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UCHWAŁA Nr LI/547/2010 

RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia 22 września 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna 

części wsi Rajszew w rejonie ulicy Różanej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), w 
związku z uchwałą nr XXV/266/2008 Rady Gminy 
Jabłonna z dnia 17 września 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Rajszew w rejonie ulicy Róşanej, stwierdza-
jąc, şe niniejszy plan jest zgodny z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Jabłonna, za-
twierdzonego uchwałą nr XXV/260/2000 Rady 
Gminy Jabłonna z dnia 12 grudnia 2000r. Rada 
Gminy Jabłonna uchwala, co następuje. 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Jabłonna części 
wsi Rajszew w rejonie ulicy Róşanej, zwany 
dalej „planem”. 

2. Granicę obszaru objętego planem wyznacza 
się odpowiednim symbolem na rysunku pla-
nu, sporządzonym na mapie zasadniczej w 
skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1. Integralną częścią planu jest niniejsza uchwa-
ła oraz załącznik nr 1 – rysunek planu zawie-
rający ustalenia planu w skali 1:1000. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji i zasadach finansowania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
naleşących do zadań własnych gminy. 

 

 

 

§ 3. 

1. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgra-
niczające tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie prze-
pisów odrębnych, w tym terenów nara-
şonych na niebezpieczeństwo powodzi; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości; 

7) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytko-
waniu; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej; 

9) sposoby i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uşytkowania 
terenów; 

10) stawkę procentową, na podstawie której 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r. 

2. W planie nie określa się: 

1) granic terenów górniczych; 

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

3) wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych. 
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§ 4. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do obszaru objętego pla-
nem. 

2. Na rysunku planu wyznacza się tereny o na-
stępujących przeznaczeniach: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczone symbolem: MN; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z towarzyszącą zabudową usługo-
wą oznaczony symbolem: MN/U; 

3) teren zabudowy usługowej oznaczony 
symbolem: U; 

4) teren zabudowy usług kultu religijnego 
oznaczony symbolem: Ukr; 

5) tereny dróg publicznych klasy lokalnej 
oznaczone symbolem: KDL; 

6) teren drogi publicznej klasy dojazdowej 
oznaczony symbolem: KDD; 

7) teren publicznych ciągów pieszo-jezdnych: 
KPJ. 

3. Określone w planie przeznaczenia poszcze-
gólnych terenów wskazują podstawowy, 
ustalony w planie sposób ich uşytkowania. 

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) zwymiarowane wzajemne odległości ele-
mentów zagospodarowania; 

5) przeznaczenie terenów oznaczone nume-
rem i symbolem literowym. 

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu mają charakter informacyjny lub postu-
latywny: 

1) dominanta wysokościowa; 

2) granica Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu (WOCHK); 

3) granica strefy oddziaływania linii energe-
tycznej średniego napięcia; 

4) granica strefy uciąşliwości akustycznej; 

5) sieć napowietrzna średniego napięcia; 

6) oś drogi; 

7) krawędŝ jezdni; 

8) projektowana granica działki – orientacyj-
na. 

§ 5. 

Ilekroć w planie uşywa się określeń takich jak: 

1) „dominanta architektoniczna” naleşy przez 
to rozumieć: obiekt budowlany lub jego 
fragment o wysokich walorach architekto-
nicznych, dominujący swoimi gabarytami 
oraz formą nad otoczeniem; 

2) „droga w liniach rozgraniczających" naleşy 
przez to rozumieć: pas terenu zawierający 
drogę z niezbędnymi obiektami, urządze-
niami i instalacjami słuşącymi ruchowi dro-
gowemu, zieleń izolacyjną i ozdobną oraz 
urządzenia i instalacje słuşące przesyłowi 
mediów i obsłudze inşynieryjnej terenów 
budowlanych; 

3) „linia rozgraniczająca” naleşy przez to ro-
zumieć: wyznaczoną na rysunku planu linię 
określającą granice terenów o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania; 

4) „nieprzekraczalna linia zabudowy” naleşy 
przez to rozumieć: wskazaną na rysunku 
planu linię, której nie moşe przekroczyć 
şadna z części budowanego lub rozbudo-
wanego obiektu budowlanego; 

5) „przedsięwzięcie mogące znacząco oddzia-
ływać na środowisko” naleşy przez to ro-
zumieć: zamierzenia budowlane lub inną 
ingerencję w środowisko, polegającą na 
przekształceniu lub zmianie sposobu wyko-
rzystania terenu, w tym równieş wydoby-
wanie kopalin, dla których wymagane jest 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, w rozumieniu przepisów od-
rębnych z wyłączeniem uzbrojenia terenu; 

6) „powierzchnia biologicznie czynna” naleşy 
przez to rozumieć: powierzchnię działki na 
gruncie rodzimym, która pozostaje nieza-
budowana powierzchniowo lub kubaturowo 
w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie 
stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść 
pieszych, nieutwardzona, pokryta trwałą ro-
ślinnością lub uşytkowana rolniczo, a takşe 
wody powierzchniowe; 

7) „projektowana granica działki” naleşy przez 
to rozumieć: proponowaną linię podziału na 
działki o orientacyjnym przebiegu, niebędą-
cą obowiązującym ustaleniem planu; 

8) „przeznaczenie podstawowe” naleşy przez 
to rozumieć: rodzaj przeznaczenia, które zo-
stało ustalone jako jedyne lub przewaşają-
ce, którego udział stanowi powyşej 60% 
powierzchni uşytkowej zabudowy wszyst-
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kich istniejących i projektowanych na dział-
ce obiektów – na terenach przeznaczonych 
pod zabudowę lub terenów; 

9) „przeznaczenie terenu” naleşy przez to ro-
zumieć: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zago-
spodarowania oraz działalności dopuszczo-
ne na danym terenie; 

10) „przeznaczenie towarzyszące” naleşy przez 
to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie 
moşe jedynie współwystępować z podsta-
wowym przeznaczeniem terenu, z zastrze-
şeniem: dopuszcza się lokalizowanie sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej, obiek-
tów układu komunikacyjnego oraz zieleni 
urządzonej obejmujących 100% powierzch-
ni działek lecz nie więcej niş 50% po-
wierzchni terenu, w obrębie którego zosta-
ną zlokalizowane; 

11) „teren” naleşy przez to rozumieć: fragment 
obszaru objętego planem o określonym 
przeznaczeniu lub określonych zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
kolejnym numerem i odpowiednim symbo-
lem literowym; 

12) „usługa nieuciąşliwa” naleşy przez to ro-
zumieć: działalność usługową, która zgod-
nie z przepisami odrębnymi z zakresu 
ochrony środowiska, nie została zakwalifi-
kowane do przedsięwzięcia mogącego zna-
cząco oddziaływać na środowisko, dla któ-
rego jest wymagane albo moşe być wyma-
gane sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
na środowisko, zgodnie z przepisami od-
rębnymi z zakresu ochrony środowiska. 

Rozdział 2 
Ustalenie ogólne – dotyczące modernizacji, 

rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

§ 6. 

1. W zakresie lokalizowania oraz przebudowy 
sieci infrastruktury technicznej: 

1) moşliwość lokalizowania wszelkich sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej w na-
stępujący sposób: 

2) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej: 

a) w liniach rozgraniczających dróg pu-
blicznych i ciągów pieszo-jezdnych; 

b) wzdłuş granic nieruchomości; 

3) dopuszcza się inne przebiegi w przypadku 
braku moşliwości lokalizowania sieci i 
urządzeń infrastruktury, o których mowa 
w lit. a) i b) 

4) dopuszcza się przebudowę sieci kolidują-
cych z istniejącym i planowanym przezna-
czeniem terenów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się zaopatrzenia w wodę z projek-
towanej sieci wodociągowej, na warun-
kach określonych przez administratora 
sieci, w oparciu o ujęcia wody zlokalizo-
wane poza i na obszarze planu; 

2) do czasu budowy sieci wodociągowej do-
puszcza się zaopatrzenie w wodę z indy-
widualnych ujęć wody. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków: 

1) ustala się odprowadzanie ścieków syste-
mem grawitacyjno – tłocznym do oczysz-
czalni ścieków zlokalizowanej poza obsza-
rem planu; 

2) zakazuje się odprowadzania ścieków po-
wstałych na obszarze planu do wód po-
wierzchniowych, rowów melioracyjnych 
oraz wprost do gruntu; 

3) dopuszcza się odprowadzanie ścieków z 
budynków do zbiorników bezodpływo-
wych (szamb), do czasu budowy sieci ka-
nalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi; 

4) nakazuje się podłączenia budynków do 
sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej 
do ich obsługi, najpóŝniej 1 rok od dnia jej 
powstania. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych: 

1) nakazuje się utwardzanie i skanalizowanie 
terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na 
których moşe dojść do zanieczyszczenia 
substancjami ropopochodnymi i chemicz-
nymi; 

2) nakazuje się neutralizowanie substancji 
ropopochodnych i chemicznych na tere-
nach własnych inwestorów, przed ich 
wprowadzeniem do kanalizacji; 

3) nakazuje się zagospodarowywani e wód 
deszczowych na terenach własnych inwe-
storów, do czasu budowy sieci kanaliza-
cyjnej; 

4) dopuszcza się odprowadzania wód opa-
dowych i roztopowych niezanieczyszczo-
nych substancjami ropopochodnymi i 
chemicznymi wzdłuş ulic, w ich poboczach 
lub w trawnikach przez system rozsączają-
cy; 

5) nakazuje się podłączenia działek i budyn-
ków do sieci kanalizacji deszczowej wybu-
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dowanej do ich obsługi, najpóŝniej 1 rok 
od dnia jej powstania. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną: 

1) ustala się budowę stacji transformatoro-
wych oraz rozbudowę i modernizację sieci 
rozdzielczej średniego i niskiego napięcia 
dla obszaru całego planu, stosownie do 
potrzeb, w wyniku realizacji umów przyłą-
czeniowych; 

2) ustala się stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym 
oraz stacji transformatorowych SN/nN w 
wykonaniu słupowym, dopuszcza się w 
technicznie lub ekonomicznie uzasadnio-
nych przypadkach stosowanie linii elek-
troenergetycznych w wykonaniu kablo-
wym oraz stacji w wykonaniu wnętrzo-
wym; 

3) ustala się przyłączanie obiektów do sieci 
elektroenergetycznej oraz przebudowa 
urządzeń elektroenergetycznych, powstała 
w wyniku wystąpienia kolizji planu zago-
spodarowania działki (w tym równieş wy-
nikającego ze zmiany przeznaczenia tere-
nu) z istniejącymi urządzeniami elektro-
energetycznymi zgodnie z przepisami od-
rębnymi; 

4) ustala się, iş w projektach zagospodaro-
wania działek będą przewidywane rezer-
wacje miejsc i terenu dla lokalizacji linii, 
stacji i przyłączy oraz innych elementów 
infrastruktury elektroenergetycznej, nie-
zbędnych dla zaopatrzenia lokowanych na 
tych terenach budynków i budowli w 
energię elektryczną, a takşe oświetlenia te-
renu wokół obiektów. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) zakazuje się lokalizowanie ogrodzeń w od-
ległości mniejszej niş: 0,5m od gazociągu; 

2) nakazuje się lokalizowanie szafek gazo-
wych w linii ogrodzenia, otwieranych na 
zewnątrz lub miejscu uzgodnionym z za-
rządcami sieci gazowej; 

3) dopuszcza się stosowani e indywidual-
nych zbiorników gazowych dla celów by-
towych i gospodarczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 

1) nakazuje się stosowanie indywidualnych – 
ekologicznych ŝródeł zaopatrzenia w cie-
pło; 

2) dopuszcza się stosowanie ogrzewania 
kominkowego, wyłącznie jako dodatko-
wego ŝródła ogrzewania obiektów. 

8. W zakresie obsługi telekomunikacji: 

1) dopuszcza się świadczenie usług teleko-
munikacyjnych przez wszystkich upraw-
nionych operatorów sieci. 

9. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) nakazuje się gospodarowanie odpadami 
zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.: 
ustawą o odpadach, ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie i gminnymi 
regulaminami; 

2) nakazuje się lokalizowanie miejsc na od-
pady w sposób umoşliwiający dostęp do 
nich z dróg publicznych i ciągów pieszo-
jezdnych; 

3) nakazuje się selektywną zbiórkę odpadów 
na kaşdej działce. 

Rozdział 3 
Ustalenie szczegółowe 

§ 7. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
3.MN, 4.MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenów: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) lokale usługowe; 

b) budynki gospodarcze; 

c) miejsca postojowe i garaşe przewidzia-
ne do obsługi terenów: MN; 

d) zieleń urządzona; 

e) obiekty małej architektury; 

f) sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) dopuszcza się zachowanie budynków lub 
ich części: 

a) niezgodnych z parametrami i wskaŝ-
nikami zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu zapisanymi w ustale-
niach planu, z moşliwością ich odbu-
dowy, rozbudowy i przebudowy nie-
wykraczającej poza dotychczasowe 
parametry i wskaŝniki zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 
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b) z funkcjami innymi niş ustalone w 
planie, z moşliwością ich przebudo-
wy, pod warunkiem şe działalność w 
nich prowadzona nie będzie stanowi-
ła uciąşliwości wykraczającej poza 
granicę lokali i/lub działek, na której 
jest prowadzona oraz nie będzie 
ograniczała moşliwości wprowadze-
nia ustaleń niniejszego planu w loka-
lach i na działkach sąsiednich; 

2) nakazuje się lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległości nie mniejszej niş 6m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolami: 8.KDD, 
9.KPJ; 

b) w odległości nie mniejszej niş 8m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolami: 6.KDL, 
7.KDL; 

3) dopuszcza się rozbudowę budynków wy-
łącznie przy nawiązaniu kompozycji ele-
wacji oraz geometrii dachu nowej części 
budynku do rozwiązań przyjętych w bu-
dynku rozbudowywanym; 

4) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie 
w układzie wolno stojącym; 

5) zakazuje się budowy więcej niş jednego 
budynku mieszkalnego w obrębie jednej 
działki budowlanej; 

6) dopuszcza się wydzielanie lokali usłu-
gowych wyłącznie w parterach budyn-
ków mieszkalnych o powierzchni całko-
witej nieprzekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku; 

7) dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie  
1 budynku garaşowego na jednej działce 
budowlanej, przewidzianego na maksy-
malnie 2 stanowiska postojowe; 

8) nakazuje się stosowanie dachów: dwu-
spadowych lub wielospadowych o sy-
metrycznym układzie połaci głównych i 
nachyleniu w zakresie: 200 - 450; 

9) nakazuje się stosowanie pokrycia da-
chów w formie: dachówki lub materia-
łów o wyglądzie zblişonym do dachówki; 

10) nakazuje się stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szarości; 

11) zakazuje się sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

12) zakazuje się stosowania dachów o mija-
jących się połaciach; 

13) nakazuje się zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykończe-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na jednej działce lub kilku 
działkach objętych jednym (w tym eta-
powym) pozwoleniem na budowę; 

14) zakazuje się stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeń; 

15) zakazuje się stosowania na elewacjach 
okładzin z tworzyw sztucznych i blach ja-
ko materiału wykończeniowego; 

16) dopuszcza się umieszczanie reklam i 
elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych wyłącznie na płasz-
czyŝnie elewacji budynków; 

b) umieszczania reklam maksymalnie do 
wysokości stropu nad pierwszą kon-
dygnacją nadziemną; 

c) lokalizowania reklam wyłącznie zwią-
zanych z działalnością prowadzoną na 
danej działce; 

d) lokalizowanie reklam o maksymalnej 
powierzchni informacyjnej i promo-
cyjnej jednej reklamy: 1m2; 

e) utrzymanie łącznej powierzchni re-
klamowej na terenie nieruchomości 
nieprzekraczającej 2m2; 

17) dopuszcza się grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach roz-
graniczających z terenami dróg pu-
blicznych i ciągów pieszo-jezdnych z 
dopuszczeniem miejscowego wyco-
fania ogrodzenia w głąb działek do 
2m; 

b) zachowania naroşnych ścięć widocz-
ności w obrębie skrzyşowań; 

c) stosowania ogrodzeń aşurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia), o 
maksymalnej wysokości 1,80m – wa-
runek minimalnej aşurowości i mak-
symalnej wysokości nie dotyczy 
ogrodzeń w formie şywopłotów; 

d) dopuszcza się stosowanie wyłącznie 
fundamentów punktowych lub pod-
murówek niewystających ponad po-
wierzchnię terenu lub z przerwami w 
podmurówkach w formie otworów o 
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średnicy min. 12cm i rozstawie maks. 
co 1,5m, umieszczonych na wysoko-
ści poziomu terenu oraz zachowanie 
prześwitu o szerokości min. 10cm 
między cokołem, a elementem aşu-
rowym ogrodzenia; 

e) zakaz u stosowania ogrodzeń z prefa-
brykatów betonowych i niepowleka-
nej siatki drucianej; 

18)  ustala się maksymalną wysokość zabu-
dowy: 

a) mieszkaniowej: 2 kondygnacje nad-
ziemne (łącznie z poddaszem uşytko-
wym) – do 9m; 

b) gospodarczej i garaşowej: 5m; 

19) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy: 0,3; 

20) nakazuje się zapewnienie miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych na 
terenie inwestycji w ilości co najmniej: 

a) 2 miejsca postojowe na 1 lokal miesz-
kalny w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej (liczone łącznie z 
miejscami garaşowymi); 

b) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uşytkowej usług handlu de-
talicznego, lecz nie mniej niş 2 miej-
sca postojowe na jeden lokal uşytko-
wy; 

c) 30 miejsc postojowych na 1000m2 
uşytkowej powierzchni biurowej, lecz 
nie mniej niş 2 miejsca postojowe na 
jeden lokal uşytkowy; 

d) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uşytkowej usług pozosta-
łych, lecz nie mniej niş 2 miejsca po-
stojowe na jeden lokal uşytkowy; 

e) wszystkie miejsca postojowe oraz 
place manewrowe przewidziane do 
obsługi zabudowy naleşy lokalizować 
w ramach działek, na których będzie 
realizowana inwestycja; 

21) ustala się obsługę komunikacyjną bez-
pośrednio z przyległych dróg publicz-
nych i ciągów pieszo-jezdnych dla tere-
nów: 

a) 3.MN z terenów: 7.KDL, 9.KPJ; 

b) 4.MN z terenu: 9.KPJ. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 

na działkach budowlanych co najmniej 
70% powierzchni działki; 

2) zakazuje się przekroczenia standardów ja-
kości środowiska, w tym standardów ja-
kości powietrza poza granicami działek, do 
której prowadzący działalność posiada ty-
tuł prawny; 

3) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć, 
które zgodnie z przepisami odrębnymi z 
zakresu ochrony środowiska, zostały za-
kwalifikowane do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowi-
sko, dla których jest wymagane albo moşe 
być wymagane sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, za wyjąt-
kiem inwestycji celu publicznego z zakresu 
infrastruktury technicznej; 

4) przyjmuje się kwalifikację w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w środo-
wisku zgodnie z przepisami odrębnymi z 
zakresu ochrony środowiska; 

5) zakazuje się lokalizowania nowej zabudo-
wy mieszkaniowej w zasięgu ponadnor-
matywnego oddziaływania akustycznego 
komunikacji bez zastosowania indywidu-
alnych zabezpieczeń gwarantujących do-
trzymanie normatywnych standardów po-
ziomu hałasu, zgodnych z przepisami od-
rębnymi z zakresu ochrony środowiska, w 
postaci przegród zewnętrznych o odpo-
wiedniej izolacyjności akustycznej, w tym: 
okien i drzwi dŝwiękochłonnych, itp.; 

6) nakazuje się stosowanie ogrzewania ga-
zem, olejem opałowym lekkim o zawarto-
ści siarki do 0,3%, zasilanie elektryczno-
ścią, energią odnawialną lub innym pali-
wem ekologicznym; 

7) dopuszcza się gromadzenie i segregację 
odpadów powstałych wyłącznie na obsza-
rze działek własnych inwestorów; 

8) tereny w całości znajdują się w granicach 
Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu 
obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w szczególności: 

a) zakazuje się likwidowania i niszczenia 
zadrzewień przydroşnych, jeşeli nie 
wynika to z: 

- potrzeby budowy i rozbudowy dróg; 

- konieczności usunięcia drzew cho-
rych; 

b) zakazuje się wykonywania prac ziem-
nych trwale zniekształcających rzeŝbę 
terenu; 
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c) zakazuje się dokonywania zmian sto-
sunków wodnych, jeşeli słuşą innym 
celom niş ochrona przyrody; 

d) zakazuje się likwidowania drzew prze-
stoi oraz drzew dziuplastych; 

e) dopuszcza się stosowanie ochrony ro-
ślin wyłącznie metodami biologiczny-
mi. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takşe na-
raşonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) tereny w całości znajdują się w strefie za-
groşenia powodzią wodą 1%, w jej zasięgu 
ustala się: 

a) wynoszenie parterowej kondygnacji 
budynków mieszkalnych na minimalną 
wysokości + 60 cm nad poziomem te-
renu; 

b) tworzenie budynków mieszkalnych z 
wykorzystaniem technologii pozwala-
jących minimalizować skutki występo-
wania zalewów powodziowych. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości: 

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowę, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
1000m2; 

b) minimalnej szerokości frontu działki: 
20m; 

c) kąta połoşenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700 – 1100; 

- równolegle do istniejących granic 
działek; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
średnio na zakrętach oraz skrzyşo-
waniach, gdzie nie jest moşliwe za-
chowanie parametru, o którym mo-
wa w tir 1) – kąta połoşenia granicy 
działki w stosunku do pasa drogo-
wego nie ustala się; 

2) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niş 
określone w planie wyłącznie dla potrzeb 
lokalizacji infrastruktury technicznej, jako 
poszerzenie dróg publicznych lub ciągów 
pieszo-jezdnych oraz w przypadku, kiedy 
wydzielona działka zostanie przeznaczona 
na powiększenie działki sąsiedniej (po-

przez jej scalenie), pod warunkiem, şe 
działka uzyskana w wyniku tego podziału i 
nie przewidziana na powiększenie działki 
sąsiedniej będzie miała powierzchnię nie 
mniejszą niş ustalono w pkt 1; 

3) dopuszcza się wykorzystywanie dla celów 
budowlanych działek wydzielonych na 
podstawie prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych pod warunkiem stosowania 
określonych w planie parametrów i 
wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4) dopuszcza się wykorzystywanie dla celów 
budowlanych nieruchomości gruntowych 
złoşonych z więcej niş jednej działki, pod 
warunkiem stosowania określonych w 
planie parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, liczonych dla łącznej powierzchni 
nieruchomości gruntowej; 

5) nie ustala się granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomości. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania masztów oraz 
anten telefonii komórkowej; 

2) zakazuje się lokalizowania usług uciąşli-
wych oraz związanych ze składowaniem i 
przetwarzaniem odpadów, warsztatów i 
myjni samochodowych, handlu hurtowe-
go, gastronomi i rozrywki, których działal-
ność (w tym okresowa) moşe stanowić 
uciąşliwość wykraczającą poza granice 
działek, na których są prowadzone. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy tym-
czasowej; 

2) do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego dopuszcza się zachowanie do-
tychczasowego sposobu zagospodarowa-
nia i uşytkowanie terenu, pod warunkiem 
şe: 

a) działalność prowadzona na ich obsza-
rze nie stanowi ŝródła uciąşliwości wy-
kraczającej poza granice działki inwe-
stora; 

b) działalność prowadzona na ich obsza-
rze nie uniemoşliwi wprowadzenia 
ustaleń planu na działkach do nich 
przylegających. 
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§ 8. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 
5.MN/U ustala się: 

1. przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) lokale usługowe; 

b) budynki gospodarcze; 

c) miejsca postojowe i garaşe przewidzia-
ne do obsługi terenu: MN/U; 

d) zieleń urządzona; 

e) obiekty małej architektury; 

f) sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) nakazuje się lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległości nie mniejszej niş 6m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 9.KPJ; 

b) w odległości nie mniejszej niş 8m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 7.KDL; 

2) dopuszcza się rozbudowę budynków wy-
łącznie przy nawiązaniu kompozycji ele-
wacji oraz geometrii dachu nowej części 
budynku do rozwiązań przyjętych w bu-
dynku rozbudowywanym; 

3) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy 
mieszkaniowej i mieszkaniowo - usłu-
gowej wyłącznie w formie budynków 
wolno stojących; 

4) zakazuje się budowy więcej niş jednego 
budynku mieszkalnego lub budynku 
mieszkalno - usługowego w obrębie jed-
nej działki budowlanej; 

5) dopuszcza się wydzielanie lokali usłu-
gowych o powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 40% powierzchni całko-
witej budynku; 

6) dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie 1 
budynku garaşowego na jednej działce 
budowlanej, przewidzianego na maksy-
malnie 2 stanowiska postojowe; 

7) nakazuje się stosowanie dachów: dwu-
spadowych lub wielospadowych o sy-
metrycznym układzie połaci głównych i 
nachyleniu w zakresie: 200 – 450; 

8) nakazuje się stosowanie pokrycia da-
chów w formie: dachówki lub materia-
łów o wyglądzie zblişonym do dachówki; 

9) nakazuje się stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szarości; 

10) zakazuje się sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

11) zakazuje się stosowania dachów o mija-
jących się połaciach; 

12) nakazuje się zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykończe-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na jednej działce lub kilku 
działkach objętych jednym (w tym eta-
powym) pozwoleniem na budowę; 

13) zakazuje się stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeń; 

14) zakazuje się stosowania na elewacjach 
okładzin z tworzyw sztucznych i blach ja-
ko materiału wykończeniowego; 

15) dopuszcza się umieszczanie reklam i 
elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych wyłącznie na płasz-
czyŝnie elewacji budynków; 

b) umieszczania reklam maksymalnie do 
wysokości stropu nad drugą kondy-
gnacją nadziemną; 

c) lokalizowania reklam wyłącznie zwią-
zanych z działalnością prowadzoną na 
danej działce; 

d) lokalizowanie reklam o maksymalnej 
powierzchni informacyjnej i promo-
cyjnej jednej reklamy: 1m2; 

e) utrzymanie łącznej powierzchni re-
klamowej na terenie nieruchomości 
nieprzekraczającej 2m2; 

16) dopuszcza się grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach roz-
graniczających z terenami dróg pu-
blicznych i ciągów pieszo-jezdnych z 
dopuszczeniem miejscowego wyco-
fania ogrodzenia w głąb działek do 
2m; 
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b) zachowania naroşnych ścięć widocz-
ności w obrębie skrzyşowań; 

c) stosowania ogrodzeń aşurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia) o 
maksymalnej wysokości 1,80m – wa-
runek minimalnej aşurowości i mak-
symalnej wysokości nie dotyczy 
ogrodzeń w formie şywopłotów; 

d) dopuszcza się stosowanie wyłącznie 
fundamentów punktowych lub pod-
murówek niewystających ponad po-
wierzchnię terenu lub z przerwami w 
podmurówkach w formie otworów o 
średnicy min. 12cm i rozstawie maks. 
co 1,5m, umieszczonych na wysoko-
ści poziomu terenu oraz zachowanie 
prześwitu o szerokości min. 10cm 
między cokołem, a elementem aşu-
rowym ogrodzenia; 

e) zakazuje się stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów betonowych i niepo-
wlekanej siatki drucianej; 

17) ustala się maksymalną wysokość zabu-
dowy: 

a) mieszkaniowej, mieszkaniowo – usłu-
gowej: 2 kondygnacje nadziemne 
(łącznie z poddaszem uşytkowym) – 
do 9m; 

b) gospodarczej i garaşowej: 5m; 

18) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy: 0,30; 

19) nakazuje się zapewnienie miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych na 
terenie inwestycji w ilości co najmniej: 

a) 2 miejsca postojowe na 1 lokal miesz-
kalny w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej (liczone łącznie z 
miejscami garaşowymi); 

b) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uşytkowej usług handlu de-
talicznego, lecz nie mniej niş 2 miej-
sca postojowe na jeden lokal uşytko-
wy; 

c) 30 miejsc postojowych na 1000m2 
uşytkowej powierzchni biurowej, lecz 
nie mniej niş 2 miejsca postojowe na 
jeden lokal uşytkowy; 

d) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uşytkowej usług pozosta-
łych, lecz nie mniej niş 2 miejsca po-
stojowe na jeden lokal uşytkowy; 

e) wszystkie miejsca postojowe oraz 
place manewrowe przewidziane do 
obsługi zabudowy naleşy lokalizować 
w ramach działek, na których będzie 
realizowana inwestycja; 

20) ustala się zjazdy do działek z terenów: 
7.KDL, 9.KPJ. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działkach budowlanych co najmniej 
50% powierzchni działki; 

2) zakazuje się przekroczenia standardów ja-
kości środowiska, w tym standardów ja-
kości powietrza poza granicami działek, do 
której prowadzący działalność posiada ty-
tuł prawny; 

3) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć, 
które zgodnie z przepisami odrębnymi z 
zakresu ochrony środowiska, zostały za-
kwalifikowane do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowi-
sko, dla których jest wymagane albo moşe 
być wymagane sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, za wyjąt-
kiem inwestycji celu publicznego z zakresu 
infrastruktury technicznej; 

4) przyjmuje się kwalifikację w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w środo-
wisku zgodnie z przepisami odrębnymi z 
zakresu ochrony środowiska; 

5) zakazuje się lokalizowania nowej zabudo-
wy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usłu-
gowej w zasięgu ponadnormatywnego 
oddziaływania akustycznego komunikacji 
bez zastosowania indywidualnych zabez-
pieczeń gwarantujących dotrzymanie 
normatywnych standardów poziomu ha-
łasu, zgodnych z przepisami odrębnymi z 
zakresu ochrony środowiska, w postaci 
przegród zewnętrznych o odpowiedniej 
izolacyjności akustycznej, w tym: okien i 
drzwi dŝwiękochłonnych, itp.; 

6) teren w całości znajduje się w granicach 
Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu 
obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w szczególności: 

a) zakazuje się likwidowania i niszczenia 
zadrzewień przydroşnych, jeşeli nie 
wynika to z: 

- potrzeby budowy i rozbudowy dróg; 
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- konieczności usunięcia drzew cho-
rych; 

b) zakazuje się wykonywania prac ziem-
nych trwale zniekształcających rzeŝbę 
terenu; 

c) zakazuje się dokonywania zmian sto-
sunków wodnych, jeşeli słuşą innym 
celom niş ochrona przyrody; 

d) zakazuje się likwidowania drzew prze-
stoi oraz drzew dziuplastych; 

e) dopuszcza się stosowanie ochrony ro-
ślin wyłącznie metodami biologiczny-
mi. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takşe na-
raşonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) teren w całości znajduje się w strefie za-
groşenia powodzią, wodą 1%, w jej zasię-
gu ustala się: 

a) wynoszenie parterowej kondygnacji 
budynków mieszkalnych i mieszkalno-
usługowych na minimalną wysokość + 
60 cm nad poziomem terenu; 

b) tworzenie budynków mieszkalnych i 
mieszkalno-usługowych z wykorzysta-
niem technologii pozwalających mini-
malizować skutki występowania zale-
wów powodziowych. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości: 

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowę, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
1000m2; 

b) minimalnej szerokości frontu działki: 
20m; 

c) kąta połoşenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700 – 1100; 

- równolegle do istniejących granic 
działek; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
średnio przy placach do zawracania 
samochodów, na zakrętach oraz 
skrzyşowaniach, gdzie nie jest moş-
liwe zachowanie parametru, o któ-
rym mowa w tir 1) – kąta połoşenia 
granicy działki w stosunku do pasa 
drogowego nie ustala się; 

2) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niş 
określone w planie wyłącznie dla potrzeb 
lokalizacji infrastruktury technicznej, jako 
poszerzenie dróg publicznych i ciągów 
pieszo-jezdnych oraz w przypadku kiedy 
wydzielona działka zostanie przeznaczona 
na powiększenie działki sąsiedniej (po-
przez jej scalenie), pod warunkiem, şe 
działka uzyskana w wyniku tego podziału i 
nie przewidziana na powiększenie działki 
sąsiedniej będzie miała powierzchnię nie 
mniejszą niş ustalono w pkt 1; 

3) dopuszcza się wykorzystywanie dla celów 
budowlanych działek wydzielonych na 
podstawie prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych pod warunkiem stosowania 
określonych w planie parametrów i 
wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu; 

4) dopuszcza się wykorzystywanie dla celów 
budowlanych nieruchomości gruntowych 
złoşonych z więcej niş jednej działki, pod 
warunkiem stosowania określonych w 
planie parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, liczonych dla łącznej powierzchni 
nieruchomości gruntowej; 

5) nie ustala się granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomości. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania masztów oraz 
anten telefonii komórkowej; 

2) zakazuje się lokalizowania usług uciąşli-
wych oraz związanych ze składowaniem i 
przetwarzaniem odpadów, warsztatów i 
myjni samochodowych, handlu hurtowe-
go, gastronomi i rozrywki, których działal-
ność (w tym okresowa) moşe stanowić 
uciąşliwość wykraczającą poza granice 
działek, na których są prowadzone. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy tym-
czasowej; 

2) do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego dopuszcza się zachowanie do-
tychczasowego sposobu zagospodarowa-
nia i uşytkowanie terenu, pod warunkiem 
şe: 

a) działalność prowadzona na ich obsza-
rze nie stanowi ŝródła uciąşliwości wy-
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kraczającej poza granice działki inwe-
stora; 

3) działalność prowadzona na ich obszarze 
nie uniemoşliwi wprowadzenia ustaleń 
planu na działkach do nich przylegających. 

§ 9. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 1.U 
ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
usługowa; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) budynki gospodarcze; 

b) miejsca postojowe i garaşe przewidzia-
ne do obsługi terenu: U; 

c) zieleń urządzona; 

d) obiekty małej architektury; 

e) sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) nakazuje się lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległości nie mniejszej niş 6m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 8.KDD; 

b) w odległości nie mniejszej niş 8m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 7.KDL; 

c) w odległości nie mniejszej niş 10m od 
północnej granicy planu (drogi woje-
wódzkiej); 

2) dopuszcza się rozbudowę budynków wy-
łącznie przy nawiązaniu kompozycji ele-
wacji oraz geometrii dachu nowej części 
budynku do rozwiązań przyjętych w bu-
dynku rozbudowywanym; 

3) dopuszcza się stosowanie dachów: pła-
skich, dwuspadowych i wielospadowych 
o symetrycznym układzie połaci głów-
nych i nachyleniu w zakresie: 200 – 450; 

4) dla dachów dwuspadowych i wielospa-
dowych nakazuje się stosowanie pokry-
cia dachów w formie: dachówki lub ma-
teriałów o wyglądzie zblişonym do da-
chówki; 

5) nakazuje się stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szarości; 

6) zakazuje się sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

7) zakazuje się stosowania dachów o mija-
jących się połaciach; 

8) nakazuje się zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykończe-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na jednej działce lub kilku 
działkach objętych jednym (w tym eta-
powym) pozwoleniem na budowę; 

9) zakazuje się stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeń; 

10) dopuszcza się umieszczanie reklam i 
elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych wyłącznie na płasz-
czyŝnie elewacji budynków lub wolno 
stojącej konstrukcji, słuşącej do jej 
zamocowania; 

b) umieszczania reklam maksymalnie do 
wysokości stropu nad najwyşszą kon-
dygnacją nadziemną; 

c) umieszczania wyłącznie jednej sztuki 
tablicy reklamowej na jednej wolno 
stojącej konstrukcji słuşącej do jej 
zamocowania; 

d) lokalizowanie reklam o maksymalnej 
powierzchni informacyjnej i promo-
cyjnej jednej reklamy: 6m2; 

e) utrzymanie łącznej powierzchni re-
klamowej na terenie nieruchomości 
nieprzekraczającej: 12m2; 

11) dopuszcza się grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach roz-
graniczających z terenami dróg pu-
blicznych z dopuszczeniem miejsco-
wego wycofania ogrodzenia w głąb 
działek do 2m; 

b) zachowania naroşnych ścięć widocz-
ności w obrębie skrzyşowań; 

c) stosowania ogrodzeń aşurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia), o 
maksymalnej wysokości 1,80m – wa-
runek minimalnej aşurowości i mak-
symalnej wysokości nie dotyczy 
ogrodzeń w formie şywopłotów; 
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d) dopuszcza się stosowanie wyłącznie 
fundamentów punktowych lub pod-
murówek niewystających ponad po-
wierzchnię terenu lub z przerwami w 
podmurówkach w formie otworów o 
średnicy min. 12 cm i rozstawie maks. 
co 1,5m, umieszczonych na wysoko-
ści poziomu terenu oraz zachowanie 
prześwitu o szerokości min. 10 cm 
między cokołem, a elementem aşu-
rowym ogrodzenia; 

e) zakazuje się stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów betonowych i niepo-
wlekanej siatki drucianej; 

12) ustala się maksymalną wysokość zabu-
dowy: 

a) usługowej: 3 kondygnacje nadziemne 
(łącznie z poddaszem uşytkowym) - 
do 12m; 

b) gospodarczej i garaşowej: 5m; 

13) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy: 0,30; 

14) nakazuje się zapewnienie miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych na 
terenie inwestycji w ilości co najmniej: 

a) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uşytkowej usług handlu de-
talicznego, lecz nie mniej niş 2 miej-
sca postojowe na jeden lokal uşytko-
wy; 

b) 30 miejsc postojowych na 1000m2 
uşytkowej powierzchni biurowej, lecz 
nie mniej niş 2 miejsca postojowe na 
jeden lokal uşytkowy; 

c) 25 miejsc postojowych na 100 łóşek + 
minimum: 5 miejsc postojowych na 
10 osób zatrudnionych w usługach 
turystyki: hotelach, motelach, itp.; 

d) 5 miejsc postojowych na 10 osób za-
trudnionych w usługach zdrowia + 
minimum: 2 miejsca postojowe na 
jeden gabinet; 

e) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uşytkowej usług pozosta-
łych, lecz nie mniej niş 2 miejsca po-
stojowe na jeden lokal uşytkowy; 

f) wszystkie miejsca postojowe oraz 
place manewrowe przewidziane do 
obsługi zabudowy naleşy lokalizować 
w ramach działek, na których będzie 
realizowana inwestycja; 

 

15) zakazuje się wydzielania (geodezyjnego) 
i tworzenia bezpośrednich zjazdów do 
działek budowlanych z drogi wojewódz-
kiej (zlokalizowanej poza obszarem pla-
nu); 

16) ustala się zjazdy do działek z terenów: 
7.KDL, 8.KDD. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działkach budowlanych co najmniej 
30% powierzchni działki; 

2) zakazuje się przekroczenia standardów ja-
kości środowiska, w tym standardów ja-
kości powietrza poza granicami działek, do 
której prowadzący działalność posiada ty-
tuł prawny; 

3) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć, 
które zgodnie z przepisami odrębnymi z 
zakresu ochrony środowiska, zostały za-
kwalifikowane do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowi-
sko, dla których jest wymagane albo moşe 
być wymagane sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, za wyjąt-
kiem inwestycji celu publicznego z zakresu 
infrastruktury technicznej; 

4) przyjmuje się kwalifikację w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w środo-
wisku zgodnie z przepisami odrębnymi z 
zakresu ochrony środowiska; 

5) zakazuje się lokalizowania nowej zabudo-
wy usługowej związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieşy 
oraz domów opieki społecznej w zasięgu 
ponadnormatywnego oddziaływania aku-
stycznego komunikacji bez zastosowania 
indywidualnych zabezpieczeń gwarantują-
cych dotrzymanie normatywnych stan-
dardów poziomu hałasu, zgodnych z prze-
pisami odrębnymi z zakresu ochrony śro-
dowiska, w postaci przegród zewnętrz-
nych o odpowiedniej izolacyjności aku-
stycznej, w tym: okien i drzwi dŝwięko-
chłonnych, itp.; 

6) teren w całości znajduje się w granicach 
Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu 
obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w szczególności: 

a) zakazuje się likwidowania i niszczenia 
zadrzewień przydroşnych, jeşeli nie 
wynika to z: 
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- potrzeby budowy i rozbudowy dróg; 

- konieczności usunięcia drzew cho-
rych; 

b) zakazuje się wykonywania prac ziem-
nych trwale zniekształcających rzeŝbę 
terenu; 

c) zakazuje się dokonywania zmian sto-
sunków wodnych, jeşeli słuşą innym 
celom niş ochrona przyrody; 

d) zakazuje się likwidowania drzew prze-
stoi oraz drzew dziuplastych; 

e) dopuszcza się stosowanie ochrony ro-
ślin wyłącznie metodami biologiczny-
mi. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takşe na-
raşonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) teren w całości znajduje się w strefie za-
groşenia powodzią wodą 1%, w jej zasięgu 
ustala się tworzenie budynków usługo-
wych z wykorzystaniem technologii po-
zwalających minimalizować skutki wystę-
powania zalewów powodziowych; 

2) teren częściowo znajduje się w strefie od-
działywania linii energetycznej średniego 
napięcia, którą naleşy uwzględnić podczas 
prac inwestycyjnych, a w przypadku prze-
budowy, likwidacji lub skablowania istnie-
jących sieci średniego napięcia plan do-
puszcza zagospodarowanie wyznaczonych 
stref bez potrzeby zmiany niniejszego pla-
nu; 

3) teren częściowo znajduje się w strefie 
uciąşliwości komunikacyjnej (tj. 40m od 
drogi wojewódzkiej), w jej zasięgu ustala 
się stosowanie indywidualnych zabezpie-
czeń przed hałasem i wibracjami, w pasie 
40m od północnej granicy planu. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości: 

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowę, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
1500m2; 

b) minimalnej szerokości frontu działki: 
25m; 

c) kąta połoşenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700 – 1100; 

- równolegle do istniejących granic 
działek; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
średnio na zakrętach oraz skrzyşo-
waniach, gdzie nie jest moşliwe za-
chowanie parametru, o którym mo-
wa w tir 1) – kąta połoşenia granicy 
działki w stosunku do pasa drogo-
wego nie ustala się; 

2) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niş 
określone w planie wyłącznie dla potrzeb 
lokalizacji infrastruktury technicznej, jako 
poszerzenie dróg publicznych oraz w 
przypadku kiedy wydzielona działka zosta-
nie przeznaczona na powiększenie działki 
sąsiedniej (poprzez jej scalenie), pod wa-
runkiem, şe działka uzyskana w wyniku te-
go podziału i nie przewidziana na powięk-
szenie działki sąsiedniej będzie miała po-
wierzchnię nie mniejszą niş ustalono  
w pkt 1; 

3) nie ustala się granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomości. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) dopuszcza się lokalizowani e masztów 
oraz anten telefonii komórkowej o mak-
symalnej wysokości 35m; 

2) zakazuje się lokalizowania usług uciąşli-
wych oraz związanych ze składowaniem i 
przetwarzaniem odpadów, warsztatów i 
myjni samochodowych, których działal-
ność (w tym okresowa) moşe stanowić 
uciąşliwość wykraczającą poza granice 
działek, na których są prowadzone. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy 
tymczasowej o funkcji zgodnej z przezna-
czeniem terenu; 

2) do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego dopuszcza się zachowanie do-
tychczasowego sposobu zagospodarowa-
nia i uşytkowanie terenu, pod warunkiem 
şe: 

a) działalność prowadzona na ich obsza-
rze nie stanowi ŝródła uciąşliwości wy-
kraczającej poza granice działki inwe-
stora; 

b) działalność prowadzona na ich obsza-
rze nie uniemoşliwi wprowadzenia 
ustaleń planu na działkach do nich 
przylegających. 
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§ 10. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 2.Ukr 
ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa usług kultu religijnego; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) budynek administracyjny (plebania); 

b) lokale mieszkalne wydzielone w bu-
dynku administracyjnym (plebanii); 

c) miejsca postojowe i garaşe przewidzia-
ne do obsługi terenu: Ukr; 

d) zieleń urządzona; 

e) obiekty małej architektury; 

f) sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) nakazuje się lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległości nie mniejszej niş 6m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 9.KPJ; 

b) w odległości nie mniejszej niş 8m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 6.KDL; 

2) dopuszcza się rozbudowę budynków wy-
łącznie przy nawiązaniu kompozycji ele-
wacji oraz geometrii dachu nowej części 
budynku do rozwiązań przyjętych w bu-
dynku rozbudowywanym; 

3) dopuszcza się stosowanie dachów o do-
wolnej geometrii; 

4) nakazuje się stosowanie pokrycia da-
chów w formie: blachy miedzianej, da-
chówki lub materiałów o wyglądzie zbli-
şonym do dachówki; 

5) nakazuje się stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu i szaro-
ści oraz naturalnego koloru miedzi; 

6) nakazuje się zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykończe-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na jednej działce lub kilku 
działkach objętych jednym (w tym eta-
powym) pozwoleniem na budowę; 

7) zakazuje się stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeń; 

8) zakazuje się stosowania na elewacjach 
okładzin z tworzyw sztucznych i blach ja-
ko materiału wykończeniowego; 

9) dopuszcza się umieszczanie elementów 
informacyjnych pod warunkiem: 

a) lokalizowania elementów informacyj-
nych wyłącznie na płaszczyŝnie ele-
wacji budynków lub wolno stojącej 
konstrukcji, słuşącej do jej zamoco-
wania; 

b) umieszczania wyłącznie jednej sztuki 
tablicy informacyjnej na jednej wolno 
stojącej konstrukcji słuşącej do jej 
zamocowania; 

c) lokalizowanie tablic informacyjnych o 
maksymalnej powierzchni informa-
cyjnej: 2m2; 

d) utrzymanie łącznej powierzchni in-
formacyjnej na terenie nieruchomości 
nieprzekraczającej 12m2; 

10) dopuszcza się grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach roz-
graniczających z terenami dróg pu-
blicznych i ciągów pieszo-jezdnych z 
dopuszczeniem miejscowego wyco-
fania ogrodzenia w głąb działek do 
2m; 

b) zachowania naroşnych ścięć widocz-
ności w obrębie skrzyşowań; 

c) stosowania ogrodzeń aşurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia), o 
maksymalnej wysokości 1,50m – wa-
runek minimalnej aşurowości i mak-
symalnej wysokości nie dotyczy 
ogrodzeń w formie şywopłotów; 

d) dopuszcza się stosowanie wyłącznie 
fundamentów punktowych lub pod-
murówek niewystających ponad po-
wierzchnię terenu lub z przerwami w 
podmurówkach w formie otworów o 
średnicy min. 12 cm i rozstawie maks. 
co 1,5m, umieszczonych na wysoko-
ści poziomu terenu oraz zachowanie 
prześwitu o szerokości min. 10 cm 
między cokołem, a elementem aşu-
rowym ogrodzenia; 

e) zakazuje się stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów betonowych i niepo-
wlekanej siatki drucianej; 

11) ustala się maksymalną wysokość zabu-
dowy: 
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a) usług kultu religijnego: 

- 16m dla budynków i ich części 
niebędących dominantą architek-
toniczną; 

- 25m dla budynków i ich części bę-
dących dominantą architekto-
niczną, 

b) budynku administracji (plebanii):  
2 kondygnacje nadziemne (łącznie z 
poddaszem uşytkowym) – do 9m; 

c) garaşowej: 5m; 

12) dominanta architektoniczna moşe sta-
nowić maksymalnie: 20% powierzchni 
zabudowy; 

13) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy: 0,30; 

14) nakazuje się zapewnienie miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych na 
terenie inwestycji w ilości co najmniej: 

a) 1 miejsce postojowe na 15m2 po-
wierzchni uşytkowej usług kultu reli-
gijnego; 

b) wszystkie miejsca postojowe oraz 
place manewrowe przewidziane do 
obsługi zabudowy naleşy lokalizować 
w ramach terenu, na który m będzie 
realizowana inwestycja; 

15) ustala się zjazdy do działek z terenów: 
6.KDL, 9.KPJ. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się utrzymanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej 
na działkach budowlanych co najmniej 
40% powierzchni działki; 

2) zakazuje się przekroczenia standardów ja-
kości środowiska, w tym standardów ja-
kości powietrza poza granicami działek, do 
której prowadzący działalność posiada ty-
tuł prawny; 

3) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć, 
które zgodnie z przepisami odrębnymi z 
zakresu ochrony środowiska, zostały za-
kwalifikowane do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowi-
sko, dla których jest wymagane albo moşe 
być wymagane sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, za wyjąt-
kiem inwestycji celu publicznego z zakresu 
infrastruktury technicznej; 

4) przyjmuje się kwalifikację w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w środo-
wisku zgodnie z przepisami odrębnymi z 
zakresu ochrony środowiska; 

5) teren w całości znajduje się w granicach 
Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu 
obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w szczególności: 

a) zakazuje się likwidowania i niszczenia 
zadrzewień przydroşnych, jeşeli nie 
wynika to z: 

- potrzeby budowy i rozbudowy dróg; 

- konieczności usunięcia drzew cho-
rych; 

b) zakazuje się wykonywania prac ziem-
nych trwale zniekształcających rzeŝbę 
terenu; 

c) zakazuje się dokonywania zmian sto-
sunków wodnych, jeşeli słuşą innym 
celom niş ochrona przyrody; 

d) zakazuje się likwidowania drzew prze-
stoi oraz drzew dziuplastych; 

e) dopuszcza się stosowanie ochrony ro-
ślin wyłącznie metodami biologiczny-
mi. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takşe na-
raşonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) teren częściowo znajduje się w strefie za-
groşenia powodzią wodą 1%, w jej zasięgu 
ustala się: 

a) wynoszenie parterowej kondygnacji 
budynków usługowych na minimalną 
wysokości + 60 cm nad poziomem te-
renu; 

b) tworzenie budynków usługowych z 
wykorzystaniem technologii pozwala-
jących minimalizować skutki występo-
wania zalewów powodziowych. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości: 

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowę, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
4000m2; 

b) minimalnej szerokości frontu działki: 
35m; 

c) kąta połoşenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700 – 1100; 

- równolegle do istniejących granic 
działek; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
średnio na zakrętach oraz skrzyşo-
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waniach, gdzie nie jest moşliwe za-
chowanie parametru, o którym mo-
wa w tir 1) – kąta połoşenia granicy 
działki w stosunku do pasa drogo-
wego nie ustala się; 

2) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niş 
określone w planie wyłącznie dla potrzeb 
lokalizacji infrastruktury technicznej, jako 
poszerzenie dróg publicznych i ciągów 
pieszo-jezdnych oraz w przypadku kiedy 
wydzielona działka zostanie przeznaczona 
na powiększenie działki sąsiedniej (po-
przez jej scalenie), pod warunkiem, şe 
działka uzyskana w wyniku tego podziału i 
nie przewidziana na powiększenie działki 
sąsiedniej będzie miała powierzchnię nie 
mniejszą niş ustalono w pkt 1; 

3) nie ustala się granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomości. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania masztów oraz 
anten telefonii komórkowej. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy 
tymczasowej o funkcji zgodnej z przezna-
czeniem terenu; 

2) do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego dopuszcza się zachowanie do-
tychczasowego sposobu zagospodarowa-
nia i uşytkowanie terenu, pod warunkiem 
şe: 

a) działalność prowadzona na ich obsza-
rze nie stanowi ŝródła uciąşliwości wy-
kraczającej poza granice działki inwe-
stora; 

b) działalność prowadzona na ich obsza-
rze nie uniemoşliwi wprowadzenia 
ustaleń planu na działkach do nich 
przylegających. 

Rozdział 4 
Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemu komunikacyjnego 

§ 11. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 
6.KDL, 7.KDL, 8.KDD ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) drogi publicznej klasy lokalnej (1/2), 
oznaczone na rysunku planu: KDL, jako 
drogi gminne; 

b) droga publiczna klasy dojazdowej (1/2), 
oznaczona na rysunku planu: KDD, jako 
droga gminna; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) zieleń urządzona; 

b) obiekty małej architektury; 

c) sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) zakaz lokalizowania reklam. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) tereny w całości znajdują się w granicach 
Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu 
obowiązują ustalenia zgodne z przepisami 
odrębnych, w szczególności: 

a) zakazuje się likwidowania i niszczenia 
zadrzewień przydroşnych, jeşeli nie 
wynika to z: 

- potrzeby budowy i rozbudowy dróg; 

- konieczności usunięcia drzew cho-
rych; 

b) zakazuje się likwidowania drzew prze-
stoi oraz drzew dziuplastych; 

c) dopuszcza się stosowanie ochrony ro-
ślin wyłącznie metodami biologiczny-
mi. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takşe na-
raşonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) tereny w całości znajdują się w strefie za-
groşenia powodzią wodą 1%; 

2) teren: 7.KDL częściowo znajduje się w 
strefie oddziaływania linii energetycznej 
średniego napięcia. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania masztów oraz 
anten telefonii komórkowej. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 

1) w zakresie powiązań układu komunikacyj-
nego z układem zewnętrznym, ustala się: 

a) dla terenu: 6.KDL powiązanie od 
wschodu i zachodu z drogą gminną,  
ul. Mazowiecka; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 29 – 5493 – Poz. 936 
 

b) dla terenu: 7.KDL powiązanie: od pół-
nocy z drogą wojewódzką 630 poza 
granicą planu, od południa z drogą 
gminną ul. Mazowiecka; 

2) w zakresie szerokości pasów drogowych 
w liniach rozgraniczających, ustala się: 

a) dla terenu: 6.KDL część szerokości dro-
gi w liniach rozgraniczających na: 2,5 ÷ 
3,0m (pozostała część szerokości drogi 
znajduje się poza obszarem niniejszego 
planu); 

b) dla terenu: 7.KDL część szerokości dro-
gi w liniach rozgraniczających na: 2,0 ÷ 
5,0m (pozostała część szerokości drogi 
znajduje się poza obszarem niniejszego 
planu); 

c) dla terenu: 8.KDD szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na: 10m. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się dotychczasowe uşytkowa-
nie działek. 

§ 12. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 
9.KPJ ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) teren publicznego ciągu pieszo - jezd-
nego; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) zieleń urządzona; 

b) obiekty małej architektury; 

c) sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) zakazuje się lokalizowania reklam. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) teren w całości znajduje się w granicach 
Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu 
obowiązują ustalenia zgodne z przepisami 
odrębnych, w szczególności: 

a) zakazuje się likwidowania i niszczenia 
zadrzewień przydroşnych, jeşeli nie 
wynika to z: 

- potrzeby budowy i rozbudowy dróg; 

- konieczności usunięcia drzew cho-
rych; 

b) zakazuje się likwidowania drzew prze-
stoi oraz drzew dziuplastych; 

c) dopuszcza się stosowanie ochrony ro-
ślin wyłącznie metodami biologiczny-
mi. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów: 

1) tereny w całości znajdują się w strefie za-
groşenia powodzią wodą 1%. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania masztów oraz 
anten telefonii komórkowej. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 

1) w zakresie szerokości pasów drogowych 
w liniach rozgraniczających, ustala się: 

a) szerokość drogi w liniach rozgranicza-
jących na: 8m. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się dotychczasowe uşytkowa-
nie działek. 

Rozdział 5 
Przypisy końcowe 

§ 13. 

Ustalenia dotyczące stawek procentowych sta-
nowiących podstawę do określania opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustala się na: 30%, słow-
nie: trzydzieści procent. 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Jabłonna. 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodnicząca Rady: 

mgr inż. Barbara Wołosiewicz 
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UCHWAŁA Nr LI/549/2010 

RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia 22 września 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna  
dotyczący działek o nr ewidencyjnych 667/2, 1449/87, 1449/89, 1449/153 i części ulicy Szkolnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) i 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), w 
związku z uchwałą nr XXI/215/2008 Rady Gminy 
Jabłonna z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jabłonna dotyczącego działek o nr ewidencyj-
nych 667/2, 1449/87, 1449/89, 1449/153 i części 
ulicy Szkolnej, stwierdzając şe niniejszy plan jest 
zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jabłonna, zatwierdzonego uchwałą  
nr XXV/260/2000 Rady Gminy Jabłonna z dnia 
12 grudnia 2000r. Rada Gminy Jabłonna uchwa-
la, co następuje. 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Jabłonna doty-
czący działek o nr ewidencyjnych 667/2, 
1449/87, 1449/89, 1449/153 i części ulicy 
Szkolnej, zwany dalej „planem”. 

2. Granicę obszaru objętego planem wyznacza 
się odpowiednim symbolem na rysunku pla-
nu, sporządzonym na mapie zasadniczej w 
skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

3. Granicę obszaru objętego planem stanowią: 

1) od zachodu: zachodnie granice działek 
667/2, 1449/89, 1449/87, 1449/153; 

 


