 2000m2
(istniejqcych przed wejéciem w *ycie
planu),

na 60% powierzchni dzialki dla dzialki
105 poloionej w terenie

5Uz,'MNp/MN,

dia dzialki nr ewidencyjny 6 poloionej
w terenie 11UzJMNp/MN nie ustala

powierzchni biologicznie czynnej;

h) ustala sic maksymalny wska*nik inten-
swanoéci zabudowy: dla dzialek o po-
wierzchni powyiej 2000m' . do 0,4; dla
dzialeko powierzchni2000m2i mniejszej
—do 0,3; dla dzialki nr 105 poloionej w
terenie 5Uz,'MNp/MN - 0,7,

i) dopuszcza sie projektowanie dachOw
budynkOw jako dowolne rozwiQzania ar•
chitektoniczne,

j) kolorystyka dachOwnie wyr6*niajQca Siq
w krajobrazie, dozwolone kolory to gra-
fit, szary, brazowy, zielony, kolor natu-
ralnej cegly, zakazuje sie stosowania ja-
skrawej kontrastowej kolorystyki da-
chow budynkOw, w szczeg61noéci wszel•
kich odcieni kolorÖw: niebieski, turku-
sowy, seledynowy, fiolet, pomarahczo-
vo, iålty,

k) zakazuje sie stosowania okladzin z two.
sztucznych i powlekanych paneli

metalowych jako materialu wykohcze.
niowego wszelkich Obiektöw majacych
kubature znajdujacych sie na dzialce, w
tym ogrodzefi,

I) kolorystyka elewacji budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczegålno.

Pot. 4980

'ci: jasnoszary, iasnobeiowy, iasny
ty, jasna zieleri i/lub wykohczenie z ma-
teriatOw naturalnych takich jak kamieil,

drewno, metal. zakazuje sie Sto-
sowania jaskrawych kolorOw w plasz.
czyinie elewacii,

m) dopuszcza Siq zastosowanie maksymal-

n)

w

nie trzech råinych rodzajöw materialOw
vwkoåczeniowych Scian zewnetrznych
budynk6w, ogrodzerh i ObiektOw budow•
lanych, zakaz ten nie dotyczy drobnvch
detali architektonicznych,

zakazuje sie stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej iak0 zo-
wnetrznei, wykohczeniowej, zakaz nie
dotyczy dachÖw plaskich;

zagospodarowaniu wlasnej dzialki lub
zespolu dzialek naleiy przewidzieé 2 miei-
sca postojowe/lokal mieszkalny dla samo-
chodöw w granicach terenu, do ktörego
inwestor posiada tytul pravvnv. Zasadv lo-
kalizowania miejsc postojowych w strefie
uzdrowiskowei „A" zgodnie z przepisami
odrebnym, dotyczacymi uzdrowisk;

10) lokalizacje przylaczeniowych szafek gazo•
wych i energetycznych w ogrodzeniu fron-
towym, tak zapewniony do nich
bezpoiredni dostep.

5 42. Dla terenu oznaezonego na rysunku
planu symbolem 1MNp/LJ ustala sie:

1)

2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe —zabudowa pen•
sionatowa, zabudowa ustugowa z zakresu
gastronomii, handlu;

przeznaczenie uzupelniajace — stacje trans.
formatorowe, sieé, obiekty i urzqdzenia infra-
struktury dla potrzeb lokalnych;

zachowanie istniejacej zabudowy z moiliwo.
iciQ rozbudowy i przebudowy istniejqcych
budynkåw na zasadach okreålonych w ni-
niejszvm paragrafie;

ustala sie szczeqOlowe zasady i warunki sca-
lania i podzialu nieruchomoici:

a)

b)

c)

d)

minimalna powierzchnia dzialki budowla-
nei - 5000m2,
minimalna szerokoéé frontu dziatki bu-
dowlanej • 30.0m,
nowe granice podzialu na dzialki budow-
lane] musza bye prostopadle lub röwnole•
gle do przynajmniej jednei granicy dzialki
dzielonei,

obsiuga komunikacyjna nowowydzielonej
dzialki jest moiliwa tylko bezpoirednio z
wyznaczonych w planie drog publicznych;
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5) zasady i warunki ksztaftowania zabudowy:

a) ustala sie lokalizowanie budynkOw o funk-
cji podstawowej jako wolnostojqcych,

b) ustala sie moiliwoåé lokalizacji tylko ied•
nego budynku o funkcji podstawowej na
dzialce,

c) ustala Siq realizacje pomieszczefi gospo-
darczych i garaiy jako wbudowanych w 6)
bryle budynku o funkcji podstawowej lub
dobudowanych do tego budynku,

d) ustala sie wysokoié zabudowy — maksy•
malnie dwie kondygnacje naziemne, rzed-
na parteru maksymalnie 50cm ponad te•
renem (przy glOwnym wejéciu do budvn-
ku), calkowita wysokoåé budynku maksy.
malnie 10.0m,

e) ustala sic minimalna powierzchnie biolo- 7)
gicznie czynnQ na 50% powierzchni tere-

f) ustala sie maksymalny wskainik inten-
sywnoéci zabudowy • 0.4,

g) dopuszcza sie projektowanie dachåw bu-
dynköw jako dowolne rozwiqzania archi-
tektoniczne,

h) kolorystyka dachéw nie wyrOiniaiQca Siq
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit,
szary, brazowv, zielony, kolor naturalnej
cegly, zakazujo Siq stosowania jaskrawej
kontrastowej kolorystyki dachöw budyn.
kåw, w szczegOlnoéCi wszelkich odcieni
kolorOw: niebieski, turkusowy, seledvno•
wv, fiolet, pomararhczowy, *Olty,

i) zakazuje sie stosowania okladzin z two.
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me.
talowych jako materialu wykohczeniowe.
go wszelkich ObiektOw majqcych kubature
znajdujqcych sie na dzialce, w tym ogro.
dzeil,

j) kolorystyka elewacji budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczegölnoåci:
jasnoszary, jasnobeiowy, jasny iOlty, ia•
sna zielefi i/lub wykoriczenie z materialöw
naturalnych takich jak kamieh, cegla,
drewno, metal, zakazuje sie stosowania
jaskrawych koloröw w plaszczyinie
wacji,

k) dopuszcza sie zastosowanie maksymalnie
trzech r6inych rodzaiöw materialöw wy-
kohczeniowych écian zewnetrznych bu-
dynkOw, ogrodzeö i Obiekt6w budowla.
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych,

Pot. 4980

l) zakazuje sie stosowania w pokryciu da-
chowvrn papy czarnei jako warstwy ze-
wnetrznej, vwkohczeniowej, ustalenie to
nie dotyczy dachåw plaskich,

m) dopuszcza sie moiliwoié lokalizacii Obiek-
tow tymczasowych sluiqcych do obstugi
Obiektu uslugowego w tym ogrOdkOw se-
zonowych;

w zagospodarowaniu wlasnej dzialki lub ze-
spolu dzialek zapewnié: w przypadku
budynk6w pensjonatowych jedno miejsce
postojowe na poköj i dodatkowo 1 mieisce
postojowe na 4 osobv zatrudnionego perso-
nelu; cila usiug naleiy przewidzieé min. trzy
miejsca postoiowe na kaide 100m2 po-
Wierzchni uslugowej, nie mniei 2 mieisca
postojowe;

'okalizacje przylaezeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-

tak aby byl zapewniony do nich bezpo•
'redni dostep.

43. Dla terenéw oznaczonych na rysunku
planu symbolami IUzJLJ/MNp, 2Uz/U/MNp usta-
la sie:

1)

2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe —usiugi zdrowia i
opieki zdrowotnej, zabudowa uslugowa z za-
kresu handlu i gastronomii i zabudowa pen•
sjonatowa;

przeznaczenie uzupelniajace — inne uslugi
nieuciQ21iwe wbudowane w budynku o
funkcji podstawowej, stacje transformatoro-
we, siec, obiektv i urzqdzenia infrastruktury
dla potrzeb lokalnvch;

zachowanie istnieiqcej zabudowy t moiliwo-
éciQ rozbudowy i przebudovry• istniejqcych
budynkÖw na zasadach Okreilonvch w ni•
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze•
nia, przebudowv lub budynköw
istniejacych w dniu wejicia w *ycie niniei-
stego planu mieiscowego, dopuszcza sie za-
Chowanie istniejacei: powierzchni zabudo•
wanej dzialki, wysokoåci i liczby kondygnacji
tych budynköw, rzqdnej parteru, ksztanu da-
chu a takie ich usytuowanie na dzialce (w
tym przy granicy dzialki);

ustala sie szczegölowe zasady i warunki sca-
lania i podzialu nieruchomoåci:

a) minimalna powierzchnia dzialki budowla-
nej—5000m2,

b) minimalna szerokoéé frontu dzialki bu.
dowlanej - 30.0m,
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C) nowe granice podzialu na dzialki budow-
lanej musza bye prostopadle lub rownole.
gle do przynajmniej jednej granicy dzialki
dzielonej,

d) obsluga komunikacyjna nowowydzielonej
dzialki jest moiliwa tylko bezpoirednio z
wyznaczonych w planie drog publicznych:

5) zasady i warunki ksztaltowania zabudowy:

a) przy lokalizacji zabudowy na dzialce obo-
wiQzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynk6w,
dopuszcza sie lokalizacje budynkåw przy
granicy dzialki,

b) ustala sie realizacje pomieszczefi gospo.
darczych i garaiy jako wbudowanvch w
bryle budvnku 0 funkcji podstawowej, ja-
ko wolnostojacych lub dobudowanych do
budynku o funkcji podstawowej,

c) w przypadku realizacji dobudowy po•
mieszczeil gospodarczych lub garaiu do
budynku o funkcji podstawowej nakazuie
sie wykonanie dachu Obu budynk6w z te-
go samego materialu i wykohczenia ele-
wacji budynkÖw takimi samymi materia-
lami w takiej samej kolorystyce,

d) ustala sie wysokoéé zabudowy z wyjqt.
kiem garaiy i budynkåw gospodarczych:

na terenie 1IJz/tJ/MNp maksvmalnie trzv
6)kondygnacje naziemne, rzedna parteru

maksymalnie 50cm ponad terenem (przv
gtOwnym wejéciu do budynku), calkowita
wysokoéé budynku maksymalnie 16.0m,

na terenie 2UzJU/MNp maksymalnie trzy
kondygnacje naziemne, rzedna parteru
maksymalnie 50cm ponad terenem (przv
glOwnyrn wejiciu do budynku), calkowita
wysokoéé budynku maksvmalnie 14.Om; 7)

e) ustala sic wysokoéé garaiy i budynköw
gospodarczych . 1 kondygnacja naziemna
nie v.yiej jednak nii 7.0m,

f) ustala sie minimalna powierzchnie biolo-
gicznie czynna na 60% powierzchni terenu
1UzJU/MNp i na 85% powierzchni terenu
2UVU/MNp,

g) ustala sie maksymalny wskainik inten-
sywnoéci zabudowy - 0,6,

h) dopuszcza sie projektowanie dach6w bu.
dynköw jako dowolne rozwiazania archi•
tektoniczne,

i) kolorystyka dachåw nie wyröiniajaca sie
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit,
szary, brazowy, zielony, kolor naturalnej
cegiy, zakazuje sie stosowania jaskrawej

j)

k)

l)

poz. 4980

kontrastowej kolorystyki dachOw budyn.
kOw, w szczegOlnoåci wszelkich odcieni
koloröw: niebieski, turkusowy, seledyno•
WY, fiolet, pomaraåczowy, *Olty,

zakazuje sie stosowania oktadzin z two-
rzpv sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jak0 materialu wykohczeniowe-
go wszelkich ObiektOw maiacych kubature
znajdujqcych Siq na dzialce, w tym ogro-
dzeå,

kolorystyka elewacii budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczegölnoéci:
jasnoszary, jasnobeiowy, jasny 20tty, ia•
sna zieleh i/lub wykohczenie z materialOw
naturalnych takich jak kami"', cegla,
drewno, metal, zakazuje sie stosowania
jaskravwch koloröw w plaszczyinie ele-
wacji,

dopuszcza Siq zastosowanie maksymalnie
trzech r6invch rodzaiöw materialåw wv.
kohczeniowych ician zewnetrznych bu.
dynk6w, ogrodzeh i obiektOw budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych,

m) zakazuje sie stosowania w pokryciu
chovwm papy czarnei jako warstwy ze-
wnqtrznej, wykohczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachOw plaskich;

w przypadku budynkOw pensjonatowych i
uslug zdrowia i opieki zdrowotnej zasady 10•
kalizowania miejsc postoiowych w strefie
uzdrowiskowej eA" zgodnie z przepisami od-
rebnymi; dla uslug naleiy przewidzieC min.
trzy miejsca postojowe na kaide 100m' po-
Wierzchni ustugowej, nie mniej nil 2 miejsca
postojowe;

lokalizacje przylaczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-

tak aby by' zapewniony do nich bezpo•
åredni dostep.

44. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1UkJU/MNp ustala sie:

1)

2)

3)

— zabudowaprzeznaczenie podstawowe
uslug kultury, oéwiaty, uslug z zakresu han-
dlu i gastronomii, zabudowa pensionatowa;

przeznaczenie uzupelniaiace — uslugi nie-
uciailiwe wbudowane w bryte budynku o
funkcji podstawowei, stacje transformatoro•
we, sieé, Obiekty i infrastrukturv
dla potrzeb lokalnvch;

zachowanie istnieiqcej zabudowy z moiliwo-
'cia rozbudowy i przebudowy istniejacych
budynkåw na zasadach okreilonych w ni-
nieiszym paragrafie; w przypadku odtworze-
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nia, przebudowy lub rozbudowy budynkOw
istniejacych w dniu wejicia w iycie niniej.
szego planu miejscowego, dopuszcza Siq za-
chowanie istniejacej: powierzchni zabudo.
wanej dzialki, wysokoéci i kondygnacji
tych budynköw oraz ksztaltu dachu i rzqdnoj
parteru;

4) ustala sie szczegölowe zasady i warunki sca-
lania i podzialu nieruchomoåci:

a) minimalna powierzchnia dzialki budowla•
nej—3000m',

b) minimalna szerokoåé frontu dzialki bu.
dowlanei - 30, 0m,

c) nowe granice podzialu na dziaiki budow•
lanej musza bye prostopadle lub röwnole.
gle do przynajmniej jednei granicy dzialki
dzielonej,

d) obsluga komunikacyjna nowowydzielonej
dzialki jest moiliwa tylko bezpoérednio z
wyznaczonych w planie drog publicznvch;

5) zasady i warunki ksztaltowania zabudowy:

a) przy lokalizacji zabudowy na dzialce obo-
wiazuje zachowanie nieprzokraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynköw,
dopuszcza sie 'okalizacje budynkåw przy
granicy dzialki.

b) ustala sie realizacje budynköw gospodar.
czych i garaiy jak0 wolnostojacych, 0 ile
nie jest to sprzeczne z przepisami odreb-
nymi,

c) dopuszcza sie realizacie pomieszczefi go-
spodarczych i garaiy jako dobudowane do
budynku o funkcji podstawowej; w przy-
padku realizacji dobudowy pornieszczeth
gospodarczych lub garaiu do budynku o
funkcji podstawowej nakazuje sie wyko.
nanie dachu Obu budynkOw z tego same•
go materialu i wykohczenia elewacji
dynk6w takimi samymi materialami w ta-
kiej samei kolorystyce,

d) ustala sie wysokoåé zabudowy z wyjQt.
kiem garaiy i budynkéw gospodarczvch —
maksymalnie trzy kondygnacje naziemne,
rzedna parteru maksymalnie 100cm po-
nad terenem (przy gléwnym wejéciu do
budynku), calkowita wysokoié budvnku
maksymalnie 12,0m (liczone przy glow.
nym wejåciu do budynku), plan dopuszcza

6)przekroczenie tych parametrOw kubatu•
row•ych iedynie ze wzgledOw technolo-
gicznych wykorzystanych rozwiazafi (w
tym standardy wynikaiqco z przepisOwdo-
tyczacych sal widowiskowych, kinowych),

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

poz. 4980

ustala sie, wysokoéé kalenicy i okapu
dachowego glöwnego budynku na dzialce
musi bye wyisza od wysokoéci kalenicy i
okapu budynku gospodarczego badi ga-
raiu,

ustala Siq wysokoåé garaiy i budynkOw
gospodarczych - 1 kondygnacja naziemna
nie wyiej jednak nii 7.0m,

ustala sie minimalna powierzchnie biolo-
gicznie czynnq na 85% powierzchni dzialki,

ustala Siq maksymalny wskainik inten-
svwnoéci zabudowy . 0,4,

dopuszcza sie projektowanie dachåw bu.
dynköw jako dowolne rozwiqzania archi-
tektoniczne,

kolorystyka dachåw nie sie
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit,
szary, brazowy, zielony, kolor naturalnei
cegly, zakatuje sie stosowania jaskrawei
kontrastowej kolorystyki dachöw budyn-
kåw, w szczegålnoåci wszelkich odcieni
koloröw: niebieski, turkusown,', seledyno-

fiolet, pomarahczowy, *Ofty,

zakazuje Siq stosowania okladzin z two.
rzyv•Vsztucznych i powlekanych paneli
talowych jako materialu wykohczeniowe-
go wszelkich obiektöw maiecych kubature
znajdujqcych sie na dzialce, w tym ogro-
dzeh,

kolorystyka elewacji budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczeg61noSci:
jasnoszary, jasnobeiowy, jasny iOIty, ja-
sna zieleri illub vwkoåczenie z materialOw
naturalnvch takich jak kamieh, cegta,
drewno, metal, zakazuie sie stosowania
jaskrawych kolorÖW w plaszczyinie ele-
wacji,

m) dopuszcza sie zastosowanie maksymalnie

n)

w

trzech röinych rodtajöw materialöw
kohczeniowych ician zewnetrznych bu-
dynkåw, ogrodzeri i ObiektOW budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych,

zakazuje sie stosowania w pokryciu da-
chovwm papy czarnej jak0 warstwy
wnetrznej, W/kohczeniowej, zakaz nie do.
tyczy dachöw plaskich;

przypadku budynköw pensionatowych
zasady lokalizowania mieisc postojowych w
strefie uzdrowiskowej „A" zgodnie z przepi.
sami odrebnymi; dla usiug naleiy przewi.
dzieé min. trzy miejsca postojowe na kaide
100mZ powierzchni uslugowei, nie mniej nil
2 miejsca postojowe;
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7) lokalizacje przv/aczeniowych szafek gazo- 7)
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto•
wym, tak aby byl zapewniony do nich bezpo•
iredni dostep.

S 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1urn ustala sie:

— zabudowa1) przeznaczenie podstawowe
uslugowa z zakresu handlu i gastronomii z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
iednorodzinnej;

2) zachowanie istniejacej zabudowy z moiliwo.
écia rozbudowy i przebudowy istniejqcvch
budvnköw na zasadach okreélonych w ni-
niejszyrn paragrafie; w przypadku odtworze.
nia, przebudowy• lub rozbudowy budynkåw
istniejqcych w dniu wejécia w iycie niniej.
szego planu miejscowego, dopuszcza sie za•
chowanie istniejacei: powierzchni zabudo.
wanej dzialki, vusokoéci i liczby kondygnacji
tych budynköw, rzqdnej parteru, ksztaltu da•
chu a takie ich usytuowanie na dzialce
(w tym przy granicy dzialki);

3) na terenie zlokalizowanym w granicach Obo-
wiazujQcej strefy uzdrowiskowej „A" majq
dodatkowo zastosowanie ograniczenia wyni.
kajace z przepisOw odrebnych (w szczegOl.
noéci ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowi.
skowej oraz o gminach uzdrowiskowych i
statut uzdrowiska Konstancin-Jeziorna), z
ktörymi musi bye zgodna kaida dzialalnoåé
inwestycyina na dzialce;

4) ustala sie szczegOlowe zasady i warunki sca-
lania i podzialu nieruchomoéci:

a) minimalna powierzchnia dzialki budowla.
nej- 1000m2,

b) minimalna szerokoéé frontu dzialki bu-
dowlanej • 20,0m,

c) nowe granice podzialu na dzialki budow-
lanej muszq bye prostopadle lub réwnole»
gle do przynajmniej jednej granicy dzialki
dzielonej,

d) obsluga komunikacyjna nowowydzielonej
dzialki jest moiliwa tylko bozpoérednio t
wyznaczonychw planie drog publicznych;

5) lokalizacje tylko jednego budynku usiugowe-
go i iednego budynku mieszkalnego na dzial-
Cebudowlanej;

6) moiliwoåC realizacji na jednej dzialce budow.
lanej tylko jednego wolnostojqcego budvnku
o funkcii uzupelniajacei: garaiowego lub go.
spodarczego lub garaiowo•gospodarczego, o
ile nie jest to sprzeczne z przepisami odrqb.
nymi;

Poz. 4980

zasady i warunki ksztaltowania zabudowy:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

i)

ustala sie lokalizacje budynku mieszkalne-
go na dzialce jako wolnostojacego lub
przy granicy dziaiki, lokalizacia budvnku
uslugowego prZy linii rozgraniczajqcej ul.
Granicznej, w miejscu jej poszerzenia two-
rzqcego placyk,

ustala sie realizacje pomieszczeri gospo.
darczych i gara*y iako wbudowanych w
bryle budynku mieszkalnego lub uslugo.
wogo lub jako budynek lokalizowany przy
granicy dzialki, plan dopuszcza dobudo-
wanie tych pomieszczefi do istniejqcego
budynku mieszkalnego,

w przypadku realizacji dobudowy po-
mieszczerh gospodarczych lub garaiu do
budynku mieszkalnego lub uslugowego
nakazuie sie wykonanie dachu Obu bu-
dynkÖw z tego samego materialu i wy-
koriczenia elewacji budynköw takimi sa-
rnvrni materialami w takiei samej kolorv
sty ce,

ustala sie vwsokoåé zabudow,• z wyiqt.
kiem garaiy i budynköw gospodarczych -
maksimum dwie kondygnacje naziemne,
rzedna parteru maksimum 50cm ponad
terenem (przy glöwnvm weiiciu do bu•

nku), calkowita wysokoåé budynku
maksimum 9.0m,

ustala sie wysokoéé garaiy i budynkOw
gospodarczych - 1 kondygnacja naziemna
nie wyiej jednak nil 7.0m,

ustala sie minimalna powierzchnie biolo-
gicznie czynnq na 20% powierzchni dzialki,

ustala Siq maksymalny wskainik inten-
sywnoici zabudowy' - 0.7,

dopuszcza sie projektowanie dachOw bu-
dynköw jako dowolne rozwiqzania archi-
tektoniczno,

kolorystyka dachOw nie wyrOiniaiaca sie
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit,
szary, brazo•vw, zielonv, kolor naturalnej
ceglv, takazuje sie stosowania jaskrawei
kontrastowej kolorvstyki dachOw budyn.
kåw, w szczegålnoéci wszelkich odcieni
kolor6w: niebieski, turkusowy, seledyno-
WY, fiolet, pomarahczowy, iOlty,

zakazuje sic stosowania Okladzin z two.
rzyw sztucznych i powlekanvch paneli me-
talowych jakO materialu wykohczeniowe-
go wszelkich obiektöw majqcych kubature
znaidujacych sie na dzialce, w tym ogro•
dzeö,
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k) kolorystyka elewacji budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumied: jako
silnie rozbielone kolory): w szczegOlnoici:
jasnoszary, jasnobeiovw, jasny *Olty, ja-
sna zielerh i/lub wykohczenie z materialåw
naturalnvch takich jak kamieh, cegla,
drewno, metal, zakazuje sie stosowania
jaskrawych koloröw w plaszczyinie ele-
wacji,

l) dopuszcza sie zastosowanie maksymalnie
trzech röinych rodzajåw materialöw 5)
kohczeniowych 'cian zewnetrznych bu-
dynkOw, ogrodzeth i obiektöw budowla.
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnvch de-
tali architektonicznych,

m) zakazuie sie stosowania w pokryciu da-
chovwm papy czarnej, zakaz nie dotyczy
dachOw plaskich;

8) w zagospodarowaniu wiasnei dzialki lub ze-
spolu dzialek naleiy przewidzieé 2 miejsca
postoiowe/lokal mieszkalny dia samochodöw
w granicach terenu, do ktOrego inwestor po-
siada tytul prawny. Dla usiug naleiy przewi-
dzieé min. dwa miejsca postojowe na kaide
100m' powierzchni uslugowej;

9) lokalizacje przylaczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby byl zapewniony do nich bezpo•
'redni dostep.

46. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem IU ustala sie:

zabudowa1) przeznaczenie podstawowe
uslugowa z zakresu handlu i gastronomii;

2) przeznaczenie uzupelniajqce — lokal miesz-
kalny, inne uslugi nieuciqiliwo wbudowane
w br-yle budynku o funkcji podstawowei; sta-
cje transformatorowe, sieC, obiekty i urzQ-
dzenia infrastruktury dla potrzeb lokalnych;

3) zachowanie istniejacej zabudowy z moiliwo-
icie rozbudowy i przebudowy istniejacych
budynkOw na zasadach okreélonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze•
nia, przebudowy lub rozbudow,' budynköw
istniejacych w dniu wejécia w niniei•
Szegoplanu mieiscowego, dopuszcza sie za-
chowanie istniejacej: powierzchni zabudo-
wanej daialki, wysokoéci i liczby kondygnacji
tych budynköw, rzednej parteru, ksztaltu da.
chu a takie ich usytuowanie na dzialce
(w tym przy granicy dzialki);

4) ustala sie szczegålowe zasady i warunki sca•
lania i podzialu nieruchomoéci:

a) minimalna powierzchnia dzialki budowla-
nei - 2000m',

b)

c)

d)

Poz. 4980

minimalna szerokoié frontu dzialki bu.
dowlanei • 20.0m,

nowe granice podzialu na dzialki budow-
lanej musza bye prostopadle lub rownole-
gle do przynajmniej jednej granicy dzialki
dzielonej,

obsluga komunikacyina nowowydzielonei
dzialki jest moiliwa tylko bezpoérednio z
wyznaczonych w planie drog publicznych;

zasady i warunki ksztattowania zabudowy:

a)

b)

c)

e)

f)

g)

h)

przy lokalizacji zabudowy na dzialce obo-
tachowanie nieprzekraczalnej linii

zabudowy od strony rzeki Malej,

ustala sie realizacje pomieszczerh gospo•
darczych i garaiy jako wbudowanych
w budynku ustugowego lub dobu-
dowanych do tego budynku,

w przypadku dobudowy pomieszczeh go-
spodarczych lub garaiu do budynku o
funkcji podstawowej nakazuje sie wyk0•
nanie dachu Obu budynkåw z tego same.
go materialu i wykoåczenia elewacii
dynköw takimi samymi materialami w ta-
kiei samej kolorystyce,

ustala sie wysokoéé zabudowy —maksy-
malnie dwie kondygnacje naziemne, w
tym poddasze uiytkowe, rzedna parteru
maksvmalnie 50cm ponad terenem (przy
glöwnym wejiciu do budynku), catkowita
wysokoié budynku maksymalnie 10.0m,

ustala sie minimalna powierzchnie biolo-
gicznie czynnq na 55% powierzchni dzialki,

ustala sie maksymalny wskainik inten-
spvnoåci zabudowy • 0,7,

dopuszcza sie proiektowanie dachOw bu-
dynköw jako dowolne rozwiqzania archi-
tektoniczne,

kolorystyka dachåw nie sie
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit,
szary, brazowy, zielony, kolor naturalnej
cegly, zakazuie sie stosowania jaskrawei
kontrastowej kolorystyki dachOw budyn.
kOw, w szczegölnoici wszelkich odcieni
kolorOw: niebieski, turkusouw, seledyno•
WY, fiolet, pomarahczowy,

zakazuie sie stosowania okladzin z two.
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me.
talovwch jako materialu w,'koriczeniowe•
go wszelkich obiektOw maiacvch kubature
znajdujacych sie na dzialce, w tym ogro•
dzeh,
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j) kolorystyka elewacji budvnku powinna 4)
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczegOlnoåci:
jasnoszary, jasnobeiowy, jasny iålty, ia-
sna zieleh i/lub wykoriczonie z materialåw
naturalnych takich jak kami eh, cegla,
drewno, metal, zakazuje sie stosowania
jaskrawych kolorOw w plaszczy*nie ele-
wacji,

k) dopuszcza sie zastosowanie maksymalnie
trzech rOinych rodzaj6w materialÖw
koriczeniowych {Cian zewnetrznych bu.
dynkOw, ogrodzefi i ObiektOw budowla.
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych,

5)
l) zakazuje sie stosowania w pokryciu da.

chowym papy czarnej jak0 warstwy
wnetrznej, wykohczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachÖw plaskich;

6) dla uslug naleiy przewidzieé min. dwa miej-
sca postoiowe na kaide 100m* powierzchni
uslugowej, nie mniej nil 2 miejsca postojo-
we; zasady lokalizowania miejsc postojo-
wych w strefie uzdrowiskowej „A" zgodnie z
przepisami odrebnymi, dotyczacymi uzdro- 6)
Wisk;

7) lokalizacjQ przylqczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-

tak aby byl zapewniony do nich bezpo.
'redni dostep.

S47. Dia terenöw oznaczonych na rysunku
planu symbolami do IUo/LJz/Up do 3Uo/UzJLJp
ustala sie:

zabudowa1) przeznaczenie podstawowe —
uslug oiwiaty, uslugi zdrowia i opieki zdro•
wotnej oraz ustugi publiczne a w terenie
3 LJo/Uz/Up zabudowa pensionatowa;

2) przeznaczenieuzupelniajqce —uslugi z zakre•
su handlu i gastronomii, lokale mieszkalno,
inne us'ugi nieuciailiwe wbudowane w brylq
budynku o funkcji podstawowej; stacje trans,
formatorowe, sieé, obiekty i urzadzenia infra-
struktury dla potrzeb lokalnych;

3) zachowanie istniejqcej zabudowy z moiliwo-
iciq rozbudovv,• i przebudowy istniejacvch
budynkOw na tasadach okreélonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze.
nia, przebudowy lub rozbudowy budynkOw
istnieiqcych w dniu wejécia w iycie niniej•
szego planu miejscowego, dopuszcza sie za-
Chowanie istnieiacej: powierzchni zabudo•
wanei dzialki, wysokoåci i liczby kondygnacii
tych budynköw oraz ksztaitudachu i rzednei
parteru;

poz. 4980

szczegOlowe zasady i warunki scalania i po-
dzialu nieruchomoéci:

a)

b)

c)

d)

minimalna powierzchnia dzialki budowla-
- 4000m2,

minimalna szerokoåé frontu dziaiki bu.
dowlanej - 20.0m,

nowe granice podzialu na dzialki budow-
lanej musza bye prostopad'e lub rOwnole.
gle do przynajmniej jednej granicy dzialki
dzielonei,

obsluga komunikacyjna nowowydzielonei
dzialki jest moiliwa tvlko bezpoirednio z
wyznaczonych w planie drog publicznych:

na terenach znajdujacych sie w granicach
obowiqzuiqcej strew uzdrowiskowej „A" ma-
ja dodatk0W0 zastosowanie ograniczenia
wynikajace z przepisöw odrebnych (ustawa o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych i statut uzdrowiska
Konstancin•Jeziorna), z ktårymi musi bye
zgodna kaida dzialalnoéé inwestycyjna na
dzialce;

zasadv i warunki ksztaltowania zabudowy:

b)

c)

d)

e)

przy lokalizacii zabudowy na dzialce obo-
wiqzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynköw,

ustala sic realizacje pomieszczeh gospo-
darcavch i garaiy iak0 wbudowanych w
bryle, dobudowanych do budvnku glow-
nego lub jako budynki wolnostoiace,

w przypadku dobudowy pomieszczerh go-
spodarczych lub garaiu do budynku o
funkcji podstawowei nakazuie sie wyko.
nanie dachu Obu budynköw z tego same-
go materialu i wykoåczenia elewacji bu-
dynk6w takimi samymi materialami w ta-
kiej samei kolorystyce,

ustala sie wysokoéé zabudowy z
kiem garaiy i budynkåw gospodarczych —
maksvmalnie trzy kondygnacie naziemne,
rzedna parteru maksymalnie 50crn ponad
terenem (przv g'öwnym wejiciu do bu-
dynku), calkowita wysokoié budynku
maksymalnie 14.0m (liczone prZy grow
nym wejåciu do budynku); dopuszcza sie
na miejscowe przekroczenie parametrÖw
wysokoéciowych ze wzglqdu na zastoso.
wane rozwiqzania technologiczne,

ustala sie, wysokoié kalenicy i okapu
dachowego gléwnego budynku na dzialce
musi bye Od wysokoéci kalenicy i
okapu budynku gospodarczego badi ga-
raiu,
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f) ustala sie wysokoåé garaiy i budynk6w
gospodarczych 1 kondygnacja naziemna
nie wyiej jednak nil 7,0m,

g) ustala sie minimalna powierzchnie biolo- 3)
gicznie czynna na 30% powierzchni dzialki,

h) ustala sie maksymalny wskainik inten-
sywnoici zabudowy 0.7,

i) plan dopu Szcza projektowanie dachOw
budynkåw jako dowolne rozwiazania ar•
chitektoniczne,

j) kolorystyka dachåw nie wyrOiniajqca Siq
w kraiobrazie, dozwolone kolory to grant,
szary, brazonry, zielony, kolor naturalnej
cegly, zakazuje sie stosowania jaskrawej 4)
kontrastowej kolorystyki dachÖw budyn.

w szczegOlnoåci wszelkich odcieni
kolorOw: niebieski, turkusowy, seledyno-
wv, fiolet, pomaraöczowy, iÖlty,

k) dopuszczalna kolorystyka elewacii budyn•
ku: jasnoszary, iasnobeiowy i/lub wykofi-
czenie z materialåw naturalnych takich jak
kamiefi, cegla, drewno, metal,

l) zakazuje sie stosowania Okladzin z two-
rzp•v'sztucznvch i powlekanych paneli me.
talowych jako materialu wykoficzeniowe.
go wszelkich ObiektOw majocych kubature
znajdujqcych sie na dzialce, w tym ogro.
dzeh, 5)

m) zakazuje sie stosowania w pokryciu da.
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnetrznei, wykoriczeniowej, zakaz nie do.
tyczy dachOw plaskich;

7) w zagospodarowaniu dzialki lub zespolu
dzialek naleiy przewidzieé miejsca postojowe
dia samochodöw w granicach terenu do ktö-
rego inwestor posiada tytul prawny, naleiy
przewidzieé min. trzy miejsca postojowe na
kaide 100m2 powierzchni uiytkowei, nie
mniej nii 2 miejsca postojowe; dopuszczasie
dia uslug publicznych wyznaczenio miejsc
postojowych w iloici minimum 10 miejsc.
Zasady lokalizowania miejsc postojowych w
strefie uzdrowiskowej „A" zgodnie z przepi-
semi odrebnym, dotyczqcymi uzdrowisk;

8) lokalizacje przylaczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-

tak aby zapewniony do nich bezpo•
iredni dostep.

48. Dla terenåw oznaczonych na rysunku
planu symbolami ILJk, 20k ustala siq:

zebu dowa1) przeznaczenie podstawowe
uslug kultu religijnego;

2) przeznaczenie uzupelniajqce — zabudowa
mieszkaniowa (plebania) towarzyszqca ustu-
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gom kultu religijnego: Stacie transformato•
rowe, sieé, obiekty i urzqdzenia infrastruktury

potrzeb 'Okalnych;

zachowanie istniejqcej zabudowy z moiliwo-
'cia rozbudowy i przebudowy istniejacych
budynköw na zasadach okreélonych w ni-
nieiszym paragrafie; w przypadku odtworzo-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynköw
istniejacych w dniu wejicia w iycie niniei-
szego planu miejscowego, dopuszcza Siq
Chowanie istniejacei: powierzchni zabudo.
wanej dzialki, wysokoåci i liczby kondygnacji
tych budvnkåw oraz ksztaltu dachu i rzqdnej
parteru;

szczegölowe zasady i warunki scalania i po-
dzialu nieruchomoici:

a)

b)

c)

d)

minimalna powierzchnia dzialki budowla-
nei—5000m2,
minimalna szerokoéé frontu dzialki bu-
dowlanej 30,0m,

nowe granice podzialu na dzialki budow-
lanej musza bye prostopadle lub rOwnole-
gle do przynajmniej jednej granicy dzialki
dzielonei,

obsiuga komunikacyina nowowydzielonej
dzialki jest moiliwa tylko bezpoirednio z
vwznaczonych w planie drog publicznych;

zasady i warunki ksztattowania zabudowy:

a)

c)

d)

e)

przy lokalizacii zabudowy na dzialce obo-
wiazuje zachowanie nieprzekraczalnych li.
nii zabudowy dla wszystkich obiektOw ku-
baturowych,

ustala Siq realizacjq pomieszczeh gospo-
darczvch i garaiy jak0 wolnostojqcych,

ustala wysokoié garaiy i budynkOw
gospodarczych - 1 kondygnacja naziemna
nie nn./iej jednak nii 7.0m,

ustala sie wysokoåé zabudow,' z wyiat-
kiem garaiy i budynköw gospodarczych —
maksymalnie dwie kondvgnacie naziem-
ne, rzqdna parteru maksymalnie 50cm
ponad terenem (przy glÖwnym wejiciu do
budynku), calkowita wysokoåC budynku
maksymalnie 12.0m, dopuszcza sie na
mieiscowe przekroczenie parametrOw
sokoiciovwch ze wzgledu na rozwiazania
technologiczne zastosowanych rozwiazaö

tym w szczegOlnoici dzwonnica); pa-
rametry Wysokoiciowe nie dotycza bu-
dynköw koåciolöw,

ustala sie, Ze vwsokoåé kalenicy i okapu
dachowego glöwnego budynku na dzialce
musi wyisza od wysokoåci kalenicy i oka-
pu budynku gospodarczego badi garaiu,
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f) zakazuje sie rozbudowy jak i dobudowy
do budynku koiciola ObiektÖw lub po-
mieszczeö nie zwiazanych bezpoårednio z 8)
uslugami kultu religiinego,

g) ustala sie minimalnq powierzchnie biolo-
gicznie czynnq na 75% powierzchni dzialki,

h) ustala sie maksymalny wskainik inten-
sywnoéci zabudowy • 0,5,

i) dachy budynkéw naleiy proiektowaé dwu
lub wielospadowe o katach röwnych od-
powiadajqcym sobie polaci, zapis nie do-

budynku koécio/a,

j) kolorystyka dachöw nie wyröiniajaca sie
w krajobrazie, dozwolone kolory to grant,
szary, brazowy, zielony, kolor naturalnej
cegly, zakazuie sic stosowania jaskrawej
kontrastowej kolorystyki dachöw budyn-
kåw, w szczegålnoéci wszelkich odcieni
kolor6w: niebieski, turkusowy, seledvno.
WY,fiolet, pomaraåczowy,

k) zakazuje sie stosowania okiadzin z two-
sztucznvch i powlekanvch paneli me.

talowych jako materialu wykoficzeniowe.
go wszelkich ObiektÖWmaiQcych kubaturq
znajdujqcych sie na dzialce, w tym ogro•
dzeh,

l) kolorystyka elewacji budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczegölnoici:
jasnoszary, jasnobeiowy, jasny ja-
sna Zielefi i/lub wykohczenie z materialOw
naturalnych takich jak kamieri, cegla,
drewno, metal, zakazuje sie stosowania
jaskrawych koloröw w plaszczyinie ele-
wacji,

m)dopuszcza sie zastosowanie maksymalnie
trzech rOinych rodtajÖw materialOw
kohczeniowych 'Cian zewnetrznych bu-
dynkéw, ogrodzeh i obiektöw budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnvch do.
tali architektonicznych,

n) zakazuje sie stosowania w pokryciu da-
chown,'rn papy czarnej jako warstwy ze-
wnetrznej, wykohczeniowej, zakaz nie do,
tyczy dachOw plaskich:

6) zachowanie zieleni naturalnei w granicach
strefy oznaczonej na rysunku planu w terenie

7) w zagospodarowaniu wlasnej dzialki lub ze-
spolu dzialek naleiy przewidzieé 1 miejsce
postojowe/lokal mieszkalny dia samochodöw
w granicach terenu, do ktOrego inwestor po-
siada tytul prawny; zasady lokalizowania
miejsc postojowych w strefie uzdrowiskowej
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„A" zgodnie z przepisami odrqbnymi, doty-
czqcymi uzdrowisk;

lokalizacje przylaczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
Wy•m, tak aby byl zapewniony do nich bezpo•
'redni dostep.

49. Dia terenåw oznaczonych na rysunku
planu symbolami do ILJi, 2tJi ustala sie:

1)

2)

3)

5)

przeznaczenie podstawowe — uslugi inne —
uslugi infrastruktury technicznei zaopatrzenia
w wodq, uslugi publiczne;

przeznaczenie uzupelniajace —garaie, ujecie
wody, budynki gospodarcze, Stacie transfor-
matorowe; sieC, Obiekty i urzadzenia infra-
struktury technicznej dla potrzeb lokalnych:

zachowanie istniejacej zabudow,' z moiliwo-
éciQ rozbudowy i przebud0'A.Y istniejacych
budynkOw na zasadach okreålonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynkOw
istniejacych w dniu weiécia w Zycie niniei.
szego planu miejscowego, dopuszcza sie za-
chowanie istnieiqcej: powiorzchni zabudo-
wanej dzialki, wysokoici i liczbv kondygnacii
tych budynkOw oraz ksztaltu dachu i rzednej
parteru;

szczegOlowe zasady i warunki scalania i po-
dzialu nieruchomoéci:

a)

c)

d)

minimalna powierzchnia dzialki budowla.
nej - 1000m',
minimalna szerokoåé frontu dzialki bu•
dowlanej - 20,0m,

nowe granice podzialu na dzialki budow-
lanej muszq bye prostopadle lub rOwnole.
gle do przynajmniej jednej granicy dziatki
dzielonej,

obsluga komunikacyina nowowydzielonej
dzialki jest moiliwa tylko bezpoårednio z
wyznaczonych w planie drog publicznych:

zasady i warunki ksztattowania zabudowy:

a)

b)

c)

przy lokalizacii zabudowy na dzialce obo-
wiqzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynkåw,

ustala sie realizacje pomieszczeh gospo.
darczych i garaiy iako wolnostojacych lub
wbudowanych w bryle budvnku o funkcji
podstawowej,

ustala sie wysokoéé garaiy i budynk6w
gospodarczych 1 kondygnacja naziemna
nie iednak nil 7,0m,
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d) ustala sie wysokoié zabudowy z vvyjqt.
kiern garaiy i budynkéw gospodarczych —
maksymalnie dwie kondygnacje naziem•
ne, rzedna parteru maksimum 50cm po-
nad terenem; calkowita wysokoéé budyn. 6)
ku maksymalnie 12.0m (lictone przy
glåwnym wej'ciu do budynku) dopuszcza
sic na miejscowe przekroczenie parame-
trow wysokoéciowych ze wzgledu na roz•
wiqzania technologiczne zastosowanych
rozwiqzail (w tym wie2e),

e) ustala sic, wyS0k0éé kalenicy i Okapu
dachowego g'öwnego budynku na dzialce
musi bye wyisza od wysokoåci kalenicy i
okapu budynku gospodarczego badi ga- 7)

f) ustala sie minimalna powierzchnie biolo-
gicznie czynna okreila sie na 60% po-
wierzchni dzialki,

g) ustala sie wskainik intensywnoici zabu•
dowy • do 0,6,

h) dachy budynk6w naleiy projektowaé dwu
lub wielospadowe 0 rÖwnych katach Od-
powiadajacym Sobie polaci 0 kacie nachy•
tenia do 400,

i) kolorystyka dachåw nie wyrO*niajqca sie
w kraiobrazie, dozwolone kolory to grafit,
szary, brazowy, zielony, kolor naturalnej
cegly, zakazuje sie stosowania jaskrawej
kontrastowej kolorystyki dachOw budyn.
köw, w szczegblnoéci wszelkich odcieni
kolorOw: niebieski, turkusowy, seledyno-
WY,fiolet, pomarahczowy, iölty,

i) zakazuie sie stosowania okladzin z two.
sztucznych i powlekanvch paneli me.

talowych jako materialu wykoåczeniowe.
go wszelkich obiektåw majqcych kubature
znajdujqcych Siq na dzialce, w tym ogro.
dzeil,

k) kolorystyka elewacji budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczegölnoici:
jasnoszary, iasnobeiowy, jasny ia-
sna zieleh i/lub wykoficzenie z materialåw
naturalnych takich jak kamieh, cegla,
drewno, metal, zakazuje sie stosowania
jaskrawych kolor6w w plaszczyinie ele-
wacji,

l) dopuszcza sie zastosowanie maksymalnie
trzech r&nych rodzajOw materialöw wy-
kohczeniowych écian zewnetrznych bu.
dynkåw, ogrodzefi i ObiektOw budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych,
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m)zakazuje sie stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnqtrznej, wykohczeniowej, zakaz nie do-
tYCZVdachOw plaskich;

w zagospodarowaniu Wlasnei dzialki lub ze-
spolu dzialek naleiy przewidzieC miejsca po-
stoiowo cila wszystkich wykorzystywanych
pojazdöw, liczba ta bye pomnieiszona
o liczbq miejsc postojovwch przewidzianych
w garaiach bad* w czeiciach garaiowwch
budynköw; zasady lokalizowania mieisc po-
stojowych w strefie uzdrowiskowej -A"
zgodnie z prtepisami Odrebnymi, dotyczq-
cymi uzdrowisk;

10kalizacje przylqczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wyrn, tak aby byl zapewniony do nich bezpo•
iredni dostep.

5 50. Dla terenåw oznaczonych na rysunku
planu symbolami do 1Uz do 3LJzustala sie:

1)

2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe zabudowa

us'ug Zdr0Wia i opieki Zdrowotnei;

przeznaczenie uzupelniaiace — zabudowa
pensjonatowa, inne ustugi nieuciQiliwe wbu-
dowane w bryle budynku o funkcji podsta•
wowej, Stacie transformatorowe, sieé, Obiek•
ty i urzQdzenia infrastruktury dia potrzeb lo-
kalnych;

zachowanio istniejqcej zabudowy z moiliwo.
åcia rozbudowy i przebudowy istniejacych
budynköw na zasadach okreilonvch w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtwOrze•
nia, przebudowy lub rozbudov•.n,'budynköw
istniejqcych w dniu wejécia w iycie niniej.
szego planu mieiscowego, dopuszcza sie za-
chowanie istniejacej: powierzchni zabudo•
wanej dzialki, wysokoici i liczby kondygnacii
tvch budynkOW, rzqdnei parteru, ksztaltu da•
chu a takie iCh usytuowanie na dzialce (np.
przy granicy dzialki);

szczegOlowe zasady i warunki scalania i po-
dzialu nieruchomoåci:

a)

b)

c)

d)

minimalna powierzchnia dzialki budowla-
nej—5000m',
minimalna szerokoåé frontu dzialki bu-
dowlanej - 30.0m,

nowe granice podzialu na dzialki budow•
lanej musza bye prostopadle lub röwnole-
gle do przynaimniej jednei granicy dzialki
dzielonej,

obsluga komunikacyina nowowvdzielonei
dzialki jest moiliwa tylko bezpoirednio z
wyznaczonvch w planie drog publicznych;
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5) zasady i warunki ksztaltowania zabudowv.

a) przy lokalizacji zabudowy na dzialce obo-
wiqzuje zachowanie nieprzekraczalnvch li.
nii zabudowy dla wszystkich budynköw;
plan dopuszcza lokalizacje zabudowy przy
granicy dziatki,

b) ustala Siq realizacje pomieszczerh gospo.
darczych i garaiy jako wbudowanych w
bryle budynku o funkcii podstawowej,

c) ustala sie wysokoåé zabudowy —maksy- 6)
malnie trzy kondygnacje naziemne, cal-
kowita wysokoåé budvnku maksymalnie
140m (liczone przy glOwnym wejiciu do
budynku); dopuszcza sie na miejscowe
przekroczenie parametrOw wysokoécio-
wych ze wzgledu na rozwiazania techno- 7)
logiczne zastosowanych rozwiazafi,

d) ustala sie minimalna powierzchniq biolo-
gicznie czynna na 55% powierzchni dzialki
dla terenOw luz i 3LJz oraz 20% po-
wierzchni dzialki dla terenu 21Jz,

e) ustala sie maksymalny wskainik inten-
sywnoéci zabudowy • 0,6,

f) dopuszcza sie projektowanie dachOw bu-
dynkOw jako dowolne rozwiazania archi-
tektoniczne, jednak2e naleiy w pierwszej
kolejnoici rozwaiyé zastosowanie ksztaltu
dachu podobnego jak w budvnkach iui
istniejqcych zlokalizowanych na poszcze.
gOlnych terenach,

g) kolorystyka dachöw nie wyröiniajqca Siq
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit,
szary, brazowy, Zielony, kolor naturalnej
cegly, zakazuje sie stosowania jaskrawej
kontrastowej kolorystyki dachOw budyn-
kåw, w szczeg61noÉci wszelkich odcieni
kolorOw: niebieski, turkusowy, seledyno.

fiolet, pomarahczowy, *Oity,

h) zakazuje sie stosowania okladzin z two.
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materialu wykohczeniowe-
go wszelkich obiektöw majqcych kubaturq
znajdujacych sie na dzialce, w tym ogro-

i) kolorystyka elewacii budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczegölnoåci:
jasnoszary, jasnobeiowy, jasny *Olty, ja-
sna zieleri i/lub v.ykoficzenie t materialåw
natural nych takich jak kamiefi, cegla,
drewno, metal, zakazuje sie stosowania
jaskrawych koloröw w plaszczytnie ele-
wacji,

j)

k)

Poz. 4980

dopuszcza sie zastosowanie maksymalnie
trzech rOinych rodzajöw materialöw wy-
koriczeniowych ician zewnetrznych
dynkOw, ogrodzeri i ObiektOw budowla.
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych do.
tali architektonicznych,

zakazuie Siq stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnqtrznej, wykoriczeniowej, zakaz nie do.
tyczy dachåw plaskich;

w zagospodarowaniu wlasnej dzialki lub ze-
spolu dzialek zasadv lokalizowania miejsc
postojowych w strefie uzdrowiskowej „A"
zgodnie z przepisami odrebnymi, dotyczq-
cymi uzdrowisk;

10kalizacje przylaczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznvch w ogrodzeniu fronto-
wyrn, tak aby byl zapewnionv do nich bezpo-
éredni dostep.

5 51. Dla terenöw oznaczonych na rysunku
planu symbolami IUz/Uo, 2Uz/Uo ustala sie:

1)

2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe zabudowa

uslug zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy
spolecznei i oéwiaty;

przeznaczenie uzupetniaiqce — zabudowa
pensjonatowa, uslugi z zakresu gastronomii,
inne uslugi nieuciQiliwe wbudowane w bryte
budynku o funkcji podstawowei, stacje trans.
formatorowe, sieé, Obiekty i urzqdzenia infra-
struktury cila potrzeb lokalnych;

zachowanie istniejqcej zabudowy z moiliwo•
rozbudowy i przebudowy istnieiqcych

budynköw na zasadach okreélonvch w ni-
niejszym paragrafie,• w przypadku odtworzo-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynkOw
istniejqcych w dniu wejicia w iycie niniej.
szego planu mieiscowego, dopuszcza Siq za-
chowanie istniejacej: powierzchni zabudo.
wanej dtialki, wysokoici i liczbv kondygnacii
tych budynköw oraz ksztaltu dachu i rzednej
parteru;

Szczegölowe zasady i warunki scalania i po-
dzialu nieruchomoici:

a)

b)

c)

d)

minimalna powierzchnia dzialki budowla-
nei - 3000m2,
minimalna szerokoåé frontu dzialki bu•
dowlanei - 30.0m,

nowe granice podzialu na dzialki budow.
lanej bye prostopadle lub r6wnole•
gle do przynajmniej jednej granicy dzialki
dzielonej,

obsiuga komunikacyjna nowowydzielonei
dzialki jest moiliwa tylko bezpoérednio z
wyznaczonych w planie drog publicznych;
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5) zasady i warunki ksztaltowania zabudowy:

a) przy lokalizacji zabudowy na dzialce obo-
wiqzuie zachowanie nieprtekraczalnych li.
nii zabud0Wy• dia wszystkich budynköw,
lokalizacja budvnköw o funkcji podsta-
wowej jak0 wolnostojqcych,

b) ustala sie realizacjq pomieszczefi gospo.
darczych i garaiy jako wbudowanych w
budvnek o funkcji podstawowej lub dobu.
dowanych do budynku o funkcji podsta-

6)wowej ,

c) w przypadku dobudowy pomieszczeh go.
spodarczych lub gara±u do budynku o
funkcii podstawowej nakazuje sie wyko-
nanie dachu Obu budynkOw z tego samo-
go materialu i wykoficzenia elewacji bu-
dynkåw takimi samymi materialami w ta-
kiej samej kolorystyce,

d) ustala sie wysokoéé zabudovw —maksy•
malnie trzy kondygnacje naziemne, cal- 7)kowita wysokoéé budynku maksymalnie
140m,

e) ustala sie minimalna powierzchnie biolo-
gicznie czynna na 85% powierzchni dzialki,

f) ustala sic maksymalny wskainik inten-
sywnoéci zabudowy • 0.4,

g) dopuszcza sie projektowanie dachÖw bu-
dynkåw jako dowolne rozwiazania archi-
tektoniczne,

h) kolorystyka dachöw nie wyrOiniajqca Siq
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit,
szary, brazowy, zielony, kolor naturalnej
cegly, zakazuie sie stosowania jaskrawej
kontrastowej kolorystyki dachOw budyn-
kOw, w szczegOlnoåci wszelkich odcieni
k010rOw: niebieski, turkusowy, seledyno•

fiolet, pomaraöczowy, *Olty,

i) zakazuje sie stosowania okladzin z two-
rzy,•.' sztucznych i powlekanych paneli mo.
talowvch jak0 materialu wykorhczeniowe-
go wszelkich obiektåw majacych kubature
znaidujacych sie na dzialce, w tym ogro.
dzeh,

j) kolorystyka elewacji budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczegölnoici:
jasnoszary, jasnobeiowy, jasny ja-
sna zieleil i/lub wykoriczenie z materialåw
naturalnych takich jak kamieh, cegla,
drewno, metal, zakazuje sie stosowania
jaskrawych koloröw w plaszczyinie ele-
wacji,

k)

l)

Poz 4980

dopuszcza sie zastosowanie maksymalnie
trzech rönych rodzajOw materialOw WY.
kohczeniowych {Cian zewnetrznych bu-
dynkåw, ogrodzeh i Obiektöw budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnvch de-
tali architektonicznych,

zakazuje sie stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnetrznej, wykohczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachéw plaskich;

w zagospodarowaniu wlasnej dzialki lub ze-
spolu dzialek przewidzieC miejsca po•
stojowe dla samochodöw w granicach terenu
do ktOrego inwestor posiada tytul prawny —
trzy mieisca postojowe na kaide I OOm2po-
wierzchni uiytkowej budynku uslugowego.
nie rnniei nii 2 miejsca postojowe; zasadv lo-
kalizowania miejsc postoiovwch w strefie
uzdrowiskowei MA" zgodnie z przepisami od-
rebnvmi, dotyczacymi uzdrowisk;

lokalizacie przylaczeniown,'ch szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby byl zapewnionv do nich bezpo•
åredni dostep.

52. Dla terenåw oznaczonych na rysunku
planu symbolami do ILJz/MNp do 3Uz/MNp
ustala sie:

l)

2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe — zabudowa
uslug zdrowia i opieki zdrowotnej, zabudowa
pensjonatowa;

przeznaczenie uzupelniajqce —uslugi z zakre-
gastronomii, inne uslugi nieuciqiliwe

wbudowane w brylq budynku o funkcii pod-
stawowej; Stacie transformatorowe,
Obiekty i urzadzenia infrastruktury cila po-
trzeb lokalnych;

zachowanie istniejqcei zabudowy z moiliwo.
rozbudosn.w i istniejqcych

budynkåw na zasadach okreilonvch w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworzo-
nia, przebudowy budvnkOW
istniejacych w dniu wejicia w tycie niniej.
Szego planu miejscowego, dopuszcza sie za-
chowanie istnieiacej: powierzchni zabudo-
wanei dzialki, wysokoåci i liczby kondygnacji
tych budynköw oraz ksztaltu dachu i rzednej
parteru;

szczegOlowe zasady i warunki scalania i po-
dzialu nieruchomoéci:

a) minimalna powierzchnia dzialki budowla.
nej—3000m2,

b) minimalna powierzchnia dzialki budowla-
nej pod nowa zabudowe ustug zdrowia i
opiekizdrowotnej—5000rn2,
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c) minimalna szerokoéé frontu dzialki bu-
dowlanej • 30.0m,

d) nowe granice podzialu na dzialki budow
lanej musza bye prostopadle lub rownole.
gle do przynajmniej jednej granicy dzialki
dzielonej,

e) obsluga komunikacyina nowowydzielonej
dzialki jest moiliwa tylko bezpoérednio z
wyznaczonych w planig drog publicznych;

5) zasady i warunki ksztaitowania zabudowy:

a) przy lokalizacii zabudovw na dzialce obo-
wiazuje zachowanie nieprzekraczalnych li.
nii zabudowy dla wszystkich budvnkåw,
dopuszcza sie lokalizacje zabudowy o
funkcji podstawowej przy granicy dzialki,

b) ustala sie realizacie pomieszczerh gospo-
darczych i garaiy jako wbudowanych w
budynek o funkcji podstawowei lub dobu-
dowanych do budynku o funkcji podsta•

c) w przypadku dobudovw pomieszczeh go-
spodarczych lub garaiu do budynku o
funkcji podstawowej nakazuje sie wyko.
nanie dachu Obu budynköw z tego same-
go materialu i wykohczenia elewacii bu. 6)
dynköw takimi samymi materialami w ta-
kiej samej kolorystyce,

d) ustala sie wysokoéé zabudowy o funkcii 7)
podstawowej — maksymalnie trzy kondy•
gnacie naziemne, rzedna parteru maksv
malnie 50cm ponad terenem (przy glow.
nym wejéciu do budynku), calkowita WY•
sokoié budynku maksymalnie 140m (li.
czone przy glåwnym weiéciu do budynku),

e) ustala sie minimalnq powierzchniq biolo-
gicznie czynna na 85% powierzchni dzialki
dla terenOw oznaczonych symbolarni
IUz/MNp, 3Uz/MNp,

f) dla terenu 2UzJMNp nie ustala sie wska*-
nika powierzchni biologicznie czynnej,

g) ustala sie maksymalny wskatnik inten-
sywnoici zabudowy . 0.4,

h) dopuszcza sie projektowanie dachöw bu-
dynköw jako dowolne rozwiazania archi-
tektoniczne,

i) kolorystyka dachöw nie wyrÖiniajaca sie
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit,
szary, brazowy, zielony, kolor naturalnej
cegiy, zakazuje sie stosowania jaskrawej
kontrastowej kolorystyki dach6w budyn.
kOw, w szczegålnoéci wszelkich odcieni
kolorOw: niebieski, turkusowy, seledyno•
WY,fiolet, pomaraöczowy, *Olty,

j)

k)

Poz. 4980

zakazuje sie stosowania Okladzin z two.
sztucznvch i powlekanych paneli me-

talowych iak0 materialu wykonczeniowe•
go wszelkich ObiektOw majocych kubature
znajdujqcych Siq na dziatce, w tym ogro-
dzeå,

kolorystyka elewacji budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczegölno±ci:
iasnoszary, jasnobeiowy, jasny *Oftv, ja-
sna zieleri i/lub Wlkohczenie z materialåw
naturalnych takich jak kamieri, cegla,
drewno, metal, zakazuje Sie stosowania
jaskrawych koloröw w plaszczyinie ele-
wacji,

dopuszcza sie zastosowanie maksymalnie
trzech råinych rodzajÖw materialOw wv.
koriczeniowych 'Cian zewnqtrznych bu.
dynkOw, ogrodzerh i Obiektåw budowla•
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych do.
tali architektonicznych,

m) zakazuje sie stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnei jako warstwy zo-
wnqtrznei, wykohczeniowei, zakaz nie do-
tyczy dachåw plaskich;

zasadv lokalizowania miejsc postojowych w
strefie uzdrowiskowej „A" zgodnie z przepi-
sami Odrqbnymi, dotyczacymi uzdrowisk;

lokalizacie przylqczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby byl zapewniony do nich bezpo-
'redni dostqp,

53. Dla terenOw oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1Uz/Up/U do 2Uz/Up/tJ ustala

1)

2)

3)

przeznaczenie podstawowe — zabudowa
usiug Zdrowia i opieki Zdrowotnei, uslugi pu•
bliczne, oiwiaty oraz inne ustugi nieuciqili-

przeznaczenie uzupelniajqce —parking, Stacie
transformatorowe, sieé, Obiektv i urzqdzenia
infrastruktury cila potrzeb lokalnvch, urzq-
dzenia sportowo•rekreacyine, place zabaw
dia dzieci, ciagi piesze, Obiekty malej archi-
tektury;

rozbudowa i przebudowa istniejacych bu-
dynk6w na zasadach okreélonvch w niniej.
Szym paragrafie; w przypadku odtworzenia,
przebudowy lub rozbudowy budvnkåw ist-
niejacych w dniu wejécia w *ycie niniejszego
planu miejscowego, dopuszcza sie zachowa-
nie istniejqcei: powierzchni zabudowanej
dzialki, wysokoéci i liczby kondygnacii tych
budynkéw oraz ksztaltu dachu i rzednej par.
teru;
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4) szczegölowe zasady i warunki scalania i po-
dzialu nieruchomoéci:

a) minimalna powierzchnia dzialki budowla-
nei — 1000m' dla terenu oznaczonego
symbolem 1Uz/t-Jp/t_J,

b) minimalna powierzchnia dzialki budowla•
nei —10.000m' dla terenu oznaczonego
symbolem 21Jz/tJp/tJ,

c) minimalna szerokoéé frontu dzialki bu-
dowlanej dla terenu oznaczonego symbo-
lem 1UzJUp/U• 20.0m,

d) minimalna szerokoéé frontu dzialki bu.
dowlanej cila terenu oznaczonego symbo-
lem • 100.0m,

e) nowe granice podzialu na dzialki budovw
lanej musza bye prostopadie lub röwnolo-
gle do przynajmniej jednej granicy dzialki
d2ielonej,

f) obsluga komunikacyjna nowowydzielonej
dzialki jest moiliwa tylko bezpoérednio z
wyznaczonych w planie drog publicznych;

5) zasady i warunki ksztaftowania zabudowy:

a) przy lokalizacii zabudowy na dzialce obo-
wi.zuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynköw,
dopuszcza sie lokalizacje budynköw o
funkcji podstawowej przy granicy dzialki,

b) ustala sie realizacje pomieszczerh gospo-
darczych i garaiy wbudowanych w bryle
budvnku o funkcji podstawowei lub jako
budynki wolnostojqce,

c) w przypadku dobudowy pomieszczeh go.
spodarczych lub garaiu do budynku naka.
zuje sie wykonanie dachu Obu budynkOw
z tego samego materialu i wykohczenia
elewacii budynkOw takimi sarnymi mate.
rialami w takiej samej kolorystyce,

d) ustala sie wysokoié zabudowy z wyiat-
kiem garaiy i budynköw gospodarczych-
maksymalnie trzy kondygnacje naziemne,
calkowita wysokoié budynku maksymal-
nie 14.0m,

e) ustala sie wysokoéé budynkéw gospodar-
czych i garaiy -jedna kondygnacja na-
ziemna, calkowita nysokoéC budynku
maksymalnie m (liczone przy glöwnym
wejéciu do budynku),

f) ustala sie minimalnQ powierzchniq biolo-
gicznie czynnq na 55% powierzchni dzialki
dla terenu oznaczonego symbolem

g)

h)

i)

j)

k)

poz. 4980

ustala sie minimalna powierzchnie biolo-
gicznie czynnq na 70% powierzchni dziatki
dla terenu oznaczonego symbolem
2Uz/Up/U, przy zachowaniu minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej 85%
powierzchni dzialki w obrebie gruntu le-
ånego,

ustala sie maksymalny wskainik inten-
sywnoåci • 0.7,

dopuszcza sie proiektowanie dachOw bu-
dynkÖw jako dowolne rozwiazania archi-
tektoniczne,

kolorystyka dachOw nie wyrOiniajqca Siq
w kraiobrazie, dozwolone k010ry to grant,
szary, zielonv, kolor naturalnej
ceglv, zakazuje sie stosowania jaskrawej
kontrastowej kolorystyki dachOw budyn•
kåw, w szczegölnoéci wszelkich odcieni
koloröw: niebieski, turkusowy, seledyno-
WY, fiolet, pomaraåczowy, *Olty,

zakazuje sie stosowania okladzin z two.
sztucznych i powlekanych paneli me-

talowych iako materialu wykoriczeniowe-
go wszelkich obiektöw majqcych kubature
znajdujqcvch sie na dzialce, w tym ogro-
dzeil,

kolorvstyka elewacji budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w szczegölno±ci:
jasnoszary, jasnobeiowy, jasny ja-
sna zieleri i/lub vwkorhczenie z materia16w
naturalnych takich kamieri, cegla.
drewno, metal, zakazuje sie stosowania
jaskrawych kolorOw w plaszczyinie elo-
wacji,

m) dopuszcza zastosowanie maksymalnie

6)

n)

W

trzech rQnych rodzajOw materialOw
koriczeniowych Scian zewnqtrznych bu-
dynkOw, ogrodzerh i Obiektöw budowla•
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych,

zakazuje sie stosowania w pokryciu da•
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnetrznej, wykohczeniowei, zakaz nie do-
tyczy dachåw plaskich;

zagospodarowaniu dzialki lub zespolu
dzialek przewidzieé miejsca postoiowe
dla samochodöw w granicach terenu do ktö-
rego inwestor posiada tytul prawny, naleiy
przewidzied: min. trzy mieisca postoiowe na
kaide I OOm2 powierzchni u*ytkowei, nie
mniej nii 2 miejsca postojowe, dopuszcza sie
dla usiug publicznych wyznaczenie miejsc
postojowych w i10éci minimum 10 mieisc.
Zasady lokalizowania miejsc postojowych w
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strefie uzdrowiskowej „A" zgodnie z przepi-
sami odrebnymi, dotyczacymi uzdrowisk;

7) lokalizacje przylaczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
Wyrn. tak aby byl zapewniony do nich bezpo•
iredni dostep,

54. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem I MW/U ustala

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna inub uslugi z
zakresu handlu i gastronomii;

2) przeznaczenie uzupelniajace — inne usiugi
nieuciQliwe wbudowane w bryle budynku o
funkcji podstawowej; Stacie transformatoro.
we, sieé, obiekty i urzadzenia infrastruktury
dla potrzeb lokalnych;

3) zachowanie istniejqcej zabudowy z moiliwo-
éciQ rozbudowy i przebudowy istniejqcych
budynköw na zasadach okreélonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworzo.
nia, przebudowy lub rozbudowy budynkåw
istniejqcych w dniu wejécia w iycie niniej.
szego planu miejscowego, dopuszcza sic za-
chowanie istniejacej: powierzchni zabudo-
wanej dzialki, vwsokoici i liczby kondygnacii
tych budynköw oraz ksztaltu dachu i rzednej
parteru;

4) szczegölowe zasady i warunki scalania i po-
dzialu nieruchomoéci:

a) minimalna powierzchnia dzialki budowla-
- 2000m',

b) minimalna szerokoéé frontu dzialki bu.
dowlanei • 20.0m,

c) nowe granice podzialu na dzialki budo•.w
lanej musza bye prostopadle lub röwnole.
gle do przynajmniej jednej granicy dzialki
dzielonej,

d) obsluga komunikacyina nowowydzielonej
dzialki jest moiliwa tylko bezpoårednio z
wyznaczonych w planie drog publicznych;

5) zasady i warunki ksztaltowania zabudowy:

a) przy lokalizacii zabudowy na dzialce obo-
wiazuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynkåw,
lokalizacja zabudowy o funkcji podstawo•
wej jako wolnostojaca,

b) ustala sie realizacjq budynk6w gospodar.
czych lub garaiu jako wolnostojaco lub
przy granicy dzialki,

C) w przypadku dobudonn,' pomieszczeh go.
spodarczych lub garaiu do budynku naka•
zuie sie wykonanie dachu Obu budynköw
z tego samego materialu i wykohczonia

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Poz. 4980

elewacji budynkOw takimi sarnyrni mate-
rialami w takiej samej kolorystyce,

ustala sie wysokoéé zabudovw z wyjqt-
kiem garaiy i budynkOw gospodarczych —
maksvmalnie pied: kondygnacii naziem•
nych, rzedna parteru maksvmalnie 50cm
ponad terenem (przy glöwnym weiiciu do
budynku), calkowita wysokosé budynku
maksvmalnie 16.0m,

ustala sie wysokoié garaiy i budvnkOw
gospodarczych - jedna kondygnacia na-
Ziemna, calkowita budynku
maksvmalnie 7.0m (liczone przy glöwnvm
wejéciu do budynku),

ustala sie minimalna powierzchnie biolo-
gicznie czynnq na 55% powierzchni dzialki,

ustala sie maksymalny wskainik inten-
svwnoéci zabudOvw • 1.4,

dopuszcza Sie projektowanie dachåw bu-
dynköw jako dowolne rozwiqzania archi-
tektoniczne,

kolorystvka dachåw nie wyröiniajaca sie
w krajobrazie, dozwolone kolory to grant,
szary, brazowy, zielony, kolor naturalnej
cegly, zakatuje sie stosowania jaskrawej
kontrastowei kOlOryStyki dachÖw budyn-
kow, w szczegOlnoåci wszelkich odcieni
koloröw: niebieski, turkusowy, seledyno-
W•Y,fioløt, pomarahczowy,

zakazuie stosowania oktadzin z two-
sztucznych i powlekanych paneli me.

talowych jako materialu wykohczeniowe-
go wszelkich obiektOw majacych kubature
tnaidujqcych sie na dzialce, w tym ogrO•
dzeh,

kolorystyka elewacji budynku powinna
bye pastelowa (co naleiy rozumieé jako
silnie rozbielone kolory): w SzczegOlnoSci:
jasnoszary, jasnobeiovw, iasny *Olty, ja-
sna zielefi illub wykohczenie z materialöw
naturalnych takich jak kamieh, cegla,
drewno, metal, zakazuie sie stosowania
jaskrawych koloröw w plaszczyinie
wacji,

dopuszcza sie zastosowanie maksymalnie
trzech röinych rodzajåw materialOw wy-
kohczeniowych ician zewnetrznych bu-
dynkOw, ogrodzerh i Obi ektOw budowla•
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnvch de-
tali architektonicznych,

m) zakazuie sie stosowania w pokryciu da-
chouwm papy czarnei jako warstwy ze-
wnqtrznoj, wykohczeniowej, ustalenie to
nie dotyczy dachOw plaskich,•
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6) w zagospodarowaniu wlasnej dzialki lub zo-
spolu dzialek nalety przewidzieé 1 miejsce
postojowe/lokal mieszkalny dla samochodöw
w granicach terenu do ktOrego inwestor po-
siada tytul prawny, przy lokalizacji trzy
miejsca postojowe na kaide 100m po•
wierzchni uiytkowej, nie mniej nii 2 miejsca
postojowe;

7) 10kalizacje przylaczeniowy•ch szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wyrn, tak aby byl zapewniony do nich bezpo.
éredni dostep.

55.1. Dla terenåw oznaczonych na rysunku
planu symbolami od IZP do IIZP ustala sier

1) przeznaczenie podstawowe —tereny publicz-
ne zieleni urzadzonej wraz z obiektami i urza-
dzeniami towarzyszacymi, sieé, obiekty i
urzqdzenia infrastruktury technicanei;

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupelniajQce —
parkingi dla OSOb niepeinosprawnych, urzq•
dzenia sportowo-rekreacyjne, w tym przysta•
nie wodne, wypoiyczalnie sprzetu wodnego,
turystyki niekubaturowej, Obiekty
chitektury, place zabaw dla dzieci, kladki,
mostki dla ruchu pieszo.rowerowego, szalety
miejskie orat budynki zwiazane z obsluga te•
renu parku oraz informacjQ turystvczna a na
terenie IZP dodatkowo uslugi zdrowia Opie.
ki zdrowotnej, turystyki i gastronomii;

3) moiliwoié realizacji w terenach ZP miejsc do
zatrzymywania pojazdOw przywoiqcych oso.
by niepelnosprawne;

4) ochrone istniejqcych wartoåciowych zadrze-
wieh (nawet pojedvnczych drzew), spelniaja.
cych funkcje ekologiczne oraz maksymalne
nasycanie terenåw zieleniq;

5) minimalna powierzchnie biologicznie czynnq:

a) na terenie 2ZP, 3ZP 4ZP, 5ZP, 6ZP, 10ZP -
minimum 90 % powierzchni terenu,

b) na terenie IZP, 7ZP —minimum 70% po-
wierzchni terenu,

c) na terenie 8ZP, 9ZP —minimum 40% po-
Wierzchni terenu,

d) a terenie IIZP — minimum 85% po-
wierzchni terenu:

6) Obsluge komunikacyjnq z przyleglych drog
publicznych;

7) dia terenöw obowiazujq rÖwniei ustalenia
33 ust. 2.
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2. Ponadto dla poszczegölnvch terenOw Zie-
leni urzqdzonoj ustala Siq dodatkowo:

1)

2)

3)

4)

dia terenu IZP — moiliwoié remontu i rozbu.
dOWV, przebudOWy i istniejqcego
budynku pod warunkiem ie:

a)

b)

c)

d)

powierzchnia zabudowy nie bedzie wiqk-
Sza powierzchni terenu,

budynek bqdzie mial maksymalnie trzy
kondygnacje naziemne przy czym trzecia
kondygnacjQ bqdzie stanowié poddasze
uiytkowe,

calkowita wysokoéé budynku nie przekro-
Czy 13.0m,

dach budynku bedzie realizowany iak0
dowolne rozwiqzanie architektoniczne;

na terenie 3ZP istnieje moiliwoié zlokalizo-
wania budynku uslugowego — kwiaciarnia,
pod warunkiem,

a)

b)

c)

d)

e)

f)

powierzchnia zabudowy nie bedzie wick.
Sza 50,0m2,

budynek bedzie mial maksymalnie jedna
kondygnacjq naziemnq,

calkowita wysokoåé budynku nie przekro.
CZY8.0m,

dach budynku bedzie realizowanv iako
dowolne rozwiqzanie architektonicane,

koncepcje rozwiazania bryly budynku na-
leiy uzgodnié z WojewOdzkim Konserwa-
torem ZabytkOW,

budynek bedzie zlokalizowanv w odlegto•
ici od brzegu rz. Malei min. 20.0m:

dla budvnkåw szaletåw mieiskich i budvn-
köw gospodarczych zwiazanych z obstuga te-
renu parku oraz informacia turystyczna usta-
la sie nastepujace zasady i warunki ksztatto•
wania zabudowy:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy nie
bedziewieksza ni2 100m',

b) maksymalna wysokoåé budynku — iedna
kondygnacja naziemna,

c) maksymalna wysokoié budynku 6.0m,

d) dach budynku naloiy realizowaé jako do.
wolne rozwiqzanie architektoniczne;

na terenie 5 ZP ustala sic realizacje wiazdOw
do dzialki 0 nr ew. 46, poloionei w terenie
23 U/MNp/MN, dzialek 0 nr 55, 56, polo,
*onych w terenie 24 U/MNp/MN i dzialek
o nr ew. 66 i 68. poloionych w terenie
12 Uz/MNp,'MN;
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5) na terenie 6ZP naleiy zlokalizowaé jedynie
zielefi niska, niskopienna o maksvmalnej wy-
sokoéci 120 cm;

6) na terenie 1IZP —w Parku Zdrojowym za-
chowuje sie istniejqce tqinie z moiliwoiciq
rozbudowy i przebudowy a takie wznoszenia
podobnych obiektöw budowlanych oraz za-
chowuje sie istniejacy amfiteatr z moiliwo-
{cia rozbudowy i przebudowy.

56. Dia terenöw oznaczonych na rysunku
planu symbolami od IZL do 20ZL ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowo —tereny leine z
dopuszczeniem adaptacji budynk6w rekreacji
indywidualnej;

2) przeznaczenie uzupelniajace — infrastruktura
iniynieryjna linionych;

3) dopuszcza sie remonty istniejqcej zabudowy,
bez moiliwoéci przebudowy oraz rozbudowy;

4) nastepujqce zakazy:

a) zakazuje sic realizacji nowej zabudowy,

b) zakazuje sic przebudowy lub rozbudowy ist-
niejacej zabudovw,

c) zakazuie sie wprowadzania nawierzchni
utwa rdzonych;

S) dolesienia naleiy prowadzié zgodnie z pla-
nem urZQdzania lasu i z planern ochrony par-
ku krajobrazowego —ChPK, w przypadku te-
renöw znajdujqcych Siq w otulinie ChPK;

6) sposöb zagospodarowania:

a) gospodarke leénq prowadzié zgodnie z
planami urzqdzania lasöw,

b) adaptuje sie istniejqce drogi leéne,

c) naleiy stosowaé cila szlakOw pieszych i
rowerowych nawierzchnie gruntowe, wa•
runkowo w miejscach o niekorzystnych
warunkach gruntowo.wodnych dopuszcza
sie nawierzchnie gruntowo.iwirowe lub
drewniane,

d) dopuszcza sie moiliwoéé zagospodaro.
wania drog leénych elementami „malej
architektury" takimi jak schrony przecivw
deszczowe, tablice edukacyine i informa-
cyine, lawki, kosze na {mieci pod warun.
kiem zastosowania drewna jako podsta•
WOWegomaterialu konstrukcyjnego;

57. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1Rzustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe —teren rolniczy,
laki, naturalna;

2) zakazuje sie lokalizowania budynköw i obiek-
tow infrastrukturalnych;

Poz. 4980

3) nakazujo sic maksymalne nasycenia terenu
ZieleniQ.

58. terenOw oznaczonych na rysunku
planu symbolami IZPw, 2ZPw, 3ZPw, 4ZPw
ustala siq:

l)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przeznaczenie podstawowe • tereny Zieleni
urzqdzonej — parku z moiliwoicia lokalizacji
zbiornika wodnego przeciwpowodziowego
lub rekreacyjnego;

na terenach dopuszcza sie lokalizacie:

a) komunikacji pieszei i pieszo•
jezdnej w uzasadnionych przypadkach,

b) elementåw malej architektury tj. lawki.
oiwietlenie,

c) elementöw tymczasowych badi trwalvch
0 funkcji rekreacyjnei w szczegölnoici:
plywajacych przystani. plywajqcych
ogrödköw;

obiokty wymienione w pkt 2 rnoga bye reali-
zowane jako inwestycje celu publicznego tyl-
ko na zasadach okreélonych w przepisach
Odrebnvch z zakresu ochrony 'rodowiska i
praw0 wodne;

zakaz lokalizowania budynkOw;

obowiqzek zachowania istniejqcych walorOw
irodowiska przvrodniczego;

powierzchniq biologicznie czynna na mini-
mum 90%;

lokalizacje zbiornika wodnego o charakterze
przeciwpowodziowym lub rekreacyinym;

dla terenöw obowiqzujq röwniøi ustalenia
S 33 ust. 2.

59. Dla terenOw oznaczonych na rysunku
planu symbolarni IWS, 2WS ustala

1)

2)

3)

4)

przeznaczenie podstawowe — tereny wod
powierzchniowvch årödlQdowych rzeka Je-
ziorka i rzeka Maia;

dopuszczalne przeznaczenie uzupelniajqce —
nasadzenia zieleni, mosty i obiektv budowla.
ne, realizowanych w zakresie, na iaki pozwa-
laja przepisy odrebne — z zakresu ochrony
årodowiska i prawo wodne;

w granicach Parku Zdrojowego urzadzenie
terenöw powinno nawiazvwaé do sposobu
urzqdzenia Parku Zdrojowogo w zakresie uiy-
tych materialåw i charakteru elementOw ma-
lej architektury;

zakaz wznoszenia budynköw.
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60. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem I PG ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe —teren gårniczy;

2) zagospodarowanie i uiytkowanie terenu
zgodnie z przepisami odrebnymi.

61. Dla terenu oznaczonego na rysunku „KDL" - lokalna,
planu symbolem IW ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe —teren urzadzeå
infrastruktury technicznej —ujecia wody;

2) zagospodarowanie i uiytkowanie terenu
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdzial 4
Przepisy szczegOIowe w zakresie komunikacji

62.1. Ustala Siq nastepujace zasady adapta-
cji, rozbudown,' i budowy systeméw komunika.

-31932-

l)

2)

pot. 4980

system drOg/ulic ogOlnodostepnych, Obsiu•
gujqcych komunikacyinie obszar planu, w
sklad ktårych wchodza drogi podzielone ze
wzglqdÖw funkcionalnych i technicznvch na
klasy:

„KDZ" —zbiorcza,

„KDD" —doiazdowa,

„KDP" tereny ciag6w pioszo-jezdnych;

dia ciagåw pieszo-jezdnych oznaczonych na
rysunku planu symbolami Od IKDP do 6KDP
przeznaczenie terenu pod ciag pieszo•iezdnv
o sterokoici w liniach rozgraniczajqcych min.
5.0m;

2. teren6w, 0 ktOrych mowa w ust. l,

cyjnych w obszarze planu:
ustala sie lokalizacie urzadzeö infra-
struktury technicznej, elementöw malej architek.
tury i Zieleni, jak0 przeznaczenie uzupe'niaiace.

Symbol
drogi
IKDZ

2KDZ

3KDZ

4KDZ

5KDZ

IKDL

2KDL

3KDL

4KDL

1KDD

2KDD

3KDD

4KDD

Klasa ulicy /
Natwa ulicy

Z— istniejqca ul. Pilsudskiego

Z —istniejqce ul, Prusa

Z —istniejaca ul. Chylicka

Z —istniejqca u . Dluqa

Z —istniejqca u .Warecka

L —istniejqca u'. Chylicka

ObieskiegoL —istniejqca u .

ieiqca u'. Gasiorowskiego

L —istnieiqca u'. Potulickich

D —istniejaca 01.Dootymy

D —istniejqco u'. Makuszy skiego

D —istniejqca u'. Ujojskiego

D —istniejaca ul.

Szerokoié w liniach
rozgraniczaiacych

tgodnie z O'sunkiem planu ze wzgledu
na ustanowione strew ochror-r,' konser•
watorskiej, 0 ktårych mowa w 23.1,
pkt 1

min. 12 m zgodnie z rysunkiem planu ze
wzqIQdu na ustanowiono Stroh' ochrorw
konserwatorskiei. o ktårych mowa w
23.1, pkt 1

zgodnie z rysunkiem planu, plan ustala
tylk0 poludniowo•zachodnia linie roz•
granicrajoca droqi
zgodnie rysunkiem planu ze wzglcdu
na ustanowione Strefy ochrony konser•
watorskioj, o ktörych mowa w 23.1,
pkt 1:

zgodnie t rtsunkiem planu wzgledu
no ustanowione strefy ochrony konser•
watorskiej, 0 ktÖrych mowa w 23.1,
pkt I

Minimalnv przekröi
po przeczny

I / 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa,•

I / 2 —jednoiezdniowa,
dwupasowa;
I / 2 —jednojeadniowa.
dwupasowa;
1 / 2 —jednojezdniowa,
dwupasowa;
1 / 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa:

1 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa;
I 2 —iednojezdniowa,
dwupasowa;

I 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa

I / 2 —iednoietdniowa,
dwupasowa;
1 2 —jednoietdniowa,
dwupasowa;

1 2 —iednoiezdniowa.
dwupasowa:

I / 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa:
1 2 —jednoiezdniowa,
dwupasowa;
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Stn eiqca ul. Moniuszki

D —istniejaca ul. Kazimierzomka

- 31933 -

5KDD

6KDD

7KDD

8 KDD

9 KDD

11 KDD

12KDD

13KDD

14KDD

15KDD

16KDD

17KDD

18KDD

19KDD

20KDD

21KDD

22KDD

24KDD

25KDD

26KDD

27KDD

28KDD

29 KDD

30 KDD

31KDD

32KDD

33KDO

. ZielnaD —istnieiqca u

D —istnieiqca ul. Wschodnia

D —istnieiqca ul. Ceglana

D —istnieiqca ul. Spokojna

D —istnieiqca Cedrowa

D —istniejqca Rvcerska

WoiewOdzkaD —istniejqca ul.

D —istniejqca u'. rod kowa

D —istnieiqca u'. Koicielna

D —istniejqca u'. Slomczyåska

D —istniejqca Niocala

D —istniejqca 01.Graniczna

D —istniejqca u'. Mostowa

D —istniejaca u'. ostowa

D —istniejqca u'.

D —istniejqca u'. przebieg

— stniejqca u'.

D —istnieiqca u'. Sulkowskiego

D —istniejaca u'. Oborska

D—istniejaca u . Jaiminowa

SzpitalnaO —istniejqca

D—istniejqca ul. Krastewskiego

D—istniejqca ul.

D— istniejqca ul. Jaworowska

D—istniej.ca ul, Wierzejewskiego

, SkargiD —istniejqca u

, WrzosowaD —istni
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/ 2 —jednojetdniowa.
dwupasowa:
I / 2 —iednojezdniowa,
dwupasowa;
I / 2 —jednojezdniowa,
dwupasowa;
1 12 —jednojezdniowa,
dwu ;

1 12 —iednoiezdniowa,
dwupasowa;
12 —iednoiezdniowa,

dwupasowa;
12 —jodnojozdniowa,

dwupasowa:

1 12 —jednoiezdniowa,
dwupasowa:
I 2 —jednoiezdniowa,
dwupasowa;
1 2 —jednoiezdniowa.
dwupasowa;
1 2 —iednoiezdniowa.
dwupasowa;
I 2 —iednoietdniowa,
dwupasowa:

I 2 —jednojezdniowa,
dwupasowa;
I 2 —jednoiezdniowa,
dwupasowa:
I 2 —jednoiezdniowa,
dwupasowa;
I 2 —jednoiezdniowa.
dwupasowa;
I 2 —jednojezdniowa,
dwupasowa;
1 2 —iednoiezdniowo.
dwupasowa;
I \ 2 —iednoioadniowa,
dwupasowa:
1 2 - jednoiezdniowa.
dwupasowa:
I 2 —iednoiezdniowa.
dwupasowa;
1 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa;

1 / 2 —jednoiezdniowa,
dwupasowa:

I / 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa:
I / 2 —iednoiezdniowa.
dwupasowa:
I / 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowo;
1 / 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa:
I / 2 —iednojezdniowa,
dwupasowa:
1 / 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa;
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D —istniejqca u'. Uzdrowiskowa

stnieiqca u'. Przyrzecze

34KDD

35KDD

36KDD

37KDD

38KDD

39KDD

40KDD

41KDD

42KDD

43KDD

44KDD

45KDD

46KDD

47KDD

49KDD

50KDD

51 KDD

52KDD

53KDD

ewskiegoD —istniejqca 01.

D —istniejqca ul. Czarneckiego

D —istnieiqca ul. Chodkiewicza

D —istnieiqca Wagrodzka

D —istnieiaca u'. twickieqo

D —istnieiaca ul. Micki cza

D —istniejaca ul. Mate

D —istnieiqca u'. Sienkiewicza

D —istniejqca u'. rödlana

D —istniejqca u'. romskiego

D —istniejqca ul. Strumykowa

D — stnieiqca u'. Stefana Batorego

D —istnieiqca u'. Jagiellofiska

D —istniejqca u'. Piasta

D —istniejqca u'. Jasiowa

D —istniejqca u'. Elektryczna

D—istniejaca ul. Przyrzecze

D —istniejqca u'. Przyrzecze

— 31934 -

min,IO m, zgodnie z rysunkiem planu

zgodnie z rysunkiem planu ze wtgledu
na ustanowione strew ochrony konser•
watorskiei, o ktÖrych mowa w 5 23.1,
pkt 1

10m p an wyznacza t po udniowo•
wschodniq rozgraniczaiqca dogi
zmienna, zgodnie z rysunkiem planu

10m

10m
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I / 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa;
1 / 2 —jednojezdniowa.
dwupasowa;
1 12 —iednoiezdniowa,
dwupasowa;
1 12 —jednojezdniowa,
dwupasowa:

I / 2 —jednojezdniowa,
dwupasowa.•
I 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa:
I 2 —jednojezdniowa,
dwupasowa;
I 2 —jednojezdniowa.
dwupasowa;
1 2 —iednoietdniowa.
dwupasowa;
I 2 —iednoiozdniowa,
dwupasowa:
I / 2 —jednoiezdniowa,
dwupasowa;

I 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa;
1 2 —jednoiezdniowa,
dwupasowa;
1 2 —iednoietdniowa,
dwupasowa;

I 2 —jednoiezdniowa,
dwupasowa;
I 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa:
I 2 —iednoiezdniowa,
dwupasowa;
I 2 —jednojezdniowa.
dwupasowa;
1 2 —jednoiezdniowa,
dwupasowa:
I \ 2 —iednoiezdniowa.
dwupasowa;

3. Na terenach drog a takie ciagåw pieszo-
jezdnych, ustala sie nastqpujqce zasady Zago-
spodarowania wynikajace z potrzeb jednorod-
nego ksztaltowania przestrzeni wykorzystywa•
nych publicznie:

1) zagospodarowanie terenu i ksztaltowanie
nawierzchni ulic i chOdnik6w w sposöb
umoiliwiajacy bezkolizyjne korzystanie Oso-
bom niepelnosprawnym ruchowo;

2) moiliwoéé lokalizacii poza jezdniq:

a) obiektåw malei architektury (lawki, slupy
ogloszeniowe, reklamy tylko na slupach
ogloszeniowych),

b) zieleni urzqdzonej,

c)

d)

przystanköw kornunikacji zbiorowej,

urzadzer'l zwiqzanych z utrzymaniem i eks-
ploatacja dråg,

urzadzeå i sieci infrastruktury technicznei:

3) dopuszcza sie lokalizacje poza pasem jezd•
nym obiektOw i urzqdzeh, o kt6rych mowa w
pkt 2 pod warunkiem nienaruszania
gah OkreélOrWChw Odrebnych przepisach d0•
tyczacych drog publicznych, a takie uzyska•
nia zgody zarzadcy drogi.

4. D'a calego obszaru opracowania, ze
wzgledu na brak moiliwoéci zwiekszenia mieisc
parkingovwch, plan ustala koniecznoéé wpro-
wadzenia zorganizowanej komunikacji uzdrowi-
skowej powiazanej z centrum miasta.
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Rozdzial 5

Przepisy szczegölowe
w zakresie wyposaienia

w infrastrukture technicznq

5 63.1. Ustala sie zaopatrzenie terenOw w
media techniczne poprzez istniejacy, rozbudo•

i projektowany system uzbrojenia, na
warunkach okreélonych poprzez wiaéciwego dla
danej sieci (systemu) zarzqdce.

2. Zachowanie w liniach rozgraniczajqcych
ulic, istniejacych urzQdzeh nadziemnych i pod.
ziemnych uzbrojenia terenu, z moiliwoicia ich
rozbudown,• i przebudowy ze wzgledu na Stan
techniczny lub na kolizie.

3. Lokalizacja proiektowanych urzqdzer'l
niowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia
terenåw, z wyjQtkiem przylqczy dla budynkåw i
posesji, w liniach rozgraniczajqcych ulic, bad* na
innych terenach, z zachowaniem przepis6w od•
rebnych w zakresie ich lokalizacji i wzajemnych
odlegloéci.

4. Dopuszcza sie lokalizowanie obiektöw in-
frastruktury technicznej takich jak: Stacie trans-
formatorowe, podziemne przepompownie écie•
köw czy kontenerowe stacje telekomunikacyjne i
inne na podstawie opracowari technicznych, na
calym obszarze Obietym planem, Na terenach,
na ktårych zlokalizowane sa Obiekty objete
ochrona konserwatorskQ przed wydaniem decv
Zii administracyjnej wvmagane uzyskanie zgodv
Woiewödzkiego Konserwatora ZabytkOw (w
terenach dla ktOrych obowiqzek uzgadniania
wynika z ustaleri planu).

5. Przylaczeniowe szafki gazowe i energe-
tyczne nalety lokalizowaé w ogrodzeniu zlokali-
zowanym z przestrzeniq drög/ulic zapewniajqc
do nich bezpoéredni dostep.

64.W zakresie zaopatrzenia w wodQ ustala
sie:

1) zaopatrzenie z istniejqcej i rozbudowywanej
miejskiej sieci wodociagowej;

2) przy rozbudowie sieci wodociqgowej naleiy
uwzglednié wymogi dotyczace przepis6w
ppoi. zaopatrzenia w wode, lokalizacji na-
ziemnych hydrantöw oraz przygotowanio
awaryinych ujqé wody do wykorzystania w
sytuacjach szczegölnych;

3) budowe przewodåw wodociqgowych w li.
niach rozgraniczajacych ulic, ciagåw pieszo.
jezdnych lub pieszych; dopuszcza sie prze•
bieg sieci przez dzialki prywatnych wlaåcicieli
pod warunkiem uzyskania zgody ich wlaéci-
cieli przy zapewnieniu warunkÖw do eksplo•
atacji sieci poprzez odpowiednie regulacje
prawne;

-31935-

4)

5)

6)

7)

8)

Poz. 4980

moiliwoåé przebudowy istnieiacej sieci wo-
dociagowej kolidujqcej z istniejqcyrn lub pro.
jektowanym zagospodarowaniem lub ze
wzglqdu na Zly Stan techniczny;

istniejQcej na dzieh weiécia w zabu•
dowy, do czasu, realizacji sieci wodociqgowej
plan dopuszcza korzystanie z istniejqcych

indywidualnych;

dla nowych inwestycji, realizowanvch po
wejåciu w ivcie planu, wynagane jest pod'.-
czenie budynkOw do sieci wodociqgowei;

do celöw utrzymania zieleni na terenie Parku
Zdrojowego na terenie parköw (ZP i ZPw)
ustala sic dodatkowo pobOr wody z rzeki Ma-
lei i rzeki Jeziorki na warunkach ustalonych z
zarzadca tych wÖd;

dopuszcza sie budowe i utrzymanie indyvvi-
dualnych i lokalnych ujqé wody przeznaczo-
nych do ce16w awaryinych i specialnych (w
tym ppoi.) na warunkach okreélonych w
przepisach odrebnych.

65. W zakresie odprowadzenia éciekOw sa-
nitarnych ustala sie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

odprowadzanie åciekåw bytowo —gospodar•
czych (komunalnych) do istniejqcej i proiek-
towanej miejskiej sieci kanalizacji;

obowiqzek podlaczenia wszystkich budynkOw
do sieci kanalizacyjnej po jej realizacji;

zakaz wprowadzania nieczyszczonych icie-
bytowych do wod powierzchniowych

lub do gruntu orat utrzymywania otwartych
kana16w z tymi Sciekami;

moiliwoåé przebudowy istniejacei sieci kana-
lizacyinej koliduiqcej z istniejacym lub proiek•
towanym zagospodarowaniem oraz ze
wzgledu na zly stan techniczny;

budowe kanalöw sanitarnych w liniach roz-
graniczajqcych ulic;

dopuszcza Siq przebieg kana16w sanitarnych
przez dzialki prywatnvch w'aécicieli pod wa-
runkiem uzyskania zgody ich wlaécicieli i za-
pewnienia zarzQdcy sieci dostepu do studzie-
nek kanalizacyjnych i moiliwoéci prowadze-
nia czynnoéci eksploatacyjnych poprzez od-
powiednie regulacje prawne:

istnieiacej na dziefi weiécia w zabu•
do•v'.y, do czasu budowy kanalizacii zbiorczei,
dopuszcza sie korzystanie z istnieiacei kanali•
zacji indywidualnej i gromadzenie icieköw w
Szczelnych Zbiornikach pod
warunkiem zapewnienia (udokumentowania)
wmozu nieczystoéci taborem asenizacyj-
nym,•
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8) dla nowych inwestycji, realizowanych po
wejéciu w *ycie planu, vwmagane jest podia.
czenie budynkåw do sieci kanalizacji sanitar- 4)
nej,

66.1. W zakresie odprowadzenia wod opa-
dowych i roztopowych ustala sie, odbiorni.
kiem wod opadowych i roztopowych z terenåw 5)objetych planem jest rzeka Jeziorka oraz rzeka
Mala; odprowadzenie wod opadowych i rozto-
powych do rzeki Malei bQdzie moiliwe tylko za
poérednictwem zbiornikOw retencyjnych. 6)

2. Dla odprowadzenia wåd opadowych i roz-
topowych dopuszcza sie system mieszany pole.
gajacy no:

1) budowie kanalizacji deszczowei lub zastoso•
wanie studni chlonnych dla odwodnienia
ukladu komunikacyjnego przy zastosowaniu 7)urzqdzeil do podczyszczenia tychie wod przy
wylotach kanaléw do odbiorniköw;

2) w terenach zabudowy uslugowej odwodnie-
nie powierzchniowe i odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych na teren wlasnej
dzialki z zastosowaniem studzienek chlon-

8)nych lub tworzenie sztucznych oczek wod-
nych,•

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej od-
wodnienie powierzchniowe i odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych na terenie
Wlasnej dzialki.

3. Odprowadzanie do odbiornika Wåd opa•
dowych i roztopowych pochodzqcych z utwar. 1)
dzonych powierzchni komunikacyjnych i parkin-
gow (o wiecej 5 stanowisk) po podczyszcze•
niu do gruntu lub do studni chlonnych.

2)a. Wody opadowe i roztopowe z innych po-
wierzchni nii powierzchnie, o ktörych mowa w
ust. 2 i 3 moga bye wprowadzane do gruntu boz
oczyszczenia.

67. W zakresie zasilania w energiq elek.
trycznq ustala siq: 3)
1) zasilanie z istniejqcei sieci 'redniego napiecia

(15kV) i niskiego napiecia (O,4/023kV); bezpo-
{redni dosyl energii elektrycznej do odbior-
cow poprzez przylqcza elektroenergetyczne
niskiego napiecia;

2) budowq, przebudowe i remonty sieci oraz
budowe u rzqdzeh elektroenergetvcznych
prowadzona w uzgodnieniu z w'aiciwym Za- 4)
kladem Energetycznym;

3) budowq liniovwch odcink6w sieci 'redniego i
niskiego napiecia w liniach rozgraniczajqcych
ulic po oddzielnych trasach, plan dopuszcza
przebieg sieci napowietrznej poza liniami

Poz 4980

rozgraniczaiacymi ulic (ze wzgledu na zawe-
lenie parametrOw ulic);

lokalizowanie nowych stacji transformatoro.
wych wnetrzowych poza liniami rozgranicza-

ulic, na wydzielonych dzialkach, z
bezpoérednim dojazdem od drogi publicznej;

plan dopuszcza lokalizowanie stacji trans-
formatorowych slupowych 15/0,4kV w liniach
rozgraniczaiacych ulic;

przylaczenie Obiektåw do sieci elektroenerge•
tycznej poprzez budowe sieci i urzadzeil elek-
troenergetycznych prowadzona w oparciu o
warunki przylaczenia i umowy przylaczenio-
we zawierane przez wlaéciwv Zaklad Energe-
tyczny z podmiotami ubiegaiqcymi sie 0 przy•
Iaczenie do sieci;

przebudowa sieci elektroenergetyeznej koli-
dujqcej z proiektowanym zagospodarowa-
niem przestrzennvm i ukladem komunikawi•
nym moie bye zrealizowana w uzgodnieniu i
na warunkach okreélonych przez zarzadzajq-
Cego sieciq wedlug przepisOw Odrebnych;

w granicach Stref ochrony konserwatorskiei 0
ktÖrych mowa w 23 ust. 1 pkt 1 ustala sie
obowiqzek uzgodnienia, przed wydaniem po-
zwolenia na budowe, projektu sieci napo•
wietrznej z WojewOdzkim Konserwatorem

68. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala

zaopatrzenie w gaz przewodowy z istniejacei
i rozbudovvywanej sieci gazowei iredniego
ciinienia;

rozbudowe i przebudowe sieci gazowei na
warunkach okreélonych przez przedsiebior.
stwo gazownicze, zgodnie z warunkami tech-
nicznymi jakim powinny odpowiadaC sieci
gazowe, zgodnie z aktualnie obowiqzujqcyrni
przepisami;

na terenach zabudowy mieszkaniowei iedno•
rodzinnei i pensionatowei Iokalizacje szafek
gazowvch w linii ogrodzeh (otwieranvch na
zewnqtrz od strony ulicy), w pozostalych
przypadkach w miejscu uzgodnionym z za-
rtadzajacym siecia gazowa. Linia ogrodzenia
winna przebiegaé w odlegloici min. 0.5 m od
gazociqgu,•

dostawa gazu Ziemnego nowych odbior•
cow bedzie moiliwa, o ile zostanq spelnione
kryteria ekonomiczne dla dostav•cv gazu oraz
zostana zawarte odpowiednie porozumienia
porniqdzy dostawca i odbiorco;
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5) podczas prowadzenia prac modernizacvinych
drog naleiy zabezpieczyé istniejace gazociegi
przed uszkodzeniem przoz ciqiki sprzqt bu-
dowlany i samochody;

6) gazociQgi, ktÖre w wyniku modernizacji ulic
znalazlyby sie pod jezdniQ, naleiy przenieåé
w pas drogowy poza jedniQ na koszt inwesto.
ra budowy;

7) dla urzadzeh liniowych uzbrojenia przebiega.
jacych przez teren dzialek budowlanych usta-
la sie koniecznoid: zapewnienia dostqpu w
lu wykonania bieiqcych napraw i konserwa•
cji.

69. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala
sie zaopatrzenie w cieplo z lokalnych irOdeI cie.
pla z obowiqzkiem stosowania technologii i pa-
liw ekologicznych (np. takich iak: gaz, olej nisko.
siarkowy, energia elektryczna, pompy cieplne
lub odnawialne irödla energii —wiatrowe, wod-
ne lub sloneczne) tj. zapewniajqce wysoki sto-
pieri czystoéci emisji.

5 70.1. W zakresie telekomunikacii ustala sie:

1) przylaczenie do sieci telefonicznei bedzie
realizowane z istniejqcej i projektowanej sieci
w liniach rozgraniczajqcych ulic;

2) bezpoirednie przylaczenie do sieci bedzie
realizowane za poérednictwem przylaczy na
warunkach okreilonych przez operatora tele.
komunikacyjnego.

Poz. 4980

2. Plan dopuszcza przebieg istniejacych kabli
telekomunikacyjnych doziernnvch i linii telefo-
nicznych napowietrznych, liniami rozgrani-
czaiqcymi

3. W granicach Stref ochronv konserwator-
skiej o ktOrych mowa w 23 ust. 1 pkt 1 ustala
Siq obowiqzek uzgodnienia, przed wydaniem
pozwolenia na budowe, projektu sieci napo-
wietrznej Z WojewOdzkim Konserwatorem Za-
bytk6w,

5 71, W zakresie usuwania nieczystoici sta-
lych ustala sie selekcie i gromadzenie Odpadåw i
nieczystoéci stalych w wyznaczonych na dzial.
kach lub zespofach dzialek urzadzeniach przv•
stosowanych do ich gromadzenia oraz ich od-
bior i usuwanie zgodnie z systemem oczyszcza-
nia przyjetvm przez gmine.

Rozdzial 6
Ustalenia przejiciowe i koåcowe

72. Wartoié stawki procentowei, powstalei
na skutek uchwalenia niniejszego planu sluiacej
naliczaniu oplaty zwiazanei ze wzrostem warto-
{ci nieruchomoéci ustala sie na 20%.

5 73. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza
Siq Burmistrzowi Gminy Konstancin —Jeziorna.

74, Uchwala wchodzi w *ycie po uplvwie
30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedo•
vvym Wojewödztwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej Konstancin Jeziorna:
Andrzej WSki
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Zalocznik nr 2
do uchwaly nr 95NL'11t2011

Radv Miejskiej Konstancin•Jeziorna
z dnia 14 czerwca 201 Ir.

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyloionego do publicznego wglqdu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strew „A" uzdrowiska

i terenOw przyleglych —etap I
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Przewodniczacy Radv Mieiskiei:
Andrzej Cie"awski
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Zalqcznik nr 3
do uchwaly nr 95/V1,'11/2011

Rady Miejskiej Konstancinaeziorna
z dnia 14 czerwca 201 Ir.

Rozstrzygniqcieo sposobie realizacji, zapisanychw planie, inwestycii z zakresu infrastruktury
technicznej, ktOre naleia do zadah wlasnvch gminy oraz zasadach ich finansowania,

zgodnie z przepisami o finansach publicznvch
RadaMiejska Konstancin-Jeziorna rozstrzyga,co nastepuie:

00 p

Przewodniczacy Rady Mieiskiej:
Andrzej Cie4awski


