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Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*) Nadpłatć otrzymanej dotacji w wysokoċci ………………….…  

(słownie złotych …………………………………………………………………………………………………………..) 

zobowiązujć sić zwrócić w terminie do dnia 20 ………………………..….. r. 
(wpisać miesiąc/rok nastćpujący po miesiącu/roku, za który sporządzone zostało sprawozdanie) 

na rachunek bankowy Urzćdu Gminy Zbuczyn ………………………………………………………………………. 

**) Proszć o wyrównanie naleďnej dotacji w wysokoċci ………………….. 

(słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………. 
(wpisać miesiąc/rok nastćpujący po miesiącu/roku, za który sporządzone zostało sprawozdanie) 

na rachunek bankowy …………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………. 
(podpis i pieczćć dyrektora 

 
 
 
Uwagi: 
*) Wypełnić, gdy wysokoċć dotacji otrzymanej jest wićksza od naleďnej 
**) Wypełnić, gdy wysokoċć dotacji otrzymanej jest mniejsza od naleďnej 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn: 

Sławomir Górka 
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4 89 

UCHWAŁA Nr LV/416/2010 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH 

z dnia 4 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 
2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 
6, poz. 41, Nr 141, poz. 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, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 
149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 
871), w celu wykonania uchwały nr XXI/143/2004 
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 
2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego: „Sierakowska”, zmienionej uchwałą 
nr XXV/165/2004 Rady Miejskiej w Łomiankach z 
dnia 9 listopada 2004r., po stwierdzeniu zgod-
noċci z ustaleniami studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Łomianki, zatwierdzonym 
uchwałą nr XLIII/293/2006 Rady Miejskiej w Ło-
miankach z dnia 11 lipca 2006r., uchwala sić, co 
nastćpuje: 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 13 – 2475 – Poz. 489 
 

Dział I 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 1 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego „Sierakowska”, zwany 
dalej planem. 

§ 2. Granice obszaru planu, o których mowa 
w ust. 1 pokazano na rysunku planu sporządzo-
nym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Integralnymi czćċciami planu są: 

1) tekst uchwały - zwany dalej tekstem planu; 

2) czćċć graficzna, na którą składa sić rysunek 
planu, wykonany na wtórniku mapy zasadni-
czej w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 
do uchwały; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag do projektu planu, 
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Plan zawiera ustalenia merytoryczne do-
tyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

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

5) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskačników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskačniki intensywnoċci zabudowy oraz 
procentowe wskačniki terenów biologicznie 
czynnych; 

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów podlegających przepisom odrćbnym; 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoċci objćtych planem; 

9) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu, w tym zakazu zabudowy; 

10) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

11) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów; 

12) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych nalicza sić opłatć związaną ze wzro-
stem wartoċci nieruchomoċci. 

§ 5.1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 

1) uchwale - naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wynika 
inaczej; 

2) rysunku planu - naleďy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapach w skali 1:1000 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3) obszarze planu - naleďy przez to rozumieć 
obszar objćty planem w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

4) terenie - naleďy przez to rozumieć fragment 
obszaru planu o okreċlonym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania, wydzielony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem; 

5) działce budowlanej - naleďy przez to rozu-
mieć „działkć budowlaną”, o której mowa 
w art. 2, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

6) przeznaczeniu terenu lub obiektu - naleďy 
przez to rozumieć kategorie przeznaczenia 
terenu, w tym mieszczące sić w danym 
przeznaczeniu funkcje obiektu, które są do-
puszczone na danym terenie lub w obiekcie; 
w planie okreċla sić przeznaczenie podsta-
wowe i przeznaczenie uzupełniające; 

7) przeznaczeniu podstawowym - naleďy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznacze-
nie przewaďające na danej działce budow-
lanej; przy czym powierzchnia terenu zajć-
tego pod funkcje przeznaczenia podstawo-
wego nie moďe być mniejsza niď 60% po-
wierzchni działki budowlanej; 

8) przeznaczeniu uzupełniającym - naleďy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niď 
podstawowe, dopuszczone na warunkach 
okreċlonych planem, przy czym powierzch-
nia terenu zajćtego pod funkcje przeznacze-
nia uzupełniającego nie moďe być wićksza 
niď 40% powierzchni działki budowlanej, 
chyba ďe ustalenia planu stanowią inaczej; 
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9) funkcji towarzyszącej przeznaczeniu pod-

stawowemu - naleďy przez to rozumieć 
funkcje inne niď okreċlone dla przeznaczenia 
podstawowego, dopuszczone na warunkach 
okreċlonych planem, przy czym powierzch-
nia uďytkowa obiektów o przeznaczeniu do-
puszczalnym nie moďe być wićksza niď 30% 
powierzchni uďytkowej wszystkich obiektów 
na działce budowlanej; 

10) powierzchni netto - naleďy przez to rozu-
mieć powierzchnić pomieszczeĉ mierzoną 
na poziomie podłogi w ċwietle wykoĉczo-
nych ċcian na wszystkich kondygnacjach z 
wyjątkiem powierzchni garaďy, piwnic, kla-
tek schodowych oraz szybów dčwigowych; 
powierzchnić pomieszczeĉ lub ich czćċci o 
wysokoċci w ċwietle od 1,40m do 2,20m za-
licza sić po powierzchni netto budynku w 
50%, a jeďeli wysokoċć jest mniejsza niď 
1,40m, powierzchnić tć pomija sić; 

11) wskačniku maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy na działce budowlanej - naleďy 
przez to rozumieć najwićkszą nieprzekra-
czalną wartoċć stosunku powierzchni netto 
wszystkich budynków istniejących i lokali-
zowanych na terenie do powierzchni całko-
witej działki budowlanej; 

12) wskačniku maksymalnej powierzchni zabu-
dowy - naleďy przez to rozumieć najwićkszy 
dopuszczalny udział powierzchni zabudowy 
wszystkich istniejących i nowoprojektowa-
nych budynków w powierzchni działki bu-
dowlanej, na której budynki są usytuowane; 

13) powierzchni biologicznie czynnej - naleďy 
przez to rozumieć grunt rodzimy niezabu-
dowany i nie stanowiący nawierzchni do-
jazdów, dojċć pieszych, tarasów i stropoda-
chów, pokryty roċlinnoċcią lub wodą po-
wierzchniową, a takďe 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów o po-
wierzchni nie mniejszej niď 10m2 urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłoďu zapewniającym im naturalną wege-
tacjć; 

14) minimalnym wskačniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej - naleďy przez to rozumieć 
najmniejszy dopuszczalny udział po-
wierzchni biologicznie czynnej na terenie 
działki budowlanej, wyraďony w procen-
tach; 

15) maksymalnej wysokoċci budynków - naleďy 
przez to rozumieć najwićkszy, nieprzekra-
czalny wymiar pionowy budynku (w me-
trach) mierzony od poziomu terenu przy 
najniďej połoďonym wejċciu do budynku, 
nie bćdącym wyłącznie wejċciem do po-

mieszczeĉ gospodarczych i technicznych, 
do najwyďej połoďonej krawćdzi dachu; 

16) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale-
ďy przez to rozumieć, wyznaczone na terenie 
linie okreċlające najmniejszą dopuszczalną 
odległoċć, w jakiej moďe być usytuowany 
budynek w stosunku do linii rozgraniczają-
cej, bez uwzglćdniania: balkonów, loggii, 
werand, wykuszy, okapów i nadwieszeĉ 
wystających poza obrys budynku nie wićcej 
niď 1,5m oraz schodów zewnćtrznych i ramp 
przy wejċciach do budynków; 

17) lokalnej dominancie wysokoċciowej – nale-
ďy przez to rozumieć budynek, jego czćċć 
lub budowlć o wysokoċci wićkszej o co 
najmniej 30% od wysokoċci otaczających 
obiektów, których maksymalną wysokoċć 
okreċlono w ustaleniach szczegółowych dla 
danego terenu; powierzchnia rzutu wyďszej 
czćċci budynku nie moďe stanowić wićcej 
niď 25% całkowitej powierzchni rzutu 
wszystkich budynków na działce; 

18) usługach - naleďy przez to rozumieć obiekty 
wolnostojące lub lokale uďytkowe wbudo-
wane, w których prowadzona jest działal-
noċć słuďąca zaspokajaniu potrzeb ludnoċci, 
nie związana z wytwarzaniem dóbr mate-
rialnych metodami przemysłowymi; 

19) usługach funkcji chronionych - naleďy przez 
to rozumieć usługi nauki, kultury, oċwiaty, 
zdrowia i opieki społecznej; 

20) usługach nieuciąďliwych - naleďy przez to 
rozumieć usługi, dla których sposób zago-
spodarowania, uďytkowania i gospodaro-
wania obiektami i terenami nie powoduje 
przekroczenia standardów jakoċci ċrodowi-
ska okreċlonych w przepisach szczególnych, 
i których uciąďliwoċć wszelkich działaĉ re-
alizowanych w ramach funkcji ogranicza sić 
do granic działki budowlanej; 

21) usługach komercyjnych - naleďy przez to 
rozumieć usługi słuďące zaspokajaniu popy-
tu ludnoċci, nastawione na przynoszenie 
dochodu i nie finansowane w całoċci lub 
czćċci z budďetu samorządowego lub bu-
dďetu paĉstwa; 

22) usługach podstawowych - naleďy przez to 
rozumieć usługi słuďące zaspakajaniu pod-
stawowych potrzeb lokalnej społecznoċci, w 
szczególnoċci: sklep, apteka, zespół wy-
chowania przedszkolnego lub punkt przed-
szkolny, punkt naprawy sprzćtu, bar, ka-
wiarnia, salonik z prasą, gabinet lekarski, 
salon odnowy lub pielćgnacji urody (fryzjer, 
kosmetyczka), kwiaciarnia, biuro rachunko-
we itp. 
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23) drobnej wytwórczoċci - naleďy przez to ro-

zumieć przetwórstwo płodów rolnych me-
todami nieprzemysłowymi, rzemiosło oraz 
rćkodzieło; 

24) miejscach i przestrzeniach publicznych - 
naleďy przez to rozumieć istniejący lub pro-
jektowany w ramach planu system prze-
strzeni ogólnodostćpnych dla wszystkich 
uďytkowników obszaru objćtego planem; 

25) elemencie wyposaďenia przestrzeni pu-
blicznych - naleďy przez to rozumieć obiekt 
małej architektury taki jak: ławka, kosz na 
ċmieci, pojemnik na kwiaty, słup ogłosze-
niowy, tablica informacyjna, barierka, pa-
chołek; jak równieď: element informacji 
miejskiej, latarnia, przystanek komunikacji 
publicznej, budka telefoniczna, itp.; 

26) terenach zieleni urządzonej - naleďy przez to 
rozumieć publiczne tereny, w zagospoda-
rowaniu których przewaďa szata roċlinna, w 
wićkszoċci z infrastrukturą techniczną i 
obiektami budowlanymi funkcjonalnie z 
nimi związanymi, pełniące funkcje estetycz-
ne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, 
głównie parki, zieleĉce, skwery, ogrody, w 
tym jordanowskie, arboreta, zarówno sa-
modzielne jak i towarzyszące budynkom 
mieszkalnym i terenom komunikacji; 

27) dachu płaskim - naleďy przez to rozumieć 
dach o spadku połaci dachowych do 10°; 

28) dachu stromym - naleďy przez to rozumieć 
dach, który spełnia jednoczeċnie warunki: 
połaci dachowe są nachylone do poziomu 
pod kątem od 30° do 45°, w przypadku gór-
nej połaci dachu mansardowego - pod ką-
tem wićkszym niď 10°, powierzchnia lukarn 
przykrytych połaciami o mniejszym nachy-
leniu nie przekracza połowy całej po-
wierzchni przykrytej dachem; za dach stro-
my uwaďa sić równieď dach w kształcie ko-
puły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu 
terenu; 

29) urządzeniach infrastruktury technicznej - 
naleďy przez to rozumieć zlokalizowane pod 
ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody 
lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyj-
ne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i te-
lekomunikacyjne, z wyłączeniem przyłączy 
do budynków; 

30) słupie ogłoszeniowym - naleďy przez to ro-
zumieć słup w formie walca lub graniasto-
słupa o ċrednicy lub szerokoċci od 120 do 
150 cm i wysokoċci od 270 - 400 cm (dla 
czćċci ekspozycyjnej), słuďący do umiesz-
czania materiałów promocyjno - informa-
cyjnych o imprezach (wydarzeniach) kultu-

ralnych, oċwiatowych lub edukacyjnych 
oraz o patronach i sponsorach imprezy; 

31) reklamie wielkogabarytowej - naleďy przez 
to rozumieć reklamć, której wielkoċć tablicy 
reklamowej przekracza 15m²; 

32) tablicy reklamowej - naleďy przez to rozu-
mieć wydzieloną na noċniku reklamy lub 
obiekcie płaszczyznć, na której naklejana 
jest lub mocowana reklama; 

33) noċniku reklamy - naleďy przez to rozumieć 
obiekt składający sić z konstrukcji noċnej 
oraz urządzenia reklamowego (np. tablicy), 
którego wiodącą funkcją jest prezentacja 
reklam; 

34) stawce procentowej - naleďy przez to rozu-
mieć wskačnik ustalany planem, słuďący ob-
liczeniu jednorazowej opłaty o której mowa 
w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym; 

35) Studium - naleďy przez to rozumieć obowią-
zujące Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Łomianki uchwalone dnia 11 lipca 
2006r.; 

36) przepisach szczególnych lub odrćbnych - 
naleďy przez to rozumieć inne przepisy poza 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. Pojćcia niezdefiniowane naleďy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 6.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu; 

3) oznaczenia literowo-cyfrowe terenów, w tym 
przeznaczenie terenów; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) rejony lokalizacji lokalnych dominant wyso-
koċciowych; 

6) projektowane szpalery drzew do nasadzeĉ 
i/lub uzupełnieĉ; 

7) ċcieďka rowerowa. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 mają charakter informa-
cyjny. 

§ 7.1. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie 
dla terenów oznaczonych symbolami na rysun-
ku planu: 

1) 1U do 2U – tereny zabudowy usługowej; 
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2) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i/lub usługowej; 

3) 1MN1 do 4MN1 – tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o ċredniej intensyw-
noċci; 

4) 1MN2 do 2MN2 – tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej szeregowej; 

5) ZP – teren zieleni urządzonej; 

6) pod drogi i ulice publiczne wraz z infrastruk-
turą techniczną, przeznacza sić: 

a) teren oznaczony symbolem KDL – droga 
lokalna, 

b) tereny oznaczone symbolami od 1KDD do 
7KDD – drogi dojazdowe. 

2. Terenami przeznaczonymi dla realizacji 
inwestycji celu publicznego są: 

1) tereny dróg i ulic publicznych (KDL, KDD); 

2) teren zieleni urządzonej (ZP). 

§ 8. Plan stwarza warunki do realizacji okre-
ċlonych przez Studium polityk zagospodarowa-
nia przestrzennego dla podstawowych stref 
funkcjonalno-przestrzennych dla strefy 7 (z poli-
tyką dopełnieĉ), zwićkszenie efektywnoċci uďyt-
kowania terenów uzbrojonych lub wskazanych 
do uzbrojenia oraz właċciwej obsługi komunika-
cyjnej. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego 

§ 9. Okreċla sić strukturć przestrzenną obsza-
ru planu mićdzy innymi poprzez: uregulowanie 
przebiegu ulicy lokalnej oraz ulic dojazdowych, 
dopełnienie układu komunikacyjnego drogami 
wewnćtrznymi, zachowanie i uzupełnienie ukła-
du przestrzeni publicznych, wyznaczenie tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, bličniaczej i szeregowej, terenów 
lokalizacji usług, terenu zieleni urządzonej, 
wprowadzenie szpalerów drzew na teren ulicy 
Sierakowskiej, wprowadzenie lokalnych domi-
nant wysokoċciowych oraz okreċlenie zasad 
zagospodarowania dla poszczególnych terenów. 

§ 10. Okreċla sić zasady lokalizacji budynków 
poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprze-
kraczalnych linii zabudowy. 

§ 11. Linie zabudowy wyznaczone na rysunku 
planu dotyczą nowopowstających obiektów bu-
dowlanych i elementów rozbudowy istniejących 
obiektów. 

 

 

§ 12. Dopuszcza sić zachowanie, remont, 
przebudowć oraz nadbudowć istniejących bu-
dynków usytuowanych niezgodnie z wyznaczo-
nymi liniami zabudowy. 

§ 13. Dopuszcza sić usytuowanie budynków 
w odległoċci mniejszej niď 3,0m od granicy 
działki budowlanej, lecz nie mniejszej niď 1,5m, 
pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymo-
gów okreċlonych w przepisach szczególnych i 
odrćbnych, a takďe po wykazaniu w trybie admi-
nistracyjnym, ďe takie usytuowanie nie narusza 
interesu osób trzecich. 

§ 14. Dopuszcza sić usytuowanie budynków, 
ċcianą zewnćtrzną bez otworów, bezpoċrednio 
przy granicy działki budowlanej pod warunkiem 
spełnienia dodatkowych wymogów okreċlonych 
w przepisach szczególnych i odrćbnych, a takďe 
po wykazaniu w trybie administracyjnym, ďe 
takie usytuowanie nie narusza interesu osób 
trzecich. 

§ 15. Budynki jednorodzinne w układzie blič-
niaczym i szeregowym powinny być ze sobą 
zharmonizowane pod wzglćdem bryły, kolory-
styki elewacji, kształtu dachu i materiałów wy-
koĉczeniowych. 

§ 16. W przypadku dopuszczenia usług lub 
drobnej wytwórczoċci jako funkcji towarzyszącej 
zabudowie mieszkaniowej ustala sić lokalizacjć 
takiej działalnoċci w parterach budynków. 

§ 17. Ustala sić zasady rozmieszczania reklam 
i znaków informacyjno-plastycznych: 

1) znaki informacji wizualnej muszą harmoni-
zować z charakterem miejsca lub obiektu 
(poprzez starannie dobrany materiał, właċci-
we proporcje i regularną formć); 

2) znaki informacji wizualnej w celach reklamo-
wych winny być umieszczane w strefie fron-
towej budynków, na poziomie kondygnacji 
przeznaczonych pod usługi i dostosowane 
swymi wymiarami do gabarytów budynków; 

3) zakazuje sić umieszczania reklam wielkoga-
barytowych na terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczonej symbo-
lem MN1, MN2 i MN/U; 

4) zakazuje sić umieszczania reklam i znaków 
informacji wizualnej bezpoċrednio na połaci 
dachowej i kalenicy; 

5) dopuszcza sić sytuowanie reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych na terenach sta-
nowiących przestrzeĉ publiczną, przy zacho-
waniu przepisów szczególnych oraz pod wa-
runkiem nie powodowania utrudnieĉ w ko-
munikacji (samochodowej lub pieszej), w 
formie: 
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a) tablic, plansz, neonów na zewnćtrznej 
stronie ogrodzeĉ, elewacjach budynków 
oraz wolnostojących, ale na noċnikach nie 
wyďszych niď 2m; ograniczenie nie dotyczy 
terenów 1U i 2U, 

b) powierzchnia reklam i znaków informacyj-
no-plastycznych nie moďe przekraczać 
15m2, z wyjątkiem ċcian szczytowych, wy-
korzystywanych w całoċci przez jedną 
kompozycjć plastyczną, 

c) słupów reklamowych i ogłoszeniowych; 

6) nie dopuszcza sić sytuowania reklam i zna-
ków informacyjno-plastycznych: 

a) na drzewach, 

b) na obiektach małej architektury stanowią-
cych ozdobć przestrzeni publicznych (fon-
tanny, rzečby itp.) i elementach wyposa-
ďenia przestrzeni publicznych; 

7) rusztowania i tymczasowe ogrodzenia pla-
ców budowy mogą być wykorzystywane do 
celów reklamowych bez ograniczeĉ, na czas 
nie dłuďszy niď czas trwania budowy. 

§ 18. Ustala sić dla ogrodzeĉ realizowanych 
od strony przestrzeni publicznych nastćpujące 
warunki: 

1) nieprzekraczalna wysokoċć do 2,20m nad 
poziom terenu; 

2) lokalizacja wzdłuď linii rozgraniczającej ulicy z 
dopuszczalnym, lokalnym wycofaniem do 1m 
w głąb działki; 

3) aďurowa struktura od wysokoċci 0,6m nad 
poziom terenu; 

4) lokalizacja i konstrukcja ogrodzenia działek 
od strony przestrzeni publicznej powinna 
uwzglćdniać ochronć istniejących pojedyn-
czych drzew i zadrzewieĉ. 

§ 19. Zakazuje sić, na całym obszarze objć-
tym planem, stosowania prefabrykowanych 
ogrodzeĉ betonowych. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony środowiska, 

przyrody, krajobrazu kulturowego 

§ 20. Cały obszar planu znajduje sić na tere-
nie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego 
(zwanego dalej KPN), stanowiącej formć ochro-
ny ustaloną na podstawie przepisów odrćbnych. 

§ 21. Dla obszaru chronionego wymienione-
go w ust. 1 obowiązują wszelkie nakazy, zakazy i 
ograniczenia ustanowione przepisami odrćb-
nymi dla tych obszarów. 

 

§ 22. Cały obszar planu znajduje sić w obsza-
rze potencjalnego zagroďenia powodzią. Ustawa 
Prawo wodne nie obliguje do wprowadzania dla 
tego terenu zakazów, nakazów i ograniczeĉ, 
niemniej obszar połoďony w granicach terenu 
zagroďenia w przypadku awarii wałów jest nara-
ďony na zalanie i wszelka działalnoċć inwesty-
cyjna winna być prowadzona ze ċwiadomoċcią 
moďliwoċci jego wystąpienia; ponadto obecni 
uďytkownicy oraz inwestorzy, winni podjąć dzia-
łania zmierzające do zredukowania ewentual-
nych strat materialnych i niematerialnych na 
wypadek ewentualnego wystąpienia awarii wa-
łów. 

§ 23. W zakresie ochrony i kształtowania zie-
leni, z wyłączeniem sytuacji podyktowanych 
wzglądami fitosanitarnymi, ustala sić: 

1) zachowanie i ochronć zieleni wysokiej na 
terenach zabudowy mieszkaniowej; 

2) wprowadzenie funkcji zieleni urządzonej na 
teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
ZP; 

3) wprowadzenie nasadzeĉ obustronnym szpa-
lerów drzew wzdłuď ulicy Sierakowskiej, 

4) wprowadzenie zieleni towarzyszącej obiek-
tom i przestrzeniom ogólnodostćpnym, w 
postaci drzew, krzewów i zieleni niskiej; 

5) ochronć warunków siedliskowych istnieją-
cych zadrzewieĉ oraz wartoċciowych poje-
dynczych drzew, poprzez: 

a) zakaz utwardzania i innego ograniczania 
przepuszczalnoċci gleb w promieniu 1m 
od pnia drzewa o obwodzie powyďej 50 
cm, 

b) zakaz prowadzenia robót ziemnych wy-
magających zastosowania sprzćtu mecha-
nicznego w odległoċci mniejszej niď 1,0m 
od pnia drzewa o obwodzie pnia 50-
100cm, oraz w odległoċci mniejszej niď 
1,5m od pnia drzewa o obwodzie pnia 
101-200cm, oraz w odległoċci mniejszej 
niď 2,0m od pnia drzewa o obwodzie pnia 
powyďej 200cm. 

§ 24. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i 
ċrodowiska przed odpadami, ustala sić: 

1) zasady gromadzenia i usuwania odpadów 
komunalnych naleďy organizować zgodnie z 
regulacjami obowiązującymi w gminie; 

2) obowiązek zapewnienia na terenie kaďdej 
działki budowlanej miejsca na pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów; dopuszcza sić 
wspólne miejsca do selektywnej zbiórki od-
padów dla zespołów zabudowy; 
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3) zasady gospodarki odpadami niebezpiecz-

nymi w małych iloċciach w związku z istnie-
jącą lub projektowaną działalnoċcią w zakre-
sie rzemiosła nieuciąďliwego, usługowego 
lub wytwórczoċci, realizacją lub utrzymaniem 
usług, gospodarką komunalną okreċlają 
ustanowione, odrćbne przepisy obowiązują-
ce w tym zakresie; 

4) zakaz trwałej zmiany rzečby terenu; 

6) nakaz, na etapie przygotowania inwestycji 
dotyczących usług, sporządzenia bilansu od-
padów (okreċlenia zasad gospodarki odpa-
dami, a zwłaszcza ich gospodarczego wyko-
rzystania w trakcie budowy); 

7) zakazuje sić, na całym obszarze objćtym pla-
nem, składowania gruzu, czćċci uďywanych 
samochodów i maszyn, zuďytych opon itp. 

§ 25. W zakresie ochrony wód powierzchnio-
wych ustala sić: 

1) minimalny wskačnik powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach budowlanych dla po-
szczególnych terenów - zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi; 

2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ċcie-
ków do wód powierzchniowych lub do grun-
tu oraz tworzenia otwartych kanałów ċcieko-
wych. 

§ 26. W zakresie ochrony wód podziemnych 
ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji obiektów, których oddziały-
wanie lub emitowanie zanieczyszczeĉ mogą 
negatywnie wpłynąć na stan tych wód; 

2) obowiązek podłączania do sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej wszystkich nowo reali-
zowanych obiektów bćdących w zasićgu 
gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

§ 27. W zakresie ochrony przed zanieczysz-
czeniem powietrza ustala sić: 

1) zakaz lokalizowania obiektów mogących zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko, z wyjąt-
kiem realizacji inwestycji celu publicznego, 
pod warunkiem uzyskania pozytywnego wy-
niku oceny oddziaływania na ċrodowisko 
sporządzonej w trybie obowiązujących prze-
pisów; 

2) nakaz stosowania wysokosprawnych syste-
mów grzewczych i niskoemisyjnych paliw 
np.: oleju opałowego niskosiarkowego, gazu, 
energii elektrycznej lub odnawialnych čródeł 
energii. 

 

 

§ 28. Przyjmuje sić nastćpującą kwalifikacjć 
terenów w zakresie ochrony przed hałasem: 

1) wskazane w planie tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej (MN1, MN2) naleďy 
traktować jako „tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej” w rozumieniu przepi-
sów Prawa Ochrony Ċrodowiska (załącznik 
do rozporządzenia Ministra Ċrodowiska z 
dnia 14 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 120, poz. 
826) – tab. 1 poz. 2a); 

2) wskazany w planie teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i/lub usługowej 
(MN/U) naleďy traktować jako „tereny miesz-
kaniowo-usługowe” w rozumieniu przepisów 
Prawa Ochrony Ċrodowiska (załącznik do 
rozporządzenia Ministra Ċrodowiska z dnia 
14 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826) - 
tab. 1 poz. 3d); 

3) wskazany w planie teren zieleni urządzonej 
(ZP) naleďy traktować jako „tereny rekreacyj-
no-wypoczynkowe” w rozumieniu przepisów 
Prawa Ochrony Ċrodowiska (załącznik do 
rozporządzenia Ministra Ċrodowiska z dnia 
14 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826) - 
tab. 1 poz. 3c). 

Rozdział 3 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 29. Na obszarze objćtym granicami planu 
nie wystćpują obiekty i obszary podlegające 
ochronie jako zabytki. 

§ 30. Na obszarze objćtym granicami planu 
nie wystćpują obiekty lub budynki zaliczone do 
dóbr kultury współczesnej. 

Rozdział 4 
Wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 31. Wyznacza sić układ miejsc i przestrzeni 
publicznych, w którego skład wchodzą: 

1) droga gminna lokalna – teren oznaczony 
symbolem KDL (ul. Sierakowska); 

2) drogi gminne dojazdowe – tereny oznaczone 
symbolami od 1KDD do 7KDD; 

3) tereny zieleni urządzonej – teren oznaczony 
symbolem ZP; 

4) tereny dróg wewnćtrznych. 

§ 32. Miejscami i przestrzeniami publicznymi 
mogą być równieď niewygrodzone tereny przed 
niektórymi obiektami usługowymi - w zaleďnoċci 
od charakteru prowadzonej w nich działalnoċci 
usługowej, nieoznaczone oddzielnym symbo-
lem. 
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§ 33. Tereny, o których mowa ust. 1 i ust. 2 
wymagają szczególnego opracowania miejsc 
koncentracji ruchu pieszego (posadzki, mała 
architektura) oraz starannej aranďacji zieleni 
towarzyszącej. 

§ 34. Ustala sić zasady zagospodarowania 
poszczególnych miejsc i przestrzeni publicznych 
wymienionych w ust. 1 i ust. 2: 

1) ustala sić budowć lub przebudowć posadzek, 
oċwietlenia, odwodnienia itp.; 

2) ustala sić urządzenie zieleni przyulicznej; w 
szczególnoċci nasadzenie lub wymianć szpa-
lerów drzew, zgodnie z rysunkiem planu i 
ustaleniami szczegółowymi; 

3) nakaz zharmonizowania: 

a) kolorystyki i rodzaju materiałów uďytych 
do budowy nawierzchni, w szczególnoċci 
chodników, placów, miejsc postojowych 
dla samochodów, 

b) kolorystyki i formy urządzeĉ wyposaďenia 
terenów komunikacji i mebli ulicznych, 

c) kompozycji roċlinnej w szczególnoċci po-
przez zachowanie jednorodnoċci gatun-
kowej szpalerów, alei, ďywopłotów; 

4) dopuszcza sić wyznaczenie miejsc dla lokali-
zacji ogródków gastronomicznych przy loka-
lach usługowych; 

5) dopuszcza sić lokalizowanie reklam, noċni-
ków reklam, szyldów i słupów ogłoszenio-
wych, zgodnie z ustaleniami § 17; 

6) ustala sić zakaz tworzenia trwałych przegród 
w dostćpie do terenów przestrzeni publicz-
nych (przy czym nie uwaďa sić za ogrodzenia 
elementów małej architektury takich jak: pa-
chołki, słupki, pojemniki z zielenią i inne); 

7) ustala sić zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych; wyjątek stanowią 
obiekty słuďące realizacji właċciwego obiektu 
budowlanego, które naleďy usunąć po zakoĉ-
czeniu budowy. 

§ 35. Dla miejsc i przestrzeni publicznych 
ustala sić obowiązek zapewnienia dostćpnoċci 
osobom niepełnosprawnym do: 

1) terenów komunikacji: ulic, placów, przejċć 
pieszych, przystanków komunikacji miejskiej 
(likwidacja progów wysokoċciowych); 

2) obiektów usługowych i mieszkalnych oraz 
terenów zieleni urządzonej. 

 

 

 

Rozdział 5 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu 

§ 36. Okreċla sić parametry i wskačniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, w odniesieniu do terenów o róďnym prze-
znaczeniu: 

1) ustala sić maksymalną powierzchnić zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

2) ustala sić maksymalną intensywnoċć zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

3) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

4) ustala sić minimalny procentowy udział po-
wierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi. 

§ 37. Zasady podziału nieruchomoċci grun-
towych na działki budowlane: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
oraz minimalny wymiar frontu działki - zgod-
nie z ustaleniami szczegółowymi dla tere-
nów; 

2) dopuszcza sić powierzchnić działki budowla-
nej stanowiącą przynajmniej 80% minimalnej 
powierzchni działki budowlanej ustalonej 
planem dla terenu, przy zachowaniu wskač-
ników ustalonych planem w zakresie po-
wierzchni zabudowy i intensywnoċci zabu-
dowy, w przypadku gdy: 

a) dotyczy to co najwyďej jednej projektowa-
nej działki budowlanej powstałej w wyniku 
podziału wićkszej nieruchomoċci, 

b) dotyczy to działki budowlanej, której po-
wierzchnia została ograniczona w wyniku 
przeznaczenia niniejszym planem czćċci 
działki pod inwestycjć celu publicznego. 

§ 38. W zakresie sytuowania budynku na 
działce ustala sić: 

1) linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i 
ustaleniami § 11- § 13; 

2) zakaz sytuowania budynków w odległoċci 
mniejszej niď 4m od granicy drogi wewnćtrz-
nej; 

3) dopuszcza sić całkowite lub czćċciowe pod-
piwniczenie budynków mieszkalnych, usłu-
gowych i mieszkalno-usługowych; 

4) maksymalna wysokoċć poziomu głównego 
wejċcia do budynku - 1m od istniejącego po-
ziomu terenu. 
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§ 39. Dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć 
i wymianć istniejącej zabudowy na warunkach 
zgodnych z ustaleniami niniejszego planu, przy 
czym w odniesieniu do działek zabudowanych o 
powierzchni mniejszej niď powierzchnia mini-
malna ustalona dla terenu dopuszcza sić rozbu-
dowć w przypadku gdy działka spełnia równo-
czeċnie nastćpujące wymagania: 

1) zachowane zostaną wskačniki ustalone pla-
nem w zakresie powierzchni zabudowy i in-
tensywnoċci zabudowy; 

2) zabudowa jest podłączona do gminnej sieci 
wodociągowej oraz gminnej sieci kanaliza-
cyjnej; 

3) dostćp do drogi publicznej jest bezpoċredni 
lub za poċrednictwem dróg wewnćtrznych o 
parametrach zgodnych z wymienionymi w 
§ 74 ust. 2. 

§ 40. W zakresie geometrii dachu i kolorystyki 
pokryć dachowych ustala sić: 

1) zakaz stosowania pokryć dachowych w kolo-
rze niebieskim, turkusowym, seledynowym, 
fioletowym, ďółtym, róďowym; ograniczenie 
nie dotyczy terenów 1U i 2U; 

2) zakaz zróďnicowania kolorystyki dachów 
stromych w obrćbie jednej działki budowla-
nej; 

3) zakaz stosowania dachów stromych jedno-
spadowych. 

§ 41. Dla garaďy i zabudowy gospodarczej 
towarzyszących budynkowi o funkcji mieszkal-
nej, mieszkalno-usługowej lub usługowej ustala 
sić: 

1) zakaz eksponowania nowej zabudowy go-
spodarczej w pierzei przestrzeni publicznych, 
w szczególnoċci drogi publicznej; wolnosto-
jącą zabudowć gospodarczą naleďy lokalizo-
wać na tyłach budynku głównego; 

2) dla nowopowstałych budynków garaďowych i 
gospodarczych ustala sić maksymalną wyso-
koċć 6m; 

3) dopuszcza sić dachy o kącie nachylenia poła-
ci dachowych mniejszym niď 30°; 

4) zakaz budowy i ustawiania garaďy, obiektów 
gospodarczych z elementów prefabrykowa-
nych jako tymczasowych obiektów budowla-
nych; 

5) nakaz zharmonizowania bryły, kolorystyki 
elewacji i materiałów wykoĉczeniowych z 
budynkiem o funkcji mieszkalnej lub usługo-
wej. 

Rozdział 6 
Zasady i warunki  

scalania i podziału nieruchomości 

§ 42. Nie wyznacza sić obszarów przeznaczo-
nych do scaleĉ i podziałów nieruchomoċci w 
rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo-
ċciami. 

§ 43. Dopuszcza sić scalanie i podział nieru-
chomoċci w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomoċciami na wniosek właċciciela lub 
uďytkownika wieczystego. 

§ 44. W przypadku scalenia i podziału nieru-
chomoċci na wniosek właċciciela lub uďytkowni-
ka wieczystego ustala sić: 

1) po scaleniu działek gruntowych podział na 
działki budowlane zgodnie z zasadami okre-
ċlonymi w § 37; 

2) w przypadku wydzielenia dróg obowiązują 
zasady okreċlone w § 74 ust. 2. 

§ 45. Dopuszcza sić podziały nieruchomoċci 
niezabudowanych na działki budowlane lub nie-
ruchomoċci zabudowanych dokonywane w celu 
wyłączenia ze współwłasnoċci pod warunkiem, 
ďe spełniać bćdą wymagania ustalone dla dzia-
łek budowlanych w przepisach szczególnych z 
zakresu budownictwa i gospodarki nieruchomo-
ċciami oraz zasady okreċlone w § 37. 

§ 46. Na terenach oznaczonych symbolami 
przeznaczenia KDL, KDD zabrania sić dokony-
wać jakichkolwiek podziałów za wyjątkiem do-
stosowujących stan własnoċciowy do ustaleĉ 
planu. 

Rozdział 7 
Zasady adaptacji, przebudowy, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 47. Ustalenia ogólne w zakresie układu ko-
munikacyjnego: 

1) ustala sić linie rozgraniczające dróg wraz z 
urządzeniami inďynieryjnymi; 

2) ustalenia szczegółowe dla terenów komuni-
kacyjnych w § 72 - § 75. 

§ 48. Ustala sić adaptacjć i przebudowć drogi 
lokalnej i dróg dojazdowych na terenach ozna-
czonych symbolami przeznaczenia: 

1) KDL - teren drogi publicznej klasy drogi lo-
kalnej; 

2) KDD - tereny dróg publicznych klasy drogi 
dojazdowej. 

§ 49. Szczegółowy przebieg linii rozgranicza-
jących terenów komunikacyjnych wraz z pod-
stawowym wymiarowaniem przedstawiono na 
rysunku planu. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 13 – 2483 – Poz. 489 
 

§ 50. Podział ulic ze wzglćdu na kategorić w 
sieci drogowej tj. na drogi gminne okreċlają 
przepisy szczegółowe (ustawa o drogach pu-
blicznych oraz rozporządzenia wykonawcze). 

§ 51. O ewentualnej dostćpnoċci do ww. 
dróg decyduje wyłącznie zarządca drogi. 

§ 52. Dopuszcza sić prowadzenie komunikacji 
autobusowej oraz realizacjć urządzeĉ dla jej 
obsługi na terenie drogi publicznej oznaczonej 
symbolem przeznaczenia: KDL. 

§ 53. Na terenach funkcjonalnych znajdują-
cych sić przy drogach, na których dopuszczone 
jest prowadzenie komunikacji autobusowej, 
dopuszcza sić realizacjć urządzeĉ słuďących tej 
funkcji, m. in. zatok i wiat przystankowych w 
miejscach i na warunkach - uzgodnionych z za-
rządcą drogi i właċcicielem terenu. 

§ 54. Dla dróg dojazdowych ustala sić: 

1) w drogach o szerokoċci w liniach rozgrani-
czających powyďej 8,0m naleďy realizować 
chodnik przynajmniej z jednej strony ulicy; 

2) dopuszcza sić stosowanie urządzeĉ do spo-
walniania ruchu samochodowego. 

§ 55. Uzupełniającą sieć dostćpu komunika-
cyjnego do poszczególnych działek stanowią 
prywatne drogi wewnćtrzne, niewyznaczone na 
rysunku planu, których kształtowanie okreċlą 
projekty podziałów, z warunkami jak w § 74  
ust. 2. 

§ 56. Potrzeby parkingowe dla istniejących, 
rozbudowywanych i projektowanych obiektów 
naleďy realizować na terenie lokalizacji własnych 
w iloċci nie mniejszej niď wynikającej ze wskač-
ników podanych w tabeli 1: 

 
Tabela 1 - wskačniki do bilansu miejsc parkingowych 

 
L.p. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Minimalny wskačniki 

miejsc postojowych 

1 2 3 4 

1. Zabudowa jednorodzinna 1 mieszkanie 1 

Budynek jednorodzinny 1 budynek 2 

2. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpc. 20 

3. Biura, urzćdy, poczty, banki 100m2 pow. uďytkowej 2,5 

4. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie 100m2 pow. uďytkowej 2,5 

5. Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych 15 łóďek 1,3 

6. Przedszkola, ċwietlice 1 oddział 3 

7. Place składowe, hurtownie, magazyny 1000m2 pow. składowej 4,5 

8. Rzemiosło usługowe 100m2 pow. uďytkowej 3 

9. Myjnia samochodowa 1 stanowisko do mycia 2 

 
§ 57. Dopuszcza sić realizacjć parkingów 

ogólnodostćpnych w pasie drogowym, na tere-
nie oznaczonym symbolem przeznaczenia tere-
nu: KDL na warunkach okreċlonych w przepi-
sach szczególnych i w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi. 

Rozdział 8 
Zasady przebudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 58. W zakresie zasad przebudowy i dobu-
dowy systemu uzbrojenia inďynieryjnego terenu: 

1) ustala sić zachowanie i rozbudowć istnieją-
cych sieci; dopuszcza sić przebudowć sieci 
magistralnych, rozbiorczych i przyłączy koli-
dujących z projektowaną zabudową, obiek-
tami i zagospodarowaniem terenu; 

2) ustala sić lokalizowanie sieci uzbrojenia tere-
nu w liniach rozgraniczających dróg publicz-
nych; 

3) w przypadkach, gdy istniejące zagospodaro-
wanie terenu uniemoďliwia realizacjć infra-
struktury w liniach rozgraniczających dróg 
publicznych, dopuszcza sić ich lokalizacjć w 
niewyznaczonych planem drogach we-
wnćtrznych i na działkach budowlanych na 
podstawie opracowaĉ technicznych i pod 
warunkiem zapewnienia dostćpu do obiek-
tów w celach eksploatacyjnych, przy czym 
niezbćdna jest na to zgoda właċciciela tere-
nu, ewentualnie inne zgody wynikające z 
przepisów odrćbnych; 

4) dopuszcza sić moďliwoċć realizacji urządzeĉ 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwesto-
rów, w wydzielonej strefie; 

5) realizacja układu dróg publicznych powinna 
obejmować kompleksową realizacjć uzbroje-
nia technicznego; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 13 – 2484 – Poz. 489 
 
6) ustala sić docelowo pełne uzbrojenie inďynie-

ryjne działek budowlanych w granicach pla-
nu. 

§ 59. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala 
sić: 

1) docelowo, dla wszystkich terenów zabudowy, 
zaopatrzenie w wodć z gminnej sieci wodo-
ciągowej, poprzez sukcesywnie rozbudowy-
waną sieć magistral i przewodów wodocią-
gowych, na warunkach okreċlonych przez za-
rządcć sieci; 

2) do czasu realizacji gminnej lub lokalnej sieci 
wodociągowej, dopuszcza sić zaopatrzenie w 
wodć z ujćć własnych; 

3) ujćcia własne naleďy traktować jako rozwią-
zanie tymczasowe - ich lokalizacja oraz spo-
sób wykonania podłączeĉ powinny uwzglćd-
niać moďliwoċć docelowego podłączenie za-
budowy do sieci gminnej. 

§ 60. W zakresie odprowadzenia ċcieków by-
towo-komunalnych ustala sić: 

1) docelowo, dla wszystkich terenów zabudowy, 
zakłada sić odprowadzenie ċcieków do 
gminnej oczyszczalni ċcieków, poprzez suk-
cesywnie rozbudowywaną sieć kolektorów i 
kanałów podziemnych; 

2) do czasu realizacji gminnej kanalizacji sani-
tarnej, dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej i bličniaczej dopuszcza sić odprowa-
dzenie ċcieków do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych cyklicznie opróďnianych 
przez wyspecjalizowane słuďby; 

3) szczelne zbiorniki bezodpływowe naleďy trak-
tować jako rozwiązanie tymczasowe - ich lo-
kalizacja oraz sposób wykonania podłączeĉ 
powinny uwzglćdniać moďliwoċć docelowe-
go podłączenia zabudowy do sieci gminnej; 

4) zakaz realizacji i stosowania zbiorników bez-
odpływowych po zrealizowaniu gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

§ 61. Ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia 
w ciepło: 

1) indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło; 
nakaz stosowania wysokosprawnych syste-
mów grzewczych i niskoemisyjnych paliw 
np.: oleju opałowego niskosiarkowego, gazu, 
energii elektrycznej lub odnawialnych čródeł 
energii; 

2) indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło 
moďna stosować do grup budynków; 

3) nakaz likwidacji, podczas przebudowy bu-
dynków, istniejących urządzeĉ na paliwa sta-

łe o wysokiej emisji zanieczyszczeĉ, w szcze-
gólnoċci: wćgiel, koks. 

§ 62. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala 
sić: 

1) zaopatrzenie w gaz ziemny dla potrzeb 
ogrzewania pomieszczeĉ, uzyskiwania ciepłej 
wody uďytkowej, zasilania kuchni gazowych - 
z istniejącego systemu za poċrednictwem 
sukcesywnie rozbudowywanego pierċcie-
niowego układu sieci gazociągów; 

2) dalsza gazyfikacja obszaru moďliwa o ile zo-
staną zawarte umowy pomićdzy dostawcą 
gazu a odbiorcą, po spełnieniu kryteriów 
ekonomicznej opłacalnoċci dostaw gazu dla 
Przedsićbiorstwa Gazowniczego; 

3) dla całego obszaru planu ustala sić adaptacjć 
istniejącej sieci; realizacjć, rozbudowć i prze-
budowć sieci gazowej ustala sić wyłącznie 
jako podziemnej; 

4) realizacjć sieci i przyłączy gazowych w rezer-
wach terenu dokonanych w liniach rozgrani-
czających dróg i terenów dróg wewnćtrz-
nych; 

5) linia ogrodzeĉ winna przebiegać w odległoċci 
min. 0,5m od gazociągu; 

6) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej usytuowanie punktów redukcyjno-
pomiarowych ustala sić w linii ogrodzeĉ 
(otwierane na zewnątrz od strony ulicy), w 
pozostałych przypadkach w miejscu uzgod-
nionym z zarządzającym siecią gazową; 

7) gazociągi, które w wyniku modernizacji drogi 
znalazłyby sić pod jezdnią, naleďy przenieċć 
w strefć rezerwy terenu w liniach rozgrani-
czających dróg na koszt inwestora budowy; 

8) podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 
dróg naleďy zabezpieczyć istniejące gazociągi 
przed uszkodzeniem przez cićďki sprzćt bu-
dowlany i samochody; 

9) warunki techniczne jakim powinny odpowia-
dać sieci gazowe zgodnie z właċciwymi prze-
pisami szczególnymi. 

§ 63. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić: 

1) dla całego obszaru planu ustala sić zaopa-
trzenie w energić elektryczną z sieci elektro-
energetycznej; 

2) realizacjć, rozbudowć i przebudowć sieci i 
urządzeĉ elektroenergetycznych, w zaleďno-
ċci od potrzeb, na całym terenie działania 
planu, przy czym w pierwszej kolejnoċci pod 
rozbudowć sieci i budowć stacji transforma-
torowych rezerwuje sić tereny w liniach roz-
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graniczających istniejących i projektowanych 
dróg publicznych; 

3) lokalizacjć nowych stacji transformatorowych 
jako wnćtrzowych i słupowych w formie sta-
cji wolnostojących; 

4) w przypadku wystąpienia kolizji projektu za-
gospodarowania działki budowlanej z istnie-
jącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, 
inwestor pokryje koszty niezbćdnej przebu-
dowy tych urządzeĉ na warunkach i za zgodą 
zarządcy sieci; 

5) dopuszcza sić uzyskiwanie energii z baterii 
słonecznych: uzyskiwanie energii w inny 
sposób dopuszcza sić jedynie dla potrzeb za-
silania awaryjnego w przypadku zaniku na-
pićcia zasilania podstawowego z sieci ener-
getyki zawodowej. 

§ 64. W zakresie dostćpu do telefonicznych 
połączeĉ kablowych, sieci teletechnicznych i 
radiowych sieci telekomunikacyjnych ustala sić: 

1) adaptacjć istniejącej sieci dla całego obszaru 
planu. Realizacjć, rozbudowć i przebudowć 
sieci ustala sić wyłącznie jako kablowej pod-
ziemnej. Zachowuje sić istniejące linie napo-
wietrzne do czasu ich remontu lub innej ko-
niecznoċci przebudowy; 

2) realizacjć sieci i przyłączy w rezerwach terenu 
dokonanych w liniach rozgraniczających dróg 
i terenów dróg wewnćtrznych; 

3) dopuszcza sić obsługć telekomunikacyjną 
obiektów na terenie objćtym planem z istnie-
jącej sieci telekomunikacyjnej lub z innych 
sieci telekomunikacyjnych; 

4) na terenach przeznaczonych pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną ogranicza sić 
moďliwoċć lokalizowania inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łącznoċci publicznej wy-
łącznie do infrastruktury telekomunikacyjnej 
o nieznacznym oddziaływaniu, w myċl usta-
wy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 
106, poz. 675). 

§ 65. W zakresie odprowadzenia i zagospoda-
rowania wód opadowych i roztopowych oraz 
ċcieków opadowych ustala sić: 

1) zakaz wprowadzania do gruntu i wód pod-
ziemnych ċcieków opadowych lub roztopo-
wych o parametrach przekraczających stan-
dardy jakoċci przewidziane dla ċrodowiska; 

2) dla nowej zabudowy nakazuje sić zagospoda-
rowanie wód opadowych i roztopowych w 
obrćbie działki budowlanej; 

 

3) sposób ukształtowania terenu na działce bu-
dowlanej nie moďe powodować spływu wód 
opadowych z działki na działki sąsiednie; na 
działkach budowlanych, gdzie minimalny 
udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
przekracza 50% - naleďy stworzyć warunki do 
przechwycenia i czasowego przechowywania 
nadmiaru wód w celu niedopuszczenia do 
spływu wód na działki sąsiednie; 

4) docelowo ustala sić budowć kanalizacji desz-
czowej dla odwodnienia drogi publicznej o 
kategorii: lokalna; 

5) dopuszcza sić realizacjć kanalizacji deszczo-
wej dla odwodnienia nie wymienionych w 
pkt 4), utwardzonych terenów przestrzeni pu-
blicznych; 

6) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
obsługującej przestrzenie publiczne, dopusz-
cza sić odprowadzenie - podczyszczonych do 
parametrów zgodnych z przepisami - ċcieków 
opadowych i roztopowych do studni chłon-
nych, ewentualnie powierzchniowo na teren 
biologicznie aktywny; 

7) w przypadku przebudowy istniejącej drogi 
publicznej dojazdowej o szerokoċci w liniach 
rozgraniczających poniďej 10m, gdzie budo-
wa kanalizacji deszczowej zbiorczej jest nie-
moďliwa, naleďy zapewnić skuteczne odwod-
nienie drogi w szczególnoċci poprzez odpro-
wadzenie nadmiaru wód: 

a) na teren biologicznie aktywny, przy czym 
w takim przypadku minimalny udział po-
wierzchni biologicznie czynnej w stosunku 
do powierzchni pasa drogowego powinien 
wynosić min. 25%, 

b) do gruntu poprzez zastosowanie na jezdni 
nawierzchni półprzepuszczalnej lub aďu-
rowej, 

c) do noworealizowanych podziemnych 
zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, 

d) do dołów chłonnych w przypadku gdy pa-
rametry podłoďa na to pozwalają i nie ma 
gročby zanieczyszczenia wód podziem-
nych, 

e) na tereny dróg publicznych wyposaďonych 
w kanalizacjć deszczową; 

8) dopuszcza sić odprowadzanie nadmiaru wód 
opadowych lub roztopowych z dróg we-
wnćtrznych na tereny dróg publicznych, pod 
warunkiem, ďe są one wyposaďone w kanali-
zacjć deszczową. 
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Rozdział 9 
Zasady tymczasowego zagospodarowania, 

urządzenia i użytkowania terenów 

§ 66. Dopuszcza sić kontynuacjć sposobu 
uďytkowania budynków i terenów w sposób 
zgodny ze stanem istniejącym w dniu uchwale-
nia planu do czasu ich zagospodarowania zgod-
nie z przeznaczeniem okreċlonym w planie. 

Dział II 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 67. Ustalenia dla terenów oznaczonych 
symbolami od 1U do 2U: 

1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa nieuciąďliwa z wyłączeniem: 

a) usług funkcji chronionych; 

b) usług handlu o powierzchni sprzedaďy 
powyďej 1000m2. 

2) Funkcje towarzyszące przeznaczeniu pod-
stawowemu: 

a) drobna wytwórczoċć; 

b) składy i magazyny. 

3) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: zasady doty-
czące lokalizacji reklam i realizacji ogrodzeĉ 
według ustaleĉ ogólnych § 17 - § 19; 

4) Szczegółowe parametry i wskačniki zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) minimalna wielkoċć działki budowlanej – 
1000m2; 

b) wskačnik maksymalnej powierzchni za-
budowy – 0,4; 

c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy – 1,2; 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy – 
12m; 

e) ustala sić lokalizacjć lokalnych dominant 
wysokoċciowych – zgodnie z rysunkiem 
planu; 

f) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 40% działki budowla-
nej; 

g) dach płaski lub dach stromy; 

h) dla nowych działek budowlanych po-
wstałych w wyniku podziału wićkszego 
terenu ustala sić minimalną szerokoċć 
frontu działki budowlanej – 20m z tole-
rancją 10%. 

5) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: według ustaleĉ 
ogólnych § 21 oraz § 25 - § 27. 

6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych: 
prawo wodne: obszar potencjalnego zagro-
ďenia powodzią; obowiązują ustalenia ogól-
ne § 22. 

7) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z istniejących 
dróg publicznych; 

b) iloċć miejsc parkingowych według usta-
leĉ ogólnych § 56. 

8) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej: według ustaleĉ ogólnych § 58 - 
§ 65. 

9) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 24. 

10) Stawka procentowa – 30%. 

§ 68. Ustalenia dla terenu oznaczonego sym-
bolem MN/U 

1) Przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojącej i bličniaczej; 

b) tereny usług nieuciąďliwych (zarówno 
usługi podstawowe jak i komercyjne) z 
wyłączeniem: 

- stacji paliw oraz usług związanych z: 
naprawą i demontaďem samocho-
dów, składowaniem czćċci uďywa-
nych samochodów, 

- obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaďy powyďej 250m2; 

c) tereny zabudowy mieszkaniowo - usłu-
gowej, w formie zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej wolnostojącej z nie-
uciąďliwymi usługami w parterze. 

2) Funkcje towarzyszące przeznaczeniu pod-
stawowemu: – drobna wytwórczoċć. 

3) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

a) zasady dotyczące lokalizacji reklam i re-
alizacji ogrodzeĉ według ustaleĉ ogól-
nych: § 17-§ 19; 

b) zakaz umieszczania reklam niezwiąza-
nych z działalnoċcią prowadzoną na te-
renie; 

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czć-
ċci budynku mieszkalnego na usługi lub 
drobną wytwórczoċć - zabrania sić urzą-
dzania miejsca do składowania produk-
tów i urządzeĉ związanych z tą działalno-
ċcią, w pasie pomićdzy ogrodzeniem od 
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strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku; 

d) dopuszcza sić lokalizacjć sezonowo or-
ganizowanych ogródków gastronomicz-
nych z miejscami do siedzenia i kon-
sumpcji w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku. 

4) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy: 

a) minimalna wielkoċć działki budowlanej 
dla noworealizowanej zabudowy – 
500m2; 

b) wskačnik maksymalnej powierzchni za-
budowy – 0,4; 

c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy – 0,7; 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy: 

- w przypadku dachu stromego – 10m, 

- w przypadku dachu płaskiego – 7m; 

e) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 50% działki budowla-
nej; 

f) kąt nachylenia dachu: 

- dla zabudowy mieszkaniowej – dach 
stromy, 

- dla budynków usługowych wolnosto-
jących i dla czćċci budynków przezna-
czonych na funkcje usługowe dopusz-
cza sić dachy płaskie; 

g) dla nowych działek budowlanych po-
wstałych w wyniku podziału wićkszego 
terenu ustala sić minimalną szerokoċć 
frontu działki budowlanej na 20m z tole-
rancją 20%. 

5) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: obowiązują ustale-
nia ogólne § 21 oraz § 25 - § 28. 

6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych: 
prawo wodne: obszar potencjalnego zagro-
ďenia powodzią; obowiązują ustalenia ogól-
ne § 22. 

7) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych 

a) obsługa komunikacyjna z istniejących 
dróg publicznych oraz za poċrednictwem 
dróg wewnćtrznych; 

 

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnćtrznych zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi dla terenów komunikacji pu-
blicznej § 74 ust. 2; 

c) iloċć miejsc parkingowych wg ustaleĉ 
ogólnych § 56. 

8) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej: według ustaleĉ ogólnych § 58 - 
§ 65. 

9) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 24. 

10) Stawka procentowa - 1%. 

§ 69. Ustalenia dla terenów oznaczonych 
symbolami od 1MN1do 4MN1: 

1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna o ċredniej in-
tensywnoċci w układzie wolnostojącym i 
bličniaczym. 

2) Funkcje towarzyszące przeznaczeniu pod-
stawowemu: usługi podstawowe nieuciąď-
liwe i drobna wytwórczoċć w formie wbu-
dowanej w zabudowć mieszkaniową. 

3) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym: 

a) zasady dotyczące lokalizacji reklam i re-
alizacji ogrodzeĉ według ustaleĉ ogól-
nych § 17-§ 19; 

b) zakaz umieszczania reklam niezwiąza-
nych z działalnoċcią prowadzoną na te-
renie; 

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czć-
ċci budynku mieszkalnego na usługi lub 
drobną wytwórczoċć zabrania sić urzą-
dzania miejsca do składowania produk-
tów i urządzeĉ związanych z tą działalno-
ċcią, w pasie pomićdzy ogrodzeniem od 
strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku; 

d) dopuszcza sić lokalizacjć sezonowo or-
ganizowanych ogródków gastronomicz-
nych z miejscami do siedzenia i kon-
sumpcji w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku. 

4) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy: 

a) minimalna wielkoċć działki budowlanej: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej – 800m2, 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bličniaczym (jeden segment) – 
700m2; 
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b) wskačnik maksymalnej powierzchni za-
budowy – 0,25; 

c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy: 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie wolnostojącym – 0,5; 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bličniaczym – 0,55; 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy – 
10m; 

e) dach stromy; 

f) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 60% działki budowla-
nej; 

g) dla nowych działek budowlanych po-
wstałych w wyniku podziału wićkszego 
terenu ustala sić minimalną szerokoċć 
frontu działki budowlanej – 20m z tole-
rancją 20%. 

5) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: obowiązują ustale-
nia ogólne § 21 oraz § 25 -§ 27. 

6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych: 
prawo wodne: obszar potencjalnego zagro-
ďenia powodzią; obowiązują ustalenia ogól-
ne § 22. 

7) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z istniejących 
dróg publicznych oraz za poċrednictwem 
dróg wewnćtrznych; 

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnćtrznych zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi dla terenów komunikacji pu-
blicznej § 74 ust. 2; 

c) iloċć miejsc parkingowych według usta-
leĉ ogólnych § 56; w bilansie moďna 
uwzglćdnić 1 miejsce w garaďu. 

8) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej według ustaleĉ ogólnych § 58 - § 65. 

9) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 24. 

10) Stawka procentowa – 1%. 

§ 70. Ustalenia dla terenów oznaczonych 
symbolami od 1MN2 do 2MN2 

1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa. 

2) Dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej 
w układzie wolnostojącym i bličniaczym. 

3) Funkcje towarzyszące przeznaczeniu pod-
stawowemu: usługi podstawowe nieuciąď-
liwe w formie wbudowanej w zabudowć 
mieszkaniową. 

4) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

a) zasady dotyczące lokalizacji znaków in-
formacyjno-plastycznych i realizacji 
ogrodzeĉ według ustaleĉ ogólnych § 17 
- § 19; 

b) zakaz umieszczania reklam; 

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czć-
ċci budynku mieszkalnego na usługi za-
brania sić urządzania miejsca do skła-
dowania produktów i urządzeĉ związa-
nych z tą działalnoċcią, w pasie pomić-
dzy ogrodzeniem od strony drogi pu-
blicznej a frontem budynku. 

5) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy: 

a) minimalna wielkoċć działki budowlanej: 

- dla zabudowy jednorodzinnej szere-
gowej – 250m2, 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie wolnostojącym i bličniaczym (je-
den segment) - 500m2; 

b) wskačnik maksymalnej powierzchni za-
budowy: 

- dla zabudowy noworealizowanej sze-
regowej – 0,4; 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie wolnostojącym i bličniaczym – 
0,3; 

- dla zabudowy istniejącej – nakaz 
utrzymania wskačnika maksymalnej 
powierzchni zabudowy na obecnym 
poziomie; 

c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy: 

- dla zabudowy jednorodzinnej szere-
gowej – 0,8; 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie wolnostojącym i bličniaczym – 
0,5; 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy: 

- dla zabudowy noworealizowanej za-
budowy mieszkaniowej – 10m, 
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- dla zabudowy istniejącej – nakaz 
utrzymania obecnej wysokoċci zabu-
dowy; dopuszcza sić wprowadzanie w 
połaci dachowej okien typu lukarna; 

e) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 

- dla zabudowy noworealizowanej sze-
regowej – 50%, 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie wolnostojącym i bličniaczym – 
60%; 

- dla zabudowy istniejącej – nakaz 
utrzymania minimalnego wskačnika 
powierzchni biologicznie czynnej 
przynajmniej na obecnym poziomie; 

f) dachy strome; 

g) dla nowych działek budowlanych po-
wstałych w wyniku podziału wićkszego 
terenu ustala sić minimalną szerokoċć 
frontu działki budowlanej: 

- dla zabudowy jednorodzinnej szere-
gowej – 9m, z tolerancją 10%, 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie wolnostojącym i bličniaczym (je-
den segment) - 20m z tolerancją 20%. 

6) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: obowiązują ustale-
nia ogólne § 21 oraz § 25-§ 29. 

7) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych: 
prawo wodne: obszar potencjalnego zagro-
ďenia powodzią; obowiązują ustalenia ogól-
ne § 22. 

8) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z istniejących 
dróg publicznych oraz za poċrednictwem 
dróg wewnćtrznych; 

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnćtrznych zgodnie z ustaleniami szcze-
gółowymi dla terenów komunikacji pu-
blicznej § 74 ust. 2; 

c) iloċć miejsc parkingowych według usta-
leĉ ogólnych § 56; w bilansie moďna 
uwzglćdnić 1 miejsce w garaďu. 

9) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej według ustaleĉ ogólnych § 58 - § 65. 

10) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 24. 

11) Stawka procentowa – 1%. 

§ 71. Ustalenia dla terenu oznaczonego sym-
bolem ZP 

1) Przeznaczenie podstawowe – teren zieleni 
urządzonej z elementami małej architektury. 

2) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 

a) zakaz umieszczania reklam; 

b) zakaz grodzenia terenu. 

3) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy: 

a) zakaz lokalizacji zabudowy; 

b) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej – 80%. 

4) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia 
ogólne § 21 ust. 2 oraz § 25 - § 28. 

5) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych: 
prawo energetyczne: obszar potencjalnego 
zagroďenia powodzią; obowiązują ustalenia 
ogólne § 22. 

6) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej według ustaleĉ ogólnych § 58 - § 65. 

7) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 24. 

§ 72.1. Wyznacza sić układ uliczny, zapewnia-
jący powiązania obszaru znajdującego sić w 
granicach planu z zewnćtrznym układem komu-
nikacji poprzez ulicć klasy lokalnej oznaczoną na 
rysunku symbolem KDL. 

2. Parametry techniczne i zasady zagospoda-
rowania terenu drogi lokalnej: 

1) teren oznaczony KDL – istniejąca droga 
gminna do przebudowy – ul. Sierakowska: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
zmienna 12-13m, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach, ze ċcieďką rowerową, 

c) dostćpnoċć nieograniczona, 

d) dopuszcza sić realizacjć zatok parkingo-
wych, 

e) dopuszcza sić realizacjć zatok i wiat przy-
stankowych, 

f) ochrona istniejących zadrzewieĉ, docelo-
wa rekonstrukcja obustronnej alei drzew, 

g) dopuszcza sić realizacjć skrzyďowania w 
poziomie terenu z drogą główną ruchu 
przyspieszonego (ul. Kolejowa) lub w for-
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mie estakady; dokładne parametry skrzy-
ďowania i rozwiązania dotyczące moďliwo-
ċci ewentualnego włączenia do pasa dro-
gowego ul. Kolejowej, zostaną okreċlone 
szczegółowo w projektach realizacyjnych 
w odniesieniu do parametrów elementów 
układu komunikacyjnego gminy, 

h) obowiązują ustalenia ogólne dla kształto-
wania przestrzeni publicznych – § 33-§ 35. 

§ 73.1. Dla obsługi istniejącego i nowego za-
inwestowania wyznacza sić układ ulic dojazdo-
wych – dróg gminnych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDD. 

2. Parametry techniczne i zasady zagospoda-
rowania terenów dróg dojazdowych: 

1) teren oznaczony 1KDD – istniejąca droga do 
przebudowy – ul. Przebiċniega: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
zmienna 10-14m; według rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach drogi, 

c) dostćpnoċć nieograniczona, 

d) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni; 

2) teren oznaczony 2KDD – istniejąca droga do 
przebudowy – ul. Zawilca: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających –
10m, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach drogi, 

c) dostćpnoċć nieograniczona; 

d) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni; 

3) teren oznaczony 3KDD – istniejąca droga do 
przebudowy – ul. Irysa: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
9m, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po jednej 
stronie drogi, 

c) dostćpnoċć nieograniczona, 

d) dopuszcza sić realizacjć drogi w formie 
ciągu pieszo-jezdnego z niewyodrćbnioną 
jezdnią i chodnikiem, z obowiązującą za-
sadą „ruchu uspokojonego”, 

e) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni; 

4) teren oznaczony 4KDD – istniejąca droga do 
przebudowy – ul. Prosta (w granicach planu 
znajduje sić fragment terenu drogowego): 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
zmienna 7-9m; w granicach planu: 1,5m, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po jednej 
stronie drogi (program dla całego pasa 
drogowego), 

c) dostćpnoċć nieograniczona, 

d) dopuszcza sić realizacjć drogi w formie 
ciągu pieszo-jezdnego z niewyodrćbnioną 
jezdnią i chodnikiem, z obowiązującą za-
sadą „ruchu uspokojonego”, 

e) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni; 

5) teren oznaczony 5KDD – istniejąca droga do 
przebudowy: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
8m, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po jednej 
stronie drogi, 

c) dostćpnoċć nieograniczona, 

d) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni; 

6) teren oznaczony 6KDD – istniejąca droga do 
przebudowy – ul. Michałowicza: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
zmienna 12-13m; według rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach drogi, 

c) dostćpnoċć nieograniczona, 

d) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni; 

7) teren oznaczony 7KDD – istniejąca droga do 
przebudowy – ul. Sasanki: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
14m, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach drogi, 

c) dostćpnoċć nieograniczona, 

d) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni. 
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3. Dla wszystkich terenów dróg dojazdowych 
oznaczonych symbolami od 1KDD do 7KDD 
obowiązują ustalenia ogólne dla kształtowania 
przestrzeni publicznych – § 33-§ 35. 

§ 74.1. Obsługa komunikacyjna działek na 
obszarze planu uzupełniona jest prywatnymi 
drogami wewnćtrznymi niewyznaczonymi na 
rysunku planu. 

2. Dla dróg wewnćtrznych niewyznaczonych 
na rysunku planu obowiązują nastćpujące usta-
lenia: 

1) drogi wewnćtrzne powinny być wyznaczone 
w sposób umoďliwiający dogodną obsługć 
wszystkich działek, które do nich przylegają; 

2) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 

a) dla dróg o długoċci do 100m i/lub obsłu-
gujących do 6 działek budowlanych - mi-
nimum 4,5m - dla dróg w formie ciągów 
pieszo-jezdnych (brak wyodrćbnionego 
chodnika), 

b) dla dróg o długoċci powyďej 100m i/lub 
obsługujących powyďej 6 działek budow-
lanych: 

- minimum 6.0m - dla dróg w formie 
ciągów pieszo-jezdnych (brak wyod-
rćbnionego chodnika), 

- minimum 8m - dla dróg z wyodrćbnio-
nym chodnikiem; 

3) maksymalna długoċć drogi bez przelotu 
150m, wliczając długoċć placu do zawraca-
nia; 

4) w przypadku zakoĉczenia ulicy wewnćtrznej 
w formie sićgacza zawrotka nie moďe mieć 
mniejszych wymiarów niď 12,5m x 12,5m; 

5) obowiązuje zasada „ruchu uspokojonego”. 

§ 75. W zakresie komunikacji rowerowej usta-
la sić: 

1) prowadzenie wydzielonych ċcieďek rowero-
wych w liniach rozgraniczających ulicy KDL 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) realizacja ċcieďek rowerowych w miarć wy-
stćpowania potrzeb. 

Dział III 
Ustalenia końcowe 

§ 76. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejċcia 
w ďycie planu, a nie zakoĉczonych decyzją osta-
teczną stosuje sić ustalenia planu. 

§ 77. Wykonanie uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Łomianek. 

§ 78. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 79. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego oraz po 
opublikowaniu na stronie internetowej Urzćdu 
Miejskiego w Łomiankach. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach: 

Marek Zielski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LV/416/2010 

Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 4 listopada 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGŁĆDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH  

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „SIERAKOWSKA” 
 

W terminie od 16 lipca do 27 sierpnia 2010r. do Urzćdu Miejskiego w Łomiankach wpłynćły 2 uwagi od jednego podmiotu dotyczące projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego "Sierakowska". W dniu 17 wrzeċnia 2010r. zarządzeniem nr RAG.0151-102/2010 Burmistrz Łomianek uwzglćdnił obydwie złoďone uwagi 
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Uwagi złoďone po pierwszym wyłoďeniu 

1 

30
.0

7.
20

10
r.

 

Pan Andrzej 
Moĉko 

Wniosek o zmniejszenie mini-
malnej wielkoċci działki budow-
lanej na 500m2 dla budynku 
wolnostojącego na terenie 
okreċlonym symbolem MN l/U 

dz. nr 
83/12, 

obrćb nr 
0021 

§ 16 ust. 4 pkt 1 

"minimalna wielkoċć działki budowlanej dla 
noworealizowanej zabudowy - 700m2" 

X   
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Pan Andrzej 
Moĉko 

Wniosek o zmianć przeznaczenia 
działki powstałej w wyniku 
podziału działki nr ewid. 83/23 i 
84/14 z zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej na 
zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną szeregową 

dz. nr 
83/23, 

obrćb nr 
0021 

§ 17 Ustalenia dla terenów oznaczonych symbola-
mi odlMNldo4MNl 

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna o ċredniej intensywno-
ċci w układzie wolnostojącym i bličniaczym. 

2. Funkcje towarzyszące przeznaczeniu podstawo-
wemu: usługi podstawowe nieuciąďliwe i drob-
na wytwórczoċć w formie wbudowanej w zabu-
dowć mieszkaniową. 

X   

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr LV/416/2010 

Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 4 listopada 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objćte ustaleniami i obszarem planu. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w 
tym charakterystyka rozwiązaĉ i zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej obszaru „Siera-
kowska", zostały okreċlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. 
w uchwale w sprawie uchwalenia planu, w tym w czćċci graficznej, stanowiącej integralną czćċć 
uchwały. 

W zakresie naleďącym do zadaĉ własnych gminy Łomianki zapisano w planie inwestycje infrastruk-
turalne: 

1. Modernizacja, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego, obejmującego: 

1) przebudowć istniejących drogi lokalnej i dróg dojazdowych; 

2) budowa nowoprojektowanej drogi dojazdowej. 

Całoċć inwestycji komunikacyjnych obejmuje takďe urządzenia towarzyszące, w tym m.in. przy-
stanki i inne urządzenia transportu zbiorowego oraz w infrastrukturze drogowej: chodniki, zieleĉ-
ce, szpaler drzew, oċwietlenie, sygnalizacjć i urządzenia sterowania ruchem oraz urządzenia 
ochrony terenów przyległych przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. 
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2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozostałych systemów infrastruktury technicznej, obejmują-
cych: 

1) rozbudowć gminnej sieci wodociągowej; 

2) rozbudowć gminnej sieci kanalizacyjnej; 

3) budowć kanalizacji deszczowej. 

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury, które naleďą do zadaĉ własnych gminy. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać sić bćdzie poprzez: 

1. wydatki z budďetu gminy zgodnie z uchwałą budďetową; 

2. finansowanie i współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, poprzez budďet gminy w ramach 
m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji z funduszy krajowych, 

c) innych ċrodków zewnćtrznych (w tym dotacji, kredytów i poďyczek), 

3. udziału inwestorów w ramach porozumieĉ o charakterze cywilno-prawnym lub w formie part-
nerstwa publiczno-prywatnego. 

III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji naleďących do zadaĉ własnych gminy. 

Realizacji inwestycji, ich planowanie, przygotowanie i koordynacja bćdzie odbywać sić w oparciu o 
obowiązujące przepisy, w tym przepisy branďowe oraz Prawo zamówieĉ publicznych. Terminy reali-
zacji poszczególnych zadaĉ oraz ich etapowanie przebiegać bćdzie w zaleďnoċci od przyjćtych zadaĉ 
w corocznych budďetach gminy. 
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UCHWAŁA Nr III/15/10 

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Grójec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 
marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi 
zmianami) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i 
zbiorowym odprowadzeniu ċcieków” (Dz.U. Nr 
72, poz. 747 z póčniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Grójcu uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Zatwierdza sić przedłoďoną przez Dyrek-
tora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji taryfć 
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodć i zbio-
rowe odprowadzenie ċcieków w Gminie Grójec 
stanowiącą załącznik nr 1 i nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

 

§ 2. Zatwierdza sić wysokoċć opłaty stałej za 
obsługć wodomierzy okreċloną w załączniku 
nr 2. 

§ 3. Traci waďnoċć uchwała: nr LI/390/09 Rady 
Miejskiej w Grójcu z dnia 30 listopada 2009r. w 
sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodć i za zbiorowe odprowa-
dzanie ċcieków w gminie Grójec. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Dyrek-
torowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Grójcu. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w ďycie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 
2011r. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Adam Siennicki 
 
 
 


