
UCHWAŁA NR XI.76.2015
RADY GMINY PRAŻMÓW

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Ustanów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27.03.2003 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr XL/291/2013 Rady Gminy 
w Prażmowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ustanów i w nawiązaniu do uchwały nr XXIX/239/2005 Rady 
Gminy Prażmów z dnia 21kwietnia 2005 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Prażmów - części wsi Ustanów, Rada Gminy w Prażmowie stwierdza, że niniejszy plan miejscowy 
nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Prażmów i uchwala, co 
następuje:

Rozdział 1.
USTALENIA WSTĘPNE

§ 1. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Prażmów Nr XL/291/2013 z dnia 22 października 2013 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Ustanów, w granicach oznaczonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do tej uchwały, zmienia się 
przeznaczenie terenu i ustala się sposób zagospodarowania.

§ 2. 1. Plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Prażmów”

2. Plan określony jest jako perspektywiczny bez sprecyzowania terminu jego obowiązywania.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są działki o numerach ewidencyjnych 78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 
78/17, 78/18, 78/19 i 78/1 w Ustanowie przeznaczone na usługi zdrowia i inne usługi towarzyszące usługom 
zdrowia.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym 
przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych 
w dalszych przepisach.

§ 4. 1. Integralną część planu stanowi:

1) załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do 
wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

2. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w uchwale do obszaru objętego granicami planu.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 11620



1) Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią obowiązujące ustalenia planu:

a) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy

przeznaczenie terenu;

d) UZ - usługi zdrowa wraz z innymi usługami towarzyszącymi usługom zdrowia,

2) Następujące oznaczenie graficzne ma charakter informacyjny:

a) rejon głównego wjazdu na działkę usługową (oznaczenie poza obszarem planu)

§ 5. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczającej teren o określonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do 
parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów,

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

9) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W planie nie ustala się ze względu na brak występowania w obszarze planu:

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

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz obszarów osówania się mas ziemnych.

§ 6. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w §1 uchwały, o ile z treści przepisu 
nie wynika inaczej,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Gminy Prażmów dotyczącą zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Ustanów dla w/w działek ewidencyjnych w §3.1, o ile z treści przepisu 
nie wynika inaczej,

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały,

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno zajmować 
minimum 51% powierzchni terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,
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6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, 
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego 
i dopuszczalnego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie ograniczające potencjalną zabudowę 
wzdłuż powierzchni ścian zewnętrznych, bez wystających do 0,75 m poza ten obrys okapów, balkonów, 
daszków itp. elementów architektonicznych,

9) usługach - należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach o innym 
przeznaczeniu podstawowym niż usługowe i urządzenia służące do działalności, spełniające standardy 
środowiskowe, których celem jest zaspokajanie potrzeb miejscowej ludności, a nie wytwarzanie 
bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych, czyli nie jest to produkcja; prowadzenie 
działalności nie może ograniczać użytkowania terenów sąsiednich zgodnego z ich przeznaczeniem,

10) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, których potencjalna uciążliwość zamyka się 
w granicach działek, na których są lokalizowane; w ramach tych usług wyklucza się możliwość lokalizacji 
grupy usług z zakresu motoryzacji, jak np. stacje paliw, lakiernie czy gospodarki odpadami, tj. punkty 
skupu złomu lub odpadów wtórnych, demontaż pojazdów itp.,

11) usługach zdrowia oznaczonych symbolem literowym UZ w planie miejscowym - należy przez to rozumieć 
ośrodek rehabilitacyjno-leczniczy, zajmujący się opieką nad ludźmi starszymi, poprzez zapewnienie im 
miejsca zamieszkania – spokojnej starości, uzupełniony o działalność ambulatoryjną medyczną, przy czym 
zakres opieki medycznej w ośrodku nie obejmuje działalności szpitalnej.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 7. 1. Ustala się ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego

1) W zakresie układu przestrzennego poprzez:

a) wskazanie na rysunku planu terenu wyznaczonego nieprzekraczalną linią zabudowy, gdzie można 
zlokalizować budynek lub budynki usługowe;

b) wskazanie zasad i wskaźników zagospodarowania w/w terenu w §18;

c) ustalenie rejonu głównego wjazdu na teren,

d) ustalenie sposobu zagospodarowania i zabudowy z podaniem parametrów zabudowy, kształtowania 
ścian zewnętrznych i dachów;

2) W zakresie układu funkcjonalnego poprzez:

a) ustalenie w tekście planu w §18 przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

b) rozwój zabudowy usług zdrowia na terenie dotychczas niezabudowanym, użytkowanym rolniczo, 
położonym wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :

1) Ustala się zakaz lokalizowania inwestycji zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem realizacji niezbędnych urządzeń 
komunikacyjnych, infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska pod 
warunkiem zastosowania rozwiązań i technologii bezpiecznych dla środowiska przyrodniczego,

2) Oddziaływanie na środowisko, projektowanego przedsięwzięcia, wywołane emisją energii, hałasu 
i zanieczyszczeń powietrza, w zakresie obowiązujących przepisów odrębnych, w tym norm i standardów 
środowiskowych, nie może wykraczać poza granice działek usług zdrowia i innych usług; oddziaływanie to 
nie może ograniczać użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ustaloną dla nich funkcją mieszkaniową,

3) W planie nakazuje się wyposażenie docelowo terenu i zabudowy w pełną infrastrukturę techniczną;

4) Zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do ziemi i rowów melioracyjnych;

5) Zakaz odprowadzania oczyszczonych i nieczyszczonych ścieków do wód podziemnych;
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6) Zakaz składowania w obszarze planu odpadów lub gruntów zawierających odpady;

7) W zakresie gospodarki odpadami obowiązują zapisy §16 niniejszej uchwały.

2. W zakresie ochrony przed hałasem nakazuje się dla terenów przeznaczonych na usługi zdrowia i inne 
usługi zapewnić standardy akustyczne jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

3. Dopuszcza się scalenie nieruchomości obiętych planem i dopuszcza się ewentualny podział obszaru 
planu na mniejsze działki budowlane w trybie indywidualnym.

4. 1) W planie określa się minimalny 40% udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

2) Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy na 50% powierzchni działki .

5. Ze względu na położenie obszaru planu w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz 
w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (WOChK), zagospodarowanie tych terenów wymaga 
uwzględnienia obowiązujących na tych terenach przepisów odrębnych.

§ 9. 1. Ustala się zasady obsługi inżynieryjnej obszaru:

1) nakaz budowy wodociągu, gazociągu, położenia kabli elektroenergetycznych nn, kanalizacji telefonicznej 
oraz kanalizacji sanitarnej – poza terenami dojazdów i parkingu;

2) dopuszczenie lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej w obszarze planu takich, jak: stacje 
transformatorowe, przepompownie ścieków czy urządzenia telekomunikacyjne na podstawie opracowań 
technicznych;

3) docelowo ustala się pełne uzbrojenie inżynieryjne terenu i zabudowy w zakresie podanym w §9 ust.1 i 2.

§ 10. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę w planie ustala się

1) pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zasilanej 
z wodociągu „Krupia Wólka”

§ 11. 1. W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych w planie ustala się:

1) nakaz docelowego objęcia systemem gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej zabudowy,

2) nakaz przyłączenia się do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej po jej realizacji i po przyłączeniu 
likwidacja szczelnych zbiorników na nieczystości stałe;

3) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do cieków powierzchniowych, oczek wodnych i do 
gruntu,

4) dopuszcza się zastosowanie systemu wchłaniania wód opadowych do gruntu na terenach zieleni ogrodowej;

5) w przypadku odprowadzania wód deszczowych z dojazdów, placów manewrowych parkingów i usług 
nakaz budowy lokalnych układów odwodnieniowych zakończonych separatorami zanieczyszczeń 
i zbiornikami retencyjnymi na podczyszczone wody do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej; 
opadowej z powierzchni parkingu przed wprowadzeniem wody do systemu kanalizacyjnego;

6) dopuszcza się stosowanie zbiorników, rowów odwadniających itp. rozwiązań dla spowolnienia 
odprowadzenia wód opadowych z powierzchni utwardzonych.

§ 12. 1. W zakresie uciepłownienia w planie ustala się:

1) uciepłownienie w oparciu o źródła lokalne tj. głównie gaz ziemny bez wprowadzania systemu 
zdalaczynnego,

2) dopuścić stosowanie do ogrzewania alternatywnych ekologicznych nośników energetycznych, takich jak 
paliwa stałe, olej lekki, gaz płynny, energia elektryczna i in.

§ 13. 1. W zakresie gazyfikacji przewodowej plan ustala:

1) gazyfikację obszaru planu gazem średnioprężnym przy spełnieniu kryteriów ekonomicznych związanych 
z dostawą gazu,
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2) pełne pokrycie zapotrzebowania na gaz przewodowy zarówno na cele bytowo- gospodarcze jak i cele 
grzewcze,

3) stosowanie obowiązujących warunków technicznych jakim winny odpowiadać sieci gazowe,

4) przebieg linii parkanów w odległości min. 0,5m od projektowanych gazociągów,

5) nakaz zarezerwowania trasy dla projektowanej sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg publicznych 
i niepublicznych;

6) budowa sieci gazociągowej poza granicą jezdni.

§ 14. 1. W zakresie elektroenergetyki plan ustala:

1) zasilanie w energię elektryczną z krajowego systemu za pośrednictwem RPZ 110/15kV „Piaseczno” oraz 
istniejących stacji transformatorowych,

2) pełne pokrycie zapotrzebowania mocy elektrycznej,

3) prowadzenie budowy i rozbudowy sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§ 15. 1. W zakresie telekomunikacji plan ustala:

1) pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza telefoniczne

2) kablowe rozprowadzenie linii abonenckich,

3) zapewnienie dostatecznego zasięgu telekomunikacji elektronicznej w oparciu o stacje bazowe poza 
obszarem planu.

§ 16. 1. W zakresie gospodarki odpadami :

1) Ustala się zorganizowany i o powszechnej dostępności w obszarze planu system zbierania i wywozu 
odpadów o charakterze komunalnym,

2) Ustala się zabezpieczenie możliwości segregowania odpadów na miejscu zbiórki, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz przepisami prawa miejscowego obowiązującymi w tym 
zakresie.

§ 17. 1. Dostępność komunikacyjna obszaru planu z istniejącej drogi wewnętrznej od południowej 
strony, która łączy się z ul. Kościelną w Ustanowie.

2. Ustala się zasady parkowania :

1) Potrzeby własne w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich 
działek, przy zachowaniu następujących wskaźników:

a) minimum 3 miejsca postojowe /100 m2 pow. zabudowy;

2) Obsługa parkingowa usług zdrowia z parkingu planowanego w południowej części obszaru planu.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem UZ w planie ustala się :

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe:

a) usługi zdrowia wraz z innymi usługami towarzyszącymi usługom zdrowia

2) dopuszczone:

a) zieleń urządzona ogrodowa;

b) urządzenia infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne

2. Sposób zagospodarowania i zabudowy
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1) Teren usług zdrowia wraz z innymi usługami towarzyszącymi usługom zdrowia na działkach ewid. 
o numerach 78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18, 78/19 i 78/1 w Ustanowie;

2) W ramach obszaru planu dopuszcza się scalenie istniejących działek;

3) dopuszcza się podział obszaru planu w trybie indywidualnym z wymogiem minimalnej powierzchni działek 
budowlanych 1500m2 przy minimalnej szerokości ich frontu 18 m;

4) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej wynosi 40% w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej.

5) Maksymalna powierzchnia zabudowy działki wynosi 50% powierzchni działki.

6) Maksymalna intensywność zabudowy 0,5, minimalna intensywność zabudowy 0,04;

7) Nieprzekraczalne linie zabudowy : 4 m od linii rozgraniczających terenu UZ

8) Nakaz wprowadzenia zieleni urządzonej ogrodowej na terenie UZ;

9) maksymalna wysokość zabudowy –12,0 m od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 
budynku do górnej krawędzi attyki;

10) dachy płaskie; dopuszcza się realizację dachu wysokiego o maksymalnym spadku połaci dachowych 
w stosunku do poziomu do 45o;

11) kolorystyka ścian zewnętrznych obiektów stonowana; materiały wykończeniowe ścian zewnętrznych: 
tynki szlachetne, drewno, ceramika, metal, szkło; zakaz stosowania paneli z tworzyw sztucznych;

12) zakaz stawiania reklam na terenie ośrodka; dopuszczone tablice informacyjne dotyczące tej 
nieruchomości;

13) W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują ustalenia §7;

14) W zakresie ochrony i kształtowania środowiska obowiązują ustalenia §8

15) W zakresie zasad obsługi inżynieryjnej obszaru obowiązują ustalenia §9-16

16) W zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązują ustalenia §17 oraz ustala się 20 miejsc do parkowania 
jako minimalną liczbę, w tym 20% miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową o wymiarach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

17) W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu do 
czasu jego docelowego zagospodarowania, ustala się dotychczasowy sposób urządzania i użytkowania tj. 
jako teren rolniczy.

Rozdział 4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 19. Wartość stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości ustala się w wysokości 20%.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów.

§ 21. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Prażmów.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Prażmów

Robert Dulewski
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Załącznik Nr  2 

do uchwały Nr XI.76.2015 

Rady Gminy Prażmów 

z dnia 24 września 2015 r. 

 
 
 

ROZTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PLANU 
 

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 8 czerwca 2015 r. 
do 3 lipca 2015 r. oraz minimum 14 dni po nim następujących tj. do dnia 20 lipca 2015 r. nie 
złożono uwag do przedmiotowego planu  miejscowego. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Prażmów 
Robert Dulewski 
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Załącznik Nr  3 

do uchwały Nr XI.76.2015 

Rady Gminy Prażmów 

z dnia 24 września 2015 r. 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  DLA CZĘŚCI WSI USTANÓW 

 

ROSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE  

INWESTYCJI Z ZAKRESU FINANSOWANIA  

 
I. Wstęp. 
II. Podstawy prawne. 
III. Cele i metody opracowania. 
IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy. 
V. Źródła finansowania planowanej infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych Gminy. 
VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Gminy do realizacji na 

obszarze objętym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Ustanów. 

I. Wstęp. 
Określenie sposobu realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz 
zasady ich finansowania jest nowym elementem, do którego sporządzenia zobowiązuje Wójta Gminy  
art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2012r., poz. 647) 
II. Podstawy prawne. 

 Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2012r., poz. 647) 

 Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) -  Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu RP z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o samorządzie gminnym 

 Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 
r. Nr 261, poz.2603, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 
15, poz.148, z późn. zm.) 

III. Cele i metody opracowania. 
Celem opracowania jest określenie sposobów realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 
zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Ustanów, które należą do zadań własnych Urzędu Gminy Prażmów oraz zasady ich finansowania. 
Opracowanie sporządzono po analizie wszystkich obowiązujących w zakresie budżetu gmin ustaw i 
przepisów wykonawczych do nich, jak i sporządzonych materiałów planistycznych, a w szczególności 
w oparciu o prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Ustanów oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Prażmów. 
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IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy. 
Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych Gminy jest uzależnione od zdolności finansowej Gminy i będzie określona w 
wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał budżetowych w kolejnych 
okresach czasowych. 
V. Źródła finansowania planowanej infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych 
Gminy Prażmów. 
Możliwości finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych Gminy określa ustawa o finansach publicznych. 
Inwestycje te mogą być finansowane ze środków stanowiących dochody Gminy i określonych w art.3 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz z dochodów określonych w art.4. 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość ustalenia opłaty adiacenckiej, która wynosi 
nie więcej niż 50 % różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 
urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu w 
terminie do 3 lat od dnia urządzenia lub modernizacji drogi albo od stworzenia warunków do 
podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury. 
Kolejnym źródłem dochodu Gminy będzie tak zwana renta planistyczna płacona na rzecz Gminy, 
wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu. 
Budżet Gminy nie jest jednak w stanie ponieść wszystkich kosztów inwestycji należących do zadań 
własnych (kierowany jest przede wszystkim na wydatki bieżące). W tej sytuacji Gmina musi 
poszukiwać innych źródeł finansowania inwestycji należących do zadań własnych, na których 
realizację wymagane są środki przekraczające możliwości Gminy. 
Kredyty, a w szczególności zaciągane w Banku Ochrony Środowiska, WFOŚ i NFOŚ pozwalają na 
realizację inwestycji ściśle określonych, mających na celu osiągnięcie konkretnych efektów 
ekologicznych (np. obniżenie poziomu emisji niskiej dzięki likwidacji ogrzewania piecowego poprzez 
dofinansowanie inwestycji związanych z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym, finansowanie 
realizacji systemu transportu i oczyszczalni ścieków). 
Programy unijne zawiązane z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które w Gminie Prażmów 
zostały wdrożone, pozwolą na znaczne przyśpieszenie prac związanych z realizacją zadań 
inwestycyjnych należących do zadań własnych. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zyskała 
dostęp do środków strukturalnych działających na terenie państw członkowskich. 
Gmina wykorzysta wszystkie możliwości dla pozyskania takich funduszy w celu realizacji zapisanych 
w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do jego zadań własnych. 
VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Gminy do 
realizacji na obszarze objętym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Ustanów. 
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części wsi Ustanów nie wykazała żadnych kosztów do poniesienia przez gminę. 
 
        
      
       Przewodniczący Rady Gminy Prażmów 

Robert Dulewski 
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