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Dyşury nocne pełnią apteki zwoleńskie zmieniając 
się co tydzień kaşda. 

§ 2. Zobowiązuje się przedstawiciela Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w Warszawie Delegatura w 
Radomiu Pana Marcina Rozborskiego do koordy-
nowania dyşurów poszczególnych aptek. 

Informacja o pełnionych dyşurach powinna być 
wywieszona w kaşdej z aptek. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierow-
nikom aptek wymienionych w § 1. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XLI/278/09 z dnia 
7 paŝdziernika 2009r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu: 

mgr Adam Ociesa 
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UCHWAŁA Nr LI/442/09 

RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE 

z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy 

Brwinów – część obejmująca jednostkę administracyjną – miejscowość Domaniew. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art.40 ust.1, 
art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591, z póŝn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm) raz w wykonaniu § 1 
ust. 1 pkt 8 uchwały nr 379-III z dnia 28 czerwca 
2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta i gminy Brwinów, zmie-
niającego obowiązujący Miejscowy plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Brwinów, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w 
Brwinowie nr 29-II z dnia 28 listopada 1994r. na 
tym obszarze oraz uchwały nr 141-IV z 24 paŝ-
dziernika 2003r. Rady Miejskiej w Brwinowie w 
sprawie zmiany uchwały nr 379-III Rady Miejskiej 
w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2002r., w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta i 
gminy Brwinów, zmieniającego obowiązujący 
miejscowy plan ogólny zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Brwinów, przyjęty 
uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 29-II z 
dnia 28 listopada 1994r. na tym obszarze Rada 
Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu obszaru gmi-
ny Brwinów – część obejmująca jednostkę admi-
nistracyjną – miejscowość Domaniew. 

2. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia te-
renów, zasad i sposobów ich zagospodarowania, 
w tym zabudowy. 
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3. Granice obszaru objętego planem zostały 
określone w uchwałach: nr 379-III z dnia 28 czerw-
ca 2002r. oraz nr 141-IV z 24 paŝdziernika 2003r. 
Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Brwinów a 
takşe zostały oznaczone odpowiednim symbolem 
na rysunku planu. 

4. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej inte-
gralnymi częściami są: 

1) Rysunek planu (w skali 1:2000) stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Stwierdzenie zgodności miejscowego planu z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brwinów stanowiące załącznik nr 2 do niniej-
szej uchwały; 

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowiące załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały; 

4) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania stano-
wiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. Zakres rysunku planu obejmuje następujące 
elementy będące ilustracją obowiązujących usta-
leń planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

2) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

3) granice stref ochrony konserwatorskiej zabyt-
ków archeologicznych (stanowiska archeolo-
giczne), 

4) granica obszaru objętego planem miejsco-
wym, 

5) symbole cyfrowe i literowe funkcji (przezna-
czenia ) terenów. 

6. Zakres rysunku planu obejmuje następujące 
elementy informacyjne: 

1) granice Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (WOChK), 

2) granice obszaru bezpośredniego zagroşenia 
powodzią, 

3) granice administracyjne gminy Brwinów, 

4) orientacyjne oznaczenia odległości w zago-
spodarowaniu terenów, 

5) rowy melioracyjne istniejące podlegające 
ochronie – istniejące (objęte ewidencją 

WZMiUW oraz nie objęte ewidencją 
WZMiUW), 

6) granice terenów zmeliorowanych. 

Ustalenia planu 

Rozdział I 
Przepisy (ustalenia) ogólne 

dotyczące całego obszaru objętego planem 

§ 2. Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące sto-
sowanych w planie pojęć. 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie, o ile z 
treści przepisu odrębnego nie wynika inaczej, 

2) ustawie – naleşy przez to rozumieć aktualne 
przepisy ustawowe dotyczące planowania 
przestrzennego w gminie, o ile z treści prze-
pisu odrębnego nie wynika inaczej, 

3) obszarze – naleşy przez to rozumieć obszar 
objęty planem w granicach, o których mowa 
w § 1 ust. 3 uchwały, 

4) przepisach odrębnych – naleşy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenem wynikające z prawomocnych de-
cyzji administracyjnych dotyczących obszaru 
objętego planem, 

5) terenie – naleşy przez to rozumieć część ob-
szaru objętego planem o określonym prze-
znaczeniu, oznaczonym symbolami cyfrowy-
mi i literowymi, wydzielony liniami rozgrani-
czającymi, 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć określony w planie rodzaj prze-
znaczenia, które powinno przewaşać na da-
nym terenie wyznaczonym liniami rozgrani-
czającymi, 

7) przeznaczeniu dopuszczonym – naleşy przez 
to rozumieć inne przeznaczenie, które uzu-
pełnia przeznaczenie podstawowe lub towa-
rzyszy mu oraz nie jest kolizyjne z przezna-
czeniem podstawowym w sposób uniemoş-
liwiający realizację przeznaczenia podstawo-
wego, 

8) liniach rozgraniczających – naleşy przez to 
rozumieć linie oddzielające tereny o róşnym 
przeznaczeniu (funkcjach) lub zasadach zago-
spodarowania; 

9) wskazaniach – naleşy przez to rozumieć usta-
lenia niniejszego planu dotyczące warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu wyni-
kające z istniejących uwarunkowań i mające 
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charakter dopuszczeń lub ograniczeń do 
uwzględnienia przy realizacji zagospodaro-
wania terenu, 

10) dostępności komunikacyjnej – naleşy przez to 
rozumieć bezpośredni dostęp z nieruchomo-
ści do drogi (ulicy) publicznej lub teş dostęp 
do drogi publicznej poprzez drogę (ulicę) 
wewnętrzną lub dojazd – tj. wydzieloną z te-
renu działką, która na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych pełni funkcję we-
wnętrznej drogi dojazdowej dla pozostałych 
działek do niej przylegających; w sytuacjach 
braku technicznej moşliwości realizacji ww. 
dróg dopuszcza się ustanowienie słuşebności 
dojścia i dojazdu do danej nieruchomości na 
działkach sąsiednich w trybie odrębnych 
przepisów, 

11) terenie zainwestowanym – naleşy przez to 
rozumieć działkę lub teren z istniejącą zabu-
dową, która nie jest samowolą budowlaną w 
myśl stosownych przepisów Prawa Budowla-
nego, 

12) obudowie biologicznej wód – naleşy przez to 
rozumieć roślinność leśną (łęgową i olszową), 
zadrzewienia, zarośla i roślinność trawiastą, 
zgodną z lokalnymi warunkami siedliskowymi 
zbiorowiska roślinnego, towarzyszącą ciekom 
i zbiornikom wodnym, 

13) nieuciąşliwych przedsięwzięciach (np. inwe-
stycjach, obiektach i urządzeniach, w szcze-
gólności – usługowych lub produkcyjno-
usługowych) – naleşy przez to rozumieć 
przedsięwzięcia (z wyłączeniem urządzeń in-
frastruktury, w tym sieci, instalacji i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz dróg, ulic i 
obiektów transportu kołowego), które nie są 
zaliczane do mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu przepisów od-
rębnych, dla których sporządzenie stosowne-
go raportu oddziaływania na środowisko jest 
obowiązkowo wymagane; lub teş – są do nich 
zaliczane, ale spełniają wszelkie wymogi 
ochrony środowiska oraz higieniczno – sani-
tarne określone przez przepisy odrębne; 
przedsięwzięcia te winny zachowywać prze-
pisy odrębne dotyczące ochrony przyrody (w 
szczególności – dotyczące terenów połoşo-
nych w Warszawskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu (WOChK), nie mogą poza tym 
powodować oddziaływania przekraczającego 
obowiązujące normy, w tym: dopuszczalnego 
poziomu hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycz-
nych, promieniowania oraz powodować za-
nieczyszczenia powietrza, gleby i wody w 
sposób przekraczający obowiązujące normy i 
zasady określone w przepisach odrębnych, 

poza teren, do którego podmiot realizujący 
przedsięwzięcie posiada tytuł prawny. 

14) realizacji – naleşy przez to rozumieć wszystkie 
fazy procesu inwestycyjnego zmierzającego 
do zagospodarowania terenu, w szczególno-
ści – do zabudowy, w sposób zgody z planem 
i przepisami odrębnymi. 

2. Pozostałe pojęcia i określenia uşyte w planie 
naleşy rozumieć zgodnie z odnoszącymi się do 
nich obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3. Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące 
przeznaczenia (funkcji) poszczególnych terenów 
objętych planem. 

1. Tereny rolne oznaczone symbolem „R” – prze-
znaczone do zagospodarowania rolniczego. Są 
to grunty rolne w rozumieniu przepisów od-
rębnych, w tym – tereny upraw polowych i 
plantacji, drogi wewnętrzne, tereny pod bu-
dynkami wchodzącymi w skład gospodarstw 
rolnych, w tym pod zabudową zagrodową (do 
realizacji w sposób określony w planie) tj. za-
budową związaną bezpośrednio z gospodar-
stwem rolnym właściciela lub uşytkownika 
wieczystego nieruchomości stanowiącej go-
spodarstwo rolne (rozumiane zgodnie z przepi-
sami odrębnymi), chyba şe w ustaleniach 
szczegółowych zawarto zakaz zabudowy; tere-
ny pod urządzeniami melioracji wodnych, sta-
wy, tereny zrekultywowane na potrzeby upraw 
polowych. 

2. Tereny trwałych uşytków zielonych (oznaczone 
symbolem „RZ”) – przeznaczone do zagospo-
darowania rolniczego w postaci: obudowy bio-
logicznej wód, łąk, pastwisk wraz z drogami 
wewnętrznymi, z dopuszczeniem realizacji 
obiektów gospodarki wodnej, w tym retencji 
wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, insta-
lacji i sieci infrastruktury technicznej oraz ob-
sługi komunalnej (z zachowaniem wymogów 
ochrony przeciwpowodziowej oraz ochrony 
przyrody i środowiska). W terenach tych do-
puszcza się realizację szlaków turystycznych 
(pieszych, hippicznych lub rowerowych). 

3. Tereny zieleni urządzonej (oznaczone symbo-
lem „ZP”) – przeznaczone do realizacji zieleni 
urządzonej o funkcji parkowej (w tym adaptacji 
zieleni wchodzącej w skład obudowy biolo-
gicznej wód) wraz z: obiektami małej architek-
tury, obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, 
obsługi turystyki oraz obiektami retencji i go-
spodarki wodnej. W terenach tych dopuszcza 
się realizację dróg wewnętrznych, miejsc po-
stojowych dla potrzeb obsługi obiektów i urzą-
dzeń sportowych, rekreacyjnych lub turystycz-
nych oraz – szlaków turystycznych w sposób 
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zgodny z przepisami odrębnymi a takşe zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną wolnosto-
jącą w sposób zgodny z innymi ustaleniami 
planu oraz przepisami szczególnymi. 

4. Tereny leśne oznaczone symbolem „ZL” – 
przeznaczone do uşytkowania leśnego. Są to 
tereny istniejących lasów wraz z drogami do-
jazdowymi i dojściami pieszymi oraz szlakami 
turystycznymi (pieszymi, hippicznymi lub ro-
werowymi), melioracjami, grunty zrekultywo-
wane na potrzeby gospodarki leśnej. 

5. Tereny wód powierzchniowych (oznaczone 
symbolem „WS”) – wód otwartych przezna-
czone do uşytkowania zgodnie z zasadami go-
spodarki wodnej, tj. naturalnych i uregulowa-
nych rzek i innych cieków wodnych oraz obiek-
tów gospodarki wodnej wraz z biologiczną 
obudową wód oraz obiektami inşynierskimi i 
gospodarki wodnej. Dopuszcza się przeprowa-
dzenie sieci i instalacji infrastruktury technicz-
nej. 

6. Tereny produkcyjno – usługowe (oznaczone 
symbolem "PU") – przeznaczone do uşytkowa-
nia istniejących oraz realizacji nowych obiek-
tów i zagospodarowania terenów na cele pro-
dukcyjne, produkcyjno-usługowe, usługowe, 
składowe oraz obsługi transportu, a takşe ob-
sługi rolnictwa wraz z niezbędnymi urządze-
niami infrastruktury, obiektami administracyj-
nymi i socjalnymi, dojściami pieszymi i dojaz-
dami wewnętrznymi, miejscami postoju pojaz-
dów, zielenią izolacyjną oraz innymi obiektami 
czynnej ochrony przed uciąşliwościami. W te-
renach tych dopuszcza się realizację dróg we-
wnętrznych w sposób zgodny z przepisami od-
rębnymi. 

7. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usług nieuciąşliwych oznaczone symbo-
lem „MNu” – przeznaczone do realizacji zabu-
dowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej i 
usług nieuciąşliwych (jako przeznaczenia do-
puszczonego) wraz z niezbędnymi budynkami 
garaşowo-gospodarczymi, garaşowymi, dojaz-
dami oraz drogami wewnętrznymi, dojściami 
jak równieş zielenią towarzyszącą. W terenach 
tych dopuszcza się realizację dróg (ulic) we-
wnętrznych w sposób zgodny z przepisami od-
rębnymi. 

8. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczone symbolem „MN” – przeznaczo-
ne do realizacji zabudowy mieszkaniowej ni-
skiej jednorodzinnej wraz z nie-zbędnymi do 
funkcjonowania gospodarstwa domowego bu-
dynkami garaşowo–gospodarczymi, garaşo-
wymi, dojazdami i drogami wewnętrznymi, 
dojściami jak równieş zielenią przy-domową. 

9. Tereny komunikacji – przeznaczone do uşytko-
wania istniejących i realizacji nowych dróg 
(ulic) publicznych wraz z towarzyszącymi dro-
gami w obrębie pasa terenu zawartego w li-
niach rozgraniczających wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym niezbędnymi obiektami 
inşynierskimi, instalacjami, sieciami i urządze-
niami związanymi z komunikacją, obsługą ru-
chu oraz infrastrukturą techniczną. Tereny dróg 
publicznych zostały oznaczone symbolem 
„KD” (stosownie do klas: KDG, KDZ, KDL i 
KDD). Drogi (ulice) wewnętrzne ustalone pla-
nem oznaczono symbolem „KDW”. 

§ 4. Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące za-
sad i warunków zagospodarowania wynikające z 
potrzeb ochrony i kształtowania architektury i ładu 
przestrzennego (w tym parametry kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu) ochrony 
środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 

1. Ustala się w całym obszarze objętym planem 
jako zasadę realizację wszelkich przedsię-
wzięć (z wyłączeniem urządzeń infrastruktury, 
w tym: sieci, urządzeń i instalacji infrastruktu-
ry technicznej, dróg i ulic oraz obiektów inşy-
nierskich, gospodarki wodnej, zaopatrzenia w 
wodę oraz obsługi komunalnej) jako nieuciąş-
liwych w rozumieniu planu z zastrzeşeniem 
§ 4 ust. 3. Ustala się, iş wszelkie roboty zwią-
zane ze zmianą rzędnej terenu w postaci ma-
kroniwelacji polegających na obnişaniu lub 
nadsypywaniu terenu winny być wykonywa-
ne z zachowaniem przepisów odrębnych (w 
szczególności dotyczących bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska, przyrody, gleb, ochrony 
przed powodzią) oraz innych ustaleń planu. 
Ustala się zakaz makroniwelacji w postaci za-
sypywania nieuşytków i zagłębień terenu 
gruzem i śmieciami. 

2. Ustala się w obszarze objętym planem i poło-
şonym w Warszawskim Obszarze Chronione-
go Krajobrazu (WOChK) zachowanie obowią-
zujących przepisów odrębnych dotyczących 
zagospodarowania obszarów chronionych z 
uwagi na walory przyrodnicze, w szczególno-
ści stosownego rozporządzenia wojewody 
dot. WOChK; zaś – w przypadku uchylenia 
ww. rozporządzenia – zachowanie przepisów 
odrębnych dotyczących obszaru chronionego 
krajobrazu. 

3. Ustala się w obszarze objętym planem i poło-
şonym w WOChK jako zasadę, by realizowa-
ne przedsięwzięcia (z wyłączeniem budowy 
nowych i rozbudowy istniejących urządzeń 
infrastruktury, w tym: sieci, urządzeń i insta-
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lacji infrastruktury technicznej, dróg i ulic 
oraz obiektów inşynierskich, gospodarki 
wodnej, zaopatrzenia w wodę oraz obsługi 
komunalnej) nie były zaliczane do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu przepisów odrębnych, w stosunku 
do których sporządzenie stosownego raportu 
oddziaływania na środowisko jest wymaga-
ne. 

4. W granicach obszaru bezpośredniego zagro-
şenia powodzią oznaczonych specjalnym 
symbolem na rysunku planu ustala się za-
chowanie wymogów ochrony przed powo-
dzią określonych w przepisach odrębnych 
przy zagospodarowaniu i uşytkowaniu terenu 
oraz realizacji wszelkich przedsięwzięć i ro-
bót. 

5. Obszar objęty planem, z wyjątkiem terenów 
oznaczonych symbolem: R oraz RZ stanowi 
zwarty obręb wsi w rozumieniu przepisów 
odrębnych dotyczących ochrony środowiska. 

6. Ustala się, do czasu realizacji przeznaczenia 
ustalonego planem, zachowanie dotychcza-
sowego sposobu uşytkowania obiektów i te-
renów z dopuszczeniem remontów i przebu-
dowy istniejących obiektów, przy zachowaniu 
przepisów odrębnych oraz innych ustaleń 
planu. 

7. Dopuszcza się remont, rozbudowę, nadbu-
dowę i przebudowę istniejących budynków w 
terenach oznaczonych symbolami: MN, MNu, 
PU i ZP połoşonych poza ustalonymi planem 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w spo-
sób zgodny z innymi ustaleniami planu (w 
tym nie kolidujący z terenami komunikacji) 
oraz – z zachowaniem przepisów odrębnych. 
Przy lokalizacji wszelkich obiektów budowla-
nych lub rozbudowie, przebudowie obiektów 
istniejących znajdujących się na działkach 
zlokalizowanych przy drogach i ulicach o 
ustalonej planem szerokości pasa drogowego 
(ulicznego) w liniach rozgraniczających innej 
niş stan istniejący (wynikający z aktualnego 
stanu władania gruntów) naleşy brać pod 
uwagę szerokość pasa drogowego (uliczne-
go) ustaloną planem. W terenach oznaczo-
nych symbolami: MN, MNu ZP ustalonej lub 
dopuszczonej planem zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej ustala się jeden budy-
nek mieszkalny jednorodzinny na jednej 
działce budowlanej lub jeden budynek miesz-
kalny przypadający na powierzchnię terenu 
równą co najmniej minimalnej powierzchni 
działki budowlanej ustalonej w §6 niniejszej 
uchwały dla tych terenów. 

8. W terenach oznaczonych symbolem R do-
puszcza się remont, odbudowę, prze-budowę 
i nadbudowę o nie więcej niş 50 % po-
wierzchni uşytkowej istniejących obiektów 
budowlanych zabudowy zagrodowej, o ile 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych te-
renów nie zawierają zakazu zabudowy, z za-
chowaniem innych ustaleń planu oraz przepi-
sów odrębnych. W terenach dopuszczonej 
planem zabudowy zagrodowej ustala się je-
den budynek mieszkalny jednorodzinny wol-
nostojący na jednej działce zagrodowej. 

9. Plan ustala, by w realizacji zagospodarowania 
poszczególnych nieruchomości nie zmniej-
szać powierzchni istniejących zadrzewień i 
zieleni wysokiej, w tym wchodzącej w skład 
obudowy biologicznej wód; dopuszcza się 
wycinkę drzew jedynie pod realizację zabu-
dowy, urządzeń inşynierskich i infrastruktury 
technicznej oraz dróg (ulic) w sposób zgodny 
z przepisami odrębnymi. Kaşdorazowa wy-
cinka drzewostanu winna być zrekompenso-
wana nasadzeniami drzew w obrębie po-
wierzchni biologicznie czynnej nieruchomości 
lub w terenach sąsiednich (w miejscach 
wskazanych przez władze gminy), na których 
dokonano wycinki. 

10. Ustala się następujące zasady realizacji usług 
jako przeznaczenia dopuszczonego w tere-
nach oznaczonych symbolem MNu: 

1) usługi winny być realizowane jako wbu-
dowane lub dobudowane do budynku 
mieszkalnego (stanowiąc nie więcej niş 50 
% jego powierzchni uşytkowej) lub – wol-
no-stojące, przy zachowaniu wysokości – 
nie przekraczającej wysokości ustalonej 
planem dla budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych oraz – wskaŝnika po-
wierzchni biologiczne czynnej w po-
wierzchni kaşdej działki – ustalonych pla-
nem. 

11. Ustala się następujące zasady realizacji do-
puszczonych przepisami odrębnymi usług w 
terenach oznaczonych symbolem MN: 

1) usługi winny być realizowane jako wbu-
dowane lub dobudowane do budynku 
mieszkalnego (stanowiąc nie więcej niş 
30% jego powierzchni uşytkowej), przy za-
chowaniu wysokości – nie przekraczającej 
wysokości ustalonej planem dla budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
wskaŝnika powierzchni biologiczne czyn-
nej w powierzchni kaşdej działki – ustalo-
nych planem. 
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12. Ustala się w całym obszarze objętym planem 

zakaz realizacji obiektów i pomieszczeń usług 
o powierzchni sprzedaşy przekraczającej 
400m2, przy zachowaniu innych ustaleń planu 
i przepisów odrębnych. 

13. Ustala się, z zastrzeşeniem § 6 ust. 9 uchwały, 
następujące wskaŝniki dotyczące zachowania 
minimalnego procentu powierzchni biolo-
gicznie czynnej w obrębie kaşdej działki, w te-
renach: 

1) MN i MNu – 50%, 

2) PU – 20%, 

3) w pozostałych terenach (z wyłączeniem te-
renów komunikacji), w których dopuszcza 
się zabudowę – 80%. 

14. Ustala się następujące wskaŝniki dotyczące 
zachowania maksymalnego procentu po-
wierzchni zabudowy w obrębie kaşdej działki, 
w terenach: 

1) MN i MNu – 30%, 

2) PU – 50%, 

3) w pozostałych terenach (z wyłączeniem te-
renów komunikacji), w których dopuszcza 
się zabudowę – 10%. 

15. Ustala się dla zabudowy realizowanej w tere-
nach MN i MNu oraz zabudowy zagrodowej 
dopuszczonej w terenach R i zabudowy do-
puszczonej w terenach ZP– nakaz nieprzekra-
czania wysokości 2 kondygnacji nadziemnych 
(parter + poddasze uşytkowe), rzędnej głów-
nej kalenicy dachu nie przekraczającej wyso-
kości 10,0 m ponad poziom terenu, przy za-
stosowaniu dachów o spadkach 28-45 stopni. 

16. Dla terenów zabudowy w terenach MN i MNu 
dopuszcza się w przypadku szerokości działki 
mniejszej niş 18,0 m lokalizację budynku w 
odległości od granicy działek 3,0m lub 1,5m, 
przy zachowaniu innych ustaleń niniejszego 
planu oraz przepisów odrębnych. 

17. Dla terenów MNu – zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej bliŝniaczej lub szeregowej 
ustala się lokalizację budynków (mieszkal-
nych oraz innych) bezpośrednio przy granicy 
działek, przy zachowaniu innych ustaleń pla-
nu oraz przepisów odrębnych. Dla terenów 
MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej bliŝniaczej ustala się lokalizację budynków 
(mieszkalnych oraz innych) bezpośrednio 
przy granicy działek, przy zachowaniu innych 
ustaleń planu oraz przepisów odrębnych. 

18. Dla terenów MN i MNu oraz zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 

dopuszczonej w terenach ZP – dopuszcza się 
lokalizację budynków garaşowo - gospodar-
czych, i garaşowych w granicy działki z za-
chowaniem innych ustaleń planu i przepisów 
odrębnych. 

19. Dla zabudowy realizowanej w pozostałych 
terenach (w szczególności w terenach pro-
dukcyjno-usługowych) ustala się nakaz nie 
przekraczania wysokości 12,0m ponad po-
ziom terenu, przy zastosowaniu symetrycz-
nych dachów o spadkach 5-45 stopni. Więk-
sza wysokość budynków, jednak nie przekra-
czająca 15,0m ppt., dopuszczalna jest jedynie 
w przypadkach uzasadnionych względami 
technologicznymi lub względami ochrony 
środowiska. 

20. Nakazuje się stosowanie w zabudowie form 
architektonicznych i materiałów wykończe-
niowych o stonowanej kolorystyce. 

21. Ustala się, iş linie rozgraniczające tereny dróg 
(ulic) stanowią jednocześnie linie ogrodzeń 
nieruchomości od strony tych dróg. Dopusz-
cza się cofnięcie w głąb działki wjazdów bra-
mowych przy drogach wewnętrznych oraz 
drogach publicznych klasy D o nie więcej niş 
6,0m. 

22. Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z elemen-
tów betonowych lub şelbetowych; dla pozo-
stałych ogrodzeń ustala się nakaz ich realiza-
cji jako aşurowych na co najmniej ich 2/3 wy-
sokości licząc od rzędnej górnej krawędzi 
ogrodzenia. Maksymalna wysokość ogrodzeń 
(z wyjątkiem ogrodzeń stanowiących ekrany 
akustyczne od strony dróg klasy G) – 1,8m 
ponad poziom terenu. W cokołach ogrodzeń 
naleşy zapewnić przepusty i tunele umoşli-
wiające migrację drobnej fauny. 

23. Plan ustala, zgodnie z aktualnymi przepisami 
z zakresu ochrony środowiska, następujące 
rodzaje terenów podlegających ochronie aku-
stycznej: 

1) Tereny oznaczone symbolem MN i MNu 
oraz tereny, w których dopuszcza się za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną na-
leşy traktować jako tereny podlegające 
ochronie akustycznej jak przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, 

2) Pozostałe tereny nie podlegają ochronie 
akustycznej. 

24. W granicach stref ochrony konserwatorskiej 
zabytków archeologicznych określonych na 
rysunku planu specjalnym symbolem i ozna-
czonych numerami ew. 57-54/13, 58-64/1,  
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58-64/2 ustala się: nakaz uzyskania przez in-
westora, od wojewódzkiego konserwatora 
zabytków – przed wydaniem pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia właściwemu organo-
wi - uzgodnienia wszelkich planowanych bu-
dów obiektów budowlanych wiąşących się z 
wykonaniem prac ziemnych; nakaz uzgadnia-
nia z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
zalesiania gruntów, budowy urządzeń wod-
nych i regulacji wód; nakaz przeprowadzenia 
(o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej 
to na koszt osoby fizycznej, jednostki organi-
zacyjnej zamierzającej realizować roboty bu-
dowlane lub nowe zalesienia) badań arche-
ologicznych oraz wykonania ich dokumenta-
cji. Przed rozpoczęciem badań archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków pozwole-
nia na ich prowadzenie. 

25. W obszarze objętym planem nie występują 
dobra kultury współczesnej podlegające 
ochronie. 

§ 5. Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące za-
sad rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej. 

1. Ustala się następujące zasady budowy i roz-
budowy sieci oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej (w celu wyposaşenia terenów 
przeznaczonych pod inwestycje) w zakresie: 

1) zaopatrzenia w energię elektryczną – po-
przez sieci elektroenergetyczne niskiego i 
średniego napięcia wraz z ewentualnymi 
stacjami trafo – realizacja w obrębie tere-
nów prze-znaczonych pod inwestycje lub 
w obrębie terenów komunikacji albo w te-
renach rolnych w miarę wzrostu zapotrze-
bowania na energię; 

2) zaopatrzenia w wodę dla celów bytowych, 
działalności gospodarczej oraz przeciwpo-
şarowych i awaryjnych – realizacja z wyko-
rzystaniem własnych ujęć (realizowanych 
w sposób zgodny z przepisami odrębny-
mi) lub – z wykorzystaniem istniejącej sie-
ci wodociągowej poprzez jej sukcesywną 
rozbudowę; 

3) zaopatrzenia w gaz – docelowo siecią ga-
zową średniego ciśnienia poprzez jej suk-
cesywną rozbudowę (na podstawie sto-
sownych porozumień pomiędzy dostawcą 
gazu a odbiorcą oraz po spełnieniu kryte-
riów ekonomicznej opłacalności dostaw 
gazu) z zachowaniem przepisów odręb-
nych, w szczególności warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe; 

4) odprowadzenia ścieków sanitarnych - do-
celowo do kanalizacji sanitarnej a następ-
nie do komunalnej oczyszczalni ścieków, 
zaś do czasu realizacji sieci kanalizacyj-
nych – do szczelnych urządzeń do groma-
dzenia ścieków z okresowym wywozem 
taborem asenizacyjnym do zlewni przy 
najblişszej oczyszczalni ścieków lub w 
oparciu o lokalne urządzenia i instalacje 
unieszkodliwiania ścieków sanitarnych re-
alizowane w sposób zgodny z przepisami 
odrębnymi; ustala się nakaz wstępnego 
podczyszczania ścieków technologicznych 
(za pomocą urządzeń oczyszczających 
znajdujących się w graniach działki, do 
której podmiot wytwarzający ścieki tech-
nologiczne posiada tytuł prawny) przed 
ich odprowadzeniem do sieci kanalizacyj-
nej; 

5) odprowadzania wód opadowych z obiek-
tów budowlanych i terenów utwardzonych 
– na własną działkę, z wykorzystaniem na-
turalnej chłonności terenu i z zachowa-
niem przepisów odrębnych dotyczących 
wprowadzania ścieków do środowiska, w 
tym ochrony terenów sąsiednich i dróg 
przed zalewaniem oraz ochrony gruntu, 
wód podziemnych i powierzchniowych 
przed zanieczyszczeniem; ustala się zakaz 
odprowadzania wód opadowych, drena-
şowych i odwodnieniowych do sieci kana-
lizacji sanitarnej; ustala się zakaz odpro-
wadzania wód opadowych z poszczegól-
nych działek w terenach inwestycyjnych 
na działki sąsiednie i drogi. 

2. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci, 
instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz budowę nowych sieci, instalacji i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej w całym ob-
szarze objętym planem w sposób nie kolidu-
jący z innymi ustaleniami planu oraz zgodny z 
przepisami odrębnymi. 

3. Ustala się, iş wszelkie sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej winny być wykonane ja-
ko szczelne o ile jest to technologicznie uza-
sadnione. 

4. Realizacja zabudowy w granicach terenów 
zmeliorowanych (oznaczonych odpowiednim 
symbolem na rysunku planu), winna nastę-
pować z zachowaniem wymogów ochrony 
istniejących rowów (oznaczonych na rysunku 
planu specjalnymi symbolami) i urządzeń 
wynikającej ze stosownych przepisów odręb-
nych, w tym przepisów Prawa Wodnego, a 
pole-gającej w szczególności na konieczności 
poprzedzenia inwestowania na takim terenie 
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przebudową urządzeń melioracyjnych (jeśli 
jest to konieczne dla prawidłowej realizacji 
inwestycji) z dostosowaniem do zmiany prze-
znaczenia terenów, przy zachowaniu kierun-
ków odprowadzania wód systemem zbieraczy 
i rowów melioracyjnych zbiorczych. Przebu-
dowa urządzeń melioracyjnych jest moşliwa 
przy zachowaniu ich droşności i sprawności 
funkcjonowania oraz – pod nadzorem wła-
ściwego zarządu melioracji i urządzeń wod-
nych – WZMiUW w Warszawie Oddz. w War-
szawie – Inspektorat w Grodzisku Mazowiec-
kim. 

5. Na etapie projektu zagospodarowania po-
szczególnych działek uzgodnieniu z WZMiUW 
Oddz. w Warszawie Inspektorat w Grodzisku 
Mazowieckim podlegają inwestycje w zakre-
sie: zmiany trasy rowów oraz wznoszenia bu-
dowli komunikacyjnych i inşynierskich, pro-
wadzenia inwestycji liniowych w terenie zme-
liorowanym, odprowadzenia wód deszczo-
wych z terenów PU oraz realizacja i przebu-
dowa dróg (ulic) z utwardzoną nawierzchnią. 

6. Realizacja skrzyşowania sieci infrastruktury 
technicznej z istniejącymi urządzeniami me-
lioracyjnymi – z zachowaniem droşności i 
sprawności funkcjonowania tych urządzeń 
oraz – pod nadzorem WZMiUW Oddz. w 
Warszawie. Inspektorat w Grodzisku Mazo-
wieckim. 

7. Ustala się gospodarkę odpadami zgodnie z 
zasadami utrzymania czystości i po-rządku w 
gminie, wynikającymi ze stosownych przepi-
sów gminnych oraz przepisów odrębnych. 
Ustala się gospodarkę odpadami niebez-
piecznymi – zgodne z przepisami odrębnymi. 

8. Ustala się obsługę telekomunikacyjną obsza-
ru z wykorzystaniem istniejącej sieci teleko-
munikacji przewodowej (poprzez jej sukce-
sywną rozbudowę w miarę potrzeb) i – tele-
komunikacji bezprzewodowej. Ustala się re-
alizację stacji bazowych telefonii w terenach 
produkcyjno-usługowych, z zastrzeşeniem § 5 
ust. 9 planu. 

9. Ustala się zakaz realizacji stacji bazowych 
telefonii w terenach oznaczonych symbolami: 
MN, MNu, ZP, ZL, RZ, WS. 

10. Ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o 
indywidualne, proekologiczne ŝródła ciepła, 
np. olej opałowy, energię elektryczną, gaz 
(zgodnie ze szczegółowymi warunkami za-
opatrzenia wydanymi przez podmiot zarzą-
dzający siecią energetyczną lub gazową) lub – 
atestowane pod względem ekologicznym 
technologie spalania paliw stałych. 

11. W przypadkach kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu i zabudowy z istniejącą 
siecią, instalacjami lub urządzeniami infra-
struktury technicznej ustala się zasadę prze-
budowy tych sieci, instalacji lub urządzeń na 
podstawie szczegółowych warunków tech-
nicznych wydanych dla kaşdego przypadku 
przebudowy przez zarządcę sieci, instalacji 
lub urządzeń w sposób zgodny z przepisami 
odrębnymi. Podczas robót budowlanych 
związanych z realizacją lub modernizacją 
dróg ustala się zasadę zabezpieczenia istnie-
jących sieci, instalacji i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej oraz melioracji przed uszko-
dzeniem. 

12. Ustala się powiązanie lokalnych sieci, instala-
cji i urządzeń infrastruktury technicznej z ze-
wnętrznym ponadlokalnym układem infra-
struktury technicznej w przypadkach, gdy jest 
to niezbędne dla funkcjonowania instalacji 
(np. dla sieci elektroenergetycznej) – w spo-
sób określony przepisami odrębnymi, w tym 
normami branşowymi. 

13. Wskazana jest realizacja sieci i urządzeń oraz 
innych obiektów infrastruktury technicznej w 
oparciu o koncepcje obejmujące obszar całej 
gminy w powiązaniu z terenami gmin sąsied-
nich. 

14. Plan ustala kierunek zasilania w wodę oraz 
odprowadzania ścieków – zgodnie, odpo-
wiednio, z koncepcją zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę oraz – z koncepcją kanalizacji sa-
nitarnej gminy Brwinów. 

15. Ustala się, şe układ komunikacyjny komuni-
kacji kołowej w obszarze objętym planem 
tworzą drogi publiczne klas: 

1) G – ponadlokalna droga publiczna wraz z 
systemem obsługi komunikacyjnej tere-
nów przyległych, w tym poszerzenie ist-
niejącej drogi publicznej (wojewódzkiej) nr 
718, 

2) Z – istniejące i projektowane drogi (ulice) 
klasy Z, w tym fragment istniejącej ulicy w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 701, 

3) L – drogi (ulice) publiczne klasy L, 

4) D – pozostałe drogi (ulice) publiczne 
(gminne) istniejące i ustalone planem. 

16. Ustala się, şe układ komunikacyjny dróg (ulic) 
publicznych uzupełnia układ dróg wewnętrz-
nych ustalonych oraz dopuszczonych planem 
(do realizacji w miarę potrzeb i w sposób 
zgodny z przepisami odrębnymi we wszyst-
kich terenach przeznaczonych pod inwestycje 
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oraz w terenach rolnych, terenach trwałych 
uşytków zielonych i zieleni urządzonej). 

17. Dla dróg (ulic) wewnętrznych dopuszczonych 
planem zaleca się stosowanie parametrów 
jak dla dróg publicznych klasy D. Dopuszcza 
się realizację dróg (ulic) wewnętrznych jako 
ciągów pieszo-jezdnych w przypadku, gdy 
jest to uzasadnione skomplikowanymi wa-
runkami terenowymi lub istniejącym zainwe-
stowaniem. W liniach rozgraniczających dróg 
(ulic) naleşy zarezerwować niezbędne pasy 
terenu dla projektowanej infrastruktury tech-
nicznej, w tym sieci gazowej. 

18. Ustala się powiązanie wewnętrznego układu 
komunikacyjnego, tj. dróg wewnętrznych, do-
jazdów oraz ciągów pieszo-jezdnych z ze-
wnętrznym ponadlokalnym układem komuni-
kacyjnym tj. drogami wojewódzkimi i krajo-
wymi – poprzez system dróg publicznych kla-
sy D i L. 

19. Przy rozbudowie istniejącego układu komuni-
kacyjnego naleşy zachować ustalenia planu 
oraz przepisy odrębne dotyczące warunków 
technicznych jakim winny odpowiadać drogi 
publiczne, drogi poşarowe oraz dojścia, do-
jazdy wewnętrzne i ścieşki rowerowe wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi. 

20. Ustala się realizację nowych dróg i ulic a tak-
şe modernizację oraz przebudowę ulic i dróg 
istniejących z zachowaniem minimalnych pa-
rametrów ustalonych planem, jednak z do-
puszczeniem korekty tych parametrów w 
miejscach występowania zagroşeń bezpie-
czeństwa ruchu kołowego (np. łuki, rejony 
skrzyşowań dróg i zblişeń do terenów i infra-
struktury technicznej), przy zachowaniu prze-
pisów odrębnych oraz w sposób nie narusza-
jący interesów osób trzecich i interesu pu-
blicznego. Jeśli w wyniku przebudowy drogi 
(ulicy) istniejące gazociągi znalazłyby się pod 
jezdnią naleşy je przenieść w pas drogowy 
poza jezdnią. 

21. Dopuszcza się realizację dojazdów, dojść, 
ścieşek rowerowych oraz ciągów pieszo-
jezdnych w terenach przeznaczonych pod in-
westycje, w terenach rolnych, terenach trwa-
łych uşytków zielonych i w terenach zieleni 
urządzonej, przy zachowaniu pozostałych 
ustaleń planu i przepisów odrębnych. 

22. Ustala się minimalny wskaŝnik miejsc parkin-
gowych: minimum 1 stałe miejsce postojowe 
oraz 1 czasowe miejsce postojowe na kaşda 
działkę budowlaną w terenach oznaczonych 
symbolem MN i MNu, a w terenach pozosta-
łych – nie mniej niş 2 miejsca postojowe na 

10 uşytkowników obiektu przeznaczonych na 
stały lub czasowy pobyt ludzi lub – nie mniej 
niş 2 miejsca postojowe na kaşde 100m2 po-
wierzchni uşytkowej obiektów realizowanych 
w tych terenach. 

§ 6. Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące za-
sad i warunków scalania i podziałów nieruchomo-
ści. 

1. W terenach oznaczonych symbolem MNu 
ustala się dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej minimalną powierzchnię nowo 
tworzonej działki w zabudowie wolnostojącej 
– 900m2, bliŝniaczej – 600m2, szeregowej 
450m2 przy zachowaniu minimalnej szeroko-
ści frontu działki, odpowiednio: 18,0m dla za-
budowy wolnostojącej, 13,0m dla zabudowy 
bliŝniaczej i 9,0m – dla zabudowy szeregowej. 

2. W terenach oznaczonych symbolem MN usta-
la się dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej minimalną powierzchnię nowo two-
rzonej działki w zabudowie wolnostojącej – 
900m2, bliŝniaczej – 600m2, przy zachowaniu 
minimalnej szerokości frontu działki, odpo-
wiednio: 18,0m dla zabudowy wolnostojącej, 
13,0m dla zabudowy bliŝniaczej. 

3. W terenach oznaczonych symbolem: R, i RZ, 
w których plan ustala zakaz zabudowy, ustala 
się – zakaz podziału terenów w celu wydzie-
lenia nowych działek budo-wlanych, z wyjąt-
kiem działek na potrzeby urządzeń i instalacji 
infrastruktury technicznej oraz dróg. 

4. W terenach oznaczonych symbolem R, w 
których dopuszcza się zabudowę zagrodową 
ustala się minimalną powierzchnię działki w 
tej zabudowie – 1500m2. 

5. W terenach oznaczonych symbolem ZP, w 
których dopuszcza się zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną wolnostojącą ustala się 
minimalną powierzchnię działki – 1500m2. 

6. W terenach oznaczonych symbolem PU usta-
la się minimalną powierzchnię działki – 
2000m2. 

7. W terenach oznaczonych symbolem MNu 
ustala się powierzchnię minimalną działki 
budowlanej dla zabudowy mieszkaniowo-
usługowej i usług – 1200m2. 

8. W przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych 
istniejącą konfiguracją terenu, koniecznością 
zachowania odległości zabudowy od istnieją-
cych obiektów, urządzeń, sieci lub instalacji 
infrastruktury technicznej lub starodrzewu 
oraz wobec konieczność wydzielenia części 
nieruchomości pod drogi (w tym poszerzenia 
istniejących dróg) i dojazdów wewnętrznych 
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dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni wydzielanej z nieruchomości działki 
budowlanej o 20% w stosunku do ustaleń 
planu zawartych powyşej. W przypadku dzia-
łek budowlanych istniejących na dzień 
uchwalania planu ustala się zachowanie ist-
niejących podziałów z dostosowaniem, w 
miarę potrzeb, kształtu działek do funkcjono-
wania obiektów i urządzeń oraz przepisów 
odrębnych. 

9. Plan nie ustala terenów do objęcia scaleniem 
nieruchomości. Dopuszcza się scalenie i po-
dział nieruchomości w miarę potrzeb. Ustala 
się zasadę zachowania wartości uşytkowej 
wszystkich fragmentów nieruchomości pozo-
stałych po podziale, zapewnienia dostępności 
komunikacyjnej do działek oraz fragmentów 
terenu powstałych w wyniku podziału. Okre-
śla się kąt połoşenia granic nowo wydzielo-
nych działek budowlanych w stosunku do pa-
sa drogowego (dróg i ulic ustalonych pla-
nem) na 60 – 90 stopni, z do-puszczeniem in-
nego kąta jeśli jest to uzasadnione istniejącą 
konfiguracją terenu lub istniejącym zainwe-
stowaniem terenu (w szczególności istnieją-
cymi urządzeniami infrastruktury technicznej, 
zabudową lub starodrzewem). 

10. Dopuszcza się (o ile ustalenia szczegółowe 
dla poszczególnych terenów nie stanowią in-
aczej) wydzielenie działek zawierających w 
swoim areale tereny o róşnym prze-
znaczeniu, przy zachowaniu powyşszych za-
sad podziału oraz zasady, iş minimalna po-
wierzchnia biologicznie czynna w obrębie 
działek tak powstałych wynosić powinna 
średnią arytmetyczną minimalnej powierzch-
ni biologicznie czynnej dla terenów o róşnym 
przeznaczeniu, z tym, şe dla działek stanowią-
cych połączenie terenów przeznaczonych pod 
inwestycje i sąsiednich terenów rolnych, 
trwałych uşytków zielonych oraz zieleni urzą-
dzonej ustala się zachowanie w obrębie kaş-
dej tak powstałej działki 80% powierzchni bio-
logicznie czynnej. 

11. Podział terenów związany z wydzieleniem 
działek przeznaczonych pod drogi (ulice) pu-
bliczne moşe nastąpić pod warunkiem za-
chowania minimalnej szerokości pasów dro-
gowych (o ile ustalenia szczegółowe nie sta-
nowią inaczej): 

1) 30,0m – dla drogi ponadlokalnej klasy G 
wraz z dojazdami zapewniającymi obsługę 
komunikacyjną terenów przyległych, 

2) 18,0m – dla dróg (ulic) klasy Z lub w przy-
padku zwymiarowania – jak na rysunku 
planu, 

3) 8,0m – dla ulic publicznych klasy D lub w 
przypadku zwymiarowania – jak na rysun-
ku planu, 

4) 12,0m – dla dróg (ulic) publicznych klasy L 
lub w przypadku zwymiarowania – jak na 
rysunku planu). 

Przy wydzieleniu terenu pod nowe drogi (uli-
ce) publiczne, modernizacje i przebudowy 
istniejących dróg publicznych klasy L i Z nale-
şy uwzględnić lokalizacje zatok przystanko-
wych dla pojazdów transportu zbiorowego w 
obszarach dostępnych dla ruchu pieszego. W 
przypadku przebudowy istniejących dróg 
(ulic) dopuszcza się, w przypadkach uzasad-
nionych trudnymi warunkami terenowymi 
lub istniejącym zagospodarowaniem albo 
ochroną zieleni wysokiej (w tym starodrzewu) 
odstępstwa od ww. szerokości o nie więcej 
niş 20%, z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa ruchu. 

12. Przy podziale terenów dla celów wydzielenia 
dróg (ulic) wewnętrznych oraz dojazdów i 
ścieşek rowerowych ustala się minimalne 
szerokości terenów komunikacji: 

1) 10,0m - dla ulic dojazdowych wewnętrz-
nych odpowiadających klasie D ulic pu-
blicznych, 

2) 6,0m - dla ulic wewnętrznych o charakte-
rze ciągów pieszo-jezdnych, 

3) 5,0m - dla pozostałych dojazdów gospo-
darczych, 

4) 2,5m - dla ścieşek rowerowych z dopusz-
czeniem ruchu pieszego. 

13. Przy podziałach terenu przyległego do skrzy-
şowań dróg naleşy uwzględnić naroşne ścię-
cia linii rozgraniczających lub granic wydzie-
lenia działek o długości boków minimum 
5,0m, chyba, şe układ linii rozgraniczających 
zobrazowany na rysunku planu stanowi ina-
czej lub zmiana powyşszych wielkości wynika 
z przepisów odrębnych w zakresie ochrony 
środowiska, przyrody, zabytków. 

14. Przy podziałach terenu przyległego do dróg 
(ulic) naleşy uwzględnić ustalenia ogólne i 
szczegółowe planu dotyczące szerokości dróg 
(ulic) i ich poszerzeń oraz modernizacji. 

§ 7. Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące za-
sad kształtowania przestrzeni publicznej i lokaliza-
cji zabudowy w odniesieniu do układu komunika-
cyjnego oraz infrastruktury technicznej. 

1. W obszarze objętym planem nie występuje 
przestrzeń publiczna określona w studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

2. Ustala się, iş zagospodarowanie dróg publicz-
nych winno uwzględniać walory krajobrazowe 
obszaru. W szczególności, ustala się zakaz re-
alizacji reklam o powierzchni większej niş 
3,0m2. 

3. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy jak 
na rysunku planu. Dla do-puszczonej planem 
zabudowy w terenach oznaczonych symbolem 
R i ZP ustala się minimalną odległość zabudo-
wy od terenów dróg (ulic) publicznych – 6,0m. 

4. Ustala się lokalizację zabudowy w stosunku do 
terenu komunikacji wewnętrznej (dróg lub ulic 
wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych i do-
jazdów) w odległości minimum 5,0m – od gra-
nicy ww. terenu komunikacji wewnętrznej. 

5. Ustala się wymóg, przy realizacji zabudowy 
oraz innych obiektów zachowania stref 
ochronnych od istniejących i projektowanych 
sieci i urządzeń: 

1) w zakresie obiektów elektroenergetycznych 
– zachowanie pasa terenu połoşonego w 
zasięgu oddziaływania linii energetycznej 
jako wolnego od zabudowy obiektami na 
pobyt ludzi, zaś wszelkie inwestycje lub 
składowanie materiałów dokonywane w za-
sięgu oddziaływania linii elektroenergetycz-
nych jak równieş roboty budowlane i insta-
lacyjne winny odbywać się w sposób zgod-
ny z przepisami odrębnymi oraz – pod nad-
zorem właściwego zarządcy sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych; 

2) w zakresie sieci i urządzeń gazownictwa – 
zagospodarowania pasa terenu w strefie 
kontrolowanej określanej przepisami od-
rębnymi dotyczącymi sieci, instalacji i urzą-
dzeń gazownictwa zgodnie z przepisami od-
rębnymi dotyczącym realizacji sieci gazo-
wych. W szczególności dla strefy kontrolo-
wanej ustala się zakaz zabudowy budynka-
mi, realizacji ogrodzeń oraz trwałych nasa-
dzeń drzewami. Realizacja innych obiektów 
wymaga uzgodnienia planowanej inwestycji 
z podmiotem zarządzającym siecią gazową. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 8. Przepisy (ustalenia) szczegółowe dotyczące 
warunków zagospodarowania oraz zabudowy w 
poszczególnych terenach objętych planem. 

 

 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1a R, 1bR, 
1cR ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne; 
tereny połoşone częściowo w strefie 
ochrony konserwatorskiej zabytków ar-
cheologicznych (patrz – § 4 ust. 24 uchwa-
ły); 

2) dojazd – istniejącymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi oraz 
istniejącymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnętrznymi; 

3) realizacja zagospodarowania dla potrzeb 
ewentualnej rekultywacji terenu na cele 
upraw polowych – na podstawie planu 
prac rekultywacyjnych uwzględniającego 
kwestie utrzymania istniejących zbiorni-
ków wodnych oraz obudowy biologicznej 
wód; 

4) zakaz zabudowy budynkami, z wyjątkiem 
odbudowy, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy istniejących obiektów budow-
lanych zabudowy zagrodowej w terenach 
zainwestowanych tą zabudową. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2a R, 2bR 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne; 

2) dojazd – istniejącymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi oraz 
istniejącymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnętrznymi; 

3) zakaz nowej zabudowy budynkami, z wy-
jątkiem obiektów zabudowy zagrodowej 
oraz odbudowy, przebudowy, nadbudowy 
istniejących obiektów budowlanych zabu-
dowy zagrodowej w terenach juş zainwe-
stowanych tą zabudową, z zachowaniem 
warunków określonych w § 4 ust. 8, § 7 
ust. 3 i 4 uchwały. 

3. Dla terenów oznaczonych symbolami: 3a MN, 
3b MN, 4 MN, 5 MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
no-stojącej lub bliŝniaczej; 

2) dojazd – istniejącymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi lub 
istniejącymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnętrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na 
rysunku planu, a od terenów komunikacji 
wewnętrznej – zgodnie z przepisami ogól-
nymi planu (§ 7. ust. 4). 
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4. Dla terenów oznaczonych symbolami: 6 MNu, 

7 MNu, 8 MNu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
no-stojącej, bliŝniaczej lub szeregowej i 
usług nieuciąşliwych; 

2) dojazd – istniejącymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi lub 
istniejącymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnętrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na 
rysunku planu, a od terenów komunikacji 
wewnętrznej – zgodnie z przepisami ogól-
nymi planu (§ 7. ust. 4). 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 9 PU 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny pro-
dukcyjno-usługowe nieuciąşliwe w rozu-
mieniu planu; 

2) dojazd – istniejącymi lub dopuszczonymi 
planem drogami (ulicami) publicznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy– jak na 
rysunku planu. 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 10 PU 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny pro-
dukcyjno-usługowe nieuciąşliwe w rozu-
mieniu planu; tereny połoşone częściowo 
w strefie ochrony konserwatorskiej zabyt-
ków archeologicznych (patrz – § 4 ust. 24 
uchwały); 

2) dojazd – istniejącymi lub dopuszczonymi 
planem drogami (ulicami) publicznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy– jak na 
rysunku planu. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 11 WS 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych połoşone w granicach 
WOCHK oraz w granicach obszaru bezpo-
średniego zagroşenia powodzią; 

2) zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów go-
spodarki wodnej. 

8. Dla terenów oznaczonych symbolami:  
12 MNu, 14a MNu, 14 b MNu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
no-stojącej lub bliŝniaczej i usług nieuciąş-
liwych; tereny połoşone częściowo w stre-
fie ochrony konserwatorskiej zabytków ar-

cheologicznych (patrz – § 4 ust. 24 uchwa-
ły); 

2) dojazd – istniejącymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi lub 
istniejącymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnętrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na 
rysunku planu, a od terenów komunikacji 
wewnętrznej – zgodnie z przepisami ogól-
nymi planu (§ 7 ust. 4). 

9. Dla terenu oznaczonego symbolem 13 MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej niskiej jednorodzin-
nej wolnostojącej; 

2) dojazd – istniejącymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi lub 
istniejącymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnętrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na 
rysunku planu, a od terenów komunikacji 
wewnętrznej – zgodnie z przepisami ogól-
nymi planu (§ 7 ust. 4). 

10. Dla terenu oznaczonego symbolem 15 ZL 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny leśne; 

2) dojazd – istniejącymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) wewnętrznymi; 

3) zakaz zabudowy. 

11. Dla terenu oznaczonego symbolem 16 ZP 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ziele-
ni urządzonej połoşone częściowo w gra-
nicach WOChK; 

2) przeznaczenie dopuszczone - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoją-
ca; 

3) dojazd – istniejącymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi oraz 
istniejącymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnętrznymi; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy obiektów 
dopuszczonych na tym terenie – jak na ry-
sunku planu, odległość od terenów komu-
nikacji wewnętrznej – zgodnie z przepisa-
mi ogólnymi planu (§ 7 ust. 4). 

12. Dla terenu oznaczonego symbolem 17 RZ 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny trwa-
łych uşytków zielonych i zadrzewień, obu-
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dowy biologicznej wód, z dopuszczeniem 
obiektów „retencji wodnej” wraz z ich 
obudową biologiczną; tereny połoşone 
częściowo w WOChK oraz – częściowo w 
strefie ochrony konserwatorskiej zabytków 
archeologicznych (patrz – § 4 ust. 24 
uchwały); 

2) dojazd – istniejącymi dojazdami, drogami 
wewnętrznymi oraz drogą publiczna ozna-
czoną symbolem 18 KDZ; 

3) zakaz zabudowy budynkami. 

13. Dla terenu oznaczonego symbolem 18 KDZ 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – ulica w ciągu drogi 
publicznej klasy Z (w tym fragment istnie-
jącej drogi wojewódzkiej nr 701) oraz po-
szerzenie istniejących dróg (ulic), tereny 
połoşone częściowo w WOChK; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczają-
cych – jak na rysunku planu; w tym – w 
części stanowiącej poszerzenie istniejące-
go pasa drogowego w kierunku wschod-
nim – pas terenu, który łącznie z istniejącą 
drogą na gruntach wsi Domaniewek daje 
pas drogowy o szerokości 18,0m w liniach 
rozgraniczających; 

3) realizacja zagospodarowania – z uwzględ-
nieniem wymogów ochrony przeciwpo-
wodziowej (patrz – § 4 ust. 4); 

4) dopuszcza się tymczasowo (do czasu mo-
dernizacji drogi) zachowanie linii rozgrani-
czających drogi wg istniejącego stanu 
władania; 

5) minimalna szerokość jezdni ulicy 6,0m. 

14. Dla terenu oznaczonego symbolem 19 KDL 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – droga (ulica) publicz-
na klasy L, obustronne poszerzenie istnie-
jącej drogi, 

2) szerokość w istniejących liniach rozgrani-
czających – jak na rysunku planu, tj. 
12,0m, docelowo dopuszcza się poszerze-
nie do 15,0m – do realizacji w oparciu o 
przepisy odrębne dotyczące realizacji dróg 
publicznych. 

3) minimalna szerokość jezdni 6,0m. 

 

 

15. Dla terenu oznaczonego symbolem 20 KDL 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – droga publiczna klasy 
L; przebudowa i częściowe poszerzenie 
istniejącej drogi; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających – 
jak na rysunku planu, 

3) minimalna szerokość jezdni 6,0m. 

16. Dla terenu oznaczonego symbolem 21 KDD 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – droga publiczna klasy 
D, w części terenu – poszerzenie istniejącej 
drogi w kierunku południowym (jak na ry-
sunku planu), 

2) szerokość w liniach rozgraniczających – 
15,0m; 

3) minimalna szerokość jezdni 5,0m. 

17. Dla terenu oznaczonego symbolem 22 KDD 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – ulica w ciągu drogi 
publicznej klasy D (fragment istniejącej 
drogi), obustronne poszerzenie istniejącej 
drogi, 

2) szerokość w liniach rozgraniczających – 
jak na rysunku planu; 

3) minimalna szerokość jezdni 5,0m. 

18. Dla terenu oznaczonego symbolem 23 KDD 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – ulica w ciągu drogi 
publicznej klasy D (fragment istniejącej 
drogi), 

2) szerokość w istniejących liniach rozgrani-
czających – jak na rysunku planu; 

3) minimalna szerokość jezdni 5,0m. 

19. Dla terenu oznaczonego symbolem 24 KDD 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – ulica w ciągu drogi 
publicznej klasy D (fragment istniejącej 
drogi); 

2) szerokość w istniejących liniach rozgrani-
czających – jak na rysunku planu; 

3) minimalna szerokość jezdni 5,0m. 
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20. Dla terenu oznaczonego symbolem 25 KDW 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – droga (ulica) we-
wnętrzna wraz z placem do zawracania, te-
ren połoşony częściowo w strefie ochrony 
konserwatorskiej zabytków archeologicz-
nych (patrz – § 4 ust. 24 uchwały); 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczają-
cych – jak na rysunku planu, tj. 6,0m na 
odcinku przebiegającym pomiędzy tere-
nami oznaczonymi symbolami 14b MNu i 
12 MNu oraz 8,0m – na odcinku pozosta-
łym; 

3) minimalna szerokość jezdni 4,5m. 

21. Dla terenu oznaczonego symbolem 26 KDD 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej –ulica w ciągu drogi 
publicznej klasy D –w części poszerzenie 
istniejącej drogi wraz z placem do zawra-
cania; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczają-
cych – jak na rysunku planu. 

22. Dla terenu oznaczonego symbolem 27 KDG 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – istniejąca droga pu-
bliczna klasy G (droga wojewódzka nr 718) 
wraz z poszerzeniem oraz systemem lo-
kalnych dróg (ulic) obsługujących tereny 
przyległe; 

2) szerokości drogi w liniach rozgraniczają-
cych – 30,0m; 

3) minimalna szerokość jezdni – 6,0m. 

23. Dla terenu oznaczonego symbolem 28 KDD 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – droga publiczna kla-
sy D; 

przebudowa i częściowe poszerzenie ist-
niejącej drogi w kierunku południowym; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających – 
jak na rysunku planu. 

24. Dla terenu oznaczonego symbolem 29 KDD 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – ulica w ciągu drogi 
publicznej klasy D (poszerzenie drogi ist-
niejącej na gruntach wsi Domaniewek), 

2) szerokość w istniejących liniach rozgrani-
czających – jak na rysunku planu. 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 9. Ustala się, iş przy prowadzeniu postępo-
wania w toku realizacji planu oraz przy wydawa-
niu wszelkich decyzji administracyjnych, posta-
nowień, informacji itp., w których ustalenia planu 
są brane pod uwagę naleşy posługiwać ustale-
niami szczegółowymi oraz ogólnymi planu, przy 
uwzględnieniu połoşenia obiektu (nieruchomości), 
będącej przedmiotem postępowania wobec obiek-
tów i terenów podlegających ochronie (w tym 
oznaczonych odpowiednim symbolem na rysunku 
planu), ewentualnych oddziaływań wynikających z 
istniejącego i planowanego zainwestowania nie-
ruchomości i jej otoczenia. 

§ 10. Ustala się stawkę procentową słuşącą na-
liczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości spowodowanego uchwaleniem niniej-
szego planu dla wszystkich terenów w wysokości 
15%. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Krzysztof Falkowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LI/442/09 

Rady Miejskiej w Brwinowie 
z dnia 26 sierpnia 2009r. 

 
Stwierdzenie 

zgodności miejscowego planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów 

 
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Brwinów 
– część obejmująca miejscowość Domaniew z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Brwinów, zwane dalej studium. 

Plan realizuje zawarte w studium kierunki rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy oraz zasięg 
przestrzenny poszczególnych funkcji i ich wzajemne powiązania określone w studium. 

Plan ustala przeznaczenie rolne dla terenów połoşonych w obszarze nieurbanizowanym o funkcji rolniczo-
produkcyjnej. Natomiast dla terenów połoşonych w obrębie zabudowy miejscowości Domaniew i w jej bez-
pośrednim sąsiedztwie - obszary o wiodącej funkcji mieszkaniowej, zaś w rejonie granicy z Pruszkowem – 
strefę produkcji, przemysłu, składów oraz obsługi komunalnej a takşe usługi. Plan zachowuje istniejące łąki 
w dolnie rzeki Utraty jako tereny otwarte – uşytki zielone o istotnej roli ekologicznej w systemie przyrodni-
czym. Plan uwzględnia generalną zasadę rozwoju zrównowaşonego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 
Krzysztof Falkowski 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr LI/442/09 

Rady Miejskiej w Brwinowie 
z dnia 26 sierpnia 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów – część 
obejmująca miejscowość Domaniew został wyłoşony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko w Urzędzie Gminy Brwinów w dniach 13 maja 2009r. - 12 czerwca 2009r. W dniu 
10 czerwca 2009r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 

Rada Miejska w Brwinowie, po zapoznaniu się z przedłoşoną przez Burmistrza Gminy Brwinów listą nie-
uwzględnionych uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza (kolumny nr 1-3 ponişszej tabeli), rozstrzyga o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projektu planu w sposób zawarty w kolumnie 4 ponişszej tabeli, stwierdzając co 
następuje: 
 

1 2 3 4 

lp. Wnoszący uwagę 
(imię i nazwisko, l.dz. wpływu do UG 
Brwinów, oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy, meritum pisma) 

Stanowisko Burmistrza Gminy Brwinów 
w kwestii rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 
w Brwinowie 

  Uwagi nieuwzględnione 
w projekcie planu 

Uzasadnienie  

1. Krzysztof i Agnieszka Markowicz 
l.dz.5593 z dn. 1 czerwca 2009r. 

dot. działki o nr. ewid. 21. 
Autorzy pisma informują, şe w odle-
głości ok. 10,0m od dz. nr ewid. 21, 
którą uprawiają rolniczo realizowany 
jest zespół budynków mieszkalnych, 
co w świetle nowych przepisów unij-
nych uniemoşliwia stosowanie zabie-
gów rolniczych. Składają pytanie, jak 
mają „funkcjonować rolniczo”. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

 
 

Pismo naleşy uznać jako głos w 
dyskusji, gdyş nie zawiera 
konkretnych uwag do projektu 
planu, który dla przedmiotowej 
działki ustala, zgodnie ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Brwinów przezna-
czenie – tereny rolne. 

Uwaga nieuwzględniona 
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2. 
 

Maria i Bolesław Ilczuk 
l.dz. 5728 z 5 czerwca 2009r. 

dot. działki o nr. ewid. 117 
Autorzy pisma wnoszą o przedłuşenie 
moşliwości zabudowy – jak na dział-
kach sąsiednich. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Uwaga nieuwzględniona ze 
względu na konieczność zacho-
wania zgodności miejscowego 
planu z obowiązującym studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
gminy Brwinów. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

3. Agnieszka Malesa, Magdalena Pienią-
şek, Grzegorz Malesa i Paweł Malesa 

l.dz. 5763 z 08.06.2009r. 
dot. działek o nr. ewid. 56,185,44,184 i 
77 
Autorzy pisma wnoszą o przeznacze-
nie ww. działek na cele mieszkaniowo- 
usługowe. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona ze 
względu na brak zgodności 
wnioskowanego przeznaczenia 
gruntów z obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Brwinów 

Uwaga nieuwzględniona 

 

4. 
 

Sylwester Kwiatkowski 
l.dz. 5789 z 8 czerwca 2009r. 

dot. działki o nr. ewid. 22 
Autor pisma nie zgadza się na: 
1. przeznaczenie rolne działki wno-

sząc o jej podział na działki budow-
lane; 

2. ustalenie drogi 23 KDD tylko po 
działce nr ewid.22. wnosząc o jej 
poszerzenie równo po obu stro-
nach. 

Uwagi nieuwzględnione 
 

 

Uwagę zawartą w punkcie 1 
odrzucono ze względu na brak 
zgodności wnioskowanego 
przeznaczenia gruntów z obo-
wiązującym studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy 
Brwinów. 
Uwagę zawartą w punkcie 2 
dotycząca drogi 23 KDD – odrzu-
cono ze względu na to, şe dział-
ka przeciwległa nr ewid. 40 dla 
potrzeb po-szerzenia drogi 
została juş podzielona i wydzie-
lenie terenu z działki nr ewid. 22 
dotyczy jedynie trójkąta widocz-
ności na skrzyşowaniu. 

Uwagi nieuwzględnione 
 

 

5. 
 

15 podpisów 
l.dz. 5916 z 10 czerwca 2009r. 

dot. procedury sporządzania planu 
Wniosek o wstrzymanie prac nad 
projektem planu miejscowego do 
czasu zmiany studium zagospodaro-
wania gminy. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Uwaga w toczącej się procedu-
rze planistycznej planu miejsco-
wego bez-przedmiotowa, gdyş 
nie formułuje uwag do projektu 
planu lecz stanowi wniosek 
ogólny dot. polityki przestrzen-
nej gminy. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

6. 

 

RSP DUCHNICE 

l.dz. 6348 z 25 czerwca 2009r. 
dot. działki o nr. ewid. 162. 
Zarząd RSP warunkuje zgodę na prze-
prowadzenie drogi oznaczonej symbo-
lem 24 KDD przez działkę nr ewid.162 

1. ustaleniem jej szerokości w liniach 
rozgraniczających na 10,0m. 

2. przeznaczeniem terenu po połu-
dniowej stronie drogi 24 KDD pod 
budownictwo jednorodzinne (MN). 

Uwagi nieuwzględnione 

 

Uwagę zawartą w punkcie 1 
odrzucono ze względu na ko-
nieczność urządzenia drogi, 
zapewnienia moşliwości bez-
piecznego poruszania się pie-
szych i rowerzystów oraz za-
pewnienia odwodnień i moşli-
wości przeprowadzenia sieci 
infrastruktury technicznej. 
Uwagę zawartą w punkcie 2 
odrzucono ze względu na ko-
nieczność zachowania zgodności 
z obowiązującym studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Brwinów. 

Uwagi nieuwzględnione 

 

7. 

 

Hanna Celej, Agnieszka Łęska 

l.dz. 6399 z 25 czerwca 2009r. 
dot. działek o nr ewid. 57/3 i 58/1 

Autorki pisma wnioskują o: 
1. zmianę studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brwinów; 

2. zmianę przeznaczenia w planie 
terenów rolnych oznaczonych 1c R 
na tereny nierolnicze MN lub MNu 
z uwagi na tendencje rozwojowe 
terenów sąsiednich; 

 

Uwagi nieuwzględnione 

 
 

Treść zawarta w punkcie1 sta-
nowi wniosek bez-przedmiotowy 
w toczącej się procedurze plani-
stycznej planu miejscowego, 
gdyş stanowi wniosek ogólny 
dot. polityki przestrzennej gmi-
ny. 

Uwagę zawartą w punkcie 2 – 
odrzucono ze względu na ko-
nieczność zachowania zgodności 
planu miejscowego z obowiązu-
jącym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

Uwagi nieuwzględnione 
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3. obnişenie 30% stawki procentowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości. 

 

Uwagę zawartą w punkcie 3 – 
odrzucono, gdyş w zakresie 
obnişenia stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości organem właściwym 
do jej określenia na poziomie 
wynikającym z art. 36 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jest rada gminy. 

Stawka procentowa „renty 
planistycznej” została określona 
w wyłoşonym do publicznego 
wglądu dokumencie jako projek-
towana. 

8. 
 

Katarzyna Gołębiewska i Marek Szcze-
pański 
l.dz. 6390 z 26 czerwca 2009r. 
dot. nie oznaczono nr działek, z treści 
pisma wynika, şe chodzi o działkę nr 
ewid.48/2 
Autorzy pisma wnioskują o: 
1. zmianę studium uwarunkowań i 

kierunków zagosp.przestrz. gminy 
Brwinów jako nieaktualnego i za-
niechanie prac planistycznych do 
czasu zmiany studium; 

2. zmianę przeznaczenia w planie 
terenów rolnych oznaczonych 1b R 
na tereny zabudowy magazynowej 
lub produkcyjnej; 

3. zmianę projektowanej drogi ozna-
czonej symbolem 20 KDL przez 
działkę 48/2 poprzez zachowanie 
trasy w oparciu o przebieg działki 
nr 53. 

Uwagi nieuwzględnione 
 

Treść pisma zawarta w punkcie 
1 stanowi wniosek w toczącej się 
procedurze planistycznej planu 
miejscowego bezprzedmiotowy, 
gdyş stanowi wniosek ogólny 
dot. polityki przestrzennej gmi-
ny. 

Uwagę zawartą w punkcie 2 
odrzucono ze względu na wy-
móg zachowania zgodności 
planu miejscowego z obowiązu-
jącym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 
Uwagę zawartą w punkcie 3 
odrzucono ze względu na wy-
móg zachowania zgodności 
planu miejscowego z obowiązu-
jącym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

Uwagi nieuwzględnione 
 

9. 

 

Nowy Dom PL Spółka Jawna 

R.Grudzień, D.Uchorczak, R.Jankowski 
l.dz. 6401 z 26 czerwca 2009r. 

dot. nie oznaczono nr działek 

Autor pisma (podpisał Roman Jan-
kowski) wnioskuje o wprowadzenie 
opłaty planistycznej w wysokości 0%. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwagę odrzucono, gdyş w 
zakresie obnişenia stawki pro-
centowej z tytułu wzrostu warto-
ści nieruchomości organem 
właściwym do jej określenia na 
poziomie wynikającym z art. 36 
ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym 
jest rada gminy. 
Stawka procentowa „renty 
planistycznej” została określona 
w wyłoşonym do publicznego 
wglądu dokumencie jako projek-
towana. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

10. 
 

Nowy Dom PL Spółka Jawna 
R.Grudzień, D.Uchorczak, R.Jankowski 
l.dz. 6402 z 26 czerwca 2009r. 
Dot działek o nr ewid.54/1, 54/2, 54/3. 
54/4, 54/5, 54/7, 54/12 i 54/13 

Autor pisma (podpisał Roman Jan-
kowski) 

wnioskuje o wyłączenie z opracowania 
planu ww. działek. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Jest to wniosek dot. stosownej 
uchwały Rady Miejskiej w Brwi-
nowie w sprawie przystąpienia 
do sporządzanie planu miejsco-
wego. Zmiana tej uchwały leşy 
w kompetencji Rady, a nie 
organu sporządzającego plan. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

11. Agnieszka Perzyna, Andrzej Perzyna,  
Wiesława Perzyna 

l.dz. 6421 z 26 czerwca 2009r. 
dot. działek o nr ewid. 61/2 

Autorzy pisma wnioskują o: 
1. odstąpienie od rolniczego (bez 

prawa zabudowy) przeznaczenia 
terenu oznaczonego w projekcie 
symbolem 1cR; 

 

Uwagi nieuwzględnione 

 

Uwagi zawarte w punktach 1 i 3 
- odrzucono ze względu na 
konieczność zachowania zgod-
ności planu miejscowego z 
obowiązującym studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego. 

 
 

 

Uwaga nieuwzględniona 
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2. odstąpienie od prac nad projektem 
planu miejscowego do czasu zmia-
ny studium; 

3. zmianę przeznaczenia terenów 
oznaczonych w projekcie symbo-
lem 1cR na MN lub MNu; 

4. obnişenie stawki procentowej renty 
planistycznej z 30% do 15%. 

Uwagę zawartą w punkcie 2 – 
odrzucono jako bezprzedmioto-
wą w toczącej się procedurze 
planistycznej planu miejscowe-
go, gdyş jest to wniosek dot. 
polityki przestrzennej gminy. 
Uwagę zawartą w punkcie 4 
odrzucono, gdyş w zakresie 
obnişenia stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości organem właściwym 
do jej określenia na poziomie 
wynikającym z art. 36 ustawy o 
planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym 
jest rada gminy. 
Stawka procentowa „renty 
planistycznej” została określona 
w wyłoşonym do publicznego 
wglądu dokumencie jako projek-
towana. 

12. 
 

 
 

 

PETRO INVEST SP. z o.o. 
l. dz. 6409 z 26 czerwca 2009r. 

dot. działki o nr ewid. 48/2 
Autor pisma (w podpisie Krzysztof 
Niewiadomski) wnioskuje o: 

1. odstąpienie od rolniczego przezna-
czenia terenu (bez prawa zabudo-
wy) oznaczonego w projekcie sym-
bolem 1bR z przeznaczeniem na 
cele usługowe, produkcyjne lub lo-
gistyczne; 

2. odstąpienie od prac nad projektem 
planu miejscowego z uwagi na 
długi okres czasu od uchwały o 
przystąpieniu i dezaktualizację stu-
dium; 

3. zaniechanie prac planistycznych 
dot. planu miejscowego do czasu 
zmiany studium; 

4. Autor pisma zgłasza uwagę dot. 
drogi 20 KDL postulując zmianę 
trasy drogi w oparciu o przebieg 
działki 53 (stanowiącej dojazd do 
drogi wojewódzkiej nr 718) nie wy-
raşając zgody na jej przebieg przez 
działkę 48/1. 

Uwagi nieuwzględnione 
 

Uwagę zawartą w pkt.1 odrzu-
cono ze względu na konieczność 
zachowania zgodności planu 
miejscowego z obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy. 
Uwagi zawarte w pkt 2 i 3- 
odrzucono jako bezprzedmioto-
we w toczącej się procedurze 
planistycznej planu miejscowe-
go, gdyş stanowią wnioski dot. 
polityki przestrzennej gminy. 

Uwagę dot. drogi 20 KDL odrzu-
cono z uwagi na brak zgodności 
ze studium proponowanego 
przebiegu tej drogi. 

Uwagi nieuwzględnione 
 

13. 

 
 

Wojciech Rutecki 

l.dz. 6408 z 26 czerwca 2009r. 
dot. działek o nr ewid. 49, 63 i 99/1 

Autor pisma wnioskuje o wprowadze-
nie opłaty planistycznej w wysokości 
5%. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwagę odrzucono, gdyş w 
zakresie obnişenia stawki pro-
centowej organem właściwym 
do jej określenia na poziomie 
wynikającym z art. 36 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jest rada gminy. 
Stawka procentowa „renty 
planistycznej” została określona 
w wyłoşonym do publicznego 
wglądu dokumencie jako projek-
towana. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

14 Wojciech i Anna Ruteccy 

l.dz. 6407 z 26 czerwca 2009r. 
dot. działek o nr ewid. 49, 63 (popra-
wiono na 62) i 99/1 

Autorzy pisma wnioskują: 
1. Dopuścić na działce nr ewid. 49 

moşliwość zabudowy obiektami 
usługowym lub obiektami o cha-
rakterze magazynowym; 

 

Uwagi nieuwzględnione 

 

Uwagi zostały odrzucone ze 
względu na konieczność zacho-
wania zgodności planu miej-
scowego z obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy. 

Realizacja dróg publicznych, w 
tym drogi gminnej przebiegać 
będzie zgodnie z przepisami tzw. 
„specustawy drogowej ” dot. 

Uwagi nieuwzględnione 
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2. Na działce nr ewid. 63 (we wstępie 
pisma dz. nr ewid. 63 poprawiono 
na 62) dopuścić zabudowę niską 
jednorodzinną z moşliwością usług 
nieuciąşliwych. 

3. Projektowane poszerzenie drogi 
gminnej (obecnie dz. nr ewid. 73) 
przyjąć pod warunkiem wyznacze-
nia harmonogramu wykupu. 

szczególnych zasad przygoto-
wania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych i w 
miarę posiadanych moşliwości 
finansowych budşetu gminy 
Brwinów. 

15. 
 

 

Wojciech i Anna Ruteccy 
l.dz. 6407 z 26 czerwca 2009r. 

dot. działek o nr ewid. 49, 63 
Autorzy pisma wnioskują o odrzucenie 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego i jednoczesne podjecie prac nad 
nowym studium i planem zagospoda-
rowania. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Uwaga odrzucona jako bez-
przedmiotowa w toczącej się 
procedurze planistycznej planu 
miejscowego, gdyş stanowi 
wniosek dot. polityki przestrzen-
nej gminy. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

16. 
 

 

 

 

Marek Godos 
l.dz. 6378 z 26 czerwca 2009r. 

dot. działki o nr ewid. 9 

Autor pisma wnioskuje o przeznacze-
nie działki nr 9 na cele nierolnicze. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Uwaga została odrzucona ze 
względu na konieczność zacho-
wania zgodności planu miej-
scowego z obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy. 

Uwaga nieuwzględniona 

17. 

 
 

 
 

 

Wanda Adamaszek, Zbigniew Adama-
szek 

l.dz. 6426 z 26 czerwca 2009r. 
dot. działek o nr ewid. 60/1, 61/1, 89 

Autorzy pisma wnioskują o: 
1. odstąpienie od rolniczego (bez 

prawa zabudowy) przeznaczenia 
terenu oznaczonego w projekcie 
symbolem 1cR; 

2. odstąpienie od prac nad projektem 
planu miejscowego do czasu zmia-
ny studium; 

3. zmianę przeznaczenia terenów 
oznaczonych w projekcie symbo-
lem 1cR na MN lub MNu; 

4. obnişenie stawki procentowej renty 
planistycznej z 30% do 15%. 

 

 

Uwagi nieuwzględnione 

 

Uwagi zawarte w punktach. 1 i 3 
zostały odrzucone ze względu na 
konieczność zachowania zgod-
ności planu miejscowego z 
obowiązującym studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
gminy. 
Uwaga zawarta w punkcie 2 – 
została odrzucona jako bez-
przedmiotowa w toczącej się 
procedurze planistycznej planu 
miejscowego, gdyş stanowi 
wniosek dot. polityki przestrzen-
nej gminy. 

Uwagę zawartą w punkcie 4 
odrzucono, gdyş w zakresie 
obnişenia stawki pro-centowej 
organem właściwym do jej 
określenia na poziomie wynika-
jącym z art. 36 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jest rada gminy. 

Stawka procentowa „renty 
planistycznej” została określona 
w wyłoşonym do publicznego 
wglądu dokumencie jako projek-
towana. 

Uwagi nieuwzględnione 

 

18. 
 
 

Liczne nieczytelne podpisy. 
l. dz. 6423 z 26 czerwca 2009r. 
Wniosek o dokonanie zmiany w wyło-
şonym projekcie planu poprzez jego 
sporządzenie w dwóch etapach: 
- Etap – wyłączenie dla terenów 1aR, 
1bR, 1cR, 2aR oraz 2bR – po zmianie 
studium 

- Etap dla terenów innych niş w/wym. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Uwaga odrzucona jako bez-
przedmiotowa w toczącej się 
procedurze planistycznej planu 
miejscowego, gdyş stanowi 
wniosek dot. polityki przestrzen-
nej gminy. 

Uwaga nieuwzględniona 
 

19. 

 

Andrzej Perzyna 

l. dz. 6449 z 29 czerwca 2009r. 
Poparcie wniosku zbiorowego zawar-
tego w pkt 18. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

Uwaga odrzucona jako bez-
przedmiotowa w toczącej się 
procedurze planistycznej planu 
miejscowego, gdyş stanowi 
wniosek dot. polityki przestrzen-
nej gminy. 

Uwaga nieuwzględniona 
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Pozostałe uwagi do projektu planu złoşone w terminie określonym w ogłoszeniu o wyłoşeniu projektu planu 
do publicznego wglądu zostały uwzględnione. 

Do prognozy oddziaływania na środowisko nie zgłoszono wniosków i uwag. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 
Krzysztof Falkowski 

 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr LI/442/09 

Rady Miejskiej w Brwinowie 
z dnia 26 sierpnia 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

 
1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Brwinów 

– część obejmująca miejscowość Domaniew zostaną wyznaczone tereny pod zabudowę: mieszkaniową jedno-
rodzinną, mieszkaniowo-usługową, zabudowę produkcyjno-usługową a takşe drogi i ulice (stanowiące rozbu-
dowę istniejącego układu drogowo-ulicznego). Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
naleşy do zadań własnych gminy. W zakresie inwestycji dot. infrastruktury technicznej do zadań własnych 
gminy naleşą: 

- budowa gminnych dróg, ulic, mostów, placów (w tym jezdni i chodników), oświetlenie ulic; 

- budowa wodociągów i urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji (deszczowej i sanitarnej). 

2. W konsekwencji uchwalenia planu miejscowego powstanie konieczność realizacji zadań inwestycyjnych zwią-
zanych z przystosowaniem terenu do zabudowy w postaci rozbudowy sieci wodo-ciągowych. Z uwagi jednak 
na juş istniejące zainwestowanie w tym zakresie, ewentualna rozbudowa sieci będzie miała charakter ograni-
czony. Sieci te działają w oparciu o istniejące urządzenia słuşące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę z uwzględ-
nieniem ich rozbudowy. 

3. Plan ustala alternatywne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej, wskazując jako docelowe - sieci kanali-
zacyjne, a takşe, w zaleşności od warunków gruntowo-wodnych, realizację lokalnych, przydomowych oczysz-
czalni ścieków lub szczelne zbiorniki do gromadzenia nieczystości z okresowym wywozem taborem aseniza-
cyjnym do zlewni przy oczyszczalni ścieków. 

4. Realizacja nowych dróg (ulic) w terenach zabudowy a takşe modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjne-
go spowoduje konieczność sukcesywnej realizacji sieci oświetlenia ulicznego w porozumieniu z gestorem sieci 
energetycznej. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zostały określone w par. 5 
uchwały stanowiącej tekst planu. Zasady te dotyczą takşe inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nale-
şących do zadań własnych gminy. Inwestycje te mają charakter rozbudowy istniejących systemów infrastruk-
turalnych obsługujących gminę Brwinów, z zaleceniem uwzględniania ich powiązania z systemami ponadlo-
kalnymi oraz systemami infrastruktury technicznej obsługującymi sąsiednie miejscowości. 

6. Rozbudowa i budowa, w miarę potrzeb, infrastruktury technicznej wymienionej w pkt 2 i 3, jest (lub będzie) 
umieszczona w odpowiednich programach (na bieşąco aktualizowanych), w szczególności w programie i kon-
cepcji wodociągowania i kanalizowania gminy Brwinów. W ślad za tym, poszczególne zadania inwestycyjne 
dot. infrastruktury technicznej będą sukcesywnie umieszczane w zadaniach rzeczowych budşetu gminy na ko-
lejne lata. Finansowanie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej odbywać się będzie przy 
pełnym lub częściowym udziale środków budşetu gminy. Podstawę przyjęcia tych inwestycji do realizacji, w 
tym terminów przystąpienia i zakończenia prac, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
powiązanego z Planem Rozwoju Lokalnego. Uznaje się za wskazane pozyskiwanie zewnętrznych ŝródeł finan-
sowania ww. zadań, w szczególności dla inwestycji proekologicznych, sprzyjających ochronie środowiska i 
przyrody. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Krzysztof Falkowski 
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