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UCHWAŁA Nr 42/XXI/2008 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 28 paŝdziernika 2008 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Żabia Wola obejmującego fragment wsi Żelechów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz 
art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003r. poz. 
717 z póŝ. zm), uchwały nr 48/2006 Rady Gminy 
Şabia Wola z dnia 6 września 2006r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu Gminy Şabia Wola obejmującego 
fragment wsi Şelechów oraz po stwierdzeniu 
zgodności planu ze studium Rada Gminy Şabia 
Wola uchwala co następuje: 

Rozdział I  
Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala się miejscowy planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Şabia Wola obej-
mującą fragment wsi Şelechów obejmujący dział-
ki 35/1, 35/3, 35/4 zwaną dalej planem, na obsza-
rze i w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą. 

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą planu są 
określone na rysunku planu stanowiącym załącz-
nik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałę; 

2) rysunek planu w skali 1:1000 będący integral-
ną częścią niniejszej uchwały stanowiący za-
łącznik nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objętego grani-
cami planu przy uşyciu oznaczeń zastosowa-
nych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne będące ustaleniami 
planu: 

- granice obszaru objętego planem, 

- linie rozgraniczające tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach za-
gospodarowania, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy dla bu-
dynków mieszkalnych i usługowych, 

- wymiarowanie linii rozgraniczających 
i linii zabudowy, 

- przeznaczenie terenów - określone sym-
bolem literowym i numerem wyróşnia-
jącym, 

b) pozostałe oznaczenia graficzne mające cha-
rakter informacyjny. 

2. Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu planu zgłoszonych w 
czasie wyłoşenia planu do publicznego wglą-
du. 

3. Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnięcie dotyczące zgodności ustaleń 
planu ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Şa-
bia Wola. 

4. Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasadach ich finansowania, które naleşą 
do zadań własnych Gminy. 

5. Teren opracowania planu obejmuje po-
wierzchnię - 1,54ha. 

§ 4. 1. W niniejszym planie miejscowym okre-
śla się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; pa-
rametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki in-
tensywności zabudowy; 

5) szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 
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6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej w tym: 

a) określenie układu komunikacyjnego i sieci 
infrastruktury technicznej wraz z ich para-
metrami oraz klasyfikację ulic i innych szla-
ków komunikacyjnych; 

b) określenie warunków powiązań układu ko-
munikacyjnego i sieci infrastruktury tech-
nicznej z układem zewnętrznym; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów; 

9) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
dnia 10 maja 2003r.). 

2. Plan nie obejmuje: 

1) przestrzeni publicznej definiowanej przepisami 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

2) terenów lub obiektów podlegających ochronie 
(poza wymienionymi w ust. 1) ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a takşe naraşonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagroşonych 
osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mo-
wa o: 

1) planie - naleşy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy Şabia Wola dla fragmentu wsi Şele-
chów, 

2) uchwale - niniejsza uchwała Rady Gminy 
Şabia Wola zawierająca ustalenia dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego fragmen-
tu wsi Şelechów, 

3) rysunku planu - załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały sporządzony na mapie zasadniczej 
w skali 1: 1000, odnoszący ustalenia uchwały 
do obszaru objętego planem miejscowym, 

4) ustalenia - zapisy zawarte w tekście i na ry-
sunku planu mające charakter rozstrzygający 
i obligatoryjny, 

5) propozycji (lub zaleceniu) - naleşy przez to 
rozumieć sugestię zastosowania się do zale-
ceń, propozycji uznawanych za optymalne, 
wprowadzone ze względów funkcjonalnych, 

estetycznych, ochronnych itp. Propozycje (za-
lecenia) nie stanowią prawa miejscowego, 
nie stanowią więc nakazów dla osób trzecich, 
jednakşe jako zawarte w niniejszej uchwale, 
stanowią przesłanki do podejmowania gdy 
tylko to moşliwe decyzji zgodnych z propozy-
cjami, 

6) informacje - zapisy zawarte w tekście i na 
rysunku planu wynikające z uwarunkowań 
prawnych lub z istniejącego zagospodaro-
wania terenu, 

7) terenie - część obszaru objętego planem 
o określonym przeznaczeniu, sposobie uşyt-
kowanie lub odrębnych zasadach zagospoda-
rowania, wydzielony na rysunku planu linia-
mi rozgraniczającymi określony numerem 
i symbolem literowym, 

8) linii rozgraniczających - linie wyznaczone na 
rysunku planu, wydzielające tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach zago-
spodarowania, 

9) przeznaczeniu terenu - przeznaczenie i spo-
sób uşytkowania określony planem, które 
występuje na terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - linia, której 
nie moşe przekroczyć şadna z części budo-
wanego lub rozbudowywanego budynku, 

11) maksymalnej wysokości zabudowy - wyso-
kość liczona od poziomu terenu przy wejściu 
do budynku do najwyşszego punktu głównej 
kalenicy. 

12) wskaŝniku powierzchni zabudowanej (po-
wierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią 
utwardzoną) 

- nieprzekraczalna wartość stosunku sumy 
powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków oraz powierzchni utwardzonych do 
powierzchni działki na określonym terenie 
określona w % lub nieprzekraczalna war-
tość sumy powierzchni zabudowy wszyst-
kich budynków oraz powierzchni utwar-
dzonych określona w m2. 

13) maksymalnei intensywności zabudowy - nie-
przekraczalna wartość stosunku sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich budynków, 
do powierzchni działki znajdującej się na 
określonym terenie. 

14) maksymalnei wielkości powierzchni zabudo-
wy - nieprzekraczalna wartość stosunku po-
wierzchni zabudowy wszystkich budynków 
do powierzchni działki znajdującej się na 
określonym terenie określona w %. 
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15) usługach nieuciąşliwych - usługi nie wytwa-

rzające dóbr materialnych bezpośrednimi 
metodami przemysłowymi takie jak: usługi 
handlu detalicznego, gastronomia, działal-
ność biurowa, projektowa, pracownie pracy 
twórczej, ochrona zdrowia, gabinety odnowy 
biologicznej, fryzjerskie, usługi napraw arty-
kułów uşytku osobistego i domowego, usługi 
szewskie, usługi zegarmistrzowskie, krawiec-
kie i drobne usługi wytwórcze o ile nie spo-
wodują konieczność wprowadzenia ruchu 
transportu cięşkiego ponad 3,5 t itp.; 

2. Inne pojęcia i definicje wymienione w planie 
naleşy rozumieć zgodnie z treścią stosowanych 
przepisów odrębnych, poza definicjami dotyczą-
cymi przeznaczenia terenów, które znajdują się w 
§ 11 niniejszej uchwały. 

§ 6. Przeznaczenie terenu. 

1. Plan wyznacza tereny o róşnym przeznaczeniu 
i róşnych zasadach zagospodarowania okre-
ślone odpowiednim symbolem literowym i 
numerem wyróşniającym go spośród innych 
terenów. 

2. Dla terenów wyznaczonych planem ustala się 
przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie 
uzupełniające. 

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

1MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami nieuciąşliwymi, 1WS, 
2WS - tereny wód powierzchniowych śródlą-
dowych, istniejące stawy, 1Z, 2Z -tereny uşyt-
ków zielonych, pastwisk i zadrzewień, komuni-
kacji 

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. Zasady struktury funkcjonalno - przestrzennej: 

1) Plan przyjmuje następujące zasady struktu-
ry funkcjonalno- przestrzennej: 

a) ustala przeznaczenie terenów na cele za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami nieuciąşliwymi, tereny wzdłuş 
cieków wodnych tj. rzeki Mrowna pozo-
stawia w dotychczasowym uşytkowaniu 
oraz uwzględnia istniejące zagospoda-
rowanie (tereny wód). 

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształto-
wania ładu przestrzennego są określone w 
§ 11 niniejszej uchwały. 

2. Zasady ustalania linii zabudowy: 

1) Linie zabudowy od strony dróg zostały wy-
znaczone jako nieprzekraczalne, wskazane i 

zwymiarowane na rysunku planu oraz opi-
sane w § 11; 

2) Linie zabudowy od strony rzeki Mrowna i 
istniejących stawów zostały wyznaczone ja-
ko nieprzekraczalne, wskazane i zwymiaro-
wane na rysunku planu; 

3) Dopuszcza się wysunięcie poza linię zabu-
dowy: słupów, zadaszeń, podestów wej-
ściowych, tarasów oraz wykuszy, okapów - 
max - 3.0 m; 

3. Zasady kształtowania zabudowy: 

1) Forma nowych budynków powinna być 
ukształtowana w nawiązaniu do architektu-
ry współczesnej; 

2) Kierunek głównej kalenicy dachu budynku 
powinien być prostopadły lub równoległy 
do granic bocznych działki budowlanej za-
kładając, şe frontem działki jest granica 
przylegająca do drogi, z której odbywa się 
główny wjazd lub wejście na działkę; 

4) Ustala się kolorystykę dachów w terenach 
zabudowy mieszkaniowej w odcieniach 
brązu, zieleni, szarości, czerwieni i czerni; 

5) Kolorystyka elewacji w kolorach pastelo-
wych, z wykluczeniem kolorów bardzo ja-
skrawych na duşych powierzchniach elewa-
cji. 

4. Zasady sytuowania ogrodzeń: 

1) Ustala się zakaz lokalizowania pełnych 
ogrodzeń betonowych z elementów prefa-
brykowanych; 

§ 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości: 

1) W obszarze objętym planem nie ustala się 
granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości. 

2) Zasady scalenia i podziału oraz podziału nieru-
chomości zostały określone dla poszczegól-
nych terenów o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania w § 11. 

§ 9. Zasady i warunki zagospodarowania wy-
nikające z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego. 

1. W zakresie ochrony wód podziemnych i po-
wierzchniowych: 

Plan ustala: 

1) W granicach planu występują tereny zme-
liorowane wskazane na rysunku planu. 
Wszelkie działania inwestycyjne w w/w te-
renie naleşy uzgodnić z Wojewódzkim Za-
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rządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazo-
wieckim; 

2) Wszelkie prace melioracyjne oraz prace 
ziemne związane z przekształceniem układu 
hydrograficznego, w tym równieş sypanie 
wałów przekształcanie poziomów terenu 
mogącego naruszyć spływ powierzchniowy 
wody i stosunki wodne wymagają uzgod-
nienia na warunkach zgodnych z przepisa-
mi Prawa Wodnego; 

3) Plan wprowadza ochronę wód podziem-
nych i powierzchniowych poprzez zakaz lo-
kalizacji obiektów, których oddziaływanie 
lub emitowane zanieczyszczenia mogą ne-
gatywnie wpływać na stan tych wód; 

4) Wody opadowe i roztopowe naleşy odpro-
wadzić na teren własnej działki. 

2. W zakresie ochrony powietrza. 

Plan preferuje wykorzystanie jako czynników 
grzewczych: gazu, energii elektrycznej, energii 
słonecznej, oleju niskosiarkowego lub innych 
ekologicznie czystych odnawialnych ŝródeł 
energii. 

3. W zakresie ochrony i wzbogacania lokalnych 
wartości środowiskowych, przyrodniczych i 
krajobrazowych: 

1) Plan postuluje wprowadzenie zieleni towa-
rzyszącej; 

2) Ustala się obowiązek zachowania warto-
ściowego drzewostanu; 

3) Wielkości minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej ustala się dla 
terenu MN/U na poziomie 50%. 

4. W zakresie gospodarki odpadami. 

1) Ustala zakaz prowadzenia działalności w 
wyniku której, mogą powstawać odpady 
niebezpieczne. 

2) Ustala się objęcie obszaru objętego planem 
zorganizowanym wywozem odpadów. 

3) Ustala się zasadę zorganizowanego syste-
mu usuwania odpadów stałych i wywóz na 
wysypisko na podstawie umów, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, 

4) Ustala się realizację systemu selektywnej 
zbiórki odpadów w miejscu ich powstawa-
nia, na terenie działki naleşy przewidzieć 
miejsce do czasowego gromadzenia odpa-
dów stałych z miejscem na odpady segre-
gowane. 

 

5. W zakresie ochrony przed hałasem. 

1) Tereny zabudowy MN/U w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu kwalifikuje 
się jako tereny przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową. 

2) Zakazuje się lokalizowania nowych obiek-
tów, których funkcjonowanie moşe wpro-
wadzić zwiększony ruch pojazdów powyşej 
3.5t. 

6. Na terenach MN/U ustala się zakaz realizacji 
(z wyłączeniem infrastruktury technicznej) 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko w rozumieniu art. 51 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z póŝn. zm.). 

7. Ustala się, şe realizacja niezbędnych elemen-
tów infrastruktury technicznej lub urządzeń 
ochrony środowiska zapewniających ochronę 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz powietrza powinna następować równo-
cześnie lub wyprzedzająco w stosunku do re-
alizacji inwestycji i urządzeń na terenach obję-
tych planem. 

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Na obszarze objętym planem nie występują 
obiekty zabytkowe oraz dobra kultury współcze-
snej. 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 11. Zasady i warunki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenów. 

1. 1 MN/U (pow. 0,94ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 
nieuciąşliwymi definiowanymi zgodnie z 
§ 5 pkt 15, tereny komunikacji, 

b) przeznaczenie uzupełniające- budynki 
gospodarcze i garaşowe dla samocho-
dów osobowych, urządzenia komunika-
cji, parkingi, infrastruktury technicznej i 
ochrony środowiska dla potrzeb działki, 
zieleń urządzona, obiekty małej architek-
tury, 

c) przeznaczenie dopuszczalne - uznaje się 
istniejący budynek magazynowo-
biurowy (bez prawa rozbudowy po-
wierzchni) jako obiekt nie naruszający 
ustaleń planu. 
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Dopuszcza się wprowadzenie transportu 
powyşej 3.5 t dla obsługi istniejącego 
obiektu magazynowego. 

d) zasady zagospodarowania - ustala się şe 
działka budowlana moşe być zabudowa-
na tylko jednym budynkiem mieszkal-
nym, lub usługowym lub teş budynkiem 
mieszkalnym i usługowym. W przypadku 
powierzchni działki będącej wielokrotno-
ścią minimalnej powierzchni działki do-
puszcza się zabudowę działki drugim 
budynkiem mieszkalnym. 

2) Formy i parametry kształtowania nowej za-
budowy i istniejącej w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy, przebudowy, kolorystka 
elewacji i dachów, rodzaj uşytych materia-
łów; 

a) budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych: 

- maksymalna ilość kondygnacji - 2, 

- maksymalna wysokość budynku - 10m, 

- maksymalna wysokość poziomu po-
sadzki parteru - 0.80m w stosunku do 

- poziomu terenu, w przypadku podpiw-
niczenia 1.20m, 

- dachy płaskie lub wielospadowe o na-
chyleniu połaci dachowych od 15° do 
40°. 

b) budynków garaşowych i gospodarczych: 

- maksymalna wysokość budynku - 
6.0m, 

- maksymalna wysokość poziomu po-
sadzki parteru- 0.30m w stosunku do 
poziomu terenu, 

- dachy płaskie, dwuspadowe lub wielo-
spadowe o nachyleniu połaci dacho-
wych od 15° do 40°, 

c) budynków usługowych: 

- maksymalna wysokość budynku - 
12m, 

- maksymalna wysokość poziomu po-
sadzki parteru - 0.80m w stosunku do 
poziomu terenu, w przypadku pod-
piwniczenia 1.20m, 

- dachy płaskie lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych do 40° 

- maksymalna powierzchnia zabudowy 
nowych budynków 200m2 

- istniejący budynek magazynowo - 
biurowy max pow. zabudowy wg 
stanu istniejącego około - 530m 

d) kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z 
§ 7 ust. 3 pkt 4 i 5. 

3) Wskaŝniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu. 

a) linia zabudowy: 

- od istniejącego rowu melioracyjnego 
M-32 - 5.0m, 

- od istniejącego stawu 1WS - 5.0m, 
2WS - 18.0m 

b) intensywność zabudowy do 0.5, 

c) wielkość powierzchni zabudowy do po-
wierzchni części działki przeznaczonej na 
zabudowę max. 25%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 
50%; 

4) Ogrodzenia (połoşenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wy-
sokość i inne parametry); 

Ustalenia zgodnie z § 7 ust. 4; 

5) Zasady i warunki podziału oraz scalenia i 
podziału nieruchomości; 

Plan przyjmuje następujące zasady i wa-
runki podziału oraz scalenia i podziału 
nieruchomości: 

a) ustala się, şe minimalna powierzchnia 
nowo wydzielonej działki dla: 

- dla zabudowy usługowej 2500m2, 

- dla zabudowy mieszkaniowej i miesz-
kaniowo-usługowej -1000m2 

b) szerokość nowo-wydzielonej działki od 
strony drogi min.25,0m, 

c) dopuszcza się wydzielenie granic działek 
w nawiązaniu do istniejących kierunków 
przebiegu granic o kącie ich nachylenia 
90° ± 20° w stosunku do granicy dróg, 

d) dla działek nie przylegających do dróg 
publicznych naleşy wyznaczyć dojazdy-
drogi wewnętrzne o szerokości ustalonej 
w punkcie 7, 

e) powierzchnia działek ustalona w pkt a 
nie dotyczy działek wydzielonych na 
drogi wewnętrzne lub dojazdy, 

6) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i 
drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku 
planu); 
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Teren komunikacyjnie obsługiwany będzie 
drogą wewnętrzną nr 35/4 włączoną do 
drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk - Sie-
strzeń - Ojrzanów 

a) dla działek przeznaczonych na zabudowę 
mieszkaniową dopuszcza się obsługę 3-
ech działek budowlanych dojazdem - 
drogami wewnętrznymi nie ustalonymi 
na rysunku planu o szerokości minimum 
5.0m, 

b) dla działek przeznaczonych na zabudowę 
mieszkaniowo-usługową i usługową 
ustala się obsługę komunikacyjną dojaz-
dem - drogą wewnętrzną nie ustalona na 
rysunku planu o szerokości minimum 
8.0m 

c) ustala się ilość stanowisk postojowych 
dla samochodów w obszarze MN/U; 

- dla działek zabudowanych tylko bu-
dynkami mieszkalnymi dopuszcza się 
lokalizacje tylko 2 miejsc postojo-
wych. 

- dla działek zabudowanych budynkami 
usługowymi lub w przypadku zlokali-
zowania usług w połączeniu z zabu-
dową mieszkaniową ustala się 
2 miejsca postojowe na kaşde 100m2 
powierzchni uşytkowej budynku lub 
części usługowej budynku, nie mniej 
niş 3. 

2. 1WS, 2WS - 1WS (pow. 0,041 ha), 2WS (pow. 
0,13ha) 

tereny wód powierzchniowych śródlądowych 
(istniejące stawy); Ustala się: 

1) zakaz zabudowy. 

2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń tech-
nicznych związanych z obsługą terenu. 

3. 1Z, 2Z - 1Z (pow. 0,10ha), 2Z (pow. 0,20ha)- 
tereny uşytków zielonych, pastwisk i zadrze-
wień, komunikacji 

Ustala się: 

1) Zasady zagospodarowania: 

- zakaz zabudowy obiektami kubaturo-
wymi, 

- dopuszcza się sytuowanie form małej 
architektury, 

- dopuszcza się budowę infrastruktury 
technicznej 

§ 12. Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

1) Ustala się zakaz zabudowy obiektami kubatu-
rowymi terenów Z i WS, 

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji. 

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

1) Obszar objęty planem jest obsługiwany 
przez istniejącą drogę publiczną kategorii 
powiatowej klasy zbiorczej; 

2) Dopuszcza się realizację dojazdów- dróg 
wewnętrznych nie wyznaczonych na rysun-
ku planu, słuşących obsłudze terenu/ dzia-
łek na warunkach określonych niniejszym 
planem i przepisami odrębnymi; 

3) Realizacja dróg poşarowych, zapewniają-
cych dojazd jednostek ratowniczych do ist-
niejących i projektowanych obiektów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
rębnymi. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej: 

1. Określenie układu sieci infrastruktury tech-
nicznej wraz z ich parametrami oraz określenie 
warunków powiązań sieci infrastruktury tech-
nicznej z układem zewnętrznym. 

1) Zaopatrzenie w wodę; 

a) z istniejącej sieci wodociągowej w Ø110 
znajdującej się na działce 35/1, 

2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód 
opadowych; 

a) w obszarze planu brak jest sieci kanali-
zacyjnej sanitarnej; ustala się obowiązek 
odprowadzanie ścieków sanitarnych do 
planowanej sieci kanalizacyjnej sanitar-
nej, a do czasu jej realizacji do szczel-
nych zbiorników bezodpływowych, 
z wywozem na oczyszczalnię na podsta-
wie umów, 

b) wody opadowe i roztopowe odprowa-
dzić na teren własny działki, nie narusza-
jąc interesu osób trzecich, nie zmieniając 
stanu wód na gruncie ani kierunku od-
pływu wody, 

c) dopuszcza się lokalizowanie lokalnych 
systemów oczyszczania ścieków bytowo 
- gospodarczych na działkach o po-
wierzchni min 2500m2 przy zachowaniu 
minimalnych odległości odjęć wody, 
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budynków mieszkalnych i granicy działki 
określonych w przepisach odrębnych; 
przed zlokalizowaniem naleşy wykonać 
badania hydrogeologiczne stwierdzające 
moşliwość zastosowania tych systemów 
(t.j. dostateczna przepuszczalność grun-
tów, poziom wód gruntowych ponişej 
1.5m) 

3) zaopatrzenie w energię; 

a) w obszarze opracowania w obrębie dzia-
łek 35/1, 35/3 istnieją sieci NN, 

b) ustala się zaopatrzenie w energię elek-
tryczną z istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej NN, 

4) telekomunikacja; 

ustala się obsługę w zakresie telekomuni-
kacji w oparciu o istniejącą i projektowaną 
sieć telekomunikacyjną w uzgodnieniu i na 
warunkach Zakładu Telekomunikacji; 

5) gaz; 

a) w obszarze opracowania w obrębie dzia-
łek 35/1, 35/3 i 35/4 istnieje sieć gazu 
przewodowego g Ø63; 

b) ustala się zasilanie w gaz w oparciu o 
istniejącą i projektowaną sieć gazu 
przewodowego w uzgodnieniu i na wa-
runkach Zakładu Gazowniczego; 

c) ustala się szerokość stref kontrolowa-
nych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) ustala się, şe w strefach kontrolowanych 
nie naleşy wznosić budynków, urządzać 
stałych składów, i magazynów, sadzić 
drzew oraz nie powinna być podejmo-
wana şadna działalność mogąca zagrozić 
trwałości gazociągu podczas jego eks-
ploatacji, 

g) szafki gazowe naleşy umieszczać w 
ogrodzeniach i zapewniać do nich do-
stępność od strony drogi. 

6) ciepłownictwo; 

ustala się zaopatrzenie ciepło z indywidual-
nych ŝródeł ciepła z preferencją dla nie-
szkodliwych, ekologicznych czynników 
grzewczych (gaz, olej opałowy niskosiarko-
wy, energia elektryczna, energia słoneczna, 
odnawialne formy energii), których eksplo-
atacja powodująca wprowadzenie gazów 
lob pyłów do powietrza nie spowoduje 
przekroczenia standardów jakości powietrza 

poza terenem, do którego właściciel insta-
lacji posiada tytuł prawny; 

2. Ustalenia ogólne; 

2) Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów i 
urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
sieci poza liniami rozgraniczającymi drogi 
w przypadku braku innych rozwiązań; 

3) Dla planowanej zabudowy naleşy zachować 
odległości od wszelkich istniejących sieci i 
urządzeń podziemnych i naziemnych wyni-
kające z przepisów odrębnych. 

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uşytkowania terenów. 

Ustala się dla terenów, których przeznaczenie 
zostało zmienione planem, şe mogą być uşytko-
wane w sposób zgodny z dotychczasowym prze-
znaczeniem do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu. 

Rozdział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 16. Określa się stawkę procentową stanowią-
cą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego: 

- dla terenów o symbolu MN/U w wysokości 
20%, 

- dla pozostałych obszarów w wysokości 10%. 

§ 17.1. Przyjmuje się sposób rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu określony 
w załączniku nr 2. 

2. Przyjmuje się sposób realizacji i zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleşącej do zadań własnych gminy 
określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 18. Traci moc uchwała nr 4/2004 Rady Gminy 
Şabia Wola z dnia 22 stycznia 2004r. (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego Nr 75, poz. 1890 z dnia 
2 kwietnia 2004r.) w części dotyczącej działek 35/3 
i 35/4. 

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Şabia Wola. 

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

§ 21. Uchwała podlega publikacji na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzę-
du Gminy Şabia Wola. 

 
Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 42/XXI/2008 

Rady Gminy Şabia Wola 
z dnia 28 paŝdziernika 2008r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany miejscowego planu 

 zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Şelechów (DZ. NR EW. 35/1,35/3, 35/4) 
 

1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Şe-
lechów został wyłoşony do publicznego wglądu w okresie od 4 czerwca 2008r. do 2 lipca 2008r. W wy-
znaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu tj. do dnia 22 lipca 2008r. wpłynęły 
dwie uwagi. Wójt Gminy Şabia Wola protokołem z dnia 20 sierpnia 2008r. rozpatrzył uwagi dotyczące 
projektu planu i wprowadził zmiany do planu wynikające z uwzględnienia uwag. 

2. W zakresie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Şabia Wola, Rada Gminy postanawia przyjąć 
następujący sposób ich rozpatrzenia: 

1. Uwaga p. Dariusza Rudnickiego: 

1) Uwaga dotyczyła ustalenia zakazu prowadzenia działalności w wyniku której mogą powstać odpa-
dy niebezpieczne. 

2) Uwaga nie uwzględnia się. 

3) Informacje i wyjaśnienia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwagi: Zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Şabia Wola z dnia 12 
grudnia 1994r. wykluczono realizację obiektów o uciąşliwym działaniu na środowisko naturalne i 
otoczenie. Zasadę tę potwierdzały kolejne zmiany miejscowych planów wykazując, şe podjęte 
ustalenia porządkowały prawidłowe zagospodarowanie przestrzenne rejonu wsi Şelechów w za-
kresie ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi oraz ochrony gruntów 
rolnych i lasu. Z uwagi na powyşsze dopuszczenia działalności powodującej powstawanie odpa-
dów niebezpiecznych byłoby sprzeczne z załoşeniami kontynuowania zasad obowiązujących na 
tym terenie. 

2. Uwaga p. Dariusza Rudnickiego: 

1) Uwaga dotyczyła przyjęcia załoşenia, şe istniejący budynek produkcyjno-usługowy pełni jedynie 
funkcje magazynowo-biurowe i niedopuszczalna jest rozbudowa tego budynku. 

2) Uwaga nie uwzględnia się. 

3) Informacje i wyjaśnienia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwagi: Stosownie do decyzji Urzędu Re-
jonowego w Şyrardowie z dnia 21 lipca 1993r. nr NB-7351-286/93 pozwolono na budowę hali ma-
gazynowej „BISTYP” i budynku administracyjno - mieszkalnego według projektu indywidualnego. 
Zezwolenie to było zgodne z ówczesnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
gminy i w tym zakresie kolejne plany zagospodarowania przestrzennego gminy obiekt ten sank-
cjonowały jako halę magazynowo - biurową i w związku z tym brak jest moşliwości wynikających z 
wyşej cytowanych planów do ustalenia, iş istniejący budynek moşe spełniać funkcje produkcyjno-
usługowe. 

3. Uwaga p. Dariusza Rudnickiego: 

1) Uwaga dotyczyła ustalenia zakazu zabudowy dla terenów istniejącego stawu, terenów zielonych, 
pastwisk i zadrzewień oraz ustalenia zakazu zabudowy obiektami kubaturowymi terenów Z, WS. 

2) Uwaga nie uwzględnia się. 

3) Informacje i wyjaśnienia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwagi: 

Zakaz zabudowy kubaturowej na terenach Z i ZW został ustalony w celu zachowania powiązań przy-
rodniczych wzdłuş rzek i cieków wodnych, jak teş z powodu małej przydatności gruntów pod wodami 
i bezpośrednim ich sąsiedztwie na cele budowlane. 

 
Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 42/XXI/2008 

Rady Gminy Şabia Wola 
z dnia 28 paŝdziernika 2008r. 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące zgodności ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego gminy Şabia Wola 
obejmującego część miejscowości Şelechów (dz. nr ew. 35/1, 35/3, 35/4) z kierunkami zagospodarowania 

określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Şabia Wola 
 

Obszar objęty niniejszym planem miejscowym połoşony jest w Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Şabia Wola w zasięgu strefy UM1 

- usługowo-mieszkaniowej (uchwała nr 45/2005 Rady Gminy Şabia Wola z dnia 3 listopada 2005r.) 

Strefa UM1 obejmuje obszary osadnictwa wielofunkcyjnego połoşone wzdłuş dróg powiatowych i drogi 
wojewódzkiej. 

Określone w planie przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: 

1MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciąşliwymi, 

WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 

Z - tereny zieleni, istniejące zadrzewienia, łąki, pastwiska, 

KDW - tereny dróg wewnętrznych, 

są zgodne ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Şabia Wola. 

 
Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 

 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr 42/XXI/2008 

Rady Gminy Şabia Wola 
z dnia 28 paŝdziernika 2008r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleşą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy: 

I. Budowa wodociągów i kanalizacji 

Wodociągi: 

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

Środki finansowe na budowę wodociągów pochodzą z budşetu gminy i wspierane są przez środki NFOŚ i 
WFOŚ. 

Kanalizacja: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej następuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym. 

Obecnie obszar planu połoşony jest w obszarze aglomeracji w rozumieniu art. 43 ustawy „Prawo wodne" 
co oznacza şe przewiduje się w najblişszych latach budowę sieci kanalizacji sanitarnej. 

Środki finansowe na budowę sieci pochodzić będą ze środków budşetowych i środków Funduszy UE. 
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II. Budowa sieci i urządzeń elektrycznych i gazowych 

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

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

 
Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 

 
 
 
 
 
1116  

1117 
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UCHWAŁA Nr XXV/168/08 

RADY GMINY TERESIN 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin  

obejmującego części obrębów Paprotnia i Teresin Gaj. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz 
art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z póŝn. zm.), uchwały nr XI/69/04 Rady 
Gminy Teresin z dnia 8 paŝdziernika 2004r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego części obrębów Paprotnia i Teresin 
Gaj, gmina Teresin oraz po stwierdzeniu zgodno-
ści planu ze studium Rada Gminy Teresin uchwa-
la. co następuje: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Teresin obejmu-
jący części obrębów Paprotnia i Teresin Gaj zwa-
ny dalej planem, na obszarach i w brzmieniu 
określonym niniejszą uchwałą. 

§ 2. Granice obszaru objętego planem są okre-
ślone na rysunku planu stanowiącym załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałę; 

2) rysunek planu w skali 1:2000 będący integral-
ną częścią niniejszej uchwały stanowiący za-
łącznik nr 1; 

3) rysunek planu zawiera: 

a) oznaczenia graficzne będące ustaleniami 
planu: 

 granice obszaru objętego planem, 

 linie rozgraniczające tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach za-
gospodarowania, 

 nieprzekraczalne linie zabudowy, 

 wymiarowanie linii rozgraniczających 
i linii zabudowy, 

 przeznaczenie terenów – określone sym-
bolem cyfrowym i literowym, 

b) pozostałe oznaczenia graficzne mające cha-
rakter informacyjny. 

2. Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu zgłoszonych w czasie 
wyłoşenia planu do publicznego wglądu. 

3. Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnięcie dotyczące zgodności ustaleń pla-
nu ze studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Teresin. 

4. Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
zasadach finansowania, które naleşą do zadań 
własnych Gminy. 

 


