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UCHWAŁA Nr 1/XXV/2009 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 12 lutego 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola  
obejmującego działkę oznaczoną nr ewid. 338 położoną w miejscowości Osowiec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 12 paň-
dziernika 2001r. z póňniejszymi zmianami), art. 20 
ust. 1 oraz art. 27 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 z póňniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 
91/XIII/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy ŉabia Wola oraz po stwierdzeniu zgodno-
ņci planu ze studium Rada Gminy ŉabia Wola 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy ŉabia Wola obejmujący 
działkę oznaczoną nr ewid. 338 połoŊoną w miej-
scowoņci Osowiec zwany dalej planem, na obsza-
rze i w brzmieniu okreņlonym niniejszą uchwałą. 

§ 2. 

1. Plan obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 338 
połoŊoną w miejscowoņci Osowiec, w północ-
nej częņci gminy ŉabia Wola, przy granicy ad-
ministracyjnej gminy z gminą Grodzisk Mazo-
wiecki. Łączna powierzchnia obszaru objętego 
planem wynosi 1.06ha. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone 
są odpowiednim symbolem graficznym na ry-
sunku planu sporządzonym w skali 1:1000 sta-
nowiącym załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. 

1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałę; 

2) rysunek planu w skali 1:1000 będący inte-
gralną częņcią niniejszej uchwały stano-
wiący załącznik nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objętego 
granicami planu przy uŊyciu oznaczeń za-
stosowanych i opisanych odpowiednio w 
legendzie: 

a) oznaczenia graficzne będące ustale-
niami planu: 

 granice obszaru objętego planem, 

 linie rozgraniczające tereny o róŊ-
nym przeznaczeniu lub róŊnych za-
sadach zagospodarowania, 

 nieprzekraczalne linie zabudowy, 

 wymiarowanie linii rozgraniczają-
cych i linii zabudowy, 

 przeznaczenie terenów - okreņlone 
symbolem literowym i numerem 
wyróŊniającym 

b) oznaczenia graficzne informacyjne nie 
będące ustaleniami planu: 

 przebieg istniejącej sieci wodociągu 
gminnego, 
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 osie dróg publicznych, 

 linie rozgraniczające tereny dróg 
poza obszarem planu, granica ad-
ministracyjna gminy ŉabia Wola, 
istniejące budynki, 

 przeznaczenie terenów przyległych 
do obszaru planu (MN - terenu za-
budowy mieszkaniowej, Ls - teren 
lasów). 

2. Integralną częņcią niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie będące załącznikiem nr 2 dotyczą-
ce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu 
planu zgłoszonych w czasie wyłoŊenia projektu 
planu do publicznego wglądu. 

3. Integralną częņcią niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie będące załącznikiem nr 3 dotyczą-
ce sposobu realizacji inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej oraz zasadach ich fi-
nansowania, które naleŊą do zadań własnych 
Gminy. 

§ 4. 

1. Plan sporządza się w zakresie problematyki 
zgodnym z ustawą. 

2. W obszarze nie występują: 

1) tereny przestrzeni publicznej definiowanej 
przepisami ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

2) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych prze-
pisów, w tym terenów górniczych, a takŊe 
naraŊonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroŊonych osuwaniem się mas 
ziemnych; 

3) W obszarze objętym planem nie ustala się 
granic obszarów wymagających przepro-
wadzenia scaleń i podziałów nieruchomo-
ņci. 

§ 5. 

1. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) planie - naleŊy przez to rozumień miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy ŉabia Wola obejmujący 
działkę nr ewid. 338 połoŊoną w miejsco-
woņci Osowiec, o którym mowa w § 1 
uchwały. 

2) rysunku planu - naleŊy przez to rozumień 
rysunek sporządzony na mapie zasadni-
czej w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

3) uchwale - naleŊy przez to rozumień niniej-
szą uchwałę Rady Gminy ŉabia Wola za-
wierającą ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania przestrzennego działki oznaczo-
nej numerem ewidencyjnym 338 w miej-
scowoņci Osowiec, o ile z treņci przepisu 
nie wynika inaczej. 

4) ustawie - naleŊy przez to rozumień przepi-
sy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, o ile z treņci przepisu nie wynika in-
aczej. 

5) przepisach odrębnych - naleŊy przez to ro-
zumień przepisy innych ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyj-
nych; 

6) obszarze - naleŊy przez to rozumień obszar 
objęty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu. 

7) terenie - naleŊy przez to rozumień częņń 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi o okre-
ņlonym przeznaczeniu, sposobie uŊytko-
wania lub odrębnych zasadach zagospo-
darowania, oznaczoną na rysunku planu 
numerem i symbolem literowym. 

8) linii rozgraniczającej naleŊy przez to ro-
zumień granice terenów przedstawione na 
rysunku planu linią ciągłą, dzielące obszar 
planu na tereny o róŊnym przeznaczeniu 
lub róŊnych zasadach zagospodarowania. 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŊy 
przez to rozumień wyznaczoną na rysunku 
planu lub ustaloną linię okreņlającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległoņń budynku 
od linii rozgraniczającej drogi, od innych 
obiektów lub granic działki. 

10) przeznaczeniu podstawowym - przezna-
czenie terenu, które powinno dominowań 
w danym terenie w sposób okreņlony 
ustaleniami planu. 

11) maksymalnej liczbie kondygnacji/ mak-
symalnej wysokoņci zabudowy - naleŊy 
przez to rozumień nieprzekraczalną liczbę 
uŊytkowych nadziemnych kondygnacji 
budynku/ maksymalną wysokoņń liczoną 
od poziomu terenu przy wejņciu głównym 
budynku do wysokoņci głównej kaleni-
cy/najwyŊszego punktu dachu. 
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12) froncie działki - częņń działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi 
wewnętrznej, z której odbywa się zjazd na 
działkę. 

13) elewacji frontowej - elewacja budynku 
zlokalizowana od strony frontu działki. 

14) wskaňniku powierzchni zabudowanej (po-
wierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią 
utwardzoną) - nieprzekraczalna wartoņń 
stosunku sumy powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków oraz powierzchni 
utwardzonych, do powierzchni działki - 
okreņlona w %. 

15) maksymalnej intensywnoņci zabudowy - 
nieprzekraczalna wartoņń stosunku sumy 
powierzchni liczonej w obrysie murów 
wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków, do powierzchni 
działki. 

16) maksymalnej wielkoņci powierzchni zabu-
dowy - nieprzekraczalna wartoņń stosunku 
powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków do powierzchni działki okreņlona 
w %. 

17) wskaňniku powierzchni biologicznie czyn-
nej na działce - naleŊy przez to rozumień 
najmniejszą nieprzekraczalną wartoņń 
procentową stosunku powierzchni biolo-
gicznie czynnej na terenie działki do cał-
kowitej powierzchni działki. 

18) osiowym poszerzeniu drogi publicznej - 
obustronne poszerzenie istniejącej drogi 
do szerokoņci w liniach rozgraniczających 
podanej w planie wzdłuŊ osi symetrii ist-
niejącej drogi. 

19) propozycji (lub zaleceniu) - naleŊy przez to 
rozumień sugestię zastosowania się do za-
leceń, propozycji uznawanych za opty-
malne, wprowadzone ze względów funk-
cjonalnych, estetycznych, ochronnych itp. 
Propozycje (zalecenia) nie stanowią prawa 
miejscowego, nie stanowią więc nakazów 
dla osób trzecich, jednakŊe jako zawarte w 
niniejszej uchwale, stanowią dla władzy 
samorządowej przesłanki do podejmowa-
nia gdy tylko to moŊliwe decyzji zgodnych 
z propozycjami. 

2. W odniesieniu do innych okreņleń uŊytych w 
planie i nie ujętych w § 6 pkt 1, naleŊy stoso-
wań definicje zgodne z obowiązującymi prze-
pisami i aktami prawnymi. 

 

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Ustalenia dotyczące konstrukcji planu 

§ 6. 

1. Ustalenia ogólne obowiązują na całym obsza-
rze objętym planem, ustalenia szczegółowe 
obowiązują dla poszczególnych terenów ozna-
czonych symbolem cyfrowym i literowym. 

2. Dla kaŊdego terenu o róŊnym przeznaczeniu 
lub róŊnych zasadach zagospodarowania i za-
budowy zapisano ustalenia szczegółowe. 

§ 7. 

1. Plan wyznacza tereny o róŊnym przeznaczeniu 
i róŊnych zasadach zagospodarowania okre-
ņlone odpowiednim symbolem literowym i 
numerem wyróŊniającym go spoņród innych 
terenów. 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenu 

§ 8. 

1. Ustala się, Ŋe wiodącym przeznaczeniem na 
obszarze objętym planem są tereny o funkcji 
mieszkaniowej. 

2. Plan wyznacza tereny o następującym prze-
znaczeniu podstawowym: 

M - teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i jednorodzinnej 

KDp - tereny komunikacji - częņń drogi pu-
blicznej kategorii gminnej klasy dojazdowej 
stanowiąca poszerzenie istniejącej drogi. 

3. Linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania okreņlono na rysunku planu stano-
wiącym integralną częņń niniejszej uchwały. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 2 mogą byń w 
całoņci wykorzystane na cele zgodne z ich 
podstawowym przeznaczeniem na zasadach 
ustalonych w dalszych przepisach planu. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony i kształtowania  

ładu przestrzennego 

§ 9. 

1. Zasady struktury funkcjonalno - przestrzennej: 

1) Teren planu stanowi kontynuację funkcji 
mieszkaniowej terenów sąsiednich i stano-
wi częņń większej jednostki mieszkaniowej 
wyznaczonej w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-
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nego gminy ŉabia Wola w tej - północnej 
częņci gminy. 

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształto-
wania ładu przestrzennego na poszczegól-
nych terenach są okreņlone w Dziale II ni-
niejszej uchwały. 

§ 10. 

1. Zasady ustalania połoŊenia linii rozgraniczają-
cych: 

1) Linie rozgraniczające wyznaczające tereny 
KDp w planie są wyznaczone następująco: 

a) dla terenu drogi 1KDp linie rozgranicza-
jące wyznaczone są od strony południo-
wej, zachodniej i wschodniej granicą 
Planu, stanowiącą jednoczeņnie połu-
dniową granicę ewidencyjna działki o nr 
ewid. 338, od strony północnej linia roz-
graniczająca drogi wyznaczona została 
poprzez osiowe poszerzenie istniejącej 
drogi do szerokoņci 10.0m. Szerokoņń te-
renu KDp w granicach planu wynosi 
2.50m. 

b) dla terenu drogi 2KDp linie rozgranicza-
jące wyznaczone są od strony południo-
wej, północnej i wschodniej granicą Pla-
nu, stanowiącą jednoczeņnie wschodnią 
granicę ewidencyjna działki o nr ewid. 
338, od strony zachodniej linia rozgrani-
czająca drogi wyznaczona została po-
przez osiowe poszerzenie istniejącej 
drogi do szerokoņci 10.0m. Szerokoņń te-
renu KDp w granicach planu wynosi 
2.00m. 

2) Linie rozgraniczające terenu M okreņla ry-
sunek planu. 

§ 11. 

1. Zasady ustalania linii zabudowy: 

1) Ustala się na terenie o symbolu M nieprze-
kraczalne linie zabudowy. 

2) Nieprzekraczalne linie zabudowy zostały 
wyznaczone od strony dróg i zwymiarowa-
ne na rysunku planu. 

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
pozostałych granic działek naleŊy wyzna-
czań zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 12. 

1. Zasady kształtowania zabudowy 

1). Ustala się kolorystykę dachów budynków w 
odcieniach brązu, czerwieni i czerni. 

2) Kolorystyka elewacji w kolorach pastelo-
wych, z wykluczeniem kolorów bardzo ja-
skrawych na powierzchni elewacji. 

§ 13. 

1. Zasady sytuowania ogrodzeń. 

1) Ogrodzenia od strony dróg naleŊy lokalizo-
wań w ustalonej linii rozgraniczającej. 

2) Na terenie (zlokalizowanych przy lesie) 1M 
od strony granicy z terenem lasu nakazuje 
się realizację ogrodzeń aŊurowych, umoŊli-
wiających rozwój roņlinnoņci pnącej oraz na 
podmurówce o wysokoņci nie wyŊszej niŊ 
30cm z przepustami, ułatwiającymi migra-
cję niewielkich gatunków zwierząt, w formie 
otworów wielkoņci nie mniejszej niŊ 15 cm 
x 15cm, w odstępach nie mniejszych niŊ 
10m. 

3) Istniejące ogrodzenia mogą byń uŊytkowa-
ne w dotychczasowej lokalizacji, z prawem 
do ich zachowania do czasu realizacji ogro-
dzeń wg zasad w § 13 pkt 1 ppkt 1 i 2, z za-
kazem modernizacji, przebudowy i odbu-
dowy. 

4) Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych oraz prefabrykowanych betonowych 
elementów wypełniających przęsła ogro-
dzeń. 

Rozdział 4 
Zasady i warunki zagospodarowania 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 14. 

Ustala się, Ŋe realizacja niezbędnych elementów 
infrastruktury technicznej lub innych urządzeń 
ochrony ņrodowiska zapewniających ochronę 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz powietrza powinna następowań równocze-
ņnie lub wyprzedzająco w stosunku do realizacji 
inwestycji i urządzeń na terenach objętych pla-
nem. 

§ 15. 

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych: 

1. Wprowadza się ochronę wód podziemnych i 
powierzchniowych poprzez zakaz lokalizacji 
obiektów, których oddziaływanie lub emito-
wane zanieczyszczenia mogą negatywnie 
wpływań na stan tych wód. 
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§ 16. 

Ochrona powietrza: 

1. Zaleca się wykorzystanie jako czynników 
grzewczych: gazu, energii elektrycznej, energii 
słonecznej, oleju niskosiarkowego lub innych 
ekologicznie czystych odnawialnych ňródeł 
energii. 

§ 17. 

Ochrona i wzbogacanie lokalnych wartoņci ņro-
dowiskowych, przyrodniczych i krajobrazowych: 

1. Ustala się obowiązek zachowania lokalnych 
powiązań przyrodniczych z terenami sąsied-
nimi poprzez zachowanie istniejących zadrze-
wień, a takŊe lokalizowanie ogrodzeń i zabu-
dowy w sposób umoŊliwiający migrację drob-
nej faunie. 

2. Ustala się obowiązek zachowania wartoņcio-
wego drzewostanu. 

3. Wielkoņci minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej są wyznaczone i 
okreņlone w Dziale II. 

4. Wielkoņci maksymalnej powierzchni zabudo-
wanej i utwardzonej są wyznaczone i okreņlo-
ne w Dziale II. 

§ 18. 

Ochrona przed hałasem: 

1. Tereny zabudowy M w zakresie ochrony przed 
hałasem i okreņlenia standardu akustycznego 
naleŊy traktowań jako tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową w rozumieniu przepi-
sów Prawa ochrony ņrodowiska (aktualnie 
rozporządzenie Ministra Ņrodowiska z dnia 29 
lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w ņrodowisku Dz.U. Nr 178, poz. 
1841). 

Rozdział 5 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 19. 

1. Na terenie objętym planem nie występują 
obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabyt-
ków lub będące pod ochroną konserwatorską i 
inne obiekty uznane za dobra kultury współ-
czesnej (w rozumieniu przepisów odrębnych). 

2. Nie wprowadza się ustaleń ochrony zabytków i 
stref ochrony konserwatorskiej. 

 

 

 

Rozdział 6 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 20. 

1. Okreņlenie układu komunikacyjnego wraz z 
parametrami oraz klasyfikacją dróg; 

1) Teren planu połoŊony jest przy zbiegu 
dwóch dróg gminnych stanowiących ul. 
Parkową i ul. Parceli. Ustala się obsługę 
bezpoņrednią obszaru objętego planem 
przez układ istniejących dróg gminnych; 

2) Przy skrzyŊowaniach dróg dojazdowych na-
leŊy stosowań naroŊne poszerzenia dróg w 
liniach rozgraniczających (trójkąty widocz-
noņci) o minimalnych wymiarach 5.0m x 
5.0m (zgodnie z rysunkiem planu). 

2. Okreņlenie warunków powiązań układu komu-
nikacyjnego z układem zewnętrznym: 

1) obszar planu powiązany jest drogą gminną 
- ul. Parkowa z drogą powiatową (ul. Ma-
zowiecka) Grodzisk Mazowiecki - Huta ŉa-
biowolska. 

§ 21. 

Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej 

1. Ustala się zasady zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się zaopatrzenie w wodę dla obszaru 
objętego planem z istniejących sieci wodo-
ciągowych, 

2. Ustala się zasady odprowadzenia ņcieków sa-
nitarnych i wód opadowych: 

1) w obszarze planu brak jest sieci kanaliza-
cyjnej sanitarnej; ustala się odprowadzanie 
ņcieków sanitarnych do projektowanej sieci 
kanalizacyjnej sanitarnej, a do czasu jej re-
alizacji do szczelnych zbiorników bezod-
pływowych, z wywozem na oczyszczalnię 
na podstawie umów. 

2) ustala się zakaz odprowadzania ņcieków 
sanitarnych wprost do gruntu, wodnych 
cieków powierzchniowych oraz rowów 
przydroŊnych, 

3) wody opadowe i roztopowe naleŊy odpro-
wadziń na teren własny działki, nie narusza-
jąc interesu osób trzecich, nie zmieniając 
stanu wód na gruncie, ani kierunku odpły-
wu wody. 
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3. Ustala się zasady zaopatrzenie w energię elek-

tryczną: 
1) w obszarze opracowania istnieją sieci NN 
2) ustala się zaopatrzenie w energię elektrycz-

ną w oparciu o istniejącą sień elektroener-
getyczną NN, zgodnie z docelowym zapo-
trzebowaniem, w uzgodnieniu i na warun-
kach Zakładu Energetycznego, 

3) plan nie wyznacza terenu stacji transforma-
torowej. Dopuszcza się lokalizowanie, w 
przypadku koniecznoņci pokrycia niedobo-
rów mocy, stacji transformatorowych na te-
renie objętym planem bez koniecznoņci je-
go zmiany. 

4) ustala się, Ŋe dla stacji transformatorowych 
15/0,4 kV naleŊy wydzieliń działki o mini-
malnych wymiarach 6m x 5m dla stacji 
wnętrzowych lub 3m x 2m dla stacji słupo-
wych, z dostępem do drogi publicznej lub 
wewnętrznej. 

4. Ustala się obsługę w zakresie telekomunikacji 
w oparciu o istniejącą i projektowaną sień tele-
komunikacyjną, w uzgodnieniu i na warunkach 
odpowiedniego zakładu telekomunikacji. 

5. Ustala się zasady zaopatrzenia w gaz przewo-
dowy: 
1) ustala się, Ŋe obszar planu będzie docelowo 

objęty zaopatrzeniem w gaz w oparciu o 
budowę sieci ņredniego ciņnienia z zacho-
waniem obowiązujących norm w zakresie 
prowadzenia i lokalizowania sieci i urzą-
dzeń, 

2) ustala się, Ŋe szafki gazowe naleŊy umiesz-
czań w ogrodzeniach i zapewniań do nich 
dostępnoņń od strony drogi. 

6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidual-
nych ňródeł ciepła z zaleceniem stosowania 
nieszkodliwych, ekologicznych czynników 
grzewczych (takich jak gaz, olej opałowy ni-
skosiarkowy, energia elektryczna, energia sło-
neczna, odnawialne ňródła energii), których 
eksploatacja powodująca wprowadzenie ga-
zów lub pyłów do powietrza nie spowoduje 
przekroczenia standardów jakoņci powietrza 

poza terenem, do którego właņciciel instalacji 
posiada tytuł prawny. 

7. Ustala się zasady usuwania odpadów: 
1) ustala się zasadę zorganizowanego syste-

mu usuwania odpadów stałych i wywóz na 
gminne wysypisko we wsi Petrykozy na 
podstawie umów i zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

2) ustala się obowiązek realizacji systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich 
powstawania z zapewnieniem pojemników 
na surowce wtórne zgodnie z Uchwałą Ra-
dy Gminy. 

3) na terenie działki naleŊy przewidzień miej-
sce do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych. 

8. Ustalenia ogólne: 
1) sieci infrastruktury technicznej wszystkich 

mediów naleŊy lokalizowań na terenach 
komunikacji z zachowaniem wzajemnych 
odległoņci wynikających z przepisów od-
rębnych, 

2) w technicznie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej poza terenem komunikacji 
w oparciu o przepisy odrębne, 

3) dla planowanej zabudowy naleŊy zachowań 
odległoņci od wszelkich istniejących sieci i 
urządzeń podziemnych i naziemnych wyni-
kające z przepisów odrębnych. 

§ 22. 
Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i użytkowania terenów 

Ustala się, Ŋe tereny, których przeznaczenie zosta-
ło zmienione planem, mogą byń uŊytkowane w 
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu. 

Dział II 
Przepisy szczegółowe 

Parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaňniki intensywno-
ņci zabudowy. 

§ 23. 
 

Oznaczenie terenu 1M 

Powierzchnia 0.99 ha 

1) Przeznaczenie terenu 

a) przeznaczenie podstawowe Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzin-
nej. Realizacja niskiej zabudowy wielorodzinnej w formie zabu-
dowy szeregowej. MoŊliwoņń budowy budynków gospodar-
czych i garaŊowych dla samochodów osobowych oraz infra-
struktury technicznej i komunikacji 
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b) zasady zagospodarowania Utrzymuje się istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny z 
moŊliwoņcią rozbudowy i nadbudowy. 
Dopuszcza się lokalizację więcej niŊ jednego budynku miesz-
kalnego na jednej działce. 
Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej. 

2) Parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
(dla nowej zabudowy i istniejącej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) 

a linie zabudowy nieprzekraczalne, 
strefy zabudowy 

- 6.0 m od linii rozgraniczających drogi 1KDp i 2KDp (zgodnie 
z rysunkiem planu) 

- w/w ustalenia nie dotyczą: 
 sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 
 elementów architektonicznych przyległych do lica budyn-

ku: schodów na gruncie, wejņń do klatek schodowych, 
wykuszów, tarasów o maksymalnym wysięgu do 1.5 m 
poza linię zabudowy 

b) parametry zabudowy działki  powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona na 
działce - do 50% powierzchni działki, 

 udział powierzchni biologicznie czynnej na działce – nie 
mniej niŊ 50% pow. działki, 

 intensywnoņń zabudowy - 0.5 

c) wysokoņń budynków  mieszkaniowych: 
 maksymalna wysokoņń mierzona od poziomu terenu 

przy wejņciu głównym do budynku do najwyŊszego 
punktu kalenicy - 9.0 m, 

 maksymalna wysokoņń poziomu posadzki parteru - 0.80 
m w stosunku do poziomu terenu przy głównym 
wejņciu do budynku, 

 garaŊy, budynków gospodarczych: 
 maksymalna wysokoņń mierzona od poziomu terenu 

przy wejņciu głównym do budynku do najwyŊszego 
punktu kalenicy - 6.0 m, 

 maksymalna wysokoņń poziomu posadzki parteru - 
0.30m w stosunku do poziomu terenu przy wejņciu 
głównym do budynku 

d) kształt dachów  dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dacho-
wych od 15° do 35° 

 dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wy-
łącznie w budynkach garaŊowych i gospodarczych, 

e) kolorystyka kolorystyka dachów i elewacji zgodnie § 12 

0 ogrodzenia zakaz ogrodzeń o przęsłach z prefabrykowanych elementów 
betonowych i ogrodzeń pełnych, pozostałe ustalenia zgodnie z 
§ 13 

3) Zasady podziału na działki budowlane 

a) minimalne powierzchnie nowo wy-
dzielanych działek 

 dopuszcza się minimalną powierzchnię działki 800 m^ 

b) minimalne fronty nowo wydzielanych 
działek 

15m 

c) zasady i warunki podziałów  dopuszcza się podział nieruchomoņci pod warunkiem 
zachowania wartoņci uŊytkowych częņci powstałych po 
podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zago-
spodarowania okreņlonych planem 

 dopuszcza się wydzielenie granic działek w nawiązaniu do 
istniejących kierunków przebiegu granic prostopadle do li-
nii rozgraniczających drogi 
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 kaŊda wydzielana działka musi mień zapewniony bezpo-
ņredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej i do in-
frastruktury technicznej 

 za dostęp do drogi publicznej uwaŊa się równieŊ wydziele-
nie drogi wewnętrznej lub dojazdu o parametrach poda-
nych wyŊej. 

d) Zasady okreņlone w § 26 pkt 3 ppkt a), b) nie dotyczą działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (np. stacje transformatorowe) i terenów komunikacji. 

4) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu) 
a) obsługa komunikacyjna terenu Obsługa terenu z istniejących dróg publicznych - ul. Parceli i ul. 

Parkowej. 

b) parkingi Ustala się obowiązek zapewnienia minimum 1-go miejsca po-
stojowego dla kaŊdego lokalu mieszkalnego dla samochodów 
osobowych na działce nr ewid. 338. 

 
§ 24. 

 

Oznaczenie terenu 1KDp, 2KDp 
Powierzchnia 0.0368 ha 

1) Przeznaczenie terenu 
a) przeznaczenie podstawowe Tereny komunikacji - częņń drogi publicznej kategorii gminnej 

klasy dojazdowej stanowiąca poszerzenie istniejącej drogi. 
2) Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania 
a) szerokoņń terenów w liniach roz-

graniczających 
- 3.50m dla terenu 1 KDp, szerokoņń całej drogi - 11.0m 
- 2.00m dla terenu 2KDp, szerokoņń całej drogi - 10.0m 

b) - tereny obejmują realizację elementów drogi (jezdnię, chodniki) i urządzeń z nią związanych, 
- dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów 

odrębnych, 
- ustala się stosowanie naroŊnych poszerzeń dróg w liniach rozgraniczających na skrzyŊowaniach 

dróg zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych i okreņlonych na rysunku planu, 
 

Dział III 
Przepisy końcowe 

§ 25. 

Okreņla się stawkę procentową słuŊącą naliczaniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci 
wskutek uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w wysokoņci 1%. 

§ 26. 

Dla terenów objętych niniejszym planem traci 
moc: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go gminy ŉabia Wola obejmujący miejscowoņń 
Osowiec uchwała Rady Gminy ŉabia Wola nr 
72/2004 z dnia 30 listopada 2004r. 

§ 27. 

1. Przyjmuje się sposób rozpatrzenia uwag zgło-
szonych do projektu planu okreņlony w załącz-
niku nr 2. 

2. Przyjmuje się sposób realizacji i zasady finan-
sowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleŊącej do zadań własnych gmi-
ny okreņlony w załączniku nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 28. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wój-
towi Gminy ŉabia Wola. 

§ 29. 

Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

§ 30. 

Uchwała podlega publikacji na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ŉabia 
Wola. 

Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 1/XXV/2009 

Rady Gminy ŉabia Wola 
z dnia 12 lutego 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
ŉabia Wola obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 338 w miejscowoņci Osowiec 

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

strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Gminy ŉabia Wola przyjmuje następujące rozstrzygnięcia w 
sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ŉabia 
Wola obejmującego działkę oznaczona numerem ewidencyjny 338 w miejscowoņci Osowiec: 

W okresie wyłoŊenia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie wpłynęła Ŋadna 
uwaga. 

 
Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 1/XXV/2009 

Rady Gminy ŉabia Wola 
z dnia 12 lutego 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie 

dotyczące zgodnoņci ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego gminy ŉabia Wola obejmującego  
dz. nr ew. 338 połoŊoną w miejscowoņci Osowiec z kierunkami zagospodarowania okreņlonymi  

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy ŉabia Wola 
 

Obszar objęty niniejszym planem miejscowym połoŊony jest w Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy ŉabia Wola w zasięgu strefy MN1 (uchwała nr 45/2005 Rady Gminy 
ŉabia Wola z dnia 3 listopada 2005r.). 

Strefa MN1 obejmuje strefę skupionego osadnictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i istniejącej zabu-
dowy zagrodowej z moŊliwoņcią realizacji podstawowych usług. 

Okreņlone w planie przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: 

M - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, 

KDp - tereny komunikacji – częņń drogi publicznej kategorii gminnej klasy dojazdowej stanowiąca posze-
rzenie istniejącej drogi 

są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy ŉabia Wola. 
 

Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr 1/XXV/2009 

Rady Gminy ŉabia Wola 
z dnia 12 lutego 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie 

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

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.) okreņla się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy: 

I. Drogi publiczne 

- wykup terenu pod drogi publiczne (poszerzenie dróg) 

Wykup terenów pod drogi lub terenu przeznaczonego na poszerzenie dróg odbywań się będzie przy podzia-
łach nieruchomoņci dokonywanych na wniosek właņcicieli działek- zgodnie z ustawą o gospodarce nieru-
chomoņciami. 

Ņrodki finansowe na odszkodowanie za działki gruntu przeznaczonego pod drogi pochodziń będą ze ņrod-
ków budŊetowych gminy. 

- budowa drogi (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienie i oņwietlenie drogi). 

Budowa dróg realizowana będzie zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym w zakresie dróg i uchwala-
nym przez Radę Gminy ŉabia Wola. 

Ņrodki finansowe na budowę dróg pochodziń będą z budŊetu gminy oraz istnieje moŊliwoņń współfinanso-
wania ze ņrodków funduszy UE, o które gmina kaŊdorazowo występuje. 

II. Budowa wodociągów i kanalizacji 

Wodociągi: 

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie następuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Gminy 
ŉabia Wola, który uwzględnia tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i potrzeb w zakresie infra-
struktury technicznej. 

Ņrodki finansowe na budowę wodociągów pochodzą z budŊetu gminy i wspierane są przez ņrodki NFOŅ i 
WFOŅ. 

Kanalizacja: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej następuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym. 

Obecnie obszar planu połoŊony jest w obszarze aglomeracji w rozumieniu art. 43 ustawy „Prawo wodne” 
co oznacza Ŋe przewiduje się w najbliŊszych latach budowę sieci kanalizacji sanitarnej. 

Ņrodki finansowe na budowę sieci pochodziń będą ze ņrodków budŊetowych i ņrodków Funduszy UE. 

III. Budowa sieci i urządzeń elektrycznych i gazowych 

W obszarze planu znajdują się sieci elektryczne. Rozbudowa sieci elektrycznych i budowa stacji transforma-
torowych zgodnie z zapisami planu odbywań się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy zaintere-
sowanym inwestorem i przedsiębiorstwem. 

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego w zakresie zaopatrzenia w energię i pa-
liwa gazowe naleŊy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oņwietlenia dróg. 
 

Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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