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UCHWAŁA Nr 36/XLI/2010 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 36/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r.`  
dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola  

obejmującego fragment miejscowości Siestrzeń. 

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 póčn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) Rada 
Gminy Ďabia Wola uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Ďabia Wola nr 
36/XXXIII/2009 z dnia 29 wrzeċnia 2009r. wpro-
wadza sić nastćpujące zmiany: 

1. W § 4 w ust. 2 uchyla sić pkt 1. 

2. W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciąďliwych, 
U/MN tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

U tereny zabudowy usługowej, 
US, UT teren usług sportu i turystyki, 

P tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, 
ZP tereny zieleni urządzonej, 
ZL tereny lasów, 
R/L tereny rolne z moďliwoċcią wprowadzenia zalesieĉ, 
RZ tereny korytarza ekologicznego, 
Z tereny zieleni – tereny istniejących łąk, pastwisk i zadrzewieĉ, 

WS tereny wód powierzchniowych, 
KDSp teren drogi publicznej - teren przeznaczony pod poszerzenie drogi kategorii krajowej klasy 

głównej ruchu przyspieszonego, 
KDGp teren drogi publicznej - teren przeznaczony pod poszerzenie drogi kategorii powiatowej klasy 

głównej, 
KDL tereny dróg publicznych - drogi kategorii gminnej klasy lokalnej, 
KDD tereny dróg publicznych - drogi kategorii gminnej klasy dojazdowej, 

E tereny infrastruktury – projektowane stacje transformatorowe.” 
 
3. § 10 otrzymuje brzmienie: „Zasady i warunki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenów: 

1. 1MN, 2MN (pow. 5.13ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – za-
budowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna (wolnostojąca lub bličnia-
cza) z dopuszczeniem budynków 
gospodarczych i garaďowych oraz 
infrastruktury technicznej w tym 
komunikacji, 

b) przeznaczenie uzupełniające - do-
puszcza sić lokalizacjć usług towa-
rzyszących w budynkach mieszkal-
nych lub jako zabudowa wolnosto-

jąca o ile nie spowodują wprowa-
dzenia ruchu transportu cićďkiego 
ponad 3,5t. ani wzmoďonego ruchu 
samochodów osobowych; 

2) Formy i parametry kształtowania no-
wej zabudowy i istniejącej w przy-
padku rozbudowy, nadbudowy, prze-
budowy, kolorystka elewacji i da-
chów, rodzaj uďytych materiałów: 

a) budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji 
– 2, 

- maksymalna wysokoċć mierzo-
na od poziomu terenu przy wej-
ċciu głównym do budynku do 
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najwyďszego punktu kalenicy – 
12.0m, 

- maksymalna wysokoċć pozio-
mu posadzki parteru - 1.20m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- dachy wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15o 
do 40o, 

b) budynków garaďowych i gospo-
darczych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji 
– 1, 

- maksymalna wysokoċć mierzo-
na od poziomu terenu przy wej-
ċciu głównym do budynku do 
najwyďszego punktu kalenicy - 
6.0m, 

- maksymalna wysokoċć pozio-
mu posadzki parteru - 0.30m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- dachy wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15o 
do 40o, 

c) budynków usługowych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji 
– 1, 

- maksymalna wysokoċć mierzo-
na od poziomu terenu przy wej-
ċciu głównym do budynku do 
najwyďszego punktu kalenicy – 
7.0m, 

- maksymalna wysokoċć pozio-
mu posadzki parteru- 0.30m w 
stosunku do poziomu terenu, 
koniecznoċć umoďliwienia do-
stćpnoċci dla osób niepełno-
sprawnych, 

- dachy płaskie lub wielospado-
we o nachyleniu połaci dacho-
wych do 40o, 

- pow. zabudowy budynków 
usługowych max - 50m2, 

d) kolorystyka elewacji i dachów oraz 
rodzaj uďytych materiałów zgodnie 
z § 7 ust. 4 pkt 4, 5; 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu: 

a) linia zabudowy: 

- od drogi 1KDGp (droga powia-
towa) - 15.0m, 

- od drogi 2KDD, 4KDD - 6.0m, 

- od dróg niewskazanych na ry-
sunku planu 5.0m, 

b) intensywnoċć zabudowy do 0.4, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy 
do powierzchni działki lub terenu 
30%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna 
minimum 60%; 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i 
placów, wysokoċć i inne parametry); 

Zgodnie z § 7 pkt 5; 

5) Zasady podziału na działki budowla-
ne: 

a) plan ustala dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej minimal-
ną powierzchnić działki 1000m2, 

b) szerokoċć nowowydzielonej działki 
dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej od strony drogi min. 
20.0m, 

c) w przypadku dokonania podziałów 
terenów przyległych do drogi po-
wiatowej naleďy tak projektować 
podziały, aby układ komunikacyjny 
obsługujący dzielony teren spro-
wadzić do jednego zjazdu na drogć 
powiatową bez wzglćdu na prze-
znaczenie terenu; 

6) Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 1000m2, 

- minimalne fronty nowo wydzie-
lonych działek - 20.0m, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego - 
90º ±10º; 

7) Ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenów wynikające z istniejącego za-
gospodarowania; 

Nie ustala sić; 

8) Obsługa komunikacyjna, parkingi (do-
jazdy i drogi wewnćtrzne niewskaza-
ne na rysunku planu). Teren komuni-
kacyjnie obsługiwany bćdzie z drogi 
powiatowej i drogi wyznaczonej usta-
leniami planu: 

a) dopuszcza sić obsługć działek bu-
dowlanych drogami wewnćtrzny-
mi nieustalonymi na rysunku pla-
nu o szerokoċci minimum 8.0m, 

b) w przypadku zapewnienia dojazdu 
do maksymalnie 4 działek dopusz-
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cza sić obsługć komunikacyjną do-
jazdem o szerokoċci 6.0m, 

c) ustala sić lokalizacjć minimum  
2 miejsc postojowych na działce 
budowlanej w obszarze MN. 

2. 1MN/U (pow. 3.20ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – za-
budowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna (wolnostojąca lub bličnia-
cza) i usługi nieuciąďliwe związane 
z obsługą zabudowy mieszkanio-
wej definiowane w § 5 ust. 1, z do-
puszczeniem budynków gospodar-
czych i garaďowych oraz infrastruk-
tury technicznej w tym komunika-
cji; 

2) Formy i parametry kształtowania no-
wej zabudowy i istniejącej w przy-
padku rozbudowy, nadbudowy, prze-
budowy, kolorystka elewacji i da-
chów, rodzaj uďytych materiałów: 

a) budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji 
– 2, 

- maksymalna wysokoċć mierzo-
na od poziomu terenu przy wej-
ċciu głównym do budynku do 
najwyďszego punktu kalenicy – 
12.0m, 

- maksymalna wysokoċć pozio-
mu posadzki parteru - 1.20m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- dachy wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15o 
do 40o, 

b) budynków garaďowych i gospo-
darczych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji 
– 1, 

- maksymalna wysokoċć mierzo-
na od poziomu terenu przy wej-
ċciu głównym do budynku do 
najwyďszego punktu kalenicy - 
6.0m, 

- maksymalna wysokoċć pozio-
mu posadzki parteru- 0.30m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- dachy wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15o 
do 40o, 

 

 

c) budynków usługowych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji 
– 2, 

- maksymalna wysokoċć mierzo-
na od poziomu terenu przy wej-
ċciu głównym do budynku do 
najwyďszego punktu kalenicy – 
10.0m, 

- maksymalna wysokoċć pozio-
mu posadzki parteru- 0.30m w 
stosunku do poziomu terenu, 
koniecznoċć umoďliwienia do-
stćpnoċci dla osób niepełno-
sprawnych, 

- dachy płaskie lub wielospado-
we o nachyleniu połaci dacho-
wych do 40o, 

- pow. zabudowy budynków 
usługowych max - 100m2, 

d) kolorystyka elewacji i dachów oraz 
rodzaj uďytych materiałów zgodnie 
z § 7 ust. 4 pkt 4, 5; 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu: 

a) linia zabudowy: 

- od drogi 1KDD - 10.0m, 

- od drogi 3KDD - 10.0m, 

- od dróg niewskazanych na ry-
sunku planu 5.0m, 

b) intensywnoċć zabudowy do 0.56, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy 
do powierzchni działki lub terenu 
30%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna 
minimum 60%; 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i 
placów, wysokoċć i inne parametry); 

Zgodnie z § 7 pkt 5; 

5) Zasady podziału na działki budowla-
ne: 

a) plan ustala dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej minimal-
ną powierzchnić działki 1200m2, 

b) szerokoċć nowowydzielonej działki 
dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej od strony drogi min. 
20.0m; 

6) Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 218 – 52261 – Poz. 7456 
 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 1200m2, 

- minimalne fronty nowo wydzie-
lonych działek - 20.0m, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego - 
90º ±10º; 

7) Ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenów wynikające z istniejącego za-
gospodarowania; 

Nie ustala sić. 

8) Obsługa komunikacyjna, parkingi (do-
jazdy i drogi wewnćtrzne niewskaza-
ne na rysunku planu). 

Teren komunikacyjnie obsługiwany 
bćdzie z dróg wyznaczonych ustale-
niami planu: 

a) dopuszcza sić obsługć działek bu-
dowlanych drogami wewnćtrzny-
mi nieustalonymi na rysunku pla-
nu o szerokoċci minimum 8.0m, 

b) w przypadku zapewnienia dojazdu 
do maksymalnie 4 działek dopusz-
cza sić obsługć komunikacyjną do-
jazdem o szerokoċci 6.0m, 

c) ustala sić lokalizacjć minimum  
2 miejsc postojowych na działce 
budowlanej w obszarze MN, 

d) w przypadku lokalizowania usług 
droga wewnćtrzna nieustalona na 
rysunku planu obsługująca działkć 
usługową winna posiadać szero-
koċć 10.0m w liniach rozgranicza-
jących, 

e) ustala sić 3 miejsca postojowe na 
kaďde 100m2 pow. uďytkowej 
usług. 

3. 1U/MN (pow. – 1,40ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – tere-
ny zabudowy usługowej z dopusz-
czeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z moďliwoċcią bu-
dowy infrastruktury technicznej w 
tym komunikacji; na działce moďe 
znajdować sić tylko budynek usłu-
gowy lub budynek usługowy i bu-
dynek mieszkalny; budynki usłu-
gowe mogą być lokalizowane jako 
budynki wolnostojące lub mogą 
być połączone z budynkami miesz-
kalnymi, 

b) przeznaczenie uzupełniające – za-
budowa mieszkaniowa z dopusz-
czeniem budowy budynków go-
spodarczych i garaďowych; 

2) Formy i parametry kształtowania no-
wej zabudowy i istniejącej w przy-
padku rozbudowy, nadbudowy, prze-
budowy: 

a) budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych (w przypadku przebudo-
wy, rozbudowy): 

- maksymalna iloċć kondygnacji 
– 2, 

- maksymalna wysokoċć mierzo-
na od poziomu terenu przy wej-
ċciu głównym do budynku do 
najwyďszego punktu kalenicy – 
10m, 

- maksymalna wysokoċć pozio-
mu posadzki parteru - 1.20m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- dachy wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15o 
do 40o, 

b) budynków garaďowych i gospo-
darczych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji 
– 1, 

- maksymalna wysokoċć mierzo-
na od poziomu terenu przy wej-
ċciu głównym do budynku do 
najwyďszego punktu kalenicy -
7.0m, 

- maksymalna wysokoċć pozio-
mu posadzki parteru- 0.30m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- dachy wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 15o 
do 40o, 

c) budynków usługowych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji 
– 3, 

- maksymalna wysokoċć mierzo-
na od poziomu terenu przy wej-
ċciu głównym do budynku do 
najwyďszego punktu kalenicy - 
12.0m, 

- maksymalna wysokoċć pozio-
mu posadzki parteru- 0.30m w 
stosunku do poziomu terenu, 

- dachy płaskie lub wielospado-
we o nachyleniu połaci dacho-
wych do 40o, 
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d) plan nie ustala wymagaĉ co do ko-
lorystyki i co do rodzaju uďytych 
materiałów wykoĉczeniowych dla 
zabudowy; 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu 

a) linia zabudowy: 

- od drogi 1KDSp- 25.0m, 

- od drogi 1KDGp (droga powia-
towa) - 15.0m, 

- od dróg niewskazanych na ry-
sunku planu 5.0m, 

b) intensywnoċć zabudowy do 0.8, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy 
do powierzchni działki lub terenu 
50%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna 
30%; 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i 
placów, wysokoċć i inne parametry); 

Zgodnie z § 7 pkt 5; 

5) Zasady podziału na działki budowla-
ne: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 1000m2, 

- minimalne fronty nowo wydzie-
lonych działek - 20.0m, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego - 
90º ±10º; 

6) Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 1000m2, 

- minimalne fronty nowo wydzie-
lonych działek - 20.0m, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego - 
90º ±10º; 

7) Ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenów wynikające z istniejącego za-
gospodarowania (lokalizacja zabudo-
wy w sąsiedztwie linii WN, gazocią-
gów i innej sieci uzbrojenia terenu, 
rowów melioracyjnych ewentualnie 
dróg i linii kolejowych); nie ustala sić; 

8) Obsługa komunikacyjna, parkingi (do-
jazdy i drogi wewnćtrzne niewskaza-
ne na rysunku planu): 

a) obsługa komunikacyjna z układu 
istniejących dróg z drogi KDGp 
oraz 1KDSp, 

b) w przypadku lokalizowania usług 
droga wewnćtrzna nieustalona na 
rysunku planu obsługująca działkć 
usługową winna posiadać szero-
koċć 10.0m w liniach rozgranicza-
jących, 

c) ustala sić 3 miejsca postojowe na 
kaďde 100m2 pow. uďytkowej 
usług. 

4. 1U,2U (pow. – 6.57ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – tere-
ny zabudowy usługowej w tym 
usług uďytecznoċci publicznej, ob-
sługi ruchu komunikacyjnego, 
drobnej wytwórczoċci z dopusz-
czeniem usług oraz budowa urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej, 
komunikacji, budowy parkingów, 
wraz z terenami zieleni urządzonej; 

2) Formy i parametry kształtowania no-
wej zabudowy i istniejącej w przy-
padku rozbudowy, nadbudowy, prze-
budowy, kolorystyka oraz rodzaj uďy-
tych materiałów: 

a) budynków usługowych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji 
– 3, 

- dachy płaskie lub wielospado-
we o nachyleniu połaci dacho-
wych do 40o, 

- maksymalna wysokoċć pozio-
mu posadzki parteru- 0.30m w 
stosunku do poziomu terenu, 
dostćpnoċć dla osób niepełno-
sprawnych, 

- maksymalna wysokoċć mierzo-
na od poziomu terenu przy wej-
ċciu głównym do budynku do 
najwyďszego punktu kalenicy – 
10m, 

b) plan nie ustala wymagaĉ co do ko-
lorystyki i rodzaju uďytych materia-
łów wykoĉczeniowych w budyn-
kach; 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- od drogi 1KDGp - 15.0m, 

- od drogi 3KDL - 20.0m, 
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- od dróg wewnćtrznych nieusta-
lonych na rysunku planu 6.0m, 

- od terenu 2RZ – 10.0m, 

b) intensywnoċć zabudowy dla po-
szczególnych działek do 1.2, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy 
do powierzchni działki max 50%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna 
minimum 40%. 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i 
placów, wysokoċć i inne parametry); 

Plan ustala wymagania w zakresie 
ogrodzenia zgodnie z § 7 pkt 5; 

5) Zasady podziału na działki budowla-
ne; 

Plan przyjmuje nastćpujące zasady i 
warunki podziału terenu na działki: 

a) wydzielone działki muszą być do-
stosowane wielkoċcią i kształtem 
do sposobu zagospodarowania 
oraz do potrzeb związanych z funk-
cjonowaniem projektowanych 
obiektów w ramach przeznaczenia 
terenu, 

b) nowo wydzielone działki nie po-
winny być mniejsze niď 4000m2, 

c) wydzielenie nowych działek jest 
moďliwe w przypadku gdy posia-
dać one bćdą dostćp do drogi pu-
blicznej, 

d) w przypadku dokonania podziałów 
terenów przyległych do drogi po-
wiatowej naleďy tak projektować 
podziały aby układ komunikacyjny 
obsługujący dzielony teren spro-
wadzić do jednego zjazdu na drogć 
powiatową bez wzglćdu na prze-
znaczenie terenu, 

e) dla działek nieprzylegających do 
dróg publicznych naleďy wyzna-
czyć drogi wewnćtrzne lub dojaz-
dy; 

6) Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 4000m2, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego - 
90º ±10º; 

 

7) Ograniczenia w zabudowie wynikają-
ce z istniejącego zagospodarowania; 

Obiekty budowlane w sąsiedztwie li-
nii energetycznych naleďy projekto-
wać, realizować oraz uďytkować za-
chowując przepisy bezpieczeĉstwa, 
Polskie Normy i inne przepisy odrćb-
ne; 

8) Obsługa komunikacyjna terenu. Par-
kingi: 

a) obsługa z drogi powiatowej Gro-
dzisk Maz. – Siestrzeĉ klasy głów-
nej i z nowoprojektowanej drogi 
gminnej oraz poprzez drogi we-
wnćtrzne i dojazdy nieustalone na 
rysunku planu, 

b) drogi wewnćtrzne o szerokoċci 
10m winny mieć dwustronne włą-
czenie do istniejącego układu ko-
munikacyjnego, 

c) plan wyznacza miejsca parkingowe 
w iloċci 2 miejsca na 100m2 po-
wierzchni uďytkowej budynków. 

5. 1US,UT (pow. 10,95ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren 
usług sportu i turystyki, zamiesz-
kania zbiorowego z dopuszcze-
niem budowy urządzeĉ infrastruk-
tury technicznej, komunikacji, bu-
dowy parkingów wraz z terenami 
zieleni urządzonej, 

b) przeznaczenie uzupełniające - do-
puszcza sić lokalizacjć usług han-
dlu w budynkach o powierzchni 
zabudowy max. 200m2 i usług 
garmaďeryjnych; 

2) Formy i parametry kształtowania no-
wej zabudowy i istniejącej w przy-
padku rozbudowy, nadbudowy, prze-
budowy, kolorystyka oraz rodzaj uďy-
tych materiałów: 

a) budynków usługowych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji 
– 3, 

- maksymalna wysokoċć pozio-
mu posadzki parteru - 0.80m w 
stosunku do poziomu terenu, w 
przypadku podpiwniczenia 
1.20m, 

- maksymalna wysokoċć mierzo-
na od poziomu terenu przy wej-
ċciu głównym do budynku do 
najwyďszego punktu kalenicy – 
12m, 
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- dachy płaskie lub wielospado-
we o nachyleniu połaci dacho-
wych do 40o, 

b) kolorystyka elewacji i dachów oraz 
rodzaj uďytych materiałów zgodnie 
z § 7; 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- od drogi 1KDGp (droga powia-
towa)- 15.0m, 

- od drogi 3KDL - 20.0m, 

- od drogi 4KDD - 6.0m, 

- od dróg wewnćtrznych nieusta-
lonych na rysunku planu 6.0m, 

- od rzeki Rokitnicy – 6,5m a od 
drogi 3KDD – 13.0m, 

b) intensywnoċć zabudowy dla po-
szczególnych działek do 0.5, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy 
do powierzchni terenu max 10%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna 
minimum 40%. 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i 
placów, wysokoċć i inne parametry); 

Plan ustala ogrodzenia aďurowe, co 
najmniej w 80% pozostałe ustalenia 
dotyczące ogrodzeĉ zgodnie z § 7  
pkt 5; 

5) Zasady podziału na działki budowla-
ne; 

Plan przyjmuje nastćpujące zasady i 
warunki podziału terenu na działki: 

a) wydzielone działki muszą być do-
stosowane wielkoċcią i kształtem 
do sposobu zagospodarowania 
oraz do potrzeb związanych z funk-
cjonowaniem projektowanych 
obiektów w ramach przeznaczenia 
terenu, 

b) nowo wydzielone działki nie po-
winny być mniejsze niď 5000m2, 

c) wydzielenie nowych działek jest 
moďliwe w przypadku gdy posia-
dać one bćdą dostćp do drogi pu-
blicznej, 

d) w przypadku dokonania podziałów 
terenów przyległych do drogi po-
wiatowej naleďy tak projektować 
podziały aby układ komunikacyjny 
obsługujący dzielony teren spro-
wadzić do jednego zjazdu na drogć 

powiatową bez wzglćdu na prze-
znaczenie terenu, 

e) dla działek nieprzylegających do 
dróg publicznych naleďy wyzna-
czyć drogi wewnćtrzne lub dojaz-
dy; 

6) Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 5000m2, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego - 
90º ±10º; 

7) Ograniczenia w zabudowie wynikają-
ce z istniejącego zagospodarowania; 

Obiekty budowlane w sąsiedztwie li-
nii energetycznych naleďy projekto-
wać, realizować oraz uďytkować za-
chowując przepisy bezpieczeĉstwa, 
Polskie Normy i inne przepisy odrćb-
ne; 

8) Obsługa komunikacyjna terenu. Par-
kingi: 

a) obsługa z drogi powiatowej Gro-
dzisk Maz. – Siestrzeĉ klasy głów-
nej i z dróg 3KDL i 4KDD oraz po-
przez drogi wewnćtrzne i dojazdy 
nieustalone na rysunku planu, 

b) ustala sić drogi wewnćtrzne lub 
dojazdy o szerokoċci nie mniejszej 
niď 8.0m, 

c) plan wyznacza miejsca parkingowe 
w iloċci 2 miejsca na 100m2 po-
wierzchni uďytkowej budynków. W 
przypadku lokalizowania boisk 
sportowych naleďy wyznaczyć par-
king, na co najmniej 40 samocho-
dów na kaďdy 1ha usług sportu. 

6. 1P,2P,3P (pow. – 22.64ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe - tere-
ny obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów z dopuszcze-
niem zabudowy uzupełniającej i 
obiektów infrastruktury technicznej 
oraz komunikacji, 

b) przeznaczenie uzupełniające - za-
budowa handlowa do 100m2 po-
wierzchni sprzedaďowej; 

2) Formy i parametry kształtowania no-
wej zabudowy i istniejącej w przy-
padku rozbudowy, nadbudowy, prze-
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budowy, kolorystyka oraz rodzaj uďy-
tych materiałów: 

a) forma budynków powinna być 
ukształtowana w nawiązaniu do 
architektury współczesnej, bez 
ograniczeĉ w zakresie materiałów 
wykoĉczeniowych, 

b) maksymalna wysokoċć zabudowy 
do 20m dla działek o powierzchni 
powyďej 3ha i 15.0m dla pozosta-
łych działek, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych do 
40o; 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- od drogi 1KDSp - 25.0m, 

- od drogi 1KDL - 25.0m, 

- od drogi 2KDL, 3KDL i 3KDD – 
15.0m, 

- od drogi 1KDD - 20.0m, 

- od dróg wewnćtrznych nieusta-
lonych na rysunku planu 10.0m, 

b) intensywnoċć zabudowy dla po-
szczególnych działek do 0.8, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy 
do powierzchni terenu max 50%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna 
minimum 30%; 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i 
placów, wysokoċć i inne parametry); 

Plan ustala ogrodzenia aďurowe co 
najmniej w 80% pozostałe ustalenia 
dotyczące ogrodzeĉ zgodnie z § 7  
pkt 5; 

5) Zasady podziału na działki budowla-
ne; 

Plan przyjmuje nastćpujące zasady i 
warunki podziału terenu na działki: 

a) wydzielone działki muszą być do-
stosowane wielkoċcią i kształtem 
do sposobu zagospodarowania 
oraz do potrzeb związanych z funk-
cjonowaniem projektowanych 
obiektów w ramach przeznaczenia 
terenu, 

b) ustala sić, ďe wielkoċć działek nie 
powinna być mniejsza niď 5000m2 
przy czym wielkoċć i kształt działek 
powinien być dostosowany do 
sposobu zagospodarowania, 

c) wydzielenie nowych działek jest 
moďliwe w przypadku gdy posia-
dać one bćdą dostćp do drogi pu-
blicznej, 

d) wydzielenie działek nie przylegają-
cych do dróg publicznych jest 
moďliwe po wydzieleniu dróg we-
wnćtrznych lub dojazdów; 

6) Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoċci: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 5000m2, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego - 
90º ±10º; 

7) Ograniczenia w zabudowie wynikają-
ce z istniejącego zagospodarowania; 

Obiekty budowlane w sąsiedztwie li-
nii energetycznych naleďy projekto-
wać, realizować oraz uďytkować za-
chowując przepisy bezpieczeĉstwa, 
Polskie Normy i inne przepisy odrćb-
ne; 

8) Obsługa komunikacyjna terenu. Par-
kingi: 

a) obsługa terenu odbywać sić bć-
dzie z drogi krajowej nr 8 poprzez 
drogć powiatową Grodzisk Maz. –
Siestrzeĉ klasy głównej i dróg wy-
znaczonych niniejszym planem 
1KDL, 2KDL, 3KDL, 1KDD, 3KDD 
oraz poprzez drogi wewnćtrzne i 
dojazdy nieustalone na rysunek 
planu, 

b) drogi wewnćtrzne winny mieć mi-
nimum 10.0m szerokoċci i dwu-
stronne włączenie do istniejącego 
układu komunikacyjnego, 

c) plan wyznacza miejsca parkingowe 
w iloċci 2 miejsca na 100m2 po-
wierzchni uďytkowej budynków. W 
przypadku lokalizowania budyn-
ków o powierzchni powyďej 
1000m2 naleďy wyznaczyć 1 miej-
sce parkingowe dla samochodów 
cićďarowych; 

9) Inne (uwaga informacyjna): 

a) w obszarze P zgodnie z koncepcją 
dostosowania drogi krajowej nr 8 
do parametrów drogi ekspresowej 
planuje sić wćzeł komunikacyjny, z 
uwagi na brak decyzji lokalizacyj-
nej co do ustalenia linii rozgrani-
czających drogi krajowej, rysunek 
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planu wskazuje przebieg linii roz-
graniczających jako informacjć. 

7. 1ZP (pow. – 6,50ha) 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren 
zieleni urządzonej - istniejący park 
objćty strefą ochrony konserwa-
torskiej wraz z budynkiem miesz-
kalnym (dawnym dworem) i istnie-
jącymi stawami do zachowania, 

b) przeznaczenie dopuszczalne - do-
puszcza sić zmianć funkcji budyn-
ku na cele uďytecznoċci publicznej 
(biura, galeria, sala konferencyjna); 

2) Zasady zagospodarowania - park 
dworski, układ zieleni, ciągów pie-
szych i cieków wodnych oraz stawów 
w nawiązaniu do załoďeĉ historycz-
nych do zachowania. Zagospodaro-
wanie terenu zgodnie z § 9; 

3) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i 
placów, wysokoċć i inne parametry): 

a) plan ustala wymagania w zakresie 
ogrodzenia zgodnie z § 7 pkt 5, 

b) materiały uďyte do budowy ogro-
dzenia powinny nawiązywać do 
rozwiązaĉ uďywanych pierwotnie; 

4) Zasady podziału na działki budowla-
ne; 

Plan przyjmuje istniejące powierzch-
nie i granice działek. 

8. 2ZP, 3ZP (pow. – 0,41ha) 

1) Przeznaczenie terenu 

a) przeznaczenie podstawowe – tere-
ny zieleni urządzonej, 

b) przeznaczenie uzupełniające - te-
ren infrastruktury i moďliwoċci lo-
kowania elementów małej archi-
tektury, ċcieďek spacerowych. 

9. 1ZL (pow. – 7.05ha) 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren 
lasów; teren przeznacza sić pod 
zieleĉ podlegającą ochronie i na 
cele gospodarki leċnej lasów pry-
watnych i paĉstwowych, 

b) przeznaczenie uzupełniające - pod-
ziemna infrastruktura techniczna 
lub napowietrzna w wyznaczonych 
korytarzach w przypadku braku 
moďliwoċci innego przeprowadze-
nia infrastruktury; moďliwoċć loka-
lizowania ċcieďek spacerowych, 

rowerowych, konnych, mała archi-
tektura; 

2) Zasady zagospodarowania regulują 
przepisy dotyczące gospodarki leċnej. 

10. 1R/L, 2R/L (pow. – 2.17ha) 

a) przeznaczenie podstawowe - tereny 
rolnicze z moďliwoċcią wprowadzenia 
zalesieĉ, 

b) przeznaczenie uzupełniające - pod-
ziemna infrastruktura techniczna lub 
napowietrzna w wyznaczonych kory-
tarzach w przypadku braku moďliwo-
ċci innego przeprowadzenia infra-
struktury; moďliwoċć lokalizowania 
ċcieďek spacerowych, rowerowych, 
konnych, małej architektury. 

11. 1RZ, 2RZ (pow. – 0,18ha) 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – tere-
ny korytarza ekologicznego; 

2) Utrzymanie dotychczasowego sposo-
bu uďytkowania terenu – tereny ist-
niejących łąk, pastwisk i zadrzewieĉ; 

3) Zakaz zabudowy kubaturowej. 

12. 1Z (pow. – 0,27ha) 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren 
zieleni, teren istniejących łąk, pa-
stwisk i zadrzewieĉ; 

2) Utrzymanie dotychczasowego sposo-
bu uďytkowania terenu; 

3) Zakaz zabudowy kubaturowej. 

13. 1WS, 2WS, 3WS, 4WS 

1) Przeznaczenie terenu 

a) przeznaczenie podstawowe - tere-
ny wód, w tym istniejący ciek 
wodny do ochrony i zachowania – 
tereny istniejących stawów; 

2) Zasady zagospodarowania; 

Granice terenu WS przedstawione na 
rysunku planu są orientacyjne. Do-
puszcza sić kształtowanie brzegu oraz 
jego pogłćbianie. 

14. 1KDSp - teren drogi publicznej - teren 
przeznaczony pod poszerzenie drogi ka-
tegorii krajowej klasy głównej ruchu 
przyspieszonego w celu dostosowania 
do parametrów drogi ekspresowej. 

1) Szerokoċć terenu KDSp obejmuje te-
ren przeznaczony na poszerzenie ist-
niejącej drogi od granicy opracowa-
nia (granica ew. działki istniejącej 
drogi) do granicy jej poszerzenie w 
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celu dostosowania parametrów drogi 
do parametrów drogi ekspresowej 
szerokoċć czćċci terenu drogi w gra-
nicach opracowania 20.0m; 

2) Tereny komunikacji obejmują realiza-
cjć wszystkich elementów drogi i 
urządzeĉ z nią związanych; 

3) Dopuszcza sić realizacjć sieci infra-
struktury technicznej pod warunkiem 
zachowania przepisów odrćbnych; 

4) Ustala sić obowiązek wprowadzenia 
ekranów akustycznych od strony te-
renu oznaczonego symbolem 
1 U/MN. 

15. 1KDGp - teren drogi publicznej - teren 
przeznaczony pod poszerzenie drogi ka-
tegorii powiatowej klasy głównej nr 
1503W relacji Grodzisk Mazowiecki – 
Siestrzeĉ - Ojrzanów; 

1) Szerokoċć terenu KDGp obejmuje te-
ren przeznaczony na poszerzenie ist-
niejącej drogi od granicy opracowa-
nia (granica ew. działki istniejącej 
drogi) do granicy jej poszerzenia w 
celu poszerzenia całej drogi do 20m, 
w granicach opracowania 2.0m; 

2) Tereny komunikacji obejmują realiza-
cjć wszystkich elementów drogi i 
urządzeĉ z nią związanych w szcze-
gólnoċci lokalizacjć ċcieďki rowero-
wej, zieleni i chodników; 

3) Dopuszcza sić realizacjć sieci infra-
struktury technicznej pod warunkiem 
zachowania przepisów odrćbnych. 

16. 1KDL, 2KDL, 3KDL - tereny dróg publicz-
nych - drogi kategorii gminnej klasy lo-
kalnej; 

1) Tereny przeznaczone pod drogi pu-
bliczne o szerokoċci w liniach rozgra-
niczających 15.0m; 

2) Linie rozgraniczające tereny KDL 
okreċla rysunek planu; 

3) Tereny komunikacji obejmują realiza-
cjć wszystkich elementów drogi i 
urządzeĉ z nią związanych (jezdnia, 

pobocza, odwodnienie i co najmniej 
jednostronny chodnik); 

4) Ustala sić realizacjć sieci infrastruktu-
ry technicznej pod warunkiem za-
chowania przepisów odrćbnych; 

5) Plan ustala szerokoċć pasa jezdni mi-
nimum 7.0m. 

17. 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD - tereny dróg 
publicznych - drogi kategorii gminnej 
klasy dojazdowej; 

1) Tereny przeznaczone pod drogi 
gminne klasy dojazdowej o szeroko-
ċci w liniach rozgraniczających: 

- 12.0m – droga dojazdowa 1KDD, 

- 10.0m – droga dojazdowa 3KDD i 
4KDD, 

- dla drogi 2KDD, szerokoċć w li-
niach rozgraniczających jest szero-
koċcią tej czćċci drogi, która leďy w 
obszarze planu; 

2) Tereny komunikacji obejmują realiza-
cjć wszystkich elementów drogi i 
urządzeĉ z nią związanych; 

3) Tereny realizacji sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem zachowa-
nia przepisów odrćbnych. 

18. 1E- 4E 

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny 
infrastruktury – projektowane stacje 
transformatorowe; 

Tereny przeznaczone pod budowć 
stacji transformatorowych, dla któ-
rych naleďy wydzielić działki o wymia-
rach 5x6m z dostćpem do drogi. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Ďabia Wola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzćdu Gminy Ďabia Wola. 

 
Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 

 
 
 
 
 
 
 
 


