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UCHWAŁA Nr 279/V/21/2008 

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

z dnia 17 listopada 2008 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piaski. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 i 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr 
72/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 
dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego sołectwa Piaski zmienio-
ną uchwałą nr 352/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 
2005r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwa-
la, co nastćpuje: 

§ 1. 

Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Piaski, zwany dalej pla-
nem, po stwierdzeniu jego zgodnoċci z ustale-
niami studium uwarunkowaĉ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Konstancin-Jeziorna zatwierdzonym uchwałą nr 
97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 
dnia 27 grudnia 1999r., składający sić z: 

1. Czćċci tekstowej stanowiącej treċć uchwały 
planu. 

2. Czćċci graficznej, którą jest rysunek planu w 
skali 1:2000, stanowiącej załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, bćdący integralną czćċcią 
planu. 

3. Rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag do projektu planu, sta-
nowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwa-
ły. 

4. Rozstrzygnićcia o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniej-
szej uchwały. 

§ 2. 

Granice planu okreċla załącznik nr 1 do uchwały 
nr 72/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-
Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pia-
ski. Obszar obowiązywania planu oznaczony jest 
na rysunku planu i obejmuje całe sołectwo Piaski 
w granicach administracyjnych. 
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Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 3. 

Celem planu jest ustalenie warunków zrównowa-
ďonego rozwoju sołectwa Piaski, polegających na 
wyznaczeniu nowych obszarów budowlanych 
oraz uporządkowaniu terenów juď zainwestowa-
nych, a takďe stworzeniu warunków dla ochrony 
ċrodowiska i funkcji rolniczej. 

§ 4. 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. Planie - naleďy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały. 

2. Uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wynika in-
aczej. 

3. Rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:2000, sta-
nowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

4. Przepisach odrćbnych – naleďy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenami, zawarte w prawomocnych de-
cyzjach administracyjnych. 

5. Obszarze obowiązywania planu – naleďy 
przez to rozumieć obszar w granicach przed-
stawionych na rysunku planu. 

6. Terenie – naleďy przez to rozumieć teren o 
okreċlonym przeznaczeniu lub o odrćbnych 
zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 

7. Działce budowlanej – naleďy przez to rozu-
mieć działkć połoďoną na terenie przeznaczo-
nym w planie na cele budowlane, której wiel-
koċć, cechy geometryczne, dostćp do drogi 
publicznej oraz wyposaďenie w urządzenia in-
frastruktury technicznej umoďliwiają prawi-
dłowe i racjonalne korzystanie z istniejących 
bądč projektowanych budynków i urządzeĉ 
na tej działce. 

8. Dostćpie do drogi publicznej – naleďy przez to 
rozumieć bezpoċredni dostćp do tej drogi, 
dostćp do niej przez drogć wewnćtrzną lub 
przez ustanowienie odpowiedniej słuďebnoċci 
drogowej. 

9. Przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które przewaďa na 
danym terenie. 

10. Przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niď podsta-
wowe, które uzupełnia przeznaczenie pod-
stawowe. 

11. Powierzchni zabudowy – naleďy przez to ro-
zumieć zabudowaną obiektami kubaturowy-
mi powierzchnić działki. 

12. Intensywnoċci zabudowy – naleďy przez to 
rozumieć stosunek sumy powierzchni liczonej 
po zewnćtrznym obrysie murów wszystkich 
kondygnacji nadziemnych wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce, do po-
wierzchni działki. 

13. Powierzchni biologicznie czynnej – naleďy 
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodć 
powierzchniową na terenie działki budowla-
nej. 

14. Maksymalnej wysokoċci zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć maksymalną wysokoċć 
obiektu mierzoną od poziomu terenu rodzi-
mego przy najniďej połoďonym wejċciu do 
budynku do najwyďszego punktu przekrycia 
dachu. 

15. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć wyznaczone na działce li-
nie, okreċlające najmniejszą dopuszczalną od-
ległoċć lica budynku od linii rozgraniczającej 
dróg, ciągów pieszo-jezdnych, granic działek 
lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; poza tć linić mogą wystawać niekubatu-
rowe elementy budynku, takie jak schody, 
okapy, ganki oraz balkony. 

16. Usługach – naleďy przez to rozumieć wszelkie 
budynki lub budowle, które w całoċci lub w 
czćċci słuďą do działalnoċci, której celem jest 
zaspokajanie potrzeb ludnoċci, a nie wytwa-
rzanie bezpoċrednio metodami przemysło-
wymi dóbr materialnych. 

17. Usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to 
rozumieć działalnoċć usługową o uciąďliwoċci 
mieszczącej sić w granicach działki inwestora, 
nie zaliczaną do przedsićwzićć mogących 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko, dla któ-
rych moďe być wymagane lub jest wymagane 
sporządzanie raportu oddziaływania na ċro-
dowisko, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami odrćbnymi. 

18. Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 
naleďy przez to rozumieć budynek wolnosto-
jący albo budynek w zabudowie bličniaczej, 
słuďący zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych, w którym dopuszcza sić wydzielenie 
nie wićcej niď dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uďytko-
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wego o powierzchni całkowitej nie przekra-
czającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

19. Zabudowie zagrodowej – naleďy przez to ro-
zumieć w szczególnoċci budynki mieszkalne, 
budynki gospodarcze lub inwentarskie w ro-
dzinnych gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych lub ogrodniczych oraz w gospodar-
stwach leċnych. 

20. Liniach rozgraniczających - naleďy przez to 
rozumieć, wyznaczone na rysunku planu, linie 
wydzielające tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania. 

21. Zieleni nieurządzonej – naleďy przez to rozu-
mieć istniejące naturalne skupiska zieleni ni-
skiej i zadrzewieĉ. 

§ 5. 

Dla obszaru objćtego granicami okreċlonymi w 
§ 2 niniejszej uchwały ustala sić: 

1. Podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 
terenu. 

2. Linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

4. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego. 

5. Parametry i wskačniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskačniki 
intensywnoċci zabudowy. 

6. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrćbnych w tym nara-
ďonych na niebezpieczeĉstwo powodzi. 

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci. 

8. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu. 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

10. Zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uďytkowania terenów. 

11. Stawkć procentową, na podstawie której 
okreċla sić jednorazową opłatć wynikającą ze 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci w związku z 
uchwaleniem planu. 

 

§ 6. 

Ze wzglćdu na brak wystćpowania wymienionych 
terenów i obszarów, niniejszy plan nie okreċla 
nastćpujących elementów zagospodarowania 
przestrzennego: 

1. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

2. Obszarów zagroďonych osuwaniem sić mas 
ziemnych. 

3. Wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych. 

4. Terenów górniczych. 

§ 7. 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są ustaleniami obowiązującymi: 

1) granice obszaru objćtego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) przeznaczenie terenów. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są ustaleniami przepisów odrćbnych: 

1) granice Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu, 

2) granice strefy szczególnej ochrony ekolo-
gicznej w ramach Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, 

3) granice obszaru specjalnej ochrony ptaków 
„Dolina Ċrodkowej Wisły” w ramach sieci 
Natura 2000, 

4) granice strefy „C” ochrony uzdrowiskowej 
uzdrowiska Konstancin-Jeziorna, 

5) granice obszaru bezpoċredniego zagroďenia 
powodzią. 

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

Rozdział 2 
Zakres ustaleń planu 

§ 8. 

Na obszarze objćtym granicami planu wydziela 
sić tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi cyfrowo-literowymi, dla których ustala sić na-
stćpujące podstawowe przeznaczenie terenu: 
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1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN. 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej adaptowanej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MNa. 

3. Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem RM. 

4. Tereny zabudowy zagrodowej adaptowanej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem RMa. 

5. Tereny usług publicznych i zieleni urządzonej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem U, 
ZP. 

6. Tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 
symbolem R. 

7. Tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pa-
stwiska) w granicach ciągów ekologicznych, 
obniďeĉ dolinnych z zadrzewieniami ċródpo-
lnymi oznaczone na rysunku planu symbo-
lem Rz. 

8. Tereny zieleni na obszarze objćtym ochroną, 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZN, 
ZZ. 

9. Tereny zieleni urządzonej na wałach przeciw-
powodziowych rzeki Wisły, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem ZP, ZZ. 

10. Tereny wód powierzchniowych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem WS. 

11. Tereny komunikacji oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDZ, KDL, KDD, KPJ. 

§ 9. 

Plan ustala zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego poprzez: 

1. Zakaz lokalizowania zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej na całym obszarze objć-
tym planem. 

2. Obowiązek lokalizowania zabudowy na dział-
ce lub zespołach działek zgodnie z ustalenia-
mi rysunku planu dotyczącymi nieprzekra-
czalnej linii zabudowy. 

3. Obowiązek stosowania na terenach przezna-
czonych do zabudowy budynków o podob-
nych parametrach w zakresie wysokoċci i 
kształtu dachu oraz o ujednoliconej kolory-
styce elewacji oraz dachów. 

4. Zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej 
kolorystyki elewacji i dachów budynków. 

5. Zakaz lokalizowania obiektów i urządzeĉ tele-
fonii komórkowej na terenach przeznaczo-
nych pod zabudowć mieszkaniową. 

6. Architekturć budynków nawiązującą do kra-
jobrazu i tradycji budownictwa wystćpujące-
go na obszarach wiejskich ziemi mazowiec-
kiej. 

7. Zagospodarowanie terenów dróg publicz-
nych poprzez: 

1) kształtowanie nawierzchni ulic i chodni-
ków w sposób umoďliwiający bezkolizyjne 
korzystanie osobom niepełnosprawnym. 

2) ujednolicenie kolorystyki i rodzajów mate-
riałów uďytych do: 

a) budowy nawierzchni, w szczególnoċci 
chodników, placów, miejsc postojo-
wych, 

b) urządzeĉ wyposaďenia (latarnie, kosze, 
ławki itp.), 

c) budowli i urządzeĉ technicznych (szafki 
energetyczne i telekomunikacyjne, sta-
cje transformatorowe itp.). 

8. Moďliwoċć lokalizacji, poza jezdnią, obiektów 
małej architektury, zieleni urządzonej, ciągów 
komunikacji pieszej i rowerowej, miejsc par-
kingowych ogólnodostćpnych, przystanków 
komunikacji zbiorowej, urządzeĉ związanych 
z eksploatacją dróg oraz urządzeĉ infrastruk-
tury technicznej, jeďeli zezwalają na to przepi-
sy odrćbne. 

9. Zakaz rozmieszczania reklam w liniach roz-
graniczających dróg, na całym obszarze pla-
nu. W pasach drogowych dopuszcza sić je-
dynie znaki drogowe i tablice informacyjne 
związane z ruchem drogowym. 

10. Tablice informacyjne na reklamy na terenach 
MN, MNa, RM, RMa mogą być realizowane 
wyłącznie o maksymalnej powierzchni 1m², 
dotyczące działalnoċci prowadzonej na tere-
nie, zaleca sić ich wkomponowanie w ogro-
dzenie lub w elewacje budynku. 

§ 10. 

Plan ustala nastćpujące zasady lokalizacji i gaba-
ryty ogrodzeĉ: 

1. Ogrodzenia działek budowlanych muszą być 
lokalizowane w wyznaczonych na rysunku pla-
nu liniach rozgraniczających dróg. 

2. Bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach 
przy drogach o szerokoċci mniejszej niď 10m 
muszą zostać cofnićte o minimum 2m w sto-
sunku do linii rozgraniczającej drogi wyzna-
czonej na rysunku planu. 

3. Ogrodzenia działek muszą być aďurowe i po-
siadać min. 50% przeċwitu, o maksymalnej 
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wysokoċci 1,8m, bez podmurówki lub na pod-
murówce o maksymalnej wysokoċci 0,6m, z 
zakazem stosowania ogrodzeĉ pełnych oraz 
ogrodzeĉ z prefabrykatów betonowych. Prefe-
rowane ogrodzenia z kamienia, cegły, drewna, 
metalu w barwach dostosowanych do kolory-
styki budynku. 

4. Na terenach oznaczonych symbolem R oraz Rz 
dopuszcza sić wyłącznie realizacjć ogrodzeĉ z 
materiałów takich jak: siatka, drewno oraz drut, 
bez moďliwoċci realizacji podmurówki. 

5. Odległoċć ogrodzenia od istniejącego gazocią-
gu DN 400 wysokiego ciċnienia, powinna być 
kaďdorazowo ustalana na podstawie porozu-
mienia inwestora z zarządcą gazociągu. 

6. Obowiązuje zakaz lokalizowania ogrodzeĉ w 
poprzek rowów, kanałów i wszelkich cieków 
wodnych oraz w odległoċci mniejszej niď 6m 
od brzegów naturalnych cieków i naturalnych 
zbiorników wodnych. 

§ 11. 

Plan ustala zasady tymczasowego zagospodaro-
wania terenów: 

Do czasu realizacji inwestycji na wszystkich tere-
nach dopuszcza sić utrzymanie dotychczasowego 
zagospodarowania i uďytkowania tych terenów. 

§ 12. 

Plan ustala zasady ochrony ċrodowiska przyrod-
niczego: 

1. Na całym obszarze plan zakazuje: 

1) lokalizowania przedsićwzićć mogących zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko, okreċlo-
nych w przepisach odrćbnych z wyjątkiem 
realizowania inwestycji drogowych i infra-
struktury technicznej oraz inwestycji celu 
publicznego, 

2) wprowadzania nieoczyszczonych ċcieków 
do wód powierzchniowych lub do gruntu 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanałów ċciekowych, 

3) prowadzenia działalnoċci gospodarczej o 
uciąďliwoċci wykraczającej poza granice 
działki lub działek, do których inwestor po-
siada tytuł prawny, 

4) lokalizowania instalacji mogących powo-
dować przekroczenie standardów jakoċci 
powietrza poza terenem, do którego prowa-
dzący instalacjć posiada tytuł prawny, 

5) samowolnego wycinania drzew; dopuszcza 
sić wycinanie w przypadkach stwarzających 
bezpoċrednie zagroďenie dla ďycia ludzi oraz 

utraty mienia lub stanowiących przeszkodć 
dla lokalizacji obiektów kubaturowych oraz 
urządzeĉ infrastruktury technicznej, za zgo-
dą odpowiednich organów, 

6) lokalizowania ogrodzeĉ w poprzek rowów, 
kanałów i wszelkich cieków oraz w odległo-
ċci mniejszej niď 6 m od brzegów natural-
nych cieków i naturalnych zbiorników wod-
nych. 

2. Plan ustala, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami z zakresu ochrony ċrodowiska, nastćpu-
jące rodzaje terenów podlegających ochronie 
akustycznej, dla których obowiązują dopusz-
czalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami 
odrćbnymi: 

1) tereny MN, MNa, RM, RMa przeznaczone 
pod zabudowć mieszkaniową, 

2) teren U, ZP przeznaczony pod budynki zwią-
zane z czasowym pobytem ludzi, 

Na w/w terenach wartoċci dopuszczalnego po-
ziomu hałasu w ċrodowisku, nie powinny prze-
kraczać wielkoċci okreċlonych w aktualnie 
obowiązujących przepisach odrćbnych. 

3. Plan ustala ochronć terenów bezpoċredniego 
zagroďenia powodzią, zgodnie z wymogami 
Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1ZN,ZZ; 2ZN,ZZ; 1ZP,ZZ; 2ZP,ZZ i 1Ws poprzez: 

1) zakaz lokalizowania zabudowy na tych ob-
szarach, 

2) zakaz zmiany ukształtowania terenu, skła-
dowania materiałów oraz wykonywania in-
nych robót, z wyjątkiem robót związanych z 
regulacją lub utrzymywaniem wód, 

3) zakaz sadzenia drzew i krzewów, z wyjąt-
kiem plantacji wiklinowych, na potrzeby re-
gulacji wód oraz roċlinnoċci stanowiącej 
element zabudowy biologicznej dolin rzecz-
nych lub słuďącej do umacniania brzegów, 
obwałowaĉ lub odsypisk. 

4. Plan ustala obowiązek: 

1) ogrzewania lokalnego budynków z zasto-
sowaniem čródeł ekologicznie czystych 
(energia elektryczna, gaz przewodowy lub z 
butli, olej opałowy nisko siarkowy do 0,3% 
oraz inne ekologiczne noċniki energii), 

2) ochrony powietrza atmosferycznego po-
przez zastosowanie w obiektach o charakte-
rze usługowym instalacji, których eksplo-
atacja nie spowoduje przekroczenia stan-
dardów jakoċci powietrza poza terenem, do 
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którego prowadzący instalacje posiada tytuł 
prawny, 

3) ochrony istniejącego układu hydrograficz-
nego (kanały, rowy melioracyjne itp.) przed 
zanieczyszczeniem, zasypywaniem i kanali-
zowaniem oraz grodzenia nieruchomoċci w 
poprzek rowów, kanałów i wszelkich cie-
ków, jak równieď zachowanie wzdłuď nich 
min. 6 m pasa terenu nieogrodzonego do 
celów konserwacyjnych, 

4) uzgadniania projektów zagospodarowania 
działek bezpoċrednio sąsiadujących z wa-
łami przeciwpowodziowymi i Kanałem 
Brzeskim, a ponadto inwestycji bezpoċred-
nio związanych z wyďej wymienionymi 
urządzeniami, takich jak: zrzuty ċcieków, 
prowadzenia sieci uzbrojenia przez wały lub 
rzekć, wznoszenie budowli przejazdowych, 
itp. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i 
Urządzeĉ Wodnych, 

5) zachowania walorów ċrodowiska przyrodni-
czego, w tym istniejącej zieleni, pojedyn-
czych drzew i krzewów oraz ich skupisk, a 
takďe zieleni łćgowej. 

5. W 50 m strefie od stopy wału przeciwpowo-
dziowego (zgodnie z rysunkiem planu) obowią-
zują ograniczenia dotyczące lokalizacji nowej 
zabudowy, okreċlone w ustaleniach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów, a takďe 
ograniczenia dotyczące wykonywania wszel-
kich obiektów budowlanych oraz kopania 
studni, sadzawek, dołów oraz rowów – zgodnie 
z przepisami odrćbnymi. 

6. Na terenach znajdujących sić w granicach 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu plan utrzymuje zakazy, nakazy i ograni-
czenia zawarte w przepisach odrćbnych doty-
czących tego obszaru. 

7. Na terenie objćtym planem znajdującym sić w 
strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, obowiązu-
ją wymogi zawarte w przepisach odrćbnych, w 
tym w aktualnie obowiązującym statucie 
uzdrowiska Konstancin-Jeziorna. 

8. Plan ustala obowiązek ochrony obszarów Eu-
ropejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”: 

1) obszaru specjalnej ochrony ptaków obejmu-
jącego teren Doliny Ċrodkowej Wisły, w 
granicach terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1ZN, ZZ; 2ZN, ZZ; 1ZP, ZZ; 
2ZP, ZZ i 1Ws, 

2) na wyďej wymienionym obszarze specjalnej 
ochrony obowiązuje zakaz podejmowania 
działaĉ mogących w istotny sposób pogor-
szyć stan siedlisk gatunków roċlin i zwierząt. 

9. Plan ustala ochronć wód podziemnych na ob-
szarze znajdującym sić w granicach terenu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) poprzez: 

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w 
których prowadzona działalnoċć moďe spo-
wodować zanieczyszczenie gruntów lub 
wód, 

2) obowiązek prowadzenia właċciwych zasad 
nawoďenia gleb i stosowania ċrodków 
ochrony roċlin z uwagi na brak izolacji po-
ziomu wodonoċnego, 

3) obowiązek stosowania wszelkich zabezpie-
czeĉ technicznych dla ochrony ċrodowiska, 
szczególnie wód podziemnych i powierzch-
niowych przy realizacji nowych inwestycji. 

§ 13. 

1. Plan ustala parametry i wskačniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dotyczące: 

1) nieprzekraczalnej wysokoċci zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej i gospodarczej, 

2) maksymalnej intensywnoċci zabudowy, 

3) maksymalnej powierzchni zabudowy, 

4) minimalnej powierzchni biologicznie czyn-
nej, 

5) nachylenia połaci dachowych. 

2. Wielkoċci parametrów i wskačników, o których 
mowa w ust. 1 okreċlone są w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów. 

§ 14. 

Plan ustala nastćpujące warunki w zakresie scala-
nia i podziału istniejących działek: 

1. Plan nie wyznacza obszarów wymagających 
przeprowadzenia scaleĉ. 

2. Plan ustala moďliwoċć łączenia oraz dokony-
wania podziałów istniejących działek w celu: 

1) wyodrćbnienia nowych działek według za-
sad zawartych w ustaleniach szczegółowych 
dla poszczególnych terenów; 

2) powićkszenia sąsiedniej nieruchomoċci lub 
regulacji istniejących granic działki na pod-
stawie wymagaĉ zawartych w przepisach 
odrćbnych. 

3. Działki budowlane powstałe w wyniku zaleca-
nego połączenia istniejących działek, a nastćp-
nie ich podziału muszą mieć zapewnioną ob-
sługć komunikacyjną, zgodnie z ustaleniami 
planu oraz zgodnie z przepisami zawartymi w 
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ustawach dotyczących gospodarki nierucho-
moċciami oraz warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie. 

4. Plan adaptuje istniejące w dniu wejċcia w ďycie 
ustaleĉ planu wyodrćbnione działki oraz adap-
tuje działki powstałe w wyniku wydzielenia 
dróg wyznaczonych na rysunku planu, dając 
moďliwoċć ich zagospodarowania nawet wów-
czas, gdy nie spełniają okreċlonej w planie mi-
nimalnej powierzchni i szerokoċci frontowej 
działki. Moďliwoċć lokalizacji zabudowy miesz-
kaniowej na tych działkach musi spełniać wy-
mogi wynikające z przepisów odrćbnych oraz z 
przepisów szczegółowych dla poszczególnych 
terenów. 

5. Podział na działki uznaje sić za zgodny z pla-
nem, jeďeli wielkoċć nowowydzielanych działek 
jest zgodna z przepisami szczegółowymi dla 
poszczególnych terenów i uwzglćdnia wydzie-
lenie pasa drogowego dla potrzeb komunika-
cyjnych. 

6. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni 
działki i minimalnej szerokoċci frontowej nie 
dotyczą działek wyodrćbnionych w celu zloka-
lizowania na nich urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej. 

§ 15. 

1. Plan ustala zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) obowiązuje wyposaďenie wszystkich tere-
nów przeznaczonych pod zabudowć w sieci 
powiązane z istniejącymi i projektowanymi 
systemami uzbrojenia gminy: 

a) wodociągową, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) gazową, 

d) elektryczną i telekomunikacyjną, 

2) podstawowe urządzenia liniowe, podziemne 
i nadziemne uzbrojenia niezbćdne dla ob-
sługi terenów naleďy lokalizować: 

a) w liniach rozgraniczających dróg pu-
blicznych i ciągach pieszo-jezdnych, 

b) w pasach terenów o granicach okreċlo-
nych liniami zabudowy i linią rozgrani-
czającą drogi, 

c) w uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza sić budowć sieci poza terenami wy-
mienionymi w podp. a) i b) pod warun-
kiem, ďe zostanie zachowana moďliwoċć 
realizacji przeznaczenia danego terenu 

według zasad i warunków ustalonych w 
planie i wynikających z odrćbnych prze-
pisów, 

3) plan dopuszcza lokalizacjć sieciowych prze-
pompowni ċcieków i stacji transformatoro-
wych poza liniami rozgraniczającymi dróg, 

4) plan dopuszcza moďliwoċć lokalizacji prze-
pompowni przydomowych na terenach 
działek, 

5) obowiązuje zachowanie istniejących urzą-
dzeĉ nadziemnych i podziemnych uzbroje-
nia terenów; dopuszcza sić rozbudowć i 
przebudowć urządzeĉ w przypadku kolizji z 
planowanym zagospodarowaniem terenu 
lub ze wzglćdów technicznych, 

6) dla urządzeĉ liniowych uzbrojenia przebie-
gających przez tereny działek ustala sić ko-
niecznoċć zapewnienia dostćpu w celu wy-
konywania bieďących konserwacji, 

7) na całym obszarze planu dopuszcza sić lo-
kalizowanie obiektów infrastruktury tech-
nicznej: stacji transformatorowych, stacji te-
lekomunikacyjnych, podziemnych prze-
pompowni ċcieków i innych urządzeĉ tech-
nicznych nie oznaczonych na rysunku planu 
na podstawie opracowaĉ technicznych, bez 
koniecznoċci zmiany planu. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć na cele byto-
we, gospodarcze i p.poďarowe plan ustala: 

1) rozbudowć gminnej sieci wodociągowej w 
oparciu o istniejące ujćcie i stacjć wodocią-
gową zlokalizowaną poza obszarem planu, 
we wsi Borowina, lub o ujćcie wody wska-
zane przez właċciwy zakład gospodarki ko-
munalnej, 

2) istniejące w obszarze planu sieci wodocią-
gowe i przyłącza do sieci podlegają zacho-
waniu, z dopuszczeniem ich rozbudowy 
oraz przebudowy, w przypadku kolizji z pro-
jektowanym zagospodarowaniem terenów, 

3) rozbudowa i przebudowa sieci wodociągo-
wej moďe być prowadzona w uzgodnieniu i 
według warunków uzyskanych od zarządza-
jącego siecią, z uwzglćdnieniem wymogów 
w zakresie przeciwpoďarowego zaopatrzenia 
wodnego, zawartych w odrćbnych przepi-
sach, 

4) po rozbudowaniu sieci wodociągowej wła-
ċciciele posesji mają obowiązek przyłącze-
nia sić do sieci. 
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3. W zakresie odprowadzania ċcieków sanitar-

nych plan ustala: 

1) obsługć terenów przez gminną sieć kanali-
zacji sanitarnej do oczyszczalni zlokalizowa-
nej poza obszarem planu, 

2) do czasu objćcia obszaru obsługą gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sić ka-
nalizacjć indywidualną i gromadzenie ċcie-
ków w szczelnych zbiornikach bezodpływo-
wych na terenie nieruchomoċci, pod wa-
runkiem zapewnienia okresowego wywozu 
zgromadzonych nieczystoċci do stacji zlew-
nej ċcieków, 

3) po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej 
właċciciele zabudowanych posesji mają 
obowiązek bezzwłocznego ich przyłączenia 
do sieci, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami o utrzymaniu czystoċci i porządku w 
gminach, 

4) dla zabudowy zagrodowej rozproszonej, w 
przypadku gdy działki połoďone są w spo-
sób utrudniający lub uniemoďliwiający pod-
łączenie do sieci kanalizacji zbiorczej, plan 
dopuszcza realizacjć szczelnych zbiorników 
na nieczystoċci płynne. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
plan ustala: 

1) odprowadzenie wód opadowych z terenów 
zabudowy mieszkaniowej bezpoċrednio do 
gruntu pod warunkiem rozprowadzenia 
wód opadowych w granicach działki bu-
dowlanej, 

2) odprowadzenie wód opadowych z utwar-
dzonych powierzchni dróg, parkingów i in-
nych powierzchni potencjalnie zanieczysz-
czonych wymaga przed wprowadzeniem do 
gruntu oczyszczenia z piasku i błota oraz 
substancji ropopochodnych, jeċli takie za-
nieczyszczenia zostaną stwierdzone, 

3) odwodnienie ulic poprzez spływ powierzch-
niowy i urządzenia infiltracyjne: rowy infil-
tracyjne, rowy retencyjno-infiltracyjne, dre-
naď lub kanały deszczowe; wody odprowa-
dzane z ulic mogą być kierowane do cieków 
powierzchniowych i do ziemi po uprzednim 
oczyszczeniu, zgodnie z warunkami jakie na-
leďy spełnić przy wprowadzaniu ċcieków do 
wód powierzchniowych i do ziemi, okreċlo-
nymi w odrćbnych przepisach. 

5. W zakresie zasilania w energić elektryczną plan 
ustala: 

1) zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci 
elektroenergetycznej napowietrzno - ka-

blowej ċredniego (15kV) i niskiego napić-
cia; bezpoċredni dosył energii elektrycznej 
do odbiorców poprzez przyłącza elektro-
energetyczne niskiego napićcia, 

2) budowć, przebudowć, modernizacjć sieci 
oraz budowć urządzeĉ elektroenergetycz-
nych w uzgodnieniu i na warunkach okre-
ċlonych przez właċciwy zakład energe-
tyczny, 

3) budowć liniowych odcinków sieci energe-
tycznych oraz stacji transformatorowych w 
liniach rozgraniczających dróg, 

4) moďliwoċć lokalizacji poza liniami rozgra-
niczającymi dróg: 

a) linii energetycznych, 

b) stacji transformatorowych, na wydzie-
lonych działkach z bezpoċrednim do-
jazdem do drogi publicznej, 

c) dopuszcza sić moďliwoċć przebiegu 
sieci elektroenergetycznej napowietrz-
nej poza liniami rozgraniczającymi dróg 
pod warunkiem uzyskania zgody wła-
ċciciela, 

5) szerokoċć stref bezpieczeĉstwa dla prze-
biegu napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych LN15 kV - 12m (po 6m od osi linii 
na stronć), 

6) w strefach bezpieczeĉstwa plan ustala: 

a) zakaz lokalizacji budynków na stały po-
byt ludzi, 

b) moďliwoċć lokalizacji innych obiektów 
po uzyskaniu zgody zakładu energe-
tycznego, 

c) zakaz nasadzeĉ drzew i krzewów tych 
gatunków, których naturalna wysokoċć 
moďe przekraczać 3m, 

d) nakaz przycinania drzew i krzewów, 

7) budowa i przebudowa istniejących sieci 
elektroenergetycznych moďe być prowa-
dzona w oparciu o warunki przyłączenia i 
umowy przyłączeniowe zawierane przez 
właċciwy zakład energetyczny z podmio-
tami ubiegającymi sić o przyłączenie do 
sieci. Iloċć i lokalizacja stacji trafo SN/nn 
wynikać bćdzie ze zgłoszenia zapotrzebo-
wania na moc dla nowobudowanych 
obiektów, 

8) w przypadku wystąpienia kolizji projekto-
wanego zagospodarowania terenu i ukła-
du komunikacyjnego z istniejącą infra-
strukturą elektroenergetyczną, przebudo-
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wa istniejącej sieci moďe być zrealizowana 
przez właċciciela sieci na koszt podmiotu, 
który tć zmianć powoduje, po zawarciu 
stosownej umowy o przebudowć sieci, 

9) plan dopuszcza prowadzenie sieci w for-
mie kablowej, 

10) w przypadku przebudowy, likwidacji lub 
skablowania istniejących sieci ċredniego 
napićcia plan dopuszcza zagospodarowa-
nie wyznaczonych stref bezpieczeĉstwa 
bez potrzeby zmiany niniejszego planu. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala: 

1) ogrzewanie budynków ze čródeł ekologicz-
nie czystych (tj. energia elektryczna, gaz 
przewodowy lub z butli, olej opałowy nisko-
siarkowy do 0,3% i inne). Kominki stanowić 
mogą jedynie dodatkowe čródło ogrzewania 
obiektów, 

2) moďliwoċć stosowania do ogrzewania alter-
natywnych noċników energetycznych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla celów go-
spodarczych i grzewczych plan ustala: 

1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej ċrednie-
go ciċnienia, 

2) rozbudowć sieci na warunkach okreċlonych 
przez właċciwy zakład gazowniczy, 

3) budowć gazociągów w liniach rozgranicza-
jących dróg zgodnie z aktualnie obowiązu-
jącym rozporządzeniem okreċlającym wa-
runki techniczne, jakim powinny odpowia-
dać sieci gazowe, 

4) obowiązek zabezpieczenia istniejącego ga-
zociągu przed uszkodzeniem przez cićďki 
sprzćt budowlany i samochody podczas 
prowadzenia prac modernizacyjnych, 

5) lokalizacjć szafek gazowych, otwieranych na 
zewnątrz od strony ulicy, w linii ogrodzeĉ - 
dla budownictwa jednorodzinnego lub za-
grodowego; w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarządzającym sie-
cią gazową, 

6) dla istniejącego gazociągu wysokiego ci-
ċnienia DN 400 plan ustala minimalną odle-
głoċć na kaďdą stronć od osi: 

a) do zabudowy 17,5m, 

b) do ogrodzeĉ 4m. 

7) moďliwoċć realizacji dostawy gazu dla no-
wych odbiorców po spełnieniu kryteriów 
ekonomicznych dla dostawy gazu oraz za-
warciu odpowiednich porozumieĉ z odbior-
cami. 

8. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) obsługć z istniejącej i projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczają-
cych dróg, na warunkach okreċlonych przez 
zarządcć drogi, 

2) moďliwoċć przebiegu telefonicznych linii 
poza liniami rozgraniczającymi dróg pod 
warunkiem uzyskania zgody właċcicieli, 

3) bezpoċrednią obsługć abonentów telefo-
nicznych za poċrednictwem indywidualnych 
przyłączy na warunkach okreċlonych przez 
odpowiedniego operatora telekomunikacyj-
nego. 

§ 16. 

W zakresie zasad gospodarki odpadami plan usta-
la: 

1. Gromadzenie i selekcjć odpadów na posesjach 
w urządzeniach przystosowanych do ich gro-
madzenia zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjćtym w gospodarce komunalnej gminy. 

2. Gromadzenie i selekcjć odpadów w 4 typach 
oznaczonych pojemników: 

1) na odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, 

2) surowce wtórne, 

3) odpady organiczne przeznaczone do kom-
postowania, 

4) wydzielone odpady niebezpieczne. 

§ 17. 

Plan ustala zasady modernizacji i rozbudowy ist-
niejących dróg oraz budowy nowych na obszarze 
obowiązywania planu: 

1. Obsługć komunikacyjną obszaru objćtego pla-
nem stanowią: drogi zbiorcze, lokalne, dojaz-
dowe oraz ciągi pieszo-jezdne, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 

1) KDZ – drogi zbiorcze, 

2) KDL – drogi lokalne, 

3) KDD – drogi dojazdowe, 

4) KPJ – ciągi pieszo-jezdne. 

2. Plan adaptuje istniejącą drogć strategiczną o 
znaczeniu wojskowym, oznaczoną na rysunku 
planu 2KDZ. 

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 plan 
ustala nastćpujące szerokoċci w liniach roz-
graniczających: 
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1) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDZ -zmienna od 12 do 20m – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

2) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2KDZ -zmienna od 12 do 30m– 
zgodnie z rysunkiem planu, 

3) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolami: 3KDL -15m, 

4) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 4KDL - zmienna 13 do 15m– 
zgodnie z rysunkiem planu, 

5) dla dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 5KDD, 6KDD, 7KDD, 9KDD - 
10m, 

6) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem: 8KPJ – 6,5m, 

7) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem: 10KDD – 8m, 

8) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem: 11KPJ - 8m, 

9) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem: 12KPJ – 6m. 

4. Na terenach wyznaczonych przez linie rozgra-
niczające dróg obowiązują ustalenia dotyczące 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
zawarte w § 9 niniejszej uchwały. 

5. Plan ustala moďliwoċć obsługi działek budow-
lanych z dróg dojazdowych wewnćtrznych nie 
oznaczonych na rysunku planu, przyjmując ich 
minimalną szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych nie mniejszą niď: 

1) 7m – dla obsługi maksymalnie 4 działek, 

2) 8m - dla obsługi powyďej 4 działek, 

3) dla dróg nieprzelotowych słuďących obsłu-
dze powyďej dwóch działek plan nakłada 
obowiązek zakoĉczenia takiej drogi placem 
do zawracania o minimalnych wymiarach 
12,5x12,5m. 

6. Plan ustala obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych na działkach budowlanych przy 
uwzglćdnieniu nastćpujących wskačników: 

1) 2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny, 

2) 3 miejsca postojowe/100m² powierzchni 
uďytkowej usług, 

3) w przypadku terenów o dopuszczonych kil-
ku funkcjach, miejsca postojowe naleďy za-
pewnić oddzielnie dla kaďdej funkcji. 

7. Zakaz urządzania parkingów w liniach rozgra-
niczających dróg i na terenach niebudowla-
nych. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 18. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1MN do 6MN plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-
nostojąca, z obiektami i urządzeniami towa-
rzyszącymi: 

1) zabudowaniami gospodarczymi i garaďami - 
wbudowanymi w bryłć budynku lub wolno-
stojącymi, 

2) usługami nieuciąďliwymi związanymi z za-
opatrzeniem mieszkaĉców (handel, rzemio-
sło, gastronomia), wbudowanymi w bryłć 
budynku lub wolnostojącymi - nie wićcej niď 
jeden budynek na działce. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowa zagrodowa z obiektami i urzą-
dzeniami towarzyszącymi: 

a) zabudowaniami gospodarczymi i gara-
ďami - wbudowanymi w bryłć budynku 
lub wolnostojącymi, 

b) usługami nieuciąďliwymi, bezpoċrednio 
związanymi z produkcją rolniczą. 

2) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ċcieków itp.) na wydzielo-
nych pod te urządzenia działkach z zapew-
nionym dostćpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działaĉ: 

1) realizacja nowej zabudowy, 

2) adaptacja istniejącej zabudowy z moďliwo-
ċcią przebudowy i rozbudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan adaptuje istniejące w dniu wejċcia w 
ďycie ustaleĉ planu wyodrćbnione działki 
oraz adaptuje działki powstałe w wyniku 
wydzielenia dróg wyznaczonych na rysunku 
planu, dając moďliwoċć ich zagospodaro-
wania nawet wówczas, gdy nie spełniają 
okreċlonej w planie minimalnej powierzch-
ni. Moďliwoċć lokalizacji zabudowy miesz-
kaniowej na tych działkach musi spełniać 
wymogi wynikające z przepisów odrćbnych 
oraz z przepisów szczegółowych dla po-
szczególnych terenów, 
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2) podział na nowe działki budowlane moďe 
nastąpić z zachowaniem nastćpujących za-
sad: 

a) minimalna szerokoċć krótszego boku 
nowej działki: 

- dla zabudowy zagrodowej - 25m, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej - 20m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale: 

- dla zabudowy zagrodowej - 2000m², 

- dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej 1500m², 

- dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej na działce nr ew. 107/1 – 
1200m2, 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego – 60°, 

3) dla działek których szerokoċć krótszego bo-
ku jest mniejsza od 20 m a wićksza od 15m, 
plan dopuszcza moďliwoċć realizacji zabu-
dowy jednorodzinnej wolnostojącej bezpo-
ċrednio przy granicy przy zachowaniu in-
nych wymogów wynikających z ustaleĉ ni-
niejszego planu oraz przepisów odrćbnych, 

4) nieprzekraczalna wysokoċć nowej zabudo-
wy: 

a) mieszkaniowej – 1 kondygnacja naziem-
na, z moďliwoċcią realizacji drugiej kon-
dygnacji jako poddasza uďytkowego w 
bryle dachu, razem o maksymalnej wy-
sokoċci 10m, 

b) usługowej, gospodarczej, garaďy - 1 kon-
dygnacja naziemna, bez moďliwoċci 
podpiwniczenia, o maksymalnej wyso-
koċci 7m, 

c) budynki i urządzenia techniczne słuďące 
produkcji rolnej – 12m, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) dla zabudowy zagrodowej: 35%, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej: 25%; 

6) maksymalna intensywnoċć zabudowy: 

a) dla zabudowy zagrodowej: 0,4, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej: 0,35, 

 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) dla zabudowy zagrodowej: 40%, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej: 70%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30º do 45º dla 
budynków mieszkalnych i usługowych, 

b) jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 
wolnostojących garaďy, budynków go-
spodarczych i inwentarskich oraz trady-
cyjne pokrycia, takie jak gont, strzecha 
itp., 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: 

a) dachy – dachówka ceramiczna, dachów-
ka cementowa oraz inne materiały na-
ċladujące dachówkć o kolorystyce jedna-
kowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamieĉ i drewno w barwach 
naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 
blach i tworzyw sztucznych, 

c) ogrodzenia – obowiązują ustalenia okre-
ċlone w § 10, 

3) architektura budynków powinna nawiązy-
wać do krajobrazu i tradycji budownictwa 
wystćpującego na obszarach wiejskich zie-
mi mazowieckiej. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go okreċlone w ustaleniach ogólnych ni-
niejszej uchwały w § 9 ust. 1-6 oraz 10, 

2) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony ċrodowiska przyrodniczego okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w § 12, 

3) dla terenu 5MN i 6MN obowiązują nakazy i 
zakazy ustalone w przepisach odrćbnych 
dotyczących Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu, 

4) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 17 ust. 6, 
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5) uciąďliwoċć prowadzonej działalnoċci usłu-
gowej musi być ograniczona do granic 
działki, do której właċciciel ma tytuł prawny, 

6) obowiązek gromadzenia i przechowywania 
nawozów wg przepisów odrćbnych; nawozy 
naturalne w postaci stałej powinny być 
przechowywane na nieprzepuszczalnych 
płytach, zabezpieczonych przed przenika-
niem wycieku do gruntu oraz posiadających 
instalacjć odprowadzającą wyciek do 
szczelnych zbiorników, nawóz naturalny w 
postaci płynnej naleďy przechowywać wy-
łącznie w szczelnych zbiornikach; 

7) obowiązek adaptacji kapliczki przydroďnej 
znajdującej sić przy terenie oznaczonym na 
planie symbolem 3MN. 

§ 19. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1MNa plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna adap-
towana, z obiektami i urządzeniami towa-
rzyszącymi: 

1) zabudowaniami gospodarczymi i garaďami - 
wbudowanymi w bryłć budynku lub wolno-
stojącymi, 

2) usługami nieuciąďliwymi związanymi z za-
opatrzeniem mieszkaĉców (handel, rzemio-
sło, gastronomia) jako wbudowanymi w 
bryłć budynku lub wolnostojącymi - nie 
wićcej niď jeden budynek na działce. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ċcieków itp.) na wydzielonych 
pod te urządzenia działkach z zapewnionym 
dostćpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działaĉ: 

1) adaptacja istniejącej zabudowy z moďliwo-
ċcią przebudowy i rozbudowy, 

2) moďliwoċć realizacji nowej zabudowy. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) moďliwoċć wyodrćbnienia nowej działki bu-
dowlanej o minimalnej powierzchni działki 
po podziale 1500m², 

2) minimalny kąt nachylenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego – 60°, 

3) nieprzekraczalna wysokoċć nowej oraz roz-
budowywanej zabudowy: 

a) mieszkaniowej – 1 kondygnacja naziem-
na, z moďliwoċcią realizacji drugiej jako 
poddasza uďytkowego w bryle dachu, ra-
zem o maksymalnej wysokoċci 10m, 

b) usługowej, gospodarczej, garaďy – 
1 kondygnacja naziemna, bez moďliwoċci 
podpiwniczenia, o maksymalnej wyso-
koċci 7m, 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 25%, 

5) maksymalna intensywnoċć zabudowy tere-
nu: 0,35, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na terenu: 70%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30º do 45º dla 
budynków mieszkalnych i usługowych, 

b) jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 
wolnostojących garaďy, budynków go-
spodarczych i inwentarskich, 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: 

a) dachy – dachówka ceramiczna, cemen-
towa i inne materiały naċladujące da-
chówkć oraz tradycyjne pokrycia, takie 
jak gont, strzecha itp. o kolorystyce jed-
nakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamieĉ i drewno w barwach 
naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 
blach i tworzyw sztucznych, 

c) ogrodzenia – obowiązują ustalenia okre-
ċlone w § 10. 

3) architektura budynków powinna nawiązy-
wać do krajobrazu i tradycji budownictwa 
wystćpującego na obszarach wiejskich zie-
mi mazowieckiej. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy 

1) obowiązują nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrćbnych dotyczących War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu, 

2) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go okreċlone w ustaleniach ogólnych ni-
niejszej uchwały w § 9 ust. 1-6 oraz 10, 
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3) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony ċrodowiska przyrodniczego okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w § 12, 

4) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 17 ust. 6, 

5) uciąďliwoċć prowadzonej działalnoċci usłu-
gowej musi być ograniczona do granic 
działki, do której właċciciel ma tytuł prawny. 

§ 20. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1RM do 2RM plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

zabudowa zagrodowa z obiektami i urządze-
niami towarzyszącymi: 

1) zabudowaniami gospodarczymi i garaďami - 
wbudowanymi w bryłć budynku lub wolno-
stojącymi, 

2) usługami nieuciąďliwymi, bezpoċrednio 
związanymi z produkcją rolniczą prowadzo-
ną w gospodarstwie. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 
obiektami i urządzeniami towarzyszącymi: 

a) zabudowaniami gospodarczymi i gara-
ďami - wbudowanymi w bryłć budynku 
lub wolnostojącymi, 

b) usługami nieuciąďliwymi, związanymi z 
zaopatrzeniem mieszkaĉców (handel, 
rzemiosło, gastronomia) - wbudowanymi 
w bryłć budynku lub wolnostojącymi. 

2) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ċcieków itp.) na wydzielo-
nych pod te urządzenia działkach z zapew-
nionym dostćpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działaĉ: 

1) adaptacja istniejącej zabudowy z moďliwo-
ċcią remontu i przebudowy, 

2) realizacja nowej zabudowy jednorodzinnej 
wolnostojącej. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) plan adaptuje istniejące w dniu wejċcia w 
ďycie ustaleĉ planu wyodrćbnione działki 
oraz adaptuje działki powstałe w wyniku 
wydzielenia dróg wyznaczonych na rysunku 
planu, dając moďliwoċć ich zagospodaro-
wania nawet wówczas, gdy nie spełniają 

okreċlonej w planie minimalnej powierzch-
ni. Moďliwoċć lokalizacji zabudowy miesz-
kaniowej na tych działkach musi spełniać 
wymogi wynikające z przepisów odrćbnych 
oraz z przepisów szczegółowych dla po-
szczególnych terenów, 

2) podział na nowe działki budowlane moďe 
być dokonany z zachowaniem nastćpują-
cych zasad: 

a) minimalna szerokoċć krótszego boku 
nowej działki: 

- dla zabudowy zagrodowej - 25m, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej - 20m, 

b) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale: 

- dla zabudowy zagrodowej -2000m², 

- dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej 1500m², 

c) minimalny kąt nachylenia granic wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku 
do pasa drogowego – 60°, 

3) dla istniejących działek, których szerokoċć 
krótszego boku jest mniejsza od 20m a 
wićksza od 15m, plan dopuszcza moďliwoċć 
realizacji zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej bezpoċrednio przy granicy przy za-
chowaniu innych wymogów wynikających z 
ustaleĉ niniejszego planu oraz przepisów 
odrćbnych, 

4) nieprzekraczalna wysokoċć nowej i rozbu-
dowywanej zabudowy: 

a) mieszkaniowej – 1 kondygnacja naziem-
na, z moďliwoċcią realizacji drugiej jako 
poddasza uďytkowego w bryle dachu, ra-
zem o maksymalnej wysokoċci 10m, 

b) usługowej, gospodarczej, garaďy – 
1 kondygnacja naziemna, bez moďliwoċci 
podpiwniczenia, o maksymalnej wyso-
koċci 7m, 

c) budynki i urządzenia techniczne słuďące 
produkcji rolnej – 12m, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 

a) dla zabudowy zagrodowej: 35%, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej: 25%, 

6) maksymalna intensywnoċć zabudowy: 

a) dla zabudowy zagrodowej: 0,4, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej: 0,35, 
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7) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) dla zabudowy zagrodowej: 40%, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej: 70%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30º do 45º dla 
budynków mieszkalnych i usługowych, 

b) jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 
wolnostojących garaďy, budynków go-
spodarczych i inwentarskich, 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: 

a) dachy – dachówka ceramiczna, dachów-
ka cementowa oraz inne materiały na-
ċladujące dachówkć o kolorystyce jedna-
kowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce oraz tradycyjne po-
krycia, takie jak gont, strzecha itp., 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamieĉ i drewno w barwach 
naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 
blach i tworzyw sztucznych, 

c) ogrodzenia – obowiązują ustalenia okre-
ċlone w § 10, 

3) architektura budynków powinna nawiązy-
wać do krajobrazu i tradycji budownictwa 
wystćpującego na obszarach wiejskich zie-
mi mazowieckiej. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiązują nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrćbnych dotyczących War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu, 

2) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego okreċlone w ustaleniach ogólnych 
niniejszej uchwały w § 9 ust. 1-6 oraz 10, 

3) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony ċrodowiska przyrodniczego okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w § 12, 

4) obowiązek zapewnienia miejsc postojo-
wych na działkach budowlanych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 17 ust. 6, 

 

5) obowiązek zachowania istniejącego ukła-
du dróg gospodarczych (dojazdy do pól i 
zabudowy zagrodowej rozproszonej), 
wskazanych na rysunku planu, 

6) dla istniejącej zabudowy, znajdującej sić w 
całoċci mićdzy liniami rozgraniczającymi, 
a wyznaczonymi w planie liniami zabudo-
wy, plan dopuszcza bieďącą konserwacjć i 
przebudowć, 

7) dla istniejącej zabudowy, znajdującej sić w 
czćċci mićdzy liniami rozgraniczającymi, a 
wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, 
plan dopuszcza poza bieďącą konserwacją 
tej zabudowy takďe moďliwoċć jej przebu-
dowy i nadbudowy w istniejącym obrysie 
budynku, a rozbudowć i odtworzenie je-
dynie w granicach obszaru wyznaczonego 
przez linie zabudowy, 

8) uciąďliwoċć prowadzonej działalnoċci 
usługowej i produkcji rolniczej musi być 
ograniczona do granic działki, do której 
właċciciel ma tytuł prawny, 

9) obowiązek gromadzenia i przechowywa-
nia nawozów wg przepisów odrćbnych; 
nawozy naturalne w postaci stałej powin-
ny być przechowywane na nieprzepusz-
czalnych płytach, zabezpieczonych przed 
przenikaniem wycieku do gruntu oraz po-
siadających instalacjć odprowadzającą 
wyciek do szczelnych zbiorników, nawóz 
naturalny w postaci płynnej naleďy prze-
chowywać wyłącznie w szczelnych zbior-
nikach; 

10) w odległoċci 6m od osi istniejących na-
powietrznych linii elektroenergetycznych 
15kV obowiązuje zakaz lokalizacji zabudo-
wy mieszkaniowej oraz zabudowy prze-
znaczonej na stały pobyt ludzi; lokalizacja 
innych obiektów budowlanych wymaga 
uzyskania zgody zakładu energetycznego. 

§ 21. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem od 1RMa do 6RMa plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

zabudowa zagrodowa adaptowana z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi: 

1) zabudowaniami gospodarczymi i garaďami - 
wbudowanymi w bryłć budynku lub wolno-
stojącymi, 

2) usługami nieuciąďliwymi, bezpoċrednio 
związanymi z produkcją rolniczą. 
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2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ċcieków itp.) na działkach z 
zapewnionym dostćpem do drogi publicznej. 

3. Charakter działaĉ: 

1) adaptacja istniejącej zabudowy z moďliwo-
ċcią remontu, przebudowy i rozbudowy w 
ramach istniejącego siedliska, 

2) realizacja nowej zabudowy w granicach sie-
dliska. 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) minimalna powierzchnia działki – 10 100m2, 

2) nieprzekraczalna wysokoċć nowej i rozbu-
dowywanej zabudowy: 

a) mieszkaniowej – 1 kondygnacja naziem-
na, z moďliwoċcią realizacji drugiej jako 
poddasza uďytkowego w bryle dachu, ra-
zem o maksymalnej wysokoċci 10m, 

b) usługowej, gospodarczej, garaďy – 
1 kondygnacja naziemna, bez moďliwoċci 
podpiwniczenia, o maksymalnej wyso-
koċci 7m., 

c) budynki i urządzenia techniczne słuďące 
produkcji rolnej – 12m; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
– 35%, 

4) maksymalna intensywnoċć zabudowy dział-
ki – 0,4, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na - 40%. 

5. Architektura: 

1) dachy: 

a) dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30º do 45º dla 
budynków mieszkalnych i usługowych, 

b) jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 
wolnostojących garaďy, budynków go-
spodarczych i inwentarskich, 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: 

a) dachy – dachówka ceramiczna, dachów-
ka cementowa oraz inne materiały na-
ċladujące dachówkć o kolorystyce jedna-
kowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce oraz tradycyjne po-
krycia, takie jak gont, strzecha itp., 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamieĉ i drewno w barwach 
naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 
blach i tworzyw sztucznych, 

c) ogrodzenia – obowiązują ustalenia okre-
ċlone w § 10. 

3) architektura budynków powinna nawiązy-
wać do krajobrazu i tradycji budownictwa 
wystćpującego na obszarach wiejskich zie-
mi mazowieckiej. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go okreċlone w ustaleniach ogólnych ni-
niejszej uchwały w § 9 ust. 1-6 oraz 10, 

2) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony ċrodowiska przyrodniczego okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w § 12, 

3) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 17 ust. 6, 

4) realizacja nowej zabudowy zagrodowej w 
granicach tych siedlisk, na których istnieje 
moďliwoċć spełnienia warunków urbani-
stycznych okreċlonych w ust. 4 oraz warun-
ków ochrony okreċlonych w ust. 6, 

5) uciąďliwoċć prowadzonej działalnoċci usłu-
gowej i produkcji rolniczej musi być ograni-
czona do granic działki, do której właċciciel 
ma tytuł prawny, 

6) obowiązek gromadzenia i przechowywania 
nawozów wg przepisów odrćbnych; nawozy 
naturalne w postaci stałej powinny być 
przechowywane na nieprzepuszczalnych 
płytach, zabezpieczonych przed przenika-
niem wycieku do gruntu oraz posiadających 
instalacjć odprowadzającą wyciek do 
szczelnych zbiorników, nawóz naturalny w 
postaci płynnej naleďy przechowywać wy-
łącznie w szczelnych zbiornikach; 

7) dla terenu 4RMa obowiązują nakazy i zakazy 
ustalone w przepisach odrćbnych dotyczą-
cych Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

8) dla nowej zabudowy na terenie oznaczonym 
na rysunku planu symbolem 4RMa obowią-
zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m 
od zbiornika wodnego. 
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§ 22. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1U,ZP plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

zabudowa usługowa i zieleĉ urządzona wraz z 
urządzeniami i obiektami towarzyszącymi: 

1) garaďami i pomieszczeniami gospodarczy-
mi, wbudowanymi w bryłć budynku usłu-
gowego lub wolnostojącymi, 

2) obiektami małej architektury, 

3) placem zabaw dla dzieci, 

4) urządzeniami infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych. 

2. Charakter działaĉ: 

1) adaptacja istniejącej zabudowy z moďliwo-
ċcią przebudowy i rozbudowy, 

2) realizacja nowej zabudowy usługowej, 

3) ochrona i wzbogacenie istniejącej zieleni. 

3. Warunki urbanistyczne: 

1) minimalna powierzchnia działki – 2000m2; 

2) nieprzekraczalna wysokoċć nowej i rozbu-
dowywanej zabudowy: 

a) usługowej - 1 kondygnacja naziemna, z 
moďliwoċcią realizacji drugiej kondygna-
cji jako poddasza uďytkowego w bryle 
dachu razem o maksymalnej wysokoċci 
10m, 

b) gospodarczej oraz garaďy - 1 kondygna-
cja naziemna o maksymalnej wysokoċci 
7m; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy dział-
ki: 50%, 

4) maksymalna intensywnoċć zabudowy: 0,9, 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 
40%. 

4. Architektura: 

1) dachy: 

a) dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30º do 45º dla 
budynków usługowych, 

b) jednospadowe i wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15º do 45º dla 
wolnostojących garaďy i budynków go-
spodarczych, 

 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: 

a) dachy – dachówka ceramiczna, dachów-
ka cementowa oraz inne materiały na-
ċladujące dachówkć o kolorystyce jedna-
kowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce oraz tradycyjne po-
krycia, takie jak gont, strzecha itp., 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów paste-
lowych oraz kamieĉ i drewno w barwach 
naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 
blach i tworzyw sztucznych, 

c) ogrodzenia – obowiązują ustalenia okre-
ċlone w § 10. 

3) architektura budynków powinna nawiązy-
wać do krajobrazu i tradycji budownictwa 
wystćpującego na obszarach wiejskich zie-
mi mazowieckiej. 

5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go okreċlone w ustaleniach ogólnych ni-
niejszej uchwały w § 9 ust. 1-6 oraz 10, 

2) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony ċrodowiska przyrodniczego okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w § 12, 

3) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działkach budowlanych zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 17 ust. 6, 

4) uciąďliwoċć prowadzonej działalnoċci usłu-
gowej musi być ograniczona do granic 
działki, do której właċciciel ma tytuł prawny, 

5) obowiązek uzupełnienia terenu zielenią ni-
ską i wysoką. 

§ 23. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem od 1R do 8R plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

tereny rolnicze. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ċcieków, itp.) na wydzielonych 
pod te urządzenia działkach z zapewnionym 
dostćpem do drogi publicznej. 
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3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowiązują nakazy i zakazy ustalone w 
przepisach odrćbnych dotyczących War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu, 

2) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony ċrodowiska przyrodniczego okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w § 12, 

3) obowiązek zachowania istniejącego ukła-
du dróg gospodarczych (dojazdy do pól i 
zabudowy zagrodowej rozproszonej), 

4) w przypadku budowy ogrodzenia nieru-
chomoċci od drogi gospodarczej DG, po-
winno być ono usytuowane w odległoċci 
min. 5m od osi tej drogi, 

5) dla pozostałych przypadków ogrodzeĉ 
obowiązują ustalenia okreċlone w § 10, 

6) z uwagi na duďą wraďliwoċć ċrodowiska 
gruntowo-wodnego, wymagane ograni-
czenia w stosowaniu nawozów chemicz-
nych i ċrodków ochrony roċlin, 

7) nakaz zachowania istniejących oczek i cie-
ków wodnych, 

8) obowiązuje zakaz realizacji wszelkich 
obiektów kubaturowych, 

9) istniejące w dniu wejċcia w ďycie ustaleĉ 
planu budynki, budowle i obiekty mogą 
być remontowane bądč podlegać przebu-
dowie lub odtwarzaniu ze zniszczeĉ przy 
zachowaniu ustaleĉ w § 23 ust. 3 pkt 10, 

10) na terenach 2R i 5R, przez które przebiega 
gazociąg wysokiego ciċnienia DN 400 
obowiązuje: 

a) zakaz nasadzeĉ zielenią wysoką, 

b) zakaz lokalizacji zabudowy w odległoċci 
min. 17,5m na stronć od osi gazociągu, 

c) zakaz lokalizacji ogrodzeĉ w odległoċci 
mniejszej niď 4m od osi gazociągu. 

§ 24. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem od 1Rz do 6Rz plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

tereny rolnicze (upraw polowych, łąk, pa-
stwisk) w granicach ciągów ekologicznych, ob-
niďeĉ dolinnych, z zadrzewieniami ċródpolny-
mi. 

 

 

2. Charakter działaĉ: 

1) adaptacja istniejącej zieleni, 

2) ochrona istniejących obniďeĉ dolinnych. 

3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 4Rz, 5Rz, 6Rz obowiązują 
nakazy i zakazy ustalone w przepisach od-
rćbnych dotyczących Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu, 

2) dla czćċci terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6Rz, zgodnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia przepisów od-
rćbnych dotyczących strefy szczególnej 
ochrony ekologicznej w ramach Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

3) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony ċrodowiska przyrodniczego okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w § 12, 

4) z uwagi na duďą wraďliwoċć ċrodowiska 
gruntowo-wodnego, wymagane ograni-
czenia w stosowaniu nawozów chemicz-
nych i ċrodków ochrony roċlin, 

5) w przypadku budowy ogrodzenia nieru-
chomoċci od drogi gospodarczej, powinno 
być ono usytuowane w odległoċci min. 
5m od osi tej drogi, dla pozostałych przy-
padków ogrodzeĉ obowiązują ustalenia 
okreċlone w § 10, 

6) obowiązuje zakaz realizacji wszelkich 
obiektów kubaturowych, 

7) na terenach, na których wystćpują pozo-
stałoċci starorzeczy bądč cieki wodne, plan 
ustala ich ochronć poprzez: 

a) zakaz niszczenia roċlinnoċci wodnej i 
nadbrzeďnej, 

b) zakaz jakichkolwiek zmian ukształtowa-
nia linii brzegowej zbiorników wod-
nych, 

c) zakaz zasypywania istniejących zbiorni-
ków wodnych i rowów, 

d) zakaz wprowadzania zanieczyszczeĉ do 
wód, 

8) zakaz zmiany istniejących stosunków 
wodnych, 
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9) z uwagi na duďą wraďliwoċć ċrodowiska 
gruntowo-wodnego, wymagane są ogra-
niczenia w stosowaniu nawozów chemicz-
nych i ċrodków ochrony roċlin, 

10) dla terenu oznaczonego symbolem 5Rz 
obowiązuje koniecznoċć uzgadniania z 
Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzą-
dzeĉ Wodnych inwestycji bezpoċrednio 
związanych z Kanałem Brzeskim, takich 
jak: zrzuty ċcieków, prowadzenie sieci 
uzbrojenia terenu, wznoszenie budowli 
przejazdowych. 

§ 25. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1ZN, ZZ do 5ZN, ZZ plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

zieleĉ na obszarze objćtym ochroną, połoďo-
nym pomićdzy korytem rzeki Wisły a wałem 
przeciwpowodziowym. 

2. Charakter działaĉ 

ochrona ċrodowiska. 

3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) ustalone w przepisach odrćbnych dotyczą-
cych: 

a) obszarów NATURA 2000 z dyrektywy 
ptasiej – Dolina Ċrodkowej Wisły, 

b) Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, 

2) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony ċrodowiska przyrodniczego okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w § 12, 

3) zakaz zabudowy z wyjątkiem budowli słuďą-
cych gospodarce wodnej, 

4) obowiązek właċciwej pielćgnacji zieleni 
urządzonej, 

5) moďliwoċć lokalizacji urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej dla potrzeb lokalnych, 

6) moďliwoċć lokalizacji tablic informujących o 
zasadach ochrony terenu. 

§ 26. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1ZP, ZZ i 2ZP, ZZ plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

zieleĉ urządzona na wałach przeciwpowodzio-
wych rzeki Wisły. 

 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

spacerowy ciąg pieszy. 

3. Charakter działaĉ: 

1) adaptacja z moďliwoċcią przebudowy i roz-
budowy istniejących wałów przeciwpowo-
dziowych, 

2) ochrona ċrodowiska. 

4. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) ochrona zgodnie z wymogami okreċlonymi 
w przepisach odrćbnych dotyczących: 

a) obszarów NATURA 2000 z dyrektywy 
ptasiej – Dolina Ċrodkowej Wisły (rozpo-
rządzenie Ministra Ċrodowiska z dnia 
21 lipca 2004), 

b) utworzenia Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu na terenie Wo-
jewództwa Mazowieckiego, 

2) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony ċrodowiska przyrodniczego okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w §12, 

3) obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Za-
rządem Melioracji i Urządzeĉ Wodnych in-
westycji bezpoċrednio związanych z wałem 
przeciwpowodziowym rzeki Wisły, takich 
jak: zrzuty ċcieków, prowadzenie sieci 
uzbrojenia terenu, wznoszenie budowli 
przejazdowych, itp., 

4) obowiązek właċciwej pielćgnacji zieleni 
urządzonej, 

5) zakaz zabudowy z wyjątkiem budowli słuďą-
cych gospodarce wodnej, 

6) zakaz jazdy pojazdami jednoċladowymi i 
dwuċladowymi, 

7) moďliwoċć lokalizacji tablic informujących o 
zasadach ochrony terenu, 

8) zakaz sadzenia drzew lub krzewów, z wyjąt-
kiem plantacji wiklinowych na potrzeby re-
gulacji wód oraz roċlinnoċci stanowiącej 
element zabudowy biologicznej dolin rzecz-
nych lub słuďącej do wzmacniania brzegów, 
obwałowaĉ lub odsypisk. 

§ 27. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1WS plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: 

wody i piaszczyste wyspy. 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 97 – 18889 – Poz. 2709 
 
Charakter działaĉ: 

1) ochrona ċrodowiska w celu zachowania w 
dobrym stanie siedlisk dziko ďyjących pta-
ków, charakterystycznych dla „Doliny Ċrod-
kowej Wisły”, 

2) ochrona ponadregionalnego korytarza eko-
logicznego doliny Wisły, 

3) ochrona wód przed zanieczyszczeniem. 

2. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) ustalone w przepisach odrćbnych, dotyczą-
cych: 

a) obszarów NATURA 2000 z dyrektywy 
ptasiej – Dolina Ċrodkowej Wisły, 

b) utworzenia Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu na terenie Wo-
jewództwa Mazowieckiego, 

2) obowiązują ustalenia dotyczące zasad 
ochrony ċrodowiska przyrodniczego okre-
ċlone w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały w § 12, 

3) obowiązek zachowania walorów ċrodowiska 
przyrodniczego: 

a) zakaz zmiany istniejących stosunków 
wodnych, 

b) zakaz niszczenia roċlinnoċci wodnej i na-
brzeďnej, 

c) zakaz zmiany charakteru linii brzegowej, 

d) ochrona wód przed zanieczyszczeniem. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 28. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ustala sić stawkć procentową, słuďącą nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoċci 
nieruchomoċci w wyniku uchwalenia planu, w 
nastćpującej wysokoċci: 

1. dla terenów oznaczonych symbolami RM; 
RMa; MN; MNa – 20%, 

2. dla pozostałych terenów nie wymienionych w 
punkcie 1 – 0% 

§ 29. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczćtych przed dniem wejċcia w 
ďycie niniejszej uchwały, a nie zakoĉczonych de-
cyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 

§ 30. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna. 

§ 31. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 32. 

Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Kazimierz Jańczuk 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 279/V/21/2008 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
z dnia 17 listopada 2008r. 

 
Wykaz nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piaski 
 

L.p. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 

org. zgłaszającego 
uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla nieruchomo-
ċci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnićcie burmistrza  
w sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna 
załącznik do uchwały  

nr 279/V/21/2008 
z dnia 17.11.2008r. 

Uwagi 

Uwaga 
 uwzglćdniona 

Uwaga  
nieuwzglćdniona 

Uwaga  
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Uwagi złoďone po I wyłoďeniu 

1. 08.01. 
2008r. 

Irena Łuniewska Wniosek o przeznaczenie 
działki rolnej na budowlaną 
lub rekreacyjną. 

Działka  
nr ew. 81 
(pow. 0,11ha) 

2R  +  +  

2. 14.01. 
2008r. 

Edward Kowalski Wniosek o przeznaczenie 
całej działki rolnej na 
budowlaną. 

Działka  
nr ew. 100. 
(pow. 0,47ha) 

1RM 
4R 

 +  +  

3. 17.01. 
2008r. 

Tadeusz Kurek Wniosek o zapewnienie 
dojazdu do istniejącego 
siedliska. 

Działka  
nr ew. 1 
(pow. 5,00ha) 

1RMa 
1R 

 +  +  

4. 21.01. 
2008r. 

Kazimierz Peterek a) Sprzeciw poprowadzenia 
drogi 12 KPJ przez działki 
nr ew. 37 i 39; 
b) Wniosek o przeznaczenie 
całej działki nr Ew. 106 z 
rolnej na budowlaną 
c) Wniosek o zwćďenie 
drogi wojewódzkiej 1KDZ. 

Działka  
nr ew. 37 i 39 
(a)  
(pow. 0,43ha 
 i 0,43ha) 
106 (b) 
(pow. 082ha) 
15 (c) 
(pow. 0,97ha) 

2MN (a) 
6MN, 5R (b) 

1KDZ (c) 

 +  +  

5. 21.01. 
2008r. 

Michał Lorenc Wniosek o przeznaczenie 
całej działki rolnej na 
budowlaną. 

Działka  
nr ew. 80 
(pow. 0,46ha) 

2R  +  +  

6. 21.01. 
2008r. 

Boďena Pindelska Wniosek o dopuszczenie 
realizacji programu 
ogólnodostćpnego 
sportowo-rekreacyjnego z 
obiektami kubaturowymi 
wg studium. 

Działka  
nr ew. 127 
(pow. 1,93,ha) 

7R 
5RZ 

 +  +  

7. 22.01. 
2008r. 

Maria Wilczak a) Wniosek o przeznaczenie 
działki rolnej na budowla-
ną. 
b) Zmniejszenie minimalnej 
powierzchni działki 
budowlanej z 1 500 na 
1400m2 dla działki nr 56. 
c) Doprowadzenie 
wszystkich mediów do 
działki nr 56. 

Działka  
nr ew. 56 
(pow. 0,46ha) 

2R 
9KDD 

 +  +  

8. 23.01. 
2008r. 

Roland Borowski a) Wniosek o dopuszczenie 
zabudowy zagrodowej na 
działce nr 29. 
b) Zachowanie istniejącej 
szerokoċci 12 m drogi o 
symbolu 1KDZ. 

Działka  
nr ew. 29 
(pow. 2,39ha) 

2R 
3Rz 

 +  +  

9. 23.01. 
2008r. 

Czesław 
Komosiĉski 

Dz. 58 wniosek o powićk-
szenie zabudowy 
siedliskowej. 
Dz. 115/1 i 115/2 wniosek o 
przeznaczenie terenu pod 
rekreacjć i sporty wodne. 

Działka  
nr ew. 58, 
115/1, 115/2 
(pow. 4,91ha; 
0,09ha; 5,86ha) 

Dz. 58 
5MN, 2R; 

Dz.115/1, 115/2 
5Rz 

 +  +  

Uwagi złoďone po II wyłoďeniu 
1. 10.06. 

2008r. 
Maria Wilczak a) Wniosek o przeznaczenie 

działki rolnej na budowla-
ną. 
b) Doprowadzenie 
wszystkich mediów do 
działki nr 56. 
c) Przedłuďenie drogi 7KDD 
wzdłuď działki nr 56. 

Działka  
nr ew. 56 
(pow. 0,46ha) 

4MN 
2R 

 +  +  

2. 16.06. 
2008r. 

 

Janina i Stanisław 
Komosa 

Wniosek o zwćďenie 
planowanej drogi 
wojewódzkiej 1KDZ z 20 na 
16m. 

Działki  
nr ew. 14 i 8 
(pow. 3,24ha  
i 1,12ha) 

5RMa 
1R 

 +  +  

3. 17.06. 
2008r. 

Danuta Opolska Protest przeciwko 
poprowadzeniu drogi 
12KPJ (obecnie 11KPJ) 
przez działkć czćċci 
odrolnionej. 
Wzdłuď działki prowadzi 
droga dająca moďliwoċć 
dostćpu. Czćċć działki 
pozostała rolna. 

Działka  
nr ew. 105 
(pow. 0,98ha) 

2RM, 
5MN, 6MN 

5R 
 

 +  +  

4. 18.06. 
2008r. 

Tadeusz Kurek Wniosek o doprowadzenie 
drogi dojazdowej do 
istniejącego siedliska. 

Działka  
nr ew. 1 
(pow. 5,00ha) 

1RMa 
4R 

 +  +  

5. 23.06. 
2008r. 

Wojciech 
Kwiatkowski 

Protest przeciwko 
poprowadzeniu drogi o 
12KPJ (obecnie 11KPJ) w 
zaproponowanym miejscu. 
Wniosek o rozwaďenie 
propozycji poprowadzenia 
drogi dojazdowej do działki 
106 prostopadle do drogi 
3KDL na koĉcu działki 105 
(przy dz. 104) przez dz. 106, 
z zawrotką na dz. 106 i 
107/1 

Działka  
nr ew. 107/1 
(pow. 0,84ha) 

5MN, 
6MN, 
5R, 

12KPJ 

 +  +  
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6. 17.01. 
2008r. 

Anna i Bogdan 
Knyziak 

Wniosek o wytyczenie 
dojazdu do działek nr 2 i 6 

Działka 
nr ew. 2 i 6 
(pow. 7,77ha 
i 2,55ha) 

1 R  +  +  

7. 27.06. 
2008r. 

Zbigniew 
Jodłowski 

Wniosek o powićkszenie 
istniejącego siedliska w 
obszarze od granicy 
pomićdzy dz. nr ew. 18 i 19 
do drogi stanowiącej 
dz. nr ew. 20 

Działka  
nr ew. 19 
(pow. 4,00ha) 

3RMa 
2R 

 +  + Siedlisko poszerzono w 
zakresie mniejszym niď 
proponował składający 
uwagć. 

8. 30.06. 
2008r. 

Kazimierz Peterek a) Sprzeciw przeciwko 
poszerzeniu drogi 13 KPJ 
(obecnie 12KPJ) do 6m 
mićdzy działkami nr ew. 37 
i 39. Wniosek o poszerzenie 
z 3 do 4 m; 
b) Wniosek o odrolnienie 
całej działki nr ew. 106. 

Działki  
nr ew. 37 i 39 
(a)  
(pow. 0,43ha  
i 043ha) 
106 (b) 
(pow. 0,82ha) 

2MN, 12KPJ, 
5MN, 6MN, 5R, 

11KPJ 

 +  +  

9. 30.06. 
2008r. 

Anna i Bogdan 
Knyziak 

Wniosek o wytyczenie 
dojazdu do działek nr ew. 2 
i 6 wg stanu z 1926r. na 
terenie wsi Piaski. 

Działki 
nr ew. 2 i 6 
(pow. 7,77ha 
i 2,55ha) 

1R  +  +  

10. 30.06. 
2008r. 

Anna i Bogdan 
Knyziak 

Wyjaċnienie podstaw 
prawnych wydzielenia 
drogi nr ew. 26 w Oborach 
z działki nr ew. 17. 

Działka  
nr ew. 17 
(pow. 7,89ha) 

  +  + Działka nr ew. 26 
znajduje sić poza mpzp 
Piaski, w sołectwie 
Obory. 

11. 30.06. 
2008r. 

Czesław 
Komosiĉski 

Wniosek o: 
poszerzenie drogi o 
symbolu 8KDD na dwie 
strony; 
zarezerwowanie miejsca na 
dwie stajnie. 

Działka  
nr ew. 58 
(pow. 4,91ha) 

4MN, 
2R, 

8KDD 

 +  + Droga zostanie 
poszerzona o 3,5 m z 
terenu działki nr ew. 58 
naleďącej do składają-
cego uwagć, przy 
zachowaniu dotychcza-
sowej osi jezdni. 
Szerokoċć drogi 6,5 m. 
Zmiana symbolu drogi 
z 8KDD na 8KPJ. 

12. 30.06. 
2008r. 

Bernard Porowski 
Piotr Tomaszewski 
Elďbieta Jakubow-
ska 

Wniosek o zmianć 
przeznaczenia działki rolnej 
na działkć siedliskową 

Działka  
nr ew. 130 
(pow. 2,07ha) 

7R, 
5Rz, 
6Rz 

 +  +  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Kazimierz Jańczuk 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 279/V/21/2008 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
z dnia 17 listopada 2008r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna 
rozstrzyga co nastćpuje: 

 
Lp. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej Sposób realizacji * Zasady finansowania* 

Forma: 
1 - zadania 
krótkookresowe 
2 - zadanie 
wieloletnie 

Tryb zamówieĉ 
(podać na 
podstawie 

ustawy) 

Odpowiedzialni 
za realizacjć  

i współpracujący: 
1 - wójt, burmistrz, 
prezydent, 
2 - wykonawca, 
3 - pracownik urzćdu 
właċciwy do spraw 
infrastruktury 
4 - inne (podać kto) 

Prognozowane čródła 
finansowania 

1 - dochody własne, 
2 - dotacje, 
3 - kredyty, poďyczki 
komercyjne, 
4 -kredyty, poďyczki prefe-
rencyjne, 
5 - obligacje komunalne, 
6 - prywatyzacja majątku 
komunalnego, 
7 - nadwyďki budďetu z lat 
poprzednich, 
8 - inne (podać jakie) 

Potencjalny udział innych 
inwestorów w finansowaniu 
zadania (% w stosunku do 

prognozowanych nakładów) 
1 - właċciciele nieruchomo-
ċci 
2 - fundacje i organizacje 
wspomagające 
3 - inwestorzy zewnćtrzni 
4 - inne (podać kto) 

1. DROGI 
PUBLICZNE 

WYKUP TERENÓW 1, 2 Art. 39 PZP 1 1, 7  
2. BUDOWA 2 Art. 39 PZP 1, 2, 3 1, 4, 7 1, 2, 3 
3. POZOSTAŁE WODOCIĄGI 2 Art. 39 PZP 1, 2, 3 1, 4, 7 1, 2, 3 
4. KANALIZACJA 2 Art. 39 PZP 1, 2, 3 1, 4, 7 1, 2, 3 
5. GOSPODARKA ODPADAMI 2 Art. 39 PZP 1, 2, 3 1, 2, 4 1 
6. ELEKTROENERGETYKA 2 Art. 39 PZP 1, 3, 2 1, 4, 7 1, 3 
7. GAZOWNICTWO 2 Art. 39 PZP - - 1, 3 

 
* wiersze nr 1-7 wypełnić odpowiednimi numerami z podanych w nagłówkach kolumn 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Kazimierz Jańczuk 

 
 


