
 

 

UCHWAŁA Nr XXII/216/12 

RADY GMINY STARE BABICE 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

południowej części wsi Klaudyn.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 7 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami
1)

) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647) w wykonaniu Uchwały  

Nr XII/89/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn, po stwierdzeniu, że  

nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare 

Babice” Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu  

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn, zwa-

ny dalej „planem”.  

§ 2. Plan obejmuje obszar, którego granice są zgodne z załącznikiem graficznym do Uchwały Nr XII/89/11 

Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. Obszar obejmuje teren usytuowany w południowej części 

wsi Klaudyn, położony na południe od ulicy Lutosławskiego, zaś jego granice zamykają się w następujący 

sposób:  

od skrzyżowania osi ul. Lutosławskiego z osią ul. Sikorskiego (litera A) w kierunku południowym po osi  

ul Sikorskiego do punktu położonego 5 m na południe od przecięcia się z umownym przedłużeniem południo-

wej granicy działki nr ew. 834/18 (litera B), biegnie następnie na północny zachód równolegle do południowej 

granicy działki nr ew. 834/18 na odcinku długości 13m do punktu oznaczonego literą B-1, z niego odgina się na 

zachód i biegnie do punktu przecięcia się wschodniej granicy działki nr ew. 825/6 z ropociągiem PERN (litera 

C), oraz dalej na zachód do południowo-wschodniego narożnika działki nr ew. 1101 (litera D) i ponownie gra-

nica biegnie na zachód do południowo-zachodniego narożnika działki nr ew.869 (litera E), następnie skręca na 

północ i przez punkt przegięcia F dochodzi do punktu położonego na zachodniej granicy działki nr ew. 720  

w odległości 6 m od północno-zachodniego narożnika działki nr ew. 721/1 (litera G) skręca na wschód, docho-

dzi do środka pasa drogowego ulicy Lutosławskiego - działka nr ew.720 (litera H), biegnie na wschód osią 

ulicy Lutosławskiego do punktu wyjścia (litera A).  

Granice obszaru objętego planem, zaznaczone są na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1 000, który jest 

integralną częścią planu i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 3. Wykaz uwag zgłoszonych do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego, wraz z rozstrzygnięciem Rady Gminy o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu tych uwag w planie, stano-

wi Załącznik Nr 2 do Uchwały.  
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§ 4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami dotyczącymi 

finansów publicznych stanowi Załącznik Nr 3.  

Rozdział 2 

Ustalenia podstawowe planu  

§ 5.1. Ustala się, że podstawowym przeznaczeniem obszaru objętego planem, są tereny pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną.  

2. Celem planu jest stworzenie podstaw formalno-prawnych dla podejmowania decyzji prowadzących do 

zagospodarowania obszaru objętego planem, zgodnie z przeznaczeniem określonym w pkt 1, w sposób zapew-

niający ochronę środowiska, utrzymanie równowagi przyrodniczej oraz racjonalną gospodarkę zasobami śro-

dowiska przyrodniczego i kulturowego.  

§ 6. Pojęcia i definicje użyte w tekście uchwały.  

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

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały;  

2) obszarze obowiązywania planu - należy przez to rozumieć obszar znajdujący się w granicach planu 

określonych na rysunku;  

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Stare Babice, dotyczącą zagospoda-

rowania terenów południowej części wsi Klaudyn, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;  

4) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 

ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych  

(§ 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego);  

5) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały;  

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać 

na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;  

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, 

które uzupełniają przeznaczenie podstawowe;  

8) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego lub pod-

stawowego i dopuszczalnego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;  

9) wskaźniku maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek 

sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych mierzonych w obrysie zewnętrznym 

wszystkich budynków zlokalizowanych na działce do powierzchni tej działki;  

10) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną  

w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką 

nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m
2
, oraz wodę powierzchniową na tym terenie; dopuszcza się 

pokrycie części terenu biologicznie czynnego (w granicach do 15% powierzchni) ażurowymi płytami  

z tworzywa sztucznego, betonu, drewna itp. z obsianiem trawą lub inną zielenią niską części wypełnio-

nej glebą, służących do zabawy, uprawiania sportów, jako podjazdy lub przejścia;  

11) działce - należy przez to rozumieć nieruchomość lub taką jej część, która w wyniku ustaleń planu  

została przeznaczona pod zabudowę;  

12) funkcji uciążliwej - należy przez to rozumieć wszelką działalność i przedsięwzięcia wymienione w od-

rębnych przepisach i zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowi-

sko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

2. Ponadto w tekście Uchwały zastosowano pojęcia i definicje określone w obowiązujących ustawach i przepi-

sach wykonawczych do tych ustaw.  
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§ 7. Zakres obowiązywania ustaleń graficznych.  

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście Uchwały do obszaru objętego planem.  

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granice obszaru objętego planem;  

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) literowe i cyfrowe oznaczenia terenu;  

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny:  

1) strefa oddziaływania elektromagnetycznego linii energetycznej WN 110kV;  

2) przebieg ropociągu naftowego Ø250 ze strefą bezpieczeństwa.  

4. Ponadto charakter informacyjny mają symbole i oznaczenia geodezyjne zawarte na mapie sytuacyjno -  

wysokościowej, na której wykonany został rysunek planu.  

Rozdział 3 

Ustalenia ogólne planu  

§ 8.1. Plan porządkuje zabudowę poprzez:  

1) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; linie zabudowy nie odnoszą 

się do obiektów już istniejących;  

2) stosowanie w ciągach i zespołach zabudowy, na terenach o tym samym przeznaczeniu, budynków o po-

dobnej wielkość, kształcie dachu i kolorystyce;  

3) ustalenie kolorystyki budynków:  

a) dla materiałów naturalnych (cegła, dachówka, okładzina kamienna, drewno, metal) ich właściwy kolor,  

b) dla elewacji kolory pastelowe,  

c) dla dachów kolory: ceglasty, brąz, grafitowy, ciemnozielony – zakazuje się stosowania kolorów  

jaskrawych;  

4) ograniczenie gabarytów i wysokości budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych i ewentualnie podda-

sze użytkowe, biorąc pod uwagę kontekst otoczenia i sąsiadującą zabudowę, w taki sposób, aby tworzyły 

uporządkowaną i świadomą kompozycję urbanistyczną;  

5) zakaz realizacji kondygnacji podziemnej budynków (podpiwniczenia);  

6) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjami podstawowymi obszaru jeśli ich funkcja 

zaliczona jest do uciążliwych lub ich oddziaływanie na środowisko przekracza wartości dopuszczalne 

określone w ustawie prawo ochrony środowiska lub zagrażają one ładowi przestrzennemu obszaru opra-

cowania;  

7) adaptację istniejącej zabudowy, o ile nie powoduje ona uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej na są-

siednich działkach; budynki wytwarzające uciążliwość winny być eliminowane poprzez przeniesienie 

uciążliwej funkcji w inne miejsce lub zastosowanie technologii eliminującej uciążliwość;  

8) lokalizowanie funkcji garażowej i gospodarczej w bryle budynku mieszkalnego;  

9) dopuszcza się sytuowanie garaży i bud. gospodarczych poza bryłą budynku mieszkalnego w przypadku 

grupowania ich przy granicach działek sąsiadujących;  

10) dopuszcza się wyznaczenie dróg wewnętrznych, oraz powstanie budowli i urządzeń punktowych, siecio-

wych obsługi inżynieryjnej nie zaznaczonych na rysunku planu a niezbędnych dla funkcjonowania tere-

nów określonych w planie;  

11) wyklucza się możliwość zabudowy działki, która nie spełnia warunków określonych przepisami Prawa 

Budowlanego;  

12) wyznacza się wskaźnik maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy dla poszczególnych terenów.  
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2. Ustalenia dotyczące dominant, reklam:  

1) zakaz lokalizacji masztów elektrowni wiatrowych;  

2) zakaz umieszczania wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam;  

3) w liniach rozgraniczających dróg dopuszczenie lokowania, za zgodą zarządcy, nośników reklamowych lecz 

nie w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytywanie;  

4) dopuszczenie realizacji i sytuowania znaków informacyjno-plastycznych i szyldów reklamowych na ogro-

dzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod warunkiem, że powierzchnia reklamy lub znaku nie 

przekroczy 1 m2 lub 5% powierzchni elewacji w przypadku mocowania jej na budynku;  

5) zakaz umieszczania znaków informacyjno – plastycznych i reklam na budowlach i urządzeniach infrastruk-

tury technicznej (latarniach, słupach linii elektroenergetycznych, transformatorach), na drzewach i w zasię-

gu ich koron;  

6) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych 

użytkowych elementach wyposażenia miejsc publicznych (wiaty przystankowe) nie może utrudniać korzy-

stania z nich lub zakłócać ich użytkowania;  

3. Ustalenia dotyczące ogrodzeń:  

1) nakazuje się lokalizowanie ogrodzeń działek budowlanych w liniach rozgraniczających dróg, dopuszcza się 

możliwość miejscowego wycofania ogrodzenia w głąb terenu;  

2) nakazuje się wycofanie bram w ogrodzeniach wzdłuż dróg o szerokości 5,0m na odległość min. 2,5m od 

linii rozgraniczającej ulicy;  

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych o długości ele-

mentu przekraczającej 120cm, sytuowanych od strony placów i dróg publicznych, a także od strony gruntów 

KPN i korytarza ekologicznego (południowa granica opracowania). Ogrodzenia winny być ażurowe, bez 

podmurówek, z zastosowaniem fundamentów punktowych lub z podmurówką nie wystającą ponad po-

wierzchnię terenu albo z przerwami w podmurówce szerokości min. 15,0cm w każdym przęśle, jako przej-

ścia dla drobnych przedstawicieli fauny, w szczególności płazów, gadów i drobnych ssaków;  

4) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki, nie dotyczy to bram i furtek cofnię-

tych w głąb działki co najmniej o długość najdłuższego skrzydła bramy;  

5) ogrodzenia frontowe działek o maksymalnej wysokości 1,80m;  

6) dopuszcza się umieszczanie w ogrodzeniach szafek gazowych i elektrycznych z zapewnionym dostępem od 

strony ulicy po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą sieci (odpowiednio gazowej i energetycznej);  

7) nakazuje się zachowanie pól widoczności przy narożnikach ulic zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 9. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego.  

1. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko za wyjąt-

kiem realizacji niezbędnych urządzeń komunikacyjnych, infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu 

publicznego – zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2. Zakazuje się działań, które mogłyby przyczynić się do trwałego obniżenia poziomu zwierciadła wód grun-

towych lub naruszyć istniejący układ hydrograficzny.  

3. Minimalna odległość ogrodzeń od górnej krawędzi skarpy rowu melioracyjnego nie może być mniejsza 

niż 1,5m.  

4. Plan dopuszcza po uprzednim uzyskaniu na to zgód i pozwoleń wynikających z przepisów odrębnych: 

zmianę lokalizacji rowów czyli ich trasy, zamianę rowów na rurociągi oraz budowę przepustów. Teren  

z którego przeniesiono w inne miejsce rów, zyskuje w rozumieniu planu przeznaczenie MN2. Minimalna 

odległość linii zabudowy od górnej krawędzi skarpy rowu nie może być mniejsza niż 3,0m.  

5. Zakazuje się działań, które mogłyby przyczynić się do zmiany ukształtowania, powierzchni lub głębokości 

istniejących naturalnych stawów lub oczek wodnych.  
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6. W strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazuje się lokalizowania obiektów budow-

lanych w pasie szerokości 20 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem 

urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej.  

7. Na terenie wydmowym zakazuje się wykonywania prac ziemnych powodujących zmianę ukształtowania 

terenu.  

8. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczaniem nakazuje się spełnienie warunków wynikających 

z przepisów prawa w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza.  

9. W zakresie ochrony zasobów wodnych i powierzchni ziemi:  

1) zakazuje się wprowadzenia nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntów 

oraz tworzenia otwartych kanałów ściekowych;   

2) nakazuje się zachowanie istniejących sieci rowów melioracyjnych i utrzymanie ich otoczenia zgodnie 

ze szczegółowymi ustaleniami zawartymi w § 19;  

3) nakazuje się stosowanie zasad organizacji, gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych zgodnie  

z zasadami i regulacjami obowiązującymi w gminie.  

10. W zakresie wartości krajobrazowych nakazuje się ochronę lokalnych wartości krajobrazu oraz zieleni  

poprzez:  

1) obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym również odpowiedzialność właści-

cieli działek za sprawowanie opieki nad elementami przyrody znajdującymi się na terenie działek,  

poprzez zachowanie istniejącej zieleni wysokiej: pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych i przy-

drożnych;  

2) zachowanie i utrzymanie naturalnego ukształtowania terenu. W związku z wysokim poziomem wód 

gruntowych i zakazem obniżania ich poziomu, dopuszcza się podniesienie poziomu terenu 50cm meto-

dą nadsypań ponad rzędne istniejące udokumentowane na rysunku planu wokół budynku, nie dalej jed-

nak niż 5m wokół obrysu budynku. W pasie szerokości 2m wokół projektowanych budynków dopusz-

cza się nadsypania do 80cm w stosunku do rzędnych jak wyżej. Dopuszcza się także nadsypania ziemią 

uprawną, piaskiem lub gliną, dowolnych obszarów planu, jeżeli będą przeprowadzone w sposób zorga-

nizowany, będą wykonywane na podstawie zgód i pozwoleń uzyskanych na podstawie przepisów  

odrębnych. Obszar nadsypań musi być ze wszystkich stron ograniczony istniejącymi lub projektowa-

nymi rowami w celu zapobieżenia podtapianiu terenów sąsiednich.  

3) zachowanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki lub zamierzenia 

inwestycyjnego na poziomie 70% chyba, że ustalenia szczegółowe mówią inaczej.  

§ 10. Kształtowanie przestrzeni publicznej. Stwierdza się, że w obrębie planu nie występują tereny prze-

strzeni publicznej.  

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.  

1. Każda działka powinna posiadać dostęp do drogi, możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicz-

nej.  

2. Szerokość frontu działek powinna wynosić minimum 20,0m, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią ina-

czej.  

3. Kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego zbliżony do kąta prostego (nie mniej niż 60º).  

4. Minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budowlanej na tym terenie nie może być mniejsza niż usta-

lona dla terenów o różnym przeznaczeniu w przepisach szczegółowych planu. Dopuszcza się odstępstwo od 

tej zasady do -10% odnośnie maksimum 2 działek na terenie scalanym i dzielonym, stanowiącym własność 

jednego właściciela.  

5. Ustala się możliwość wydzielenia działek o powierzchni mniejszej niż określona w punkcie 4, dla dotych-

czasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych posiadających działki gruntu o powierzchni mniej-

szej niż suma ustalonej minimalnej powierzchni działki i odpowiadającej jej proporcjonalnej powierzchni 

pod nowe drogi lub poszerzenie dróg istniejących.  
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6. Ustala się dla tak wydzielonych działek o powierzchni większej niż 600m
2 

zabudowę w układzie wolnosto-

jącym lub bliźniaczym (jeden segment domu bliźniaczego na jednej działce).Dla działek o powierzchni od 

400m
2 

do 600m
2 

ustala się zabudowę w układzie bliźniaczym (jeden segment domu bliźniaczego na jednej 

działce).  

7. Dopuszcza się wydzielenie dodatkowych działek na cele infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne, 

jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowego wykorzystania terenu.  

§ 12.1. Dla strefy zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej w planie symbolem MN ustala się podstawowe 

przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

2. Na terenach strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację:  

1) usług i rzemiosła w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane – art. 3 pkt 2a;  

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

3) dróg wewnętrznych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru;  

4) warunkiem jest nie większy niż 30% udział inwestycji dopuszczalnych.  

3. Na terenach strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyklucza się:  

1) lokalizację budynków przeznaczonych na funkcje uciążliwe;  

2) budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne;  

3) lokalizacje masztów elektrowni wiatrowych.  

§ 13. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej:  

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa może podlegać wymianie, rozbudowie, nadbudowie i prze-

budowie wyłącznie według zasad ustalonych w planie;  

2) ustala się typ zabudowy jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących. Dopuszcza się zabudowę 

bliźniaczą pod warunkiem lokalizowania na jednej działce tylko jednego segmentu (tzw. połówki) budyn-

ku bliźniaczego;  

3) powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 70%, liczone w poziomie terenu, 

chyba że ustalenia szczegółowe określają inaczej;  

4) nieprzekraczalna ilość kondygnacji:  

a) do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;  

5) nieprzekraczalna wysokość kalenicy dachu do 12,0m od poziomu gruntu przy wejściu do budynku; dopusz-

cza się stosowanie dachów płaskich z ustaleniem nieprzekraczalnej wysokości szczytu dachu lub attyki 

7,5m od poziomu gruntu przy wejściu do budynku;  

6) ustala się dachy o spadku 20°-60°;  

7) wielkość nowotworzonej działki dla jednego budynku mieszkalnego powinna wynosić min. 1000m
2 

na 

każde istniejące lub projektowane mieszkanie na terenach oznaczonych symbolem MN 2 oraz minimum 

3000m
2 
na terenach oznaczonych symbolem MN 4. Na terenach oznaczonych symbolem MN 2 dopuszcza 

się odstępstwo od tej zasady do – 10% odnośnie maksimum 2 działek na terenie dzielonym lub odnośnie 

działek, których kształt odbiega znacznie od obrysu prostokąta, a dla terenów oznaczonych symbolem 

MN4 dopuszcza się odstępstwo do –5% odnośnie maksimum 1 działki na terenie dzielonym. Przepisów 

tego ustępu nie stosuje się, jeżeli rysunek planu ustalił inne zasady podziału w odniesieniu do konkretnych 

działek.  

8) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 5m od linii rozgraniczających ulic, chyba że ustalenia na ry-

sunku planu określają inaczej;  

9) usytuowanie następujących budynków lub ich elementów uznaje się za wynikające z ustaleń planu:  

a) nadbudowę lub przebudowę istniejącego budynku usytuowanego przy granicy działki, której celem jest 

wymiana dachów lub stropodachów na dachy o spadku 20°-60°,  
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b) dobudowę do istniejącego na działce sąsiedniej budynku, usytuowanego w granicy działki - budynku  

o tej samej funkcji i gabarytach;  

c) budowę jednego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego bliźniaczego, jeżeli ze względu na 

wymiary działki niemożliwe jest zbudowanie go jako wolnostojącego;  

10) ustala się kolorystykę budynków:  

a) dla materiałów naturalnych (cegła, dachówka, okładzina kamienna, drewno, metal) ich właściwy kolor,  

b) dla elewacji kolory pastelowe,  

c) dla dachów kolory: ceglasty, brąz, grafitowy, ciemnozielony – zakazuje się stosowania kolorów  

jaskrawych;  

11) ustalenia dotyczące ochrony stanowiska archeologicznego wg § 18;  

12) ustalenia dotyczące dominant jak § 8 pkt 2;  

13) ustalenia dotyczące ogrodzeń jak § 8 pkt 3.  

§ 14. Prawną ochroną na terenie wschodniej części gminy objęte są:  

1) strefa ochronna (otulina) Kampinoskiego Parku Narodowego, obejmująca cały obszar opracowania;  

2) Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmujący cały obszar opracowania.  

§ 15. Na obszarze otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego przyjmuje się ustalenia aktualnie obowiązują-

cego zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych Kampinoskiego Parku Narodowego.  

§ 16. Na obszarze chronionego krajobrazu obowiązują ustalenia Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazo-

wieckiego z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. 

Maz. Nr 42 z 14.02.2007 poz. 870.  

§ 17. Plan określa strefy uciążliwości sieci przebiegających przez teren.  

1. Zasięg uciążliwości od drogi KDZ/w – 20,0m od krawędzi jezdni.  

2. Zasięg uciążliwości od ropociągu naftowego Ø250 – 12,0m od osi w obie strony, obowiązuje zakaz wszel-

kiej zabudowy.  

3. Zasięg uciążliwości linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV – po 19,0m od osi w obie strony. 

W zasięgu uciążliwości linii zakazuje się realizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Lokali-

zowanie innych obiektów, sadzenie drzew oraz wszelka działalność prowadząca do zmiany zagospodarowa-

nia terenów w tej strefie wymaga każdorazowo indywidualnego uzgodnienia z właścicielem sieci.  

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury  

§ 18. Plan ustala ochronę zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne Nr ew. AZP 56-65/12),  

w formie strefy ochrony konserwatorskiej, określonej na rysunku planu specjalnym symbolem i oznaczony 

numerem 56-65/12 zgodną z przepisami odrębnymi.  

Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe planu  

§ 19. Ustalenia dla terenów MN 2.  

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN 2 przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną. Minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budowlanej na tych terenach nie może być mniej-

sza niż 1000m
2
. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady do –10% odnośnie maksimum 2 działek na terenie 

parcelowanym lub odnośnie działek, których kształt odbiega znacznie od obrysu prostokąta. Przepisów tego 

ustępu nie stosuje się, jeżeli rysunek planu ustalił inne zasady podziału w odniesieniu do konkretnych  

działek.  

2. Na terenach obowiązuje zakaz zabudowy w strefie oddziaływania linii energetycznej WN 110kV oraz  

w strefie ropociągu naftowego Ø250. Dopuszcza się odstępstwo od tego obowiązku po uzyskaniu zgody 

właściciela linii energetycznej lub ropociągu dla budynków, w których nie będą przebywać ludzie na pobyt 

stały (wg określeń w przepisach odrębnych).  
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3. Utrzymuje się przebieg istniejących rowów melioracyjnych będących w ewidencji WZMiUW, a także ist-

niejących i nie będących w ewidencji. Nakazuje się zagospodarowanie pasów terenu szerokości 1,5m od 

górnej krawędzi skarpy rowu po obu jego stronach w sposób umożliwiający konserwację i pielęgnację tych 

rowów.  

4. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz dopuszczalnych zmian zabudowy istniejącej zgodnie z § 13.  

5. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 9.  

6. Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgodnie z § 8 pkt 2.  

7. Ustalenia dotyczące ogrodzeń zgodnie z § 8 pkt 3.  

8. Nakazuje się zachowanie minimum 70% powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. 

Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 0,50. Wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy 

0,05.  

§ 20. Ustalenia dla terenów MN 4.  

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN 4 przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną na obszarze zalesionej wydmy piaskowej. Minimalna powierzchnia nowotworzonej działki bu-

dowlanej na tych terenach nie może być mniejsza niż 3000m
2
. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady do 

–5% odnośnie maksimum 1 działki na terenie parcelowanym. Przepisów tego ustępu nie stosuje się, jeżeli 

rysunek planu ustalił inne zasady podziału w odniesieniu do konkretnych działek.  

2. Fundamenty pod budynki sytuowane na obszarze wydmy winny być realizowane z zabezpieczeniami 

przed procesem osuwiskowym wydmy oraz geomechanicznym przekształceniem terenu.  

3. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek zmian ukształtowania terenu wydmy, związanych również  

z sytuowaniem nowej zabudowy lub realizacją dróg wewnętrznych.  

4. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz dopuszczalnych zmian zabudowy istniejącej zgodnie z § 13.  

5. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 9.  

6. Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgodnie z § 8 pkt 2.  

7. Ustalenia dotyczące ogrodzeń zgodnie z § 8 pkt 3.  

8. Na terenie położonym przy drodze KDL/g 2 adaptuje się istniejącą zabudowę. Na niezabudowanej działce 

Nr ew. 778/2 dopuszcza się zabudowę od strony drogi KDL/g 1.  

9. Nakazuje się obsadzenie roślinnością zapobiegającą erozji wydmy niezadrzewionych fragmentów terenu.  

10. Nakazuje się zachowanie minimum 85% powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czyn-

nej. Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 0,25. Wskaźnik minimalnej intensywności zabudo-

wy 0,05.  

§ 21. Ustalenia dla terenu MN 2/Z.  

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN 2/Z przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną na obszarach o ograniczonych możliwościach wyboru miejsca zabudowy.  

2. Na terenie obowiązuje zakaz zabudowy w strefie oddziaływania linii energetycznej WN 110kV oraz w stre-

fie bezpieczeństwa ropociągu naftowego Ø250. Dopuszcza się odstępstwo od tego zakazu po uzyskaniu 

zgody właściciela linii energetycznej dla budynków, w których nie będą stale przebywać ludzie.  

3. W przypadku dokonywania podziałów na nowe działki na tym terenie należy określić powierzchnię pod 

zabudowę mieszkaniową uwzględniając ograniczenia wynikające z uciążliwości linii WN 110kV i strefy 

bezpieczeństwa ropociągu, wymaganej odległości zabudowy od zbiornika wodnego oraz warunki technicz-

ne, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Minimalna powierzchnia nowo tworzonej 

działki 1000m
2
.  

4. Nakazuje się sytuowanie budynków w oparciu o dokumentację geotechniczną, która określi szczegółowo 

miejsce usytuowania budynku oraz warunki posadowienia ze względu na występowanie na tym terenie 

gruntów słabonośnych i nawodnionych.  

5. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz dopuszczalnych zmian zabudowy istniejącej zgodnie z § 13.  
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6. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 9.  

7. Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgodnie z § 8 pkt 2.  

8. Ustalenia dotyczące ogrodzeń zgodnie z § 8 pkt 3.  

9. Nakazuje się zachowanie minimum 70% powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. 

Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 0,50.Wskaźnik minimalnej intensywności zabudo-

wy 0,05.  

§ 22. Ustalenia dla terenów MN 2/U.  

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN 2/U przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną z dopuszczeniem zabudowy przeznaczonej pod usługi i handel. Minimalna powierzchnia nowo-

tworzonej działki budowlanej na tym terenie nie może być mniejsza niż1000m
2
.  

2. Wyklucza się możliwość produkcji i składowania materiałów budowlanych. Wyklucza się również lokaliza-

cję obiektów przeznaczonych na działalność gospodarczą o funkcji uciążliwej dla otoczenia.  

3. Na terenach obowiązuje zakaz wszelkiej zabudowy w strefie oddziaływania linii energetycznej WN 110kV. 

Dopuszcza się odstępstwo od tego obowiązku po uzyskaniu zgody właściciela linii energetycznej dla bu-

dynków, w których nie będzie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

4. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz dopuszczalnych zmian zabudowy istniejącej zgodnie z § 13.  

5. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 9.  

6. Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgodnie z § 8 pkt 2.  

7. Ustalenia dotyczące ogrodzeń zgodnie z § 8 pkt 3.  

8. Nakazuje się zachowanie minimum 50% powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. 

Dla działki Nr ew. 814/1 dopuszcza się 40% powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik maksymalnej  

intensywności zabudowy 0,90 - w tym wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy i lokali przezna-

czonych pod usługi i handel 0,45. Wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy 0,05.  

§ 23. Ustalenia dla terenu MN 2/Us.  

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN 2/Us przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną z dopuszczeniem usług z zakresu sportu. Minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budow-

lanej na tym terenie nie może być mniejsza niż 1000m
2
.  

2. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 9.  

3. Zasady kształtowania nowej zabudowy zgodnie z § 13 pkt 4-7 i pkt 10.  

4. Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgodnie z § 8 pkt 2.  

5. Ustalenia dotyczące ogrodzeń zgodnie z § 8 p. 3.  

6. Nakazuje się zachowanie minimum 30% powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. 

Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 0,45. Wskaźnik minimalnej intensywności zabudo-

wy 0,05.  

§ 24. Ustalenia dla terenu MN 3/U.  

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN 3/U przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną z dopuszczeniem wolnostojących budynków i obiektów ekspozycyjnych, w których mogą być za-

warte powierzchnie pod działalność usługową.  

2. Wyklucza się możliwość produkcji materiałów budowlanych, a także handlu materiałami kubaturowymi na 

tym terenie. Wyklucza się również lokalizację obiektów przeznaczonych na działalność gospodarczą  

o funkcji uciążliwej dla otoczenia.  

3. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 9.  

4. Zasady kształtowania nowej zabudowy zgodnie z § 13 pkt 4-7 i pkt 10.  

5. Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgodnie z § 8 pkt 2.  
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6. Ustalenia dotyczące ogrodzeń zgodnie z § 8 pkt 3.  

7. Nakazuje się zachowanie minimum 50% powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czynnej. 

Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 0,65 - w tym wskaźnik maksymalnej intensywności zabu-

dowy i lokali przeznaczonych pod działalność usługową 0,45. Wskaźnik minimalnej intensywności  

za-budowy 0,05.  

§ 25. Ustalenia dla terenu U 1.  

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem U 1 przeznacza się pod gminne usługi publiczne (przedszko-

le, placówka wychowawcza, dom opieki, ochrona zdrowia, urządzenia sportowe, rekreacyjne i.t.p.).  

2. Zakaz podziału terenu.  

3. Obiekty realizowane na tym terenie (również mała architektura) winny być sytuowane w sposób ogranicza-

jący wycinkę drzew, a także zmianę ukształtowania terenu wydmy.  

4. Istniejąca na terenie zabudowa przeznaczona jest do całkowitej rozbiórki. Nowe obiekty na tym terenie zo-

staną usytuowane w miejsce rozebranych budynków po jednostce wojskowej. Nowa zabudowa nie może 

powodować zmian ukształtowania terenu.  

5. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe.  

6. Ustala się dachy o spadku 20°-60°, maksymalna wysokość kalenicy dachu do 12,5m od poziomu gruntu 

rodzimego przy wejściu do budynku. Dopuszcza się stosowanie dachów płaskich z ustaleniem nieprzekra-

czalnej wysokości szczytu dachu lub attyki 9,5m od poziomu gruntu rodzimego przy wejściu do budynku.  

7. Ustalenie kolorystyki budynków:  

1) dla materiałów naturalnych (cegła, dachówka, okładzina kamienna, drewno, metal) ich właściwy kolor,  

2) dla elewacji kolory pastelowe,  

3) dla dachów kolory: ceglasty, brąz, grafitowy, ciemnozielony – zakazuje się stosowania kolorów jaskra-

wych.  

8. Nakazuje się zachowanie minimum 50% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej. 

Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 0,70. Wskaźnik minimalnej intensywności zabudo-

wy 0,07.  

§ 26. Ustalenia dla terenu U 2.  

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem U 2 przeznacza się pod usługi i rzemiosło.  

2. Wyklucza się możliwość sytuowania na tym terenie obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi według 

ustaleń określonych w przepisach. Teren częściowo położony jest w strefie oddziaływania linii WN 

110kV.  

3. Wyklucza się możliwość produkcji materiałów budowlanych. Wyklucza się również lokalizację obiektów 

przeznaczonych na działalność gospodarczą o funkcji uciążliwej dla otoczenia.  

4. Nakazuje się uzgadnianie projektów budowlanych z właścicielem linii energetycznej.  

5. Dopuszcza się zabudowę w formie budynków wolnostojących lub zespolonych przy granicach działek.  

6. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe.  

7. Ustala się dachy symetryczne o spadku 20°-30°, maksymalna wysokość kalenicy dachu do 11,0m od po-

ziomu gruntu rodzimego przy wejściu do budynku. Dopuszcza się stosowanie dachów płaskich z ustale-

niem nieprzekraczalnej wysokości szczytu dachu lub attyki 7,5m od poziomu gruntu rodzimego przy wej-

ściu do budynku.  

8. Wielkość nowotworzonej działki winna wynosić minimum 1000m
2
.  

9. Ustalenie kolorystyki budynków:  

1) dla materiałów naturalnych (cegła, dachówka, okładzina kamienna, drewno, metal) ich właściwy kolor,  

2) dla elewacji kolory pastelowe,  
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3) dla dachów kolory: ceglasty, brąz, grafitowy, ciemnozielony – zakazuje się stosowania kolorów  

jaskrawych.  

10. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 9.  

11. Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgodnie z § 8 pkt 2.  

12. Ustalenia dotyczące ogrodzeń zgodnie z § 8 pkt 3.  

13. Nakazuje się zachowanie minimum 50% powierzchni każdej działki jako powierzchni biologicznie czyn-

nej w jej poziomie. Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 0,50. Wskaźnik minimalnej inten-

sywności zabudowy 0,05.  

§ 27. Ustalenia dla terenu U 3.  

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem U 3 przeznacza się pod usługi z zakresu ochrony zdrowia.  

2. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne.  

3. Ustala się maksymalną wysokość budynku do 13,0 m od poziomu gruntu rodzimego przy wejściu do bu-

dynku.  

4. Działka bez prawa dalszego podziału.  

5. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 9.  

6. Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgodnie z § 8 pkt 2.  

7. Ustalenia dotyczące ogrodzeń zgodnie z § 8 pkt 3.  

8. Ustalenie kolorystyki budynków:  

1) dla materiałów naturalnych (cegła, dachówka, okładzina kamienna, drewno, metal) ich właściwy kolor,  

2) dla elewacji kolory pastelowe,  

3) dla dachów kolory: ceglasty, brąz, grafitowy, ciemnozielony – zakazuje się stosowania kolorów jaskra-

wych.  

9. Nakazuje się zachowanie minimum 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej w jej 

poziomie. Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 1.4. Wskaźnik minimalnej intensywności  

zabudowy 0,5.  

§ 28. Ustalenia dla terenu U 4.  

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem U 4 przeznacza się pod usługi z zakresu hotelarstwa.  

2. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne.  

3. Ustala się maksymalną wysokość budynku do 13,0m od poziomu gruntu rodzimego przy wejściu do budyn-

ku.  

4. Działka bez prawa dalszego podziału pod rygorem utraty statusu działki budowlanej.  

5. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z § 9.  

6. Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgodnie z § 8 pkt 2.  

7. Ustalenia dotyczące ogrodzeń zgodnie z § 8 pkt 3.  

8. Ustalenie kolorystyki budynków:  

1) dla materiałów naturalnych (cegła, dachówka, okładzina kamienna, drewno, metal) ich właściwy kolor,  

2) dla elewacji kolory pastelowe,  

3) dla dachów kolory: ceglasty, brąz, grafitowy, ciemnozielony – zakazuje się stosowania kolorów jaskra-

wych.  

9. Nakazuje się zachowanie minimum 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej w jej 

poziomie. Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy 0,70. Wskaźnik minimalnej intensywności  

zabudowy 0,30.  
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§ 29. Ustalenia dla terenów R.  

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R przeznacza się pod uprawy rolne.  

2. Na terenach obowiązuje zakaz zmiany sposobu dotychczasowego użytkowania.  

§ 30. Ustalenia dla terenu ZL.  

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL przeznacza się pod zieleń leśną bez prawa zabudowy  

i zmiany sposobu użytkowania terenu.  

2. Tereny te podlegają ochronie prawnej jako ewidencyjne grunty leśne będące ważnym elementem struktury 

przyrodniczej gminy.  

3. Teren oznaczony symbolem ZL na obszarze dawnej jednostki wojskowej (na wydmie) stanowi częściowo 

ewidencyjny grunt leśny, częściowo przeznaczony jest pod zalesienia.  

Rozdział 6 

Zasady uzbrojenia inżynieryjnego terenu  

§ 31. Ustalenia w zakresie kanalizacji sanitarnej i wód opadowych.  

1. W zakresie kanalizacji sanitarnej plan ustala odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w Starych 

Babicach poprzez realizowaną sieć kanalizacyjną w systemie grawitacyjnym z pompowniami sieciowymi na 

trasie. Zakazuje się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na ścieki bytowe.  

2. Plan ustala odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na własny teren. Odbiornikami wód opado-

wych i roztopowych z terenu planu oraz ścieków opadowych i roztopowych po spełnieniu przepisów wyni-

kających z Prawa ochrony środowiska są rowy melioracyjne i przydrożne. Obowiązuje zakaz odprowadza-

nia wód deszczowych oraz z drenaży do kanalizacji sanitarnej.  

§ 32. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę. Plan ustala zaopatrzenie z wodociągu Stare Babice poprzez 

realizowaną sieć wodociągową w układzie pierścieniowo - rozgałęzieniowym.  

§ 33. Ustalenia w zakresie czynników grzewczych. Ustala się, że czynnikiem grzewczym na tym terenie bę-

dzie gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia elektryczna, odnawialne źródła energii lub inne źródła energii 

dopuszczone do stosowania na podstawie przepisów odrębnych.  

§ 34. Ustalenia w zakresie doprowadzenia energii elektrycznej.  

1) zasilanie w energię elektryczną ze stacji elektroenergetycznej 110/15kV „Babice” i rezerwowo ze stacji 

„Ożarów” za pomocą sieci średniego napięcia 15kV;  

2) adaptację i realizację stacji elektroenergetycznych 15/0,4kV oraz linii kablowych i napowietrznych 15kV 

zgodnie z opracowanym „Programem zaopatrzenia w energię elektryczną gminy Stare Babice”;  

3) doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich istniejących i projektowanych działek budowlanych na 

obszarze objętym planem;  

4) w linii ogrodzeń należy usytuować szafkę elektryczną z licznikiem otwieraną na zewnątrz od strony ulicy;  

5) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych na całym obszarze planu.  

§ 35. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz.  

1) zasilanie w gaz gazociągiem wysokiego ciśnienia Dn 500 relacji Rembelszczyzna -Wólczyńska-Mory  

poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe „Mory” i „Arkuszowa”;  

2) zaopatrzenie w gaz z gazociągów bazowych średniego ciśnienia Dn 350 Mory-Arkuszowa oraz z istniejącej 

sieci gazowej z możliwością jej przebudowy i rozbudowy z doprowadzeniem sieci do wszystkich działek 

budowlanych na obszarze planu;  

3) zabezpieczenie tras rurowych pod nową gazyfikację w liniach rozgraniczających dróg publicznych i niepu-

blicznych;  

4) podział terenu na działki powinien gwarantować wykonanie indywidualnego przyłącza gazowego do  

budynku;  
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5) linia ogrodzeń powinna przebiegać min. 0,5m od gazociągu;  

6) w linii ogrodzeń należy umiejscowić szafkę gazową otwieraną na zewnątrz od strony ulicy;  

7) gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic znalazłyby się pod jezdnią, należy przenieść w pas drogowy 

poza jezdnię. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych dróg należy zabezpieczyć istniejące gazociągi 

przed uszkodzeniem przez ciężki sprzęt budowlany i samochody.  

§ 36. Ustalenia w zakresie odbioru odpadów. Ustala się zorganizowany system selektywnej zbiórki odpa-

dów. Plan ustala postępowanie z odpadami powstającymi na terenie posesji w sposób określony w przepisach 

odrębnych.  

§ 37. Ustalenia szczególne dotyczące prowadzenia sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg. W przypad-

kach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

poza liniami rozgraniczającymi dróg, na działkach stanowiących własność osób prywatnych. Dla urządzeń 

liniowych uzbrojenia przebiegającego przez tereny działek, ustala się konieczność zapewnienia dostępu, w celu 

wykonania bieżących konserwacji i napraw.  

Rozdział 7 

Układ drogowo-uliczny  

§ 38. Ustalenia szczegółowe dotyczące dróg. Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego 

rezerwuje się pasy terenu wyznaczone na rysunku planu w skali 1:1000 liniami rozgraniczającymi dla poszcze-

gólnych funkcji dróg (ulic):  

1) droga zbiorcza wojewódzka KDZ/w – istniejąca ulica Władysława Sikorskiego – szerokość w liniach roz-

graniczających 22,0m;  

a) parametry techniczne:  

- szerokość pasów ulicznych w liniach rozgraniczających – wg stanu istniejącego;  

- jezdnia jednoprzestrzenna;  

- szerokość jezdni – nie mniej niż 7,0m o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku;  

b) warunki zagospodarowania:  

- dopuszczalne sytuowanie chodników bezpośrednio przy jezdniach;  

- minimalna szerokość chodnika 2,0m;  

- lokalizacja ciągów infrastruktury technicznej w pasie drogowym;  

- realizacja oświetlenia ulicznego;  

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych:  

- bezpośrednia w zakresie wskazanej na rysunku planu drogi klasy lokalnej, kategorii gminnej ulica 

Lutosławskiego oznaczonej na planie symbolem KDL/g 1;  

- bezpośrednia dla wszystkich działek i terenów w oparciu o istniejące wjazdy i zjazdy;  

- bezpośrednia dla wszystkich działek i terenów w oparciu o nowe wjazdy i zjazdy w uzgodnieniu  

i na warunkach określonych przez zarządcę drogi;  

d) ochrona wartości przyrodniczych – szczegółowe projektowanie winno uwzględniać istniejące zadrze-

wienia z ich maksymalną ochroną;  

2) teren dróg publicznych, klasy lokalnej, kategorii gminnej stanowiącej lokalny cel publiczny, oznaczony 

symbolem KDL/g;  

a) parametry techniczne – ul. KDL/g 1 – istniejąca ulica Lutosławskiego:  

- łączna szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających - 12,0 m;  

- jezdnia jednoprzestrzenna;  

- szerokość jezdni – 6,0 m o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku;  
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b) parametry techniczne – ul. KDL/g 2 – istniejąca ulica Prokofiewa:  

- łączna szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających - 10,0 m;  

- jezdnia jednoprzestrzenna;  

- szerokość jezdni – 5,0 m o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku;  

3) teren dróg publicznych, klasy dojazdowej, kategorii gminnej stanowiącej cel publiczny, oznaczony symbo-

lem KDD/g;  

a) parametry techniczne – ul. KDD/g 1 – istniejąca ulica Góreckiego:  

- łączna szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających - 12,0 m;  

- jezdnia jednoprzestrzenna;  

- szerokość jezdni – 6,0 m o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku;  

b) warunki zagospodarowania:  

- dopuszczalne sytuowanie chodników bezpośrednio przy jezdniach;  

- minimalna szerokość chodnika 1,5 m;  

- lokalizacja ciągów infrastruktury technicznej w pasie drogowym;  

- realizacja oświetlenia ulicznego;  

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych - bezpośrednia, dla wszystkich działek i terenów;  

d) ochrona wartości przyrodniczych – szczegółowe projektowanie winno uwzględniać istniejące zadrze-

wienia z ich maksymalną ochroną;  

4) teren ciągów pieszo - jezdnych, oznaczonych symbolami KPJ 1g i KPJ 2g:  

a) parametry techniczne:  

- łączna szerokość pasa ciągu pieszo - jezdnego – zgodnie z rysunkiem planu – 5,0 m;  

- nie przewiduje się krawężników wydzielających jezdnię;  

b) warunki zagospodarowania:  

- lokalizowanie ciągów infrastruktury technicznej w pasie ciągu pieszo-jezdnego;  

- realizacja nawierzchni jednoprzestrzennej;  

- obowiązek zachowania narożnych ścięć w celu lepszej widoczności;  

- ogólnodostępność ciągów;  

c) obsługa komunikacyjna terenów przyległych - bezpośrednia, dla wszystkich działek i terenów;  

5) tereny komunikacji wewnętrznej, w formie ciągów pieszo – jezdnych oraz dojazdów prywatnych (istnieją-

cych), oznaczonych symbolami KDW:  

a) parametry techniczne:  

- łączna szerokość pasa komunikacji wewnętrznej – zgodnie z rysunkiem planu (8,0m, 7,0m lub 6,0m);  

- droga jednoprzestrzenna o szerokości min. 5,0m bez wydzielania jezdni krawężnikami;  

- bramy i furtki należy lokalizować w odległości min. 4,0m od osi jezdni;  

- wzdłuż dróg rowy odwadniające szerokości w koronie rowu 3,0m;  

b) warunki zagospodarowania:  

- lokalizowanie ciągów infrastruktury technicznej w pasie komunikacji wewnętrznej;  

- realizacja nawierzchni jednoprzestrzennej, w tym także z naw. rozbieralnej;  

- obowiązek zachowania narożnych ścięć w celu lepszej widoczności;  
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6) W celu zapewnienia oraz poprawienia obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod zabudowę 

dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo - jezdnych lub innych dojazdów prywatnych, oznaczonych na 

planie literami KW lub nie określonych na rysunku planu, pod warunkiem, iż ich minimalna szerokość nie 

może być mniejsza niż 5,0m. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony takich dojazdów prywatnych 

oraz ustanowionych służebności wynosi 3 metry. Bramy i furtki należy lokalizować w odległości mini-

mum 2,5m od tych ciągów i dojazdów, jako cofnięte w głąb działki.  

7) W obrębie linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, ustala się:  

a) obowiązek zabezpieczenia pasów terenu dla urządzeń i przewodów podziemnych i nadziemnych infra-

struktury technicznej;  

b) dopuszcza się sytuowanie urządzeń drogowych i urządzeń związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu, 

a także urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych;  

c) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych nie związanych z funkcją komunikacyjną, odprowadza-

niem wód opadowych lub nie będących infrastrukturą techniczną;  

8) Na terenach układu komunikacyjnego wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego realizacji dopuszcza 

się dotychczasowy sposób użytkowania.  

9) Plan nie dopuszcza na terenach układu komunikacyjnego lokalizacji zabudowy tymczasowej.  

10) Nakazuje się realizację miejsc parkingowych w obr. własnych działek wg następujących ustaleń:  

a) dla handlu, gastronomii i usług 20 stanowisk na 1000m
2 

powierzchni handlowej, gastronomicznej lub 

usługowej, ale minimum 2 stanowiska na każde rozpoczęte 100m
2 

powierzchni. W bilansie nie wlicza 

się powierzchni komunikacji wewnętrznej, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych;  

b) dla terenów zabudowy jednorodzinnej – dwa stanowiska na każdej działce (w tym garaże);  

c) dla hoteli – 20 ÷ 50 stanowisk / 100 łóżek – zależnie od standardu;  

d) dla usług z zakresu ochrony zdrowia – 2 stanowiska / gabinet.  

Rozdział 8 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  

§ 39. Ustalenie dotyczące naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.  

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), dla terenów objętych planem ustala się dla naliczenia jedno-

razowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stawkę w wysokości:  

1) 10% - dla terenów oznaczonych symbolami planistycznymi: MN 2, MN 4, MN 2/Z, MN 2/U, MN3/U,  

MN 2/Us, U2, U3 i U4;  

2) 0% - dla terenów oznaczonych symbolami planistycznymi: U1, KDZ/w, KDL/g1, KDL/g 2, KDD/g 1, 

KPJ/g, i KDW;  

3) 0% - dla innych terenów przeznaczanych na cel publiczny;  

4) 0% - dla terenów oznaczonych symbolami planistycznymi: ZL, R1, R2 oraz zbiorników wodnych i rowów 

melioracyjnych.  

Rozdział 9 

Przepisy końcowe  

§ 40. Ustalenia dotyczące dotychczas obowiązujących planów zagospodarowania  

Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego połu-

dniowej części wsi Klaudyn zatwierdzonego Uchwałą nr XLIV/415/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia  

4 listopada 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 204 z dnia 9 grudnia 2010r. poz. 6231).  

§ 41. Ustalenia prawne dotyczące wprowadzenia uchwały  

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.  
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2. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, wywieszenia na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz ogłoszenia w lokalnej prasie o jej podjęciu.  

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420  

i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Henryk Kuncewicz 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXII/216/12 

Rady Gminy Stare Babice 

z dnia 29 listopada 2012r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI KLAUDYN 

 
Lp. Data wpływu 

uwagi. 

Nazwisko i imię,  

nazwa jednostki  

organizacyjnej  

i adres zgłaszającego 

uwagi. 

Treść uwagi. Oznaczenie 

nieruch. której 

dotyczy uwaga. 

Ustalenia projektu 

planu dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga. 

Rozstrzygnięcie wójta  

w sprawie rozpatrzenia uwagi, 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy  

zał. do uchwały Nr XXII/216/12  

dnia 29 listopada 2012r. 

uwaga  

uwzględniona 

uwaga  

nieuwzględniona 

uwaga  

uwzględniona 

uwaga  

nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KLAUDYN 

1. 11.07.2012  

08.08.2012 

[wyłączenie jawności w 

zakresie danych osobo-

wych na podstawie art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o 

dostępnie do informacji 

publicznej, jawność 

wyłączyła Mieczysława 

Majchrzak – Kierownik 

Biura Rady]  

Wnosi o przeznaczenie 

części działek z obszaru 

ZL na MN 4, przekwalifi-

kowanie terenów ZL na 

leśne z prawem zabudowy  

730/6  

730/13 

ZL  Uwaga nieuwzględniona.  

Marszałek Województwa Mazowiec-

kiego nie wyraził zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych na 

cele nieleśne decyzją Nr 98/09 z dnia 

22 października 2009r.  

 Uwaga 

nieuwzględniona  

2. 17.09.2012 [wyłączenie jawności w 

zakresie danych osobo-

wych na podstawie art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o 

dostępnie do informacji 

publicznej, jawność 

wyłączyła Mieczysława 

Majchrzak – Kierownik 

Biura Rady]  

Wnosi o zwężenie drogi 

KDW 17  

do 5,0 m  

815 KDW 17  

 

 Uwaga nieuwzględniona.  

Drogę zwężono z projektowanych 

8,0 m do 7,0 m jak na części 

istniejącego odcinka drogi.  

 Uwaga 

nieuwzględniona  

3. 27.08.2012 [wyłączenie jawności w 

zakresie danych osobo-

wych na podstawie art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o 

dostępnie do informacji 

publicznej, jawność 

wyłączyła Mieczysława 

Majchrzak – Kierownik 

Biura Rady]  

Wnoszą o określenie 

projektowanych dróg jako 

drogi gminne  

793/21  

793/22  

do  

802/5  

i 802/6 

KDW 12  

KDW 14  

KDW 15  

 

 Uwaga nieuwzględniona.  

Uwaga nieuwzględniona w części 

wniosku dotyczącej ustanowienia 

dróg KDW jako dróg gminnych. Nie 

występuje żaden publiczny – gminny 

interes, który przemawiałby za 

ustaleniem tych dróg jako gminnych, 

gdyż będą one służyć wyłącznie do 

obsługi komunikacyjnej określonej 

grupy działek pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

stanowiących własność prywatną.  

 Uwaga 

nieuwzględniona  

4 24.08.2012 [wyłączenie jawności w 

zakresie danych osobo-

wych na podstawie art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o 

dostępnie do informacji 

publicznej, jawność 

wyłączyła Mieczysława 

Majchrzak – Kierownik 

Biura Rady]  

Wnoszą o nadanie  

ul. Rodzinnej statusu drogi 

gminnej  

 

 

829/9 KDW 20  Uwaga nieuwzględniona.  

Nie ustala się tej drogi jako gminnej. 

Jest to droga nieprzelotowa, 

zapewniająca obsługę komunikacyj-

ną dla około 10 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. Ul. 

Rodzinna powstała jako droga 

prywatna czyli wewnętrzna. Poza 

właścicielami tej drogi, którzy 

zbudowali lub zbudują przy niej 

domy jednorodzinne nie służy ona 

innym mieszkańcom. Brak 

uzasadnienia, by droga została 

ustalona jako droga gminna.  

 Uwaga 

nieuwzględniona  

5 14.09.2012 [wyłączenie jawności w 

zakresie danych osobo-

wych na podstawie art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o 

dostępnie do informacji 

publicznej, jawność 

wyłączyła Mieczysława 

Majchrzak – Kierownik 

Biura Rady]  

Wnosi o nadanie  

ul. Rodzinnej statusu drogi 

gminnej  

 

 

829/9 KDW 20  Uwaga nieuwzględniona.  

Nie ustala się tej drogi jako gminnej. 

Jest to droga nieprzelotowa, 

zapewniająca obsługę komunikacyj-

ną dla około 10 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. Ul. 

Rodzinna powstała jako droga 

prywatna czyli wewnętrzna. Poza 

właścicielami tej drogi, którzy 

zbudowali lub zbudują przy niej 

domy jednorodzinne nie służy ona 

innym mieszkańcom. Brak 

uzasadnienia, by droga została 

ustalona jako droga gminna.  

 Uwaga 

nieuwzględniona  

6 15.09.2012 [wyłączenie jawności w 

zakresie danych osobo-

wych na podstawie art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o 

dostępnie do informacji 

publicznej, jawność 

wyłączyła Mieczysława 

Majchrzak – Kierownik 

Biura Rady]  

Wnosi o zmianę zapisów 

dotyczących szerokości 

frontu nowo tworzonych 

działek  

 

Określenie statusu terenu 

położonego poza 

granicami planu  

791 MN 2  Uwaga nieuwzględniona.  

Na całym obszarze opracowania nie 

występują działki, których głębokość 

po dokonaniu podziału przekroczy  

50 m, w związku z czym szerokość 

wydzielanych działek przy określonej 

minimalnej powierzchni będzie 

wynosiła ponad 20 m.  

Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami plan nie określa 

przeznaczenia i statusu terenów 

położonych poza jego granicami.  

 Uwaga 

nieuwzględniona  
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Stanowisko Rady Gminy Stare Babice rozstrzygające o sposobie rozpatrzenia uwag  

zgłoszonych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

południowej części wsi Klaudyn 

 

1. Uwagę złożyła dn. 11.07.2012r. oraz 08.08.2012r. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na 

podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej, jawność wyłą-

czyła Mieczysława Majchrzak – Kierownik Biura Rady] (dz. 730/6 i 730/13) dotyczy przeznaczenie części 

działek z obszaru ZL na MN 4, przekwalifikowanie terenów ZL na leśne z prawem zabudowy.  

1) Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – ZL.  

2) Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.  

3) Uzasadnienie: Marszałek Województwa Mazowieckiego nie wyraził zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne decyzją Nr 98/09 z dnia 22 października 2009r.  

2. Uwagę złożyła dn. 17.09.2012r. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Mieczysła-

wa Majchrzak – Kierownik Biura Rady] (dz. 815) Wnosi o zwężenie drogi KDW 17 do 5,0 m.  

1) Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – KDW 17  

2) Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.  

3) Uzasadnienie: Drogę zwężono z projektowanych 8,0 m do 7,0 m jak na części istniejącego odcinka  

drogi.  

3. Uwagę złożyli dn. 27.08.2012r. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5  

ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Mieczysła-

wa Majchrzak – Kierownik Biura Rady] - dotyczy dz. 793/21 793/22 do 802/5 i 802/6, Wnoszą o określenie 

projektowanych dróg jako drogi gminne.  

1) Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – KDW 12 KDW 14 KDW 15  

2) Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.  

3) Uzasadnienie: Nie występuje żaden publiczny – gminny interes, który przemawiałby za ustaleniem tych 

dróg jako gminnych, gdyż będą one służyć wyłącznie do obsługi komunikacyjnej określonej grupy dzia-

łek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną stanowiących własność prywatną. 

4. Uwagę złożyli dn. 24.08.2012r. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5  

ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Mieczysła-

wa Majchrzak – Kierownik Biura Rady] (dz. 829/9) dotyczy nadania ul. Rodzinnej statusu drogi gminnej.  

1) Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – KDW 20  

2) Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.  

3) Uzasadnienie: Nie ustala się tej drogi jako gminnej. Jest to droga nieprzelotowa, zapewniająca obsługę 

komunikacyjną dla około 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ul. Rodzinna powstała jako 

droga prywatna czyli wewnętrzna. Poza właścicielami tej drogi, którzy zbudowali lub zbudują przy niej 

domy jednorodzinne nie służy ona innym mieszkańcom. Brak uzasadnienia, by droga została ustalona 

jako droga gminna.  

5. Uwagę złożył dn. 14.09.2012r. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5  

ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Mieczysła-

wa Majchrzak – Kierownik Biura Rady] (dz. 829/9) dotyczy nadania ul. Rodzinnej statusu drogi gminnej.  

1) Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – KDW 20  

2) Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.  

3) Uzasadnienie: Nie ustala się tej drogi jako gminnej. Jest to droga nieprzelotowa, zapewniająca obsługę 

komunikacyjną dla około 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ul. Rodzinna powstała jako 

droga prywatna czyli wewnętrzna. Poza właścicielami tej drogi, którzy zbudowali lub zbudują przy niej 

domy jednorodzinne nie służy ona innym mieszkańcom. Brak uzasadnienia, by droga została ustalona 

jako droga gminna.  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 9141



6. Uwagę złożyła dn. 15.09.2012r. [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Mieczysła-

wa Majchrzak – Kierownik Biura Rady] (dz. 791) dotyczy zmiany zapisów dotyczących szerokości frontu 

nowo tworzonych działek oraz określenia statusu terenu położonego poza granicami planu.  

1) Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – MN 2  

2) Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.  

3) Uzasadnienie: Na całym obszarze opracowania nie występują działki, których głębokość po dokonaniu 

podziału przekroczy 50m, w związku z czym szerokość wydzielanych działek przy określonej minimal-

nej powierzchni będzie wynosiła ponad 20m. Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan nie określa 

przeznaczenia i statusu terenów położonych poza jego granicami.  
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXII/216/12 

Rady Gminy Stare Babice 

z dnia 29 listopada 2012r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym Planie  

Zagospodarowania Przestrzennego południowej części wsi Klaudyn”  

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy  

oraz zasady ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

1. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy 

zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi  

Klaudyn.  

1) Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w § 31 do 38 miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy przyjmuje się zapisy zadań inwestycyj-

nych wieloletnich realizowanych przez Gminę Stare Babice a określonych m.in. w: Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym Gminy Stare Babice na lata 2009 – 2013 przyjętym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sta-

re Babice Nr XXII/206/08 z dnia 18.09.2008r.; Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Stare Babice; Wielo-

letnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy 

Stare Babice na lata 2005 – 2009 przyjętego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/181/2004 z dnia 

16 lipca 2004r. oraz zawartych w uchwałach budżetowych w tym m.in. w Uchwale Rady Gminy Stare 

Babice Nr XXXVI/340/09 z dnia 18 grudnia 2009r. oraz innych uchwałach Rady z tego zakresu.  

2) Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów  

i zasad przyjętych przy konstruowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego.  

3) Realizacja zadań w zakresie dróg publicznych:  

a) Przebudowa istniejących gminnych dróg publicznych (jezdni, chodników, poboczy, wjazdów na po-

sesje, elementów odwodnienia i oświetlenia): realizowana będzie zgodnie z zatwierdzonym Wielolet-

nim Planem Inwestycyjnym w zakresie dróg uchwalonym przez Radę Gminy Stare Babice.  

4) Realizacja zadań w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji:  

a) wodociąg: rozbudowa sieci wodociągowej w gminie nastąpi zgodnie z harmonogramem ustalonym  

w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, które uwzględniają zarówno tempo zmian w zagospo-

darowaniu przestrzennym jak również uwzględniają potrzeby w zakresie realizacji infrastruktury 

technicznej.  

b) kanalizacja: budowa sieci kanalizacyjnej w gminie nastąpi zgodnie z harmonogramem ustalonym  

w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, które uwzględniają zarówno tempo zmian w zagospo-

darowaniu przestrzennym jak również uwzględniają potrzeby w zakresie realizacji infrastruktury 

technicznej.  

c) budowa sieci i urządzeń elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych: budowa sieci i urządzeń 

elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych: w obszarze planu znajdują się następujące sieci: 

elektryczna, gazowa i telekomunikacyjna; rozbudowa sieci elektrycznej, gazowej i telekomunikacyj-

nej oraz budowa nowych stacji transformatorowych zgodnie z zapisami planu, odbywać się będzie na 

podstawie indywidualnych umów zawartych pomiędzy zainteresowanymi inwestorami oraz właści-

wymi przedsiębiorstwami (energetycznymi, gazowymi i telekomunikacyjnymi); do zadań własnych 

gminy zgodnie z dyspozycją art. 18 Prawa energetycznego, w zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną i paliwa gazowe, należy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oświe-

tlenia dróg.  

5) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in.: przepisami 

o finansach publicznych, ustawą prawo budowlane, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej  

i ochronie środowiska.  
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2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gmi-

ny zapisanych w ustaleniach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:  

1) Finansowanie kosztów ponoszonych przy realizacji zadań odbywać się będzie przy pełnym lub częścio-

wym udziale środków budżetowych i ewentualnie pozyskane fundusze zgodnie z przepisami szczegól-

nymi.  

2) Realizacja zadań w zakresie dróg publicznych:  

a) przebudowa istniejących gminnych dróg publicznych (jezdni, chodników, poboczy, wjazdów na po-

sesje, elementów odwodnienia i oświetlenia): środki finansowe na budowę dróg pochodzić będą z bu-

dżetu gminy; ponadto zakłada się możliwość współfinansowania ze środków funduszy Unii Europej-

skiej o które każdorazowo występuje gmina.  

3) Realizacja zadań w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji:  

a) wodociąg: środki finansowe na budowę wodociągów pochodzić będą z budżetu gminy i wspierane 

mają być środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska oraz funduszy Unii Europejskiej.  

b) kanalizacja: środki finansowe na budowę kanalizacji pochodzić będą z budżetu gminy i wspierane są 

przez środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska oraz funduszy Unii Europejskiej.  

c) budowa sieci i urządzeń elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych: zadania będą finansowane 

na podstawie art.7 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006r., 

Nr 89, poz.625, z późn. zm.)  
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Uzasadnienie 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego 

uprawnia Radę Gminy Stare Babice ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 

27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwana dalej ustawą. Uchwała w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ południowej części wsi Klaudyn ” 

jest zakończeniem procedury planistycznej sporządzania planu, podjętej na podstawie Uchwały Nr XII/89/11 

Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn. Na obszarze objętym planem do-

tychczas obowiązywały ustalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części 

wsi Klaudyn zatwierdzonego Uchwałą nr XLIV/415/10 Rady Gminy Stare Babice z dn. 4 listopada 2010r.  

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 204 z dn. 9 grudnia 2010r. poz. 6231) – czyli planu który w obiegu prawnym funkcjo-

nował zaledwie 2 lata.  

Przystąpienie do sporządzenia planu uzasadnione było potrzebą ochrony interesu publicznego w zakresie:  

1) poprawy dostępności komunikacyjnej  

2) podporządkowania planowanego zainwestowania ochronie wartości środowiska przyrodniczego, krajobra-

zowego i kulturowego,  

3) zabezpieczenia przed podtapianiem wsi Klaudyn,  

Istotą zakładanej poprawy dostępności komunikacyjnej jest uwzględnienie faktu istnienia wydzielonych 

działek gruntowych na podstawie Kodeksu Cywilnego a przeznaczonych przez ich właścicieli na drogi we-

wnętrzne. Zgodnie z obecnym planem stworzone zostają warunki prawne do inwestowania w te drogi przez ich 

właścicieli. W poprzednim planie zakładano, że prawie wszystkie drogi wykupi, a następnie je urządzi Gmina. 

Wobec kryzysu finansów publicznych stało się to nierealistyczne i nie leżące w interesie publicznym. Przy 

takim uregulowaniu prawnym drogi praktycznie nigdy by nie powstały. Zgodnie z dotychczasowym planem 

było zaprojektowanych około 6220 mb dróg gminnych (jeszcze nieistniejących) oraz 930 m dróg wewnętrz-

nych. Zgodnie z przedłożonym do uchwalenia planem zostało zaprojektowanych 1050 mb dróg gminnych (wy-

łącznie już istniejących) oraz około 5115 m dróg wewnętrznych. Tu należy zauważyć, że ogólna długość dróg 

zmniejszyła się blisko o kilometr co oznacza znacznie oszczędniejsze gospodarowanie przestrzenią niż w do-

tychczasowym planie.  

Podporządkowanie planowanego zainwestowania ochronie wartości środowiska przyrodniczego, krajobra-

zowego i kulturowego, polega zasadniczo na utrzymaniu bez zmian dotychczasowych ustaleń.  

Istotnym nowym ustaleniem służącym zabezpieczeniu przed podtapianiem wsi Klaudyn jest poszerzenie 

prawa nadsypań terenu do większych obszarów, na podstawie zgód wynikających z przepisów odrębnych, ale 

pod warunkiem, że obszary te ze wszystkich stron będą otoczone rowami, aby wody opadowe nie przedostały 

się na tereny sąsiednie.  

Plan pozwoli na ustabilizowanie zasad zagospodarowania przestrzennego poprzez zastosowanie komplek-

sowych rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, uwzględniających relacje z terenami otaczającymi oraz 

kształtowanie systemów zieleni i struktur zabudowy.  

Opracowany projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych 

uchwalenia planu, dostosowany do wymagań ustawy, rozporządzeń wykonawczych i do pozostałych przepisów 

odrębnych został poddany opiniowaniu i uzgadnianiu, uzyskując pozytywne uzgodnienia i opinie.  

Poniżej zostają wyszczególnione ważne dla uzasadnienia uchwały, poszczególne etapy procedury plani-

stycznej:  

- Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko została wyłożona do publicznego wglądu w dniach od  

9 lipca do 31 sierpnia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice w godz. pracy urzędu. Dyskusja pu-

bliczna, obejmująca również prognozę oddziaływania jako część planu odbyła się 30 sierpnia 2012r. Do 

dnia 17 września 2012r. przyjmowano uwagi dotyczące opracowania. Zarówno w trakcie dyskusji, jak też w 

okresie wyznaczonym do składania uwag nie wpłynęły żadne wnioski dot. strategicznej oceny oddziaływa-

nia na środowisko.  
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- Przed przystąpieniem do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej 

części wsi Klaudyn w okresie od 1.12.2011r. do 10.01.2012r. przyjmowano wnioski dot. tego planu  

(faktycznie ostatni wniosek przyjęto jeszcze 27marca 2012r.). W terminie tym złożono 23 wnioski, które 

zostały rozpatrzone i uwzględnione w projekcie planu. Plan został wyłożony do publicznego wglądu  

w dniach od 9 lipca do 31 sierpnia 2012r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami 

odbyła się w dniu 30 sierpnia 2012r.  

Do dnia 17 września 2012r. przyjmowano uwagi dotyczące opracowania.  

W określonym terminie wpłynęło 14 uwag. 8 z nich zostało uwzględnionych w całości pozytywnie poprzez 

wprowadzenie zmian zarówno na rysunku, jak też w tekście uchwały.  

Wprowadzone zmiany nie wymagały ponowienia uzgodnień.  

- 6 uwag zostało nieuwzględnionych lub częściowo nieuwzględnionych, w tym 1 uwaga dotyczy wyłączenia 

z terenów zabudowy działki leśnej, w odniesieniu do której decyzją Marszałka Województwa Mazowiec-

kiego odmówiono zgody na przeznaczenie gruntu leśnego na cele nieleśne i jako taka nie może być prze-

znaczona pod zabudowę, 3 uwagi dotyczą ustanowienia dróg wewnętrznych jako dróg gminnych, 1 dotyczy 

zwężenia fragmentu drogi wewnętrznej, 1 dotyczy minimalnej szerokości działki oraz określenia statusu te-

renów położonych poza granicami planu.  

- Zgodnie z przepisami ustawy, w ramach uchwalenia planu Rada Gminy Stare Babice podejmuje również:  

1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy, rozstrzy-

gnięcie to obejmuje „listę” uwag dotyczących projektu planu – nieuwzględnionych lub nieuwzględnio-

nych częściowo przez Wójta Gminy Stare Babice.  

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  

o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. O samorządzie gminnym, z uwzględnieniem zapisów art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 

Prawo energetyczne (z późniejszymi zmianami), rozstrzygnięcie to dotyczy wyłącznie zadań własnych 

gminy z zakresu infrastruktury technicznej.  

- Stwierdza się zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Stare Babice.  

- Procedura planistyczna sporządzania planu została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy, a projekt planu spełnia wymogi merytoryczne i formalne do jego uchwalenia.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Henryk Kuncewicz 
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