
 

 

UCHWAŁA NR XXII/191/2016 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki ewidencyjnej nr 73 

w obrębie 40 w Sulejówku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 

1515 ze zm.
1)

) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 ze zm.
2)

), w związku z uchwałą nr XXVII/224/2012 Rady Miasta 

Sulejówek z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miasta Sulejówka oraz w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Szkopówki w Sulejówku zmienionej 

uchwałą nr LX/427/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r., po stwierdzeniu w uchwale XXII/190/2016 z dnia 28 

kwietnia 2016 r., że ustalenia planu nie naruszają Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sulejówka przyjętego uchwałą nr LVIII/333/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 

kwietnia 2010 r., Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki ewidencyjnej nr 

73 w obrębie 40 w Sulejówku, zwany dalej planem. 

2. Plan składa się z: 

1) części tekstowej stanowiącej treść uchwały; 

2) części graficznej, na którą składa się rysunek planu sporządzony w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 

do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do 

uchwały; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

3. Granicę planu oznaczono na załączniku graficznym i stanowi ją granica działki ewidencyjnej nr 73  

w obrębie 40  z niezbędnym poszerzeniem na plac manewrowy. 

§ 2. 1. Plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U.  z 2015r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, 

poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890. 
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3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich zagospodarowaniu w tym zakaz 

zabudowy; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

2. Z powodu braku okoliczności faktycznie uzasadniających dokonanie takich ustaleń, w planie nie ustala 

się nie ustala się pozostałych zagadnień określonych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, wyznaczające tereny przeznaczone dla 

różnych funkcji lub o ustalonym różnym sposobie zagospodarowania; 

2) obszarze planistycznym - należy przez to rozumieć obszar wydzielony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym; 

3) przepisach szczególnych lub odrębnych - należy przez to rozumieć inne przepisy poza ustawą o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

2. W odniesieniu do innych pojęć użytych w planie, a nie ujętych w niniejszym paragrafie, należy stosować 

definicje zgodne z obowiązującymi przepisami, aktami prawnymi lub przyjmować ich znaczenie opisane w 

słowniku języka polskiego. 

§ 4. 1. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi jego ustaleniami: 

1) granica planu; 

2) linia rozgraniczająca obszary planistyczne; 

3) przeznaczenie obszaru planistycznego – określone za pomocą symbolu literowego. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny. 

§ 5. 1. Ustala się przeznaczenie obszarów planistycznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i 

oznaczonych symbolem literowym, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) teren lasów - ZL; 

2) teren drogi wewnętrznej – KDW. 

§ 6. Dla obszaru planistycznego KDW ustala się: 

1) przeznaczenie: droga wewnętrzna; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem, nie mniej niż 7 m. 

§ 7. Dla obszaru planistycznego ZL ustala się: 

1) przeznaczenie: lasy; 

2) dopuszczenie lokalizacji dróg leśnych, szlaków pieszych i rowerowych w ramach urządzeń turystycznych; 

3) zakaz zabudowy. 

§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala się, że w strefie 

pośredniej ujęcia wody podziemnej położonego przy ul. Wodociągowej, obowiązują przepisy rozporządzenia 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 

dla ujęcia wody podziemnej w miejscowości Sulejówek. 

§ 9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeniach w ich 

zagospodarowaniu w tym zakaz zabudowy ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu komunikacji i infrastruktury 

technicznej, jeżeli ich lokalizacja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 
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§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

1) przeznacza się na cele budowy, przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej pas drogowy drogi KDW; 

2) dopuszcza się wykonanie uzbrojenia w sieci: 

a) wodociągową, 

b) kanalizacji sanitarnej, 

c) energetyczną – średniego i niskiego napięcia napowietrzną i kablową, 

d) gazową średniego i niskiego ciśnienia dla potrzeb bytowo – socjalnych oraz celów grzewczych, 

e) kanalizacji deszczowej, 

f) telekomunikacyjną. 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się nakaz podczyszczania wód opadowych 

i roztopowych przed odprowadzeniem ich do gruntu zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach 

odrębnych. 

§ 11. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania użytkowania terenów 

zakazuje się wprowadzania innego przeznaczenia niż wymienione w ustaleniach szczegółowych, także  w 

postaci tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek: 

Daniel Dąbrowski 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/191/2016 

Rady Miasta Sulejówek 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/191/2016 

Rady Miasta Sulejówek 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
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