
 

 

UCHWAŁA Nr XX/201/2012 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia 30 maja 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części wsi Walendów w gminie Nadarzyn - rejon „Stawy Walendowskie”.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku uchwałą Nr LII/496/2010 Rady 

Gminy Nadarzyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w gminie Nadarzyn - rejon „Stawy Walen-

dowskie” oraz po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn, przyjętego uchwałą Nr XLIX/439/2010 Rady Gminy 

Nadarzyn z dnia 16 lipca 2010r. – Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w gminie 

Nadarzyn - rejon „Stawy Walendowskie”, zwany dalej w treści uchwały „planem”, obejmujący działki ewiden-

cyjne: 91, 94, 95, 96/1, 96/2 i 97/3.  

2. Granice planu, wyznaczono na rysunku planu, sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały i będącym jej integralną częścią.  

3. Załączniki do Uchwały stanowią również:  

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (Załącznik nr 2),  

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania (Załącznik nr 3).  

§ 2.1. W planie określa się:  

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

zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu (maksymalny i minimalny 

wskaźnik intensywności zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę 

miejsc do parkowania oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów);  

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

przepisów;  
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6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji;  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;  

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

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości.  

2. W planie nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-

snej, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, szczególnych warunków zago-

spodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustaleń dotyczących tere-

nów górniczych, szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze 

względu na brak ich występowania w granicach planu.  

§ 3. Następujące ustalenia i informacje, zgodnie z zamieszczoną legendą, zostały oznaczone graficznie na 

rysunku planu:  

1) granice i linie rozgraniczające:  

a) granica obszaru objętego planem;  

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

c) numery ewidencyjne działek;  

2) przeznaczenie terenów – oznaczone na rysunku planu kolorami i identyfikatorami literowymi i cyfrowymi;  

a) usługi - U;  

b) komunikacja: teren przeznaczony na poszerzenie drogi zbiorczej - KD-Z;  

3) elementy kształtowania kompozycji przestrzennej: nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) oznaczenia inne: wymiarowanie odległości;  

5) oznaczenia planu wynikające z przepisów odrębnych dotyczące ochrony środowiska i przyrody: Warszaw-

ski Obszar Chronionego Krajobrazu - strefa zwykła.  

§ 4.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zespół działek budowlanych, lub 

część działki budowlanej, na których realizuje się inwestycję objętą jednym, ewentualnie etapowym po-

zwoleniem na budowę;  

2) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, wyznaczające tereny o różnych przeznacze-

niach lub o różnych zasadach zagospodarowania, w tym tereny komunikacji;  

3) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, ograniczające obszar, na którym 

dopuszcza się wznoszenie budynków, budowli naziemnych i podziemnych, nie będących liniami przesy-

łowymi i sieciami uzbrojenia terenu;  

4) nośniku reklamy – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej formie, ze 

stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną – nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną; przeznaczone 

do eksponowania reklamy; nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych 

lub pojazdem samobieżnym;  

5) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;  

6) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz 

wodę powierzchniową na działce budowlanej, które pozostają niezabudowane i nieutwardzone;  

7) powierzchni użytkowej podstawowej – należy przez to rozumieć część powierzchni użytkowej, przezna-

czoną do zaspokajania podstawowych potrzeb wynikających z funkcji wiodącej budynku, przy czym do 

powierzchni tej nie wlicza się powierzchni sanitariatów, pomieszczeń technicznych, garaży wbudowanych 

oraz komunikacji;  
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8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię działki zajętą przez budynek; powierzch-

nia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię 

działki; do powierzchni zabudowy nie wlicza się:  

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;  

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów da-

chowych, oświetlenia zewnętrznego;  

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. altany) nie związane trwale z 

gruntem;  

9) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć inne przepisy, poza ustawą o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym;  

10) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu, o określonym przeznaczeniu lub określonych 

zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-

lem cyfrowym i literowym;  

11) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Nadarzyn;  

12) usługach – należy przez to rozumieć miejsca i obiekty wolnostojące niemieszkalne, w których prowadzona 

jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr materialnych 

metodami przemysłowymi, a w szczególności usługi gastronomii, hotelarskie, handlu o powierzchni 

sprzedaży do 100m
2
, z wykluczeniem usług o uciążliwości (również pod względem hałasu i zanieczysz-

czenia powietrza), wykraczającej poza granice działki lub zespołu działek, do których inwestor posiada ty-

tuł prawny.  

2. Inne pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania obszaru 

§ 5. Ustala się, że obszar objęty planem przeznaczony zostanie na rozwój usług wraz z towarzyszącą zabu-

dową gospodarczą, garażową i techniczną stosownie do innych zapisów planu i przepisów odrębnych.  

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) dotyczące rozmieszczania reklam:  

a) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych oraz reklam na budynkach i obiektach budow-

lanych, z wyłączeniem reklam i szyldów o powierzchni ekspozycyjnej do 4m2 na budynkach usługo-

wych wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru i pod warunkiem, że związane są one z użytkowaniem 

budynku;  

b) zakaz umieszczania reklam i szyldów ze zmienną liczbą powierzchni ekspozycyjnych oraz wykorzystu-

jących światło migające i pulsujące;  

2) dotyczące lokalizowania ogrodzeń:  

a) lokalizowanie ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg, z dopuszczeniem ich miejscowego wycofania 

w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeń infra-

struktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych;  

b) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o minimalnym prześwicie w przęśle stanowiącym 25% jego po-

wierzchni;  

c) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z prefabrykatów betonowych (za wyjątkiem słupków i 

cokołów); wysokość cokołu nie może być większa niż 0,6m od poziomu terenu;  

d) nakaz stosowania przy powierzchni terenu przejść ekologicznych w formie otworów wielkości nie 

mniejszej niż 15cmx15cm, w odstępach nie mniejszych niż 10m;  

e) nakaz narożnych ścięć linii ogrodzeń dla dróg publicznych i wewnętrznych o wymiarach co najmniej  

5m x 5m;  
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f) nakaz stosowania ogrodzeń nie wyższych niż 1,8m od poziomu terenu, przy dopuszczeniu lokalnego 

podwyższenia dla lokalizacji bram, furtek;  

g) nakaz stosowania podobnych ogrodzeń co najmniej wzdłuż wydzielonego odcinka drogi;  

h) nakaz odsunięcia ogrodzeń na odległość co najmniej 1,5m od górnej krawędzi skarpy rowów melioracyj-

nych.  

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) obowiązek ochrony całego obszaru objętego planem ze względu na lokalizację w strefie zwykłej Warszaw-

skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) obowiązek ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych występujących w obszarze planu, to znaczy: 

istniejącej rodzimej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej z zastrzeżeniem § 11 pkt 8 lit. d), fauny, stosun-

ków wodnych – wód powierzchniowych i podziemnych, ukształtowania terenu, powietrza i klimatu aku-

stycznego w oparciu o przepisy odrębne;  

3) nakaz dostosowania lokalizacji nowych budynków na działkach budowlanych do istniejącego cennego 

drzewostanu i ukształtowania terenu;  

4) nakaz zapewnienia właściwych udziałów powierzchni biologicznie czynnych na działkach budowlanych – 

zgodnie z §13 pkt 2 lit d);  

5) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z 

przepisami odrębnymi - z wyłączeniem infrastruktury technicznej;  

6) w przypadku lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – 

zgodnie z przepisami odrębnymi - na etapie wydawania decyzji środowiskowej nakaz wybrania wariantu 

najbardziej korzystnego dla środowiska;  

7) zakaz samowolnych zmian poziomu gruntu w stosunku do działek sąsiednich oraz zmiany stanu wody na 

gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wód opadowych oraz kierunku odpływu ze źródeł, ze szkodą dla 

gruntów sąsiednich;  

8) zakaz odprowadzania ścieków komunalnych do wód powierzchniowych, gruntowych i do gruntu;  

9) obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami w oparciu o przepisy odrębne.  

§ 8. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy na działkach budowlanych, minimalny udział procentowy powierzch-

ni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz maksymalna wysokość za-

budowy zostały określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;  

2) nie określa się maksymalnego i minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy oraz minimalnej po-

wierzchni zabudowy;  

3) nakaz lokalizacji miejsc parkingowych na terenie działki własnej według następujących minimalnych 

wskaźników parkingowych:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny;  

b) dla usług handlu (sklep, punkt usługowy) - 3 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 100m
2 
powierzch-

ni użytkowej podstawowej;  

c) dla usług gastronomicznych - 15 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych;  

d) dla obiektów zbiorowego zamieszkania - minimum 3 miejsca parkingowe na 100 łóżek;  

e) dopuszcza się urządzenie parkingów ogólnodostępnych w liniach rozgraniczających dróg pod warunkiem 

zachowania wymaganych parametrów technicznych i po uzyskaniu zgody zarządcy drogi (nie mogą one 

stanowić więcej niż 10% miejsc parkingowych dla danej inwestycji).  

4) dla harmonijnego rozwoju obszaru, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego:  

a) nakaz sytuowania nowej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi za pomocą wyznaczonych na ry-

sunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5238



b) o ile na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy, nakaz lokalizacji budynków na działce od strony 

drogi publicznej i wewnętrznej – w odległości co najmniej 6m od linii rozgraniczającej;  

c) możliwość sytuowania zabudowy przy granicach działek budowlanych zlokalizowanych wewnątrz tere-

nu (poza granicami pokrywającymi się z liniami rozgraniczającymi teren) oraz etapową (niejednoczesną) 

budowę i rozbudowę budynków, przy tych granicach;  

d) możliwość zachowania zabudowy istniejącej o funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem przebudowy 

oraz remontu w ramach dotychczasowej funkcji;  

e) dla istniejącego budynku usługowego, przez który przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy dopusz-

czenie:  

- zachowania i remontu części wykraczającej swoim obrysem poza nieprzekraczalną linię zabudowy;  

- zachowania, rozbudowy i przebudowy części zgodnej z linią zabudowy – zgodnie z ustaleniami pla-

nu.  

§ 9. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

1) możliwość scalania i podziałów działek na działki budowlane, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zachowa-

niem następujących zasad:  

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 3000m
2
, minimalna szerokość frontu 

działek budowlanych: 25m;  

b) dopuszcza się wydzielenie działek bez określania ich parametrów, pod warunkiem że działka wydzielona 

zostanie w celu:  

- lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej;  

- wydzielenia drogi wewnętrznej.  

§ 10. Ustala się następujące zasady dotyczące kształtowania systemu komunikacji:  

1) obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem przez drogę powiatową zlokalizowaną wzdłuż wschodniej 

granicy planu poprzez teren 1KD-Z i istniejące zjazdy oraz poprzez inną część w/w drogi powiatowej zloka-

lizowaną poza obszarem planu;  

2) w zakresie kształtowania przestrzeni dróg:  

a) nakaz zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z dróg przez osoby niepełnosprawne, w 

szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;  

b) dopuszczenie wyposażenia dróg w elementy detalu urbanistycznego, podnoszące jakość użytkową i este-

tyczną przestrzeni (w tym kosze na śmieci, ławki);  

c) dopuszczenie lokalizowania w przestrzeni drogowej kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej, 

w sposób nie ograniczający możliwości korzystania z dróg;  

d) zakaz lokalizacji ogrodzeń w terenie drogowym wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, nie dotyczy to 

pachołków i barierek służących zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku użytkowania dróg i chodników.  

§ 11. Ustala się następujące zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej:  

1) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w miejscach dostępnych dla służb eksploatacyjnych zarządców 

sieci, w miarę możliwości na terenach gminnych lub Skarbu Państwa;  

2) zapewnienie rezerwy terenu w miarę możliwości w liniach rozgraniczających dróg, zabezpieczającej moż-

liwość budowy urządzeń inżynieryjnych: wodociągu rozbiorczego, gazociągu, linii elektroenergetycznych 

średnich i niskich napięć, kanalizacji teletechnicznej, przewodów kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń słu-

żących odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych takich jak np. rowy melioracyjne, drenaże, kanali-

zacja deszczowa;  

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę:  

a) nakaz zaopatrzenia w wodę poprzez istniejącą lokalną sieć wodociągową;  
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b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z własnych ujęć wody, do czasu wybudowania sieci wodociągowej;  

c) obowiązek zapewnienia możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnej 

tj. zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych;  

4) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:  

a) nakaz objęcia obszaru objętego planem lokalnym systemem kanalizacji w układzie rozdzielczym;  

b) obowiązek docelowego podłączenia zabudowy do sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia ścieków 

do oczyszczalni ścieków;  

c) dopuszczenie, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, zastosowania szczelnych tymczasowych zbiorni-

ków na nieczystości przy nałożeniu obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej po jej wybudo-

waniu;  

d) zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków;  

5) w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych:  

a) nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni 

utwardzonych, w szczególności z terenów usługowych oraz z dróg i parkingów – po ich podczyszcze-

niu przed włączeniem - do zbiorników akumulacyjno-odparowywanych, rowów melioracyjnych po 

uzgodnieniu z zarządcą rowu lub do kanalizacji deszczowej;  

b) nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów zabudowy mieszkanio-

wej – do gruntu na terenie własnej działki;  

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:  

a) możliwość wykorzystania sieci gazowej, elektroenergetycznej, paliw płynnych (w tym oleje niskosiar-

kowe) najmniej szkodliwych dla środowiska lub odnawialnych źródeł energii oraz energii słonecznej 

jako źródła zaopatrzenia w ciepło;  

b) zakaz stosowania systemów grzewczych, opartych o paliwa stałe nieodnawialne; zakaz nie dotyczy 

drewna stosowanego w kominkach;  

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz:  

a) gazyfikację obszarów - przy spełnieniu kryteriów ekonomicznych związanych z dostawą gazu, w opar-

ciu o warunki przyłączenia uzgodnione z właściwym operatorem;  

b) sieci gazowe powinny spełniać warunki techniczne zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi;  

c) nakaz zachowania odległości nie mniejszej niż 0,5m pomiędzy gazociągiem i ogrodzeniem;  

d) nakaz lokalizowania otwieranych na zewnątrz szafek gazowych w linii ogrodzeń od strony dróg dla 

budownictwa jednorodzinnego, w pozostałych przypadkach – w miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci;  

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  

a) nakaz zasilania istniejącego i projektowanego zainwestowania z istniejących lub projektowanych sieci 

w oparciu o warunki przyłączenia uzgodnione z właściwym zakładem energetycznym i zgodnie z prze-

pisami odrębnymi;  

b) możliwość zachowania istniejących linii elektroenergetycznych oraz stacji rozdzielczych, transformato-

rowych oraz transformatorowo - rozdzielczych, z możliwością ich modernizacji i rozbudowy, na wa-

runkach nie powodujących zwiększenia uciążliwości dla otoczenia;  

c) nakaz przebudowy urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowa-

niem terenu w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektro-

energetycznego i zgodnie z przepisami odrębnymi;  

d) możliwość skracania wysokości lub usuwania drzew i krzewów pod napowietrznymi liniami elektro-

energetycznymi w obszarach chronionych;  

e) zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenie objętym planem;  
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9) w zakresie systemu telekomunikacyjnego:  

a) możliwość przyłączania nowych abonentów do sieci telekomunikacyjnej w oparciu o istniejące i pro-

jektowane linie telekomunikacyjne;  

b) możliwość sytuowania stacji bazowych i masztów telefonii cyfrowej;  

c) brak ograniczeń wysokości masztów nadawczych i obiektów telefonii cyfrowej;  

10) w zakresie gospodarki odpadami:  

a) obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, służące do gromadzenia odpadów, 

w tym zbieranych selektywnie;  

b) nakaz wywożenia systemem zorganizowanym wszystkich odpadów, wytwarzanych na terenie obszaru 

objętego planem, przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.  

§ 12. Zabrania się lokalizowania obiektów tymczasowych, nie związanych z realizacją kubaturowych inwe-

stycji docelowych. Lokalizowanie obiektów tymczasowych możliwe jest jedynie w obrębie działki budowlanej, 

na której realizowana jest inwestycja docelowa pod warunkiem likwidacji obiektu tymczasowego do chwili 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji docelowej lub przed zawiadomieniem właściwego organu o 

zakończeniu budowy.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 

§ 13. Dla terenu usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, ustala się:  

1) przeznaczenie terenu: usługi; zabudowa gospodarczo – garażowa o łącznej powierzchni zabudowy do 

100m
2
, miejsca parkingowe; zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej;  

2) następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) maksymalną wysokość:  

- dla zabudowy usługowej – 15m;  

- dla zabudowy gospodarczo – garażowej w przypadku dachów spadzistych - 5m;  

- dla zabudowy gospodarczo – garażowej w przypadku dachów płaskich – 4m;  

b) maksymalną liczbę kondygnacji:  

- dla zabudowy usługowej – 3;  

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej - 1;  

c) maksymalną powierzchnię zabudowy na działce budowlanej: 60%;  

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej: 20%;  

e) kąt nachylenia połaci dachowych:  

- dla zabudowy usługowej: 30-45°, zakaz stosowania dachów mansardowych, dopuszcza się zastoso-

wanie lukarn dachowych pod warunkiem, że ich powierzchnia nie przekroczy 30% powierzchni danej 

połaci dachowej;  

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej: do 45°;  

f) zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i dachów;  

g) lokalizację zabudowy - ustalenia zgodne z § 8 pkt 4;  

h) zasady rozmieszczania reklam – ustalenia zgodne z § 6 pkt 1;  

i) realizację ogrodzeń – ustalenia zgodne z § 6 pkt 2;  

3) następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

a) w zakresie ochrony Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1,  

5 i 6;  
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b) w zakresie ochrony zieleni - ustalenia zgodne z § 7 pkt 2, 3 i 4;  

c) w zakresie ochrony wód - ustalenia zgodne z § 7 pkt 2 i 8;  

d) w zakresie ochrony gleby - ustalenia zgodne z § 7 pkt 2 i 8;  

e) w zakresie ochrony przed hałasem - ustalenia zgodne z § 7 pkt 2;  

4) następujące zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) drogi i obsługa komunikacyjna - ustalenia zgodne z § 10;  

2) wskaźniki parkingowe – ustalenia zgodne z § 8 pkt 3;  

5) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną - ustalenia zgodne z § 11;  

6) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu – ustalenia zgodne z § 12.  

§ 14. Dla terenu komunikacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-Z, ustala się:  

1) przeznaczenie terenu:  

a) podstawowe: teren przeznaczony na poszerzenie drogi zbiorczej;  

b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca parkingowe i zieleń, o ile nie stworzy 

to zagrożenia ruchu drogowego;  

2) następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) zasady rozmieszczania reklam – ustalenia zgodne z § 6 pkt 1;  

b) realizację ogrodzeń – ustalenia zgodne z § 6 pkt 2;  

3) następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

a) w zakresie ochrony Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - ustalenia zgodne z § 7 pkt 1,  

5 i 6;  

b) w zakresie ochrony zieleni - ustalenia zgodne z § 7 pkt 2;  

c) w zakresie ochrony wód - ustalenia zgodne z § 7 pkt 2 i 8;  

d) w zakresie ochrony gleby - ustalenia zgodne z § 7 pkt 2 i 8;  

e) w zakresie ochrony przed hałasem - ustalenia zgodne z § 7 pkt 2;  

5) zasady dotyczące kształtowania systemu komunikacji - ustalenia zgodne z § 10;  

6) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną - ustalenia zgodne z § 11;  

7) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu – ustalenia zgodne z § 12;  

8) następujące zasady realizacji: teren 1KD-Z przeznacza się na poszerzenie drogi zbiorczej zlokalizowanej 

wzdłuż wschodniej granicy planu o wielkość równą od 2,5m do 4m.  

§ 15. Ustala się stawki procentowe, służące naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości 

nieruchomości, w wysokości 15% dla terenu U oraz 1% dla terenu KD-Z.  

§ 16.Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla wsi PGR Walendów w gminie Nadarzyn etap II’’ (obecnie wieś Walendów), uchwalonego uchwałą 

Nr XLIV/706/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2005r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego nr 53, poz. 1697 z dnia 17.03.2006r.  

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  

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

wództwa Mazowieckiego.  

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn: 

Danuta Wacławiak 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XX/201/2012 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 30 maja 2012r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY NADARZYN 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części wsi Walendów w gminie Nadarzyn - rejon „Stawy Walendowskie” 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Gminy Nadarzyn stwierdza, że projekt miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w gminie Nadarzyn - rejon „Stawy Walendowskie” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach: od 

19.03.2012r. do 17.04.2012r.  

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 4 maja 2012r., nie wniesiono żadnych uwag do ww. projektu planu. 

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag.   
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XX/201/2012 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 30 maja 2012r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY NADARZYN 

O SPOSOBIE REALZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części wsi Walendów w gminie Nadarzyn - rejon „Stawy Walendowskie”. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 211- 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pu-

blicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Nadarzyn określa następujący sposób 

realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) należą 

do zadań własnych gminy i służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, przewidziane na podstawie planu stanowią: 

1) modernizacja, rozbudowa i budowa systemu komunikacji – dotyczy fragmentu drogi publicznej ozna-

czonego na rysunku symbolem 1KD-Z; 

2) budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci infrastruktury technicznej, na warunkach i w 

uzgodnieniu z zarządzającym siecią. 

2. Sposób realizacji inwestycji: 

Docelowo zakłada się modernizację drogi zbiorczej w celu dostosowania do właściwych parametrów tech-

nicznych odpowiadających jej klasie, modernizację nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych oraz 

budowę nowych i modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej. 

Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym za-

kresie, m.in. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 

223, poz.1655 z późn. zm.). Sposób realizacji inwestycji będzie wynikał z wykorzystania możliwych do za-

stosowania rozwiązań techniczno - technologicznych, w sposób gwarantujący dobrą jakość wykonania. Do-

puszcza się etapową realizację inwestycji. 

3. Zasady finansowania: 

Ze względu na fakt, że plan uchwalany w stosunku do planu obecnie obowiązującego dla tego obszaru nie 

wprowadza zmian w zakresie przebiegu linii rozgraniczających teren drogi publicznej, należy przyjąć, że 

nie wywołała dodatkowych skutków dla budżetu gminy ponad przyjętymi dla planu obecnie obowiązujące-

go. Realizacja inwestycji drogowych będzie finansowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. z 2005r. Nr 

267, poz. 2251 z późn. zm.), z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami  

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, związanych z zaopatrzeniem terenu objętego 

planem w paliwo gazowe i energię elektryczną będzie realizowane w sposób określony w art. 7 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Inwestycje z za-

kresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą finansowane na podstawie art. 15 ustawy z dnia  

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r. 

Nr 123, poz. 858). Dopuszcza się zawarcie porozumień finansowych z poszczególnymi podmiotami.     

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn: 

Danuta Wacławiak 
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