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UCHWAŁA Nr LXV/591/2010 

RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

obszaru gminy Brwinów – część obejmująca jednostkę administracyjną – miejscowość Domaniewek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorzņdzie gminnym, (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591, 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, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230) oraz art. 20 ust. 1 art. 29 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 
2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124) oraz w wyko-
naniu § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały nr 379-III z dnia 28 
czerwca 2002r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czňŌci miasta i gminy Brwinów, 
zmieniajņcego obowiņzujņcy Miejscowy plan 
ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Brwinów, przyjňty uchwałņ Rady Miejskiej 
w Brwinowie nr 29-II z dnia 28 listopada 1994r. na 
tym obszarze oraz uchwały nr 141-IV z 24 paŎ-
dziernika 2003r. Rady Miejskiej w Brwinowie w 
sprawie zmiany uchwały nr 379–III Rady Miejskiej 
w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2002r., w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czňŌci miasta i 
gminy Brwinów, zmieniajņcego obowiņzujņcy 
miejscowy plan ogólny zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Brwinów, przyjňty 
uchwałņ Rady Miejskiej w Brwinowie nr 29-II z 
dnia 28 listopada 1994r. na tym obszarze Rada 
Miejska w Brwinowie uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy 
Brwinów obejmujņcego – czňŌń obejmujņca 
jednostkň administracyjnņ – miejscowoŌń Do-
maniewek. 

2. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia tere-
nów, zasad i sposobów ich zagospodarowania, 
w tym zabudowy. 

3. Granice obszaru objňtego planem zostały okre-
Ōlone w uchwałach: nr 379-III z dnia 28 czerwca 
2002r. oraz nr 141-IV z 24 paŎdziernika 2003r. 
Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przy-
stņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Brwinów a takŐe zostały oznaczone odpowied-
nim symbolem na rysunku planu. 

4. Załņcznikami do niniejszej uchwały i jej inte-
gralnymi czňŌciami sņ: 

1) Rysunek planu (w skali 1:2000) stanowiņce 
załņczniki nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Stwierdzenie zgodnoŌci miejscowego planu 
z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brwinów stanowiņce załņcznik nr 2 
do niniejszej uchwały; 

3) Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowiņce załņcz-
nik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania stanowiņce załņcznik nr 4 do niniej-
szej uchwały. 

5. Zakres rysunku planu zawiera nastňpujņce 
elementy bňdņce ilustracjņ ustaleŊ planu: 

1) granica obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

4) granice stref ochrony konserwatorskiej za-
bytków archeologicznych (stanowiska ar-
cheologiczne), 

5) zespoły zieleni wysokiej o funkcji krajobra-
zowej – do ochrony, 
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6) symbole cyfrowe i literowe funkcji (przezna-
czenia) terenów. 

6. Zakres rysunku planu obejmuje nastňpujņce 
elementy informacyjne: 

1) granice Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu (WOChK), 

2) granice obszaru bezpoŌredniego zagroŐe-
nia powodziņ, 

3) granice administracyjne gminy Brwinów, 

4) rzeki, 

5) rowy melioracyjne objňte ewidencjņ 
WZMiUW, 

6) rowy melioracyjne nie objňte ewidencjņ 
WZMiUW, 

7) granice terenów zmeliorowanych, 

8) zbiorniki wodne, 

9) orientacyjne oznaczenia odległoŌci w za-
gospodarowaniu terenów, 

10) linie rozgraniczajņce dróg znajdujņcych siň 
poza obszarem objňtym planem. 

Ustalenia planu 

Rozdział I. 
Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczące  

całego obszaru objętego planem 

§ 2. 

Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczņce stosowa-
nych w planie pojňń. 

1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miejskiej w Brwinowie, 
o ile z treŌci przepisu odrňbnego nie wyni-
ka inaczej, 

2) ustawie – naleŐy przez to rozumień aktual-
ne przepisy ustawowe dotyczņce plano-
wania przestrzennego w gminie, o ile z 
treŌci przepisu odrňbnego nie wynika ina-
czej, 

3) obszarze – naleŐy przez to rozumień obszar 
objňty planem w granicach, o których 
mowa w § 1 ust. 3 uchwały, 

4) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi oraz ograniczenia w dyspo-
nowaniu terenem wynikajņce z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych doty-
czņcych obszaru objňtego planem, 

 

5) terenie – naleŐy przez to rozumień czňŌń 
obszaru objňtego planem o okreŌlonym 
przeznaczeniu, oznaczonym symbolami 
cyfrowymi i literowymi, wydzielony linia-
mi rozgraniczajņcymi, 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy 
przez to rozumień okreŌlony w planie ro-
dzaj przeznaczenia, które powinno przewa-
Őań na danym terenie wyznaczonym linia-
mi rozgraniczajņcymi, 

7) przeznaczeniu dopuszczonym – naleŐy 
przez to rozumień inne przeznaczenie, któ-
re uzupełnia przeznaczenie podstawowe 
lub towarzyszy mu oraz nie jest kolizyjne z 
przeznaczeniem podstawowym w sposób 
uniemoŐliwiajņcy realizacjň przeznaczenia 
podstawowego, 

8) liniach rozgraniczajņcych – naleŐy przez to 
rozumień linie oddzielajņce tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu (funkcjach) lub zasa-
dach zagospodarowania; 

9) wskazaniach – naleŐy przez to rozumień 
ustalenia niniejszego planu dotyczņce wa-
runków zabudowy i zagospodarowania te-
renu wynikajņce z istniejņcych uwarunko-
waŊ i majņce charakter dopuszczeŊ lub 
ograniczeŊ do uwzglňdnienia przy realiza-
cji zagospodarowania terenu, 

10) dostňpnoŌci komunikacyjnej – naleŐy przez 
to rozumień bezpoŌredni dostňp z nieru-
chomoŌci do drogi (ulicy) publicznej lub 
teŐ dostňp do drogi publicznej poprzez 
drogň (ulicň) wewnňtrznņ lub dojazd – tj. 
wydzielonņ z terenu działkņ, która na zasa-
dach okreŌlonych w przepisach odrňbnych 
pełni funkcjň wewnňtrznej drogi dojazdo-
wej dla pozostałych działek do niej przyle-
gajņcych; w sytuacjach braku technicznej 
moŐliwoŌci realizacji ww. dróg dopuszcza 
siň ustanowienie słuŐebnoŌci dojŌcia i do-
jazdu do danej nieruchomoŌci na działkach 
sņsiednich w trybie przepisów odrňbnych, 

11) terenie zainwestowanym – naleŐy przez to 
rozumień działkň lub teren z istniejņcņ za-
budowņ, która nie jest samowolņ budow-
lanņ w myŌl stosownych przepisów Prawa 
Budowlanego, 

12) obudowie biologicznej wód – naleŐy przez 
to rozumień roŌlinnoŌń leŌnņ (łňgowņ i ol-
szowņ), zadrzewienia, zaroŌla i roŌlinnoŌń 
trawiastņ, zgodnņ z lokalnymi warunkami 
siedliskowymi zbiorowiska roŌlinnego, 
towarzyszņcņ ciekom i zbiornikom wod-
nym, 
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13) nieuciņŐliwych przedsiňwziňciach (np. in-
westycjach, obiektach i urzņdzeniach, w 
szczególnoŌci – usługowych lub produk-
cyjno-usługowych) – naleŐy przez to ro-
zumień przedsiňwziňcia (z wyłņczeniem 
urzņdzeŊ infrastruktury, w tym sieci, insta-
lacji i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej 
oraz dróg, ulic i obiektów transportu koło-
wego), które nie sņ zaliczane do mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko w 
rozumieniu przepisów odrňbnych, dla któ-
rych sporzņdzenie stosownego raportu 
oddziaływania na Ōrodowisko jest obo-
wiņzkowo wymagane; lub teŐ – sņ do nich 
zaliczane, ale spełniajņ wszelkie wymogi 
ochrony Ōrodowiska oraz higieniczno – 
sanitarne okreŌlone przez przepisy odrňb-
ne; przedsiňwziňcia te winny zachowywań 
przepisy odrňbne dotyczņce ochrony przy-
rody (w szczególnoŌci – dotyczņce tere-
nów połoŐonych w Warszawskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu (WOChK), nie 
mogņ poza tym powodowań oddziaływa-
nia przekraczajņcego obowiņzujņce normy, 
w tym: dopuszczalnego poziomu hałasu, 
wibracji, zakłóceŊ elektrycznych, promie-
niowania oraz powodowań zanieczyszcze-
nia powietrza, gleby i wody w sposób 
przekraczajņcy obowiņzujņce normy i za-
sady okreŌlone w przepisach odrňbnych, 
poza teren, do którego podmiot realizujņcy 
przedsiňwziňcie posiada tytuł prawny. 

14) realizacji inwestycji – naleŐy przez to ro-
zumień wszystkie fazy procesu inwestycyj-
nego zmierzajņcego do zagospodarowania 
terenu, w szczególnoŌci – do zabudowy, w 
sposób zgody z planem i przepisami od-
rňbnymi. 

2. Pozostałe pojňcia i okreŌlenia uŐyte w planie 
naleŐy rozumień zgodnie z odnoszņcymi siň do 
nich obowiņzujņcymi przepisami prawa. 

§ 3. 

Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczņce przeznacze-
nia (funkcji) poszczególnych terenów objňtych 
planem. 

1. Tereny rolne oznaczone symbolem „R” – prze-
znaczone do zagospodarowania rolniczego. Sņ 
to grunty rolne w rozumieniu przepisów od-
rňbnych, w tym – tereny upraw polowych i 
plantacji, drogi wewnňtrzne, tereny pod bu-
dynkami wchodzņcymi w skład gospodarstw 
rolnych (w tym pod zabudowņ zagrodowņ) - do 
realizacji w sposób okreŌlony w planie, chyba, 
Őe w ustaleniach szczegółowych zawarto zakaz 
zabudowy; tereny pod urzņdzeniami melioracji 

wodnych, stawy, tereny zrekultywowane dla 
potrzeb upraw polowych. 

2. Tereny rolne z przewagņ trwałych uŐytków 
zielonych (oznaczone symbolem "RZ") – prze-
znaczone do zagospodarowania rolniczego w 
postaci wyłņcznie: obudowy biologicznej wód, 
łņk, pastwisk wraz z drogami wewnňtrznymi; z 
dopuszczeniem realizacji obiektów gospodarki 
wodnej, w tym retencji wodnej i ochrony prze-
ciwpowodziowej, instalacji i sieci infrastruktury 
technicznej oraz obsługi komunalnej (z zacho-
waniem wymogów ochrony przeciwpowo-
dziowej oraz ochrony przyrody i Ōrodowiska). 
W terenach tych dopuszcza siň realizacjň szla-
ków turystycznych (pieszych, hippicznych lub 
rowerowych). 

3. Tereny zieleni urzņdzonej (oznaczone symbo-
lem "ZP") – przeznaczone do realizacji zieleni 
urzņdzonej o funkcji parkowej wraz z: obiekta-
mi małej architektury, urzņdzeniami sporto-
wymi, rekreacyjnymi, obsługi turystyki oraz 
obiektami retencji wodnej i gospodarki wodnej. 
W terenach tych dopuszcza siň realizacjň 
miejsc postojowych dla potrzeb obsługi urzņ-
dzeŊ sportowych, rekreacyjnych lub turystycz-
nych, drogi wewnňtrzne i ŌcieŐki rowerowe w 
sposób zgodny z przepisami odrňbnymi. 

4. Tereny produkcyjno – usługowe (oznaczone 
symbolem "PU") – przeznaczone do uŐytkowa-
nia istniejņcych oraz realizacji nowych obiek-
tów i zagospodarowania terenów na cele: pro-
dukcyjne, produkcyjno-usługowe, składowe 
oraz obsługi transportu a takŐe obsługi rolnic-
twa wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami infra-
struktury, obiektami administracyjnymi i so-
cjalnymi, dojŌciami pieszymi i dojazdami we-
wnňtrznymi, miejscami postoju pojazdów, zie-
leniņ izolacyjnņ oraz innymi obiektami czynnej 
ochrony przed uciņŐliwoŌciami. W terenach 
tych dopuszcza siň realizacjň dróg wewnňtrz-
nych w sposób zgodny z przepisami odrňbny-
mi. 

5. Tereny usług nieuciņŐliwych z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(oznaczone symbolem „Um”) – przeznaczone 
do uŐytkowania istniejņcych obiektów usługo-
wych, usługowo-produkcyjnych z dopuszcze-
niem ich przebudowy, nadbudowy i rozbudo-
wy oraz – realizacji nowych usług niematerial-
nych (tj. nie zwiņzanych z produkcjņ lub wy-
mianņ dóbr materialnych) oraz usług material-
nych (tj. zwiņzanych z produkcjņ lub wymianņ 
dóbr materialnych) oraz usług obsługi rolnic-
twa wraz z niezbňdnymi dla ich funkcjonowa-
nia urzņdzeniami i obiektami o funkcji socjal-
nej, gospodarczej i technicznej, drogami we-
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wnňtrznymi, miejscami postoju pojazdów, doj-
Ōciami pieszymi oraz zieleniņ towarzyszņcņ. Ja-
ko funkcjň towarzyszņcņ dopuszcza siň zabu-
dowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ. W tere-
nach tych dopuszcza siň realizacjň dróg we-
wnňtrznych w sposób zgodny z przepisami od-
rňbnymi. 

6. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usług nieuciņŐliwych oznaczone symbo-
lem „MNu” – przeznaczone do realizacji zabu-
dowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej  
(o jednym lub dwóch lokalach mieszkalnych) z 
dopuszczeniem usług nieuciņŐliwych wraz z 
niezbňdnymi budynkami garaŐowo - gospodar-
czymi, garaŐowymi, dojazdami oraz drogami 
wewnňtrznymi, dojŌciami jak równieŐ zieleniņ 
towarzyszņcņ. W terenach tych dopuszcza siň 
realizacjň dróg (ulic) wewnňtrznych w sposób 
zgodny z przepisami odrňbnymi. 

7. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczone symbolem "MN" – przeznaczone 
do realizacji zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej niskiej wraz z nie-zbňdnymi do funk-
cjonowania gospodarstwa domowego budyn-
kami garaŐowo - gospodarczymi, garaŐowymi, 
dojazdami i drogami wewnňtrznymi, dojŌciami 
jak równieŐ zieleniņ towarzyszņcņ. 

8. Tereny komunikacji – przeznaczone do uŐytko-
wania istniejņcych i realizacji nowych dróg 
(ulic) publicznych wraz z infrastrukturņ towa-
rzyszņcņ, w tym niezbňdnymi obiektami inŐy-
nierskimi, instalacjami, sieciami i urzņdzeniami 
zwiņzanymi z komunikacjņ (ulicņ), obsługņ ru-
chu oraz infrastrukturņ technicznņ. Tereny dróg 
publicznych zostały oznaczone symbolem 
„KD” (stosownie do klas: KDZ, KDL i KDD). 

§ 4. 

Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczņce zasad i wa-
runków zagospodarowania wynikajņce z potrzeb 
ochrony i kształtowania architektury i ładu prze-
strzennego (w tym parametry kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu) ochrony Ōro-
dowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

1. Ustala siň w całym obszarze objňtym planem 
jako zasadň realizacjň wszelkich przedsiň-
wziňń (z wyłņczeniem urzņdzeŊ infrastruktury, 
w tym: sieci, urzņdzeŊ i instalacji infrastruktu-
ry technicznej, dróg i ulic oraz obiektów inŐy-
nierskich, gospodarki wodnej, zaopatrzenia w 
wodň oraz obsługi komunalnej) jako nieuciņŐ-
liwych w rozumieniu planu z zastrzeŐeniem 
§ 4 ust. 3. 

2. Ustala siň w obszarze objňtym planem a po-
łoŐonym w Warszawskim Obszarze Chronio-
nego Krajobrazu (WOChK) zachowanie obo-
wiņzujņcych przepisów odrňbnych dotyczņ-
cych zagospodarowania obszarów chronio-
nych z uwagi na walory przyrodnicze, w 
szczególnoŌci stosownego rozporzņdzenia 
wojewody dot. WOChK; zaŌ – w przypadku 
uchylenia ww. rozporzņdzenia – zachowanie 
przepisów odrňbnych dotyczņcych obszaru 
chronionego krajobrazu. 

3. Ustala siň w obszarze objňtym planem a po-
łoŐonym w WOChK jako zasadň, by realizo-
wane przedsiňwziňcia (z wyjņtkiem budowy 
nowych i rozbudowy istniejņcych urzņdzeŊ in-
frastruktury, w tym: sieci, urzņdzeŊ i instalacji 
infrastruktury technicznej, dróg i ulic oraz 
obiektów inŐynierskich, gospodarki wodnej, 
zaopatrzenia w wodň oraz obsługi komunal-
nej) nie były zaliczane do mogņcych znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko w rozumieniu 
przepisów odrňbnych, w stosunku do których 
sporzņdzenie stosownego raportu oddziały-
wania na Ōrodowisko jest wymagane. 

4. W terenach połoŐonych granicach obszaru 
bezpoŌredniego zagroŐenia powodziņ ustala 
siň przy zagospodarowaniu terenu, realizacji 
robót i przedsiňwziňń - zachowanie wymogów 
ochrony przed powodziņ okreŌlonych w prze-
pisach odrňbnych. 

5. Obszar objňty planem, z wyjņtkiem terenów 
oznaczonych symbolem: R oraz RZ stanowi 
zwarty obrňb wsi w rozumieniu przepisów 
odrňbnych dotyczņcych ochrony Ōrodowiska. 

6. Ustala siň, do czasu realizacji przeznaczenia 
ustalonego planem, zachowanie dotychcza-
sowego sposobu uŐytkowania obiektów i te-
renów z dopuszczeniem remontów i przebu-
dowy istniejņcych obiektów, przy zachowaniu 
przepisów odrňbnych oraz innych ustaleŊ 
planu. Ustala siň zakaz makroniwelacji w po-
staci zasypywania nieuŐytków i zagłňbieŊ te-
renu gruzem i Ōmieciami a takŐe samowolne-
go nadsypywania lub obniŐania powierzchni 
działek powyŐej lub poniŐej poziomu działek 
sņsiednich. 

7. Dopuszcza siň remont, rozbudowň, nadbu-
dowň i przebudowň istniejņcych budynków 
połoŐonych w terenach inwestycyjnych (tj. we 
wszystkich terenach z wyłņczeniem terenów 
rolnych i terenów komunikacji) poza ustalo-
nymi planem nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy w sposób zgodny z innymi ustale-
niami planu (w tym nie kolidujņcy z terenami 
komunikacji) oraz – z zachowaniem przepi-
sów odrňbnych. Przy lokalizacji wszelkich 
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obiektów budowlanych (lub rozbudowie, 
nadbudowie lub przebudowie obiektów ist-
niejņcych) wzdłuŐ dróg i ulic o ustalonej pla-
nem szerokoŌci pasa drogowego (ulicznego) 
w liniach rozgraniczajņcych innej niŐ stan ist-
niejņcy (wynikajņcy z aktualnego stanu wła-
dania gruntów) naleŐy brań pod uwagň szero-
koŌń pasa drogowego (ulicznego) ustalonņ 
planem. 

8. W terenach oznaczonych symbolem R do-
puszcza siň odbudowň, przebudowň rozbu-
dowň i nadbudowň o nie wiňcej niŐ 50% po-
wierzchni uŐytkowej istniejņcych obiektów 
budowlanych zabudowy zagrodowej w obrň-
bie terenów oznaczonych na dzieŊ uchwale-
nia planu symbolem B w ewidencji gruntów, 
z zachowaniem przepisów odrňbnych. 

9. Dla zabudowy stanowiņcej odbudowň, roz-
budowň, przebudowň i nadbudowň istniejņ-
cych obiektów budowlanych zabudowy za-
grodowej, o której mowa w § 4. ust. 8 uchwa-
ły ustala siň jeden budynek mieszkalny jedno-
rodzinny wolnostojņcy na jednej działce za-
grodowej. W pozostałych terenach, w których 
ustala siň lub dopuszcza zabudowň mieszka-
niowņ jednorodzinnņ ustala siň jeden budy-
nek mieszkalny jednorodzinny na jednej 
działce budowlanej lub jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny przypadajņcy na po-
wierzchniň terenu równņ co najmniej mini-
malnej powierzchni działki budowlanej usta-
lonej w § 6 niniejszej uchwały dla tych tere-
nów. 

10. Ochrona istniejņcych zespołów zieleni wyso-
kiej o funkcji krajobrazowej (w terenach ozna-
czonych odpowiednim symbolem na rysunku 
planu) winna polegań na zachowaniu istniejņ-
cego układu przestrzennego zieleni wysokiej 
w krajobrazie, jej bieŐņcej pielňgnacji, z do-
puszczeniem przebudowy drzewostanu. 

11. Plan ustala, by w realizacji zagospodarowania 
poszczególnych nieruchomoŌci nie zmniej-
szań powierzchni istniejņcych zadrzewieŊ i 
zieleni wysokiej, w tym zieleni wchodzņcej w 
skład obudowy biologicznej wód; dopuszcza 
siň wycinkň drzew jedynie pod realizacjň bu-
dynków i urzņdzeŊ inŐynierskich oraz infra-
struktury (w tym drogi, ulice i dojazdy) w 
sposób zgodny z przepisami odrňbnymi. 
Ustala siň ochronň istniejņcych zespołów zie-
leni wysokiej o funkcji krajobrazowej (patrz 
§ 4 ust. 10 uchwały). KaŐdorazowa wycinka 
drzewostanu winna byń zrekompensowana 
nasadzeniami drzew w obrňbie powierzchni 
biologicznie czynnej nieruchomoŌci, na któ-
rych dokonano wycinki. 

12. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji usług 
w terenach oznaczonych symbolem MNu: 

1) usługi winny byń realizowane jako wbu-
dowane lub dobudowane do budynku 
mieszkalnego (stanowiņc nie wiňcej niŐ 
50% jego powierzchni uŐytkowej) lub – 
wolnostojņce (w tym jako obiekty samo-
dzielne bez funkcji mieszkaniowej), przy 
zachowaniu wysokoŌci – nie przekraczajņ-
cej wysokoŌci ustalonej planem dla bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych 
oraz – wskaŎnika powierzchni biologiczne 
czynnej w powierzchni kaŐdej działki a tak-
Őe innych ustaleŊ planu. 

13. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji usług 
w terenach oznaczonych symbolem MN: 

1) usługi winny byń realizowane jako wbu-
dowane lub dobudowane do budynku 
mieszkalnego (stanowiņc nie wiňcej niŐ 
30% jego powierzchni uŐytkowej), przy za-
chowaniu wysokoŌci usług dobudowa-
nych do budynku mieszkalnego – nie prze-
kraczajņcej wysokoŌci ustalonej planem 
dla budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych oraz wskaŎnika powierzchni biolo-
giczne czynnej w po-wierzchni kaŐdej 
działki – ustalonych planem. 

14. Ustala siň w całym obszarze objňtym planem 
zakaz realizacji obiektów usług handlu o po-
wierzchni sprzedaŐy handlu detalicznego 
przekraczajņcej 400m2, przy zachowaniu in-
nych ustaleŊ planu i przepisów odrňbnych. 

15. Ustala siň, z zastrzeŐeniem § 6 ust. 8 uchwały, 
nastňpujņce wskaŎniki dotyczņce zachowania 
minimalnego procentu powierzchni biolo-
gicznie czynnej w obrňbie kaŐdej działki, w te-
renach: 

1) MN, MNu i Um – 50%, 

2) PU – 20%, 

3) w pozostałych terenach (z wyłņczeniem te-
renów komunikacji), w których dopuszcza 
siň zabudowň – 80%. 

16. Ustala siň nastňpujņce wskaŎniki dotyczņce 
zachowania maksymalnego procentu po-
wierzchni zabudowy w obrňbie kaŐdej działki, 
w terenach: 

1) MN, MNu i Um – 30%, 

4) PU – 50%, 

6) w pozostałych terenach (z wyłņczeniem te-
renów komunikacji), w których dopuszcza 
siň zabudowň – 10%. 
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17. Ustala siň dla zabudowy realizowanej w tere-

nach MN i MNu oraz zabudowy, o której mo-
wa w § 4 ust. 8 – nakaz nieprzekraczania wy-
sokoŌci 2 kondygnacji nadziemnych (parter + 
poddasze uŐytkowe), rzňdnej głównej kaleni-
cy dachu nie przekraczajņcej wysokoŌci 10,0m 
ponad poziom terenu, przy zastosowaniu da-
chów o spadkach 28-45 stopni. 

18. Dla terenów zabudowy w terenach MN i MNu 
dopuszcza siň w przypadku szerokoŌci działki 
mniejszej niŐ 18,0m lokalizacjň budynku w od-
ległoŌci od granicy działek 3,0m lub 1,5m, 
przy zachowaniu innych ustaleŊ niniejszego 
planu oraz przepisów odrňbnych. 

19. Dla terenów MN dopuszczajņcych zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ bliŎniaczņ i 
MNu – dopuszczajņcych zabudowň mieszka-
niowņ jednorodzinnņ bliŎniaczņ lub szerego-
wņ ustala siň lokalizacjň budynków (miesz-
kalnych oraz innych) bezpoŌrednio przy gra-
nicy działek, przy zachowaniu innych ustaleŊ 
planu oraz przepisów odrňbnych. 

20. Dla terenów MN i MNu – zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej wolnostojņcej dopusz-
cza siň lokalizacjň budynków garaŐowo-
gospodarczych, i garaŐowych w granicy 
działki z zachowaniem innych ustaleŊ planu i 
przepisów odrňbnych. 

21. Dla zabudowy realizowanej w pozostałych 
terenach (w szczególnoŌci w terenach usłu-
gowo-produkcyjnych) ustala siň nakaz nie 
przekraczania wysokoŌci 12,0m ponad po-
ziom terenu, przy dopuszczeniu dachów pła-
skich lub o spadkach do 150. Ponadto do-
puszcza siň jako elementy akcentujņce kom-
pozycjň bryły budynku – dachy o spadkach 
28-45 stopni, chyba, Őe inna wysokoŌń obiek-
tów uzasadniona jest wzglňdami ochrony 
Ōrodowiska. 

22. Nakazuje siň stosowanie w zabudowie form 
architektonicznych o stonowanej kolorystyce. 

23. Ustala siň, iŐ linie rozgraniczajņce tereny dróg 
(ulic) stanowiņ jednoczeŌnie linie ogrodzeŊ 
nieruchomoŌci od strony tych dróg. Dopusz-
cza siň cofniňcie w głņb działki wjazdów bra-
mowych przy drogach wewnňtrznych oraz 
drogach publicznych o nie wiňcej niŐ 6,0m. 

24. Ustala siň zakaz realizacji ogrodzeŊ z prefa-
brykowanych elementów betonowych lub 
Őelbetowych. Dla ogrodzeŊ (o ile nie stanowiņ 
ekranów akustycznych od terenów dróg klasy 
Z) ustala siň nakaz ich realizacji jako aŐuro-
wych na co najmniej ich 2/3 wysokoŌci liczņc 
od rzňdnej górnej krawňdzi ogrodzenia. Mak-
symalna wysokoŌń ogrodzeŊ (z wyjņtkiem 

ogrodzeŊ stanowiņcych ekrany akustyczne) – 
1,8m ponad poziom terenu. W cokołach 
ogrodzeŊ naleŐy przewidzień otwory pozwala-
jņce na migracjň drobnej fauny. 

25. Plan ustala, zgodnie z aktualnymi przepisami 
z zakresu ochrony Ōrodowiska, nastňpujņce 
rodzaje terenów podlegajņcych ochronie aku-
stycznej: 

1) Tereny oznaczone symbolem MN, MNu i 
Um oraz tereny rolne, w których istnieje 
zabudowa zagrodowa naleŐy traktowań ja-
ko tereny przeznaczone pod zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ, 

2) Pozostałe tereny nie podlegajņ ochronie 
akustycznej. 

26. W granicach stref ochrony konserwatorskiej 
zabytków archeologicznych okreŌlonych na 
rysunku planu specjalnym symbolem i ozna-
czonych numerami: ew. 57-64/2, 57-64/3,  
57-64/4, 57-64/6, 57-64/7, 57-64/19 ustala siň 
nakaz, przy wszelkich robotach ziemnych, w 
tym – towarzyszņcych realizacji inwestycji, 
przeprowadzenia ratowniczych wykopalisko-
wych badaŊ archeologicznych. Zmiana uŐyt-
kowania terenu i realizacja inwestycji w obrň-
bie strefy ochrony konserwatorskiej zabytków 
archeologicznych wymaga uzyskania sto-
sownego pozwolenia Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. 

27. W obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
dobra kultury współczesnej podlegajņce 
ochronie. 

§ 5. 

Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczņce zasad roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej. 

1. Ustala siň nastňpujņce zasady budowy i roz-
budowy sieci i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej: 

1) w zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ - realizacja sieci elektroenerge-
tycznych niskiego i Ōredniego napiňcia 
wraz z ewentualnymi stacjami trafo w ob-
rňbie terenów przeznaczonych pod inwe-
stycje lub w obrňbie terenów komunikacji 
albo w terenach rolnych w miarň wzrostu 
zapotrzebowania na energiň; 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodň dla celów 
bytowych, działalnoŌci gospodarczej oraz 
przeciwpoŐarowych i awaryjnych – wyko-
rzystanie własnych ujňń (realizowanych w 
sposób zgodny z przepisami odrňbnymi) 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 189 – 41592 – Poz. 5123 
 

lub istniejņcej sieci wodociņgowej poprzez 
jej sukcesywnņ rozbudowň; 

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowo 
wykorzystanie sieci gazowej Ōredniego ci-
Ōnienia poprzez jej sukcesywnņ rozbudo-
wň (na podstawie stosownych porozumieŊ 
pomiňdzy dostawcņ gazu a odbiorcņ oraz 
po spełnieniu kryteriów ekonomicznej 
opłacalnoŌci dostaw gazu) z zachowaniem 
przepisów odrňbnych dotyczņcych realiza-
cji i eksploatacji sieci i urzņdzeŊ gazowych 
(w szczególnoŌci zachowania odległoŌci 
minimalnej 0,5m ogrodzeŊ od gazociņgu); 
w przypadku realizacji przyłņczy gazowych 
w terenach oznaczonych symbolem MN i 
MNu ustala siň obowiņzek umieszczenia w 
ogrodzeniu szafki gazowej otwieranej od 
strony ulicy, zaŌ w pozostałych terenach – 
umieszczenia szafki gazowej w miejscu 
uzgodnionym z zarzņdcņ sieci gazowej; 

4) w zakresie odprowadzenia Ōcieków byto-
wych i komunalnych - docelowo wykorzy-
stanie kanalizacji sanitarnej odprowadza-
jņcej Ōcieki do komunalnej oczyszczalni 
Ōcieków, zaŌ do czasu realizacji sieci kana-
lizacyjnych – odprowadzenie Ōcieków do 
szczelnych urzņdzeŊ do gromadzenia Ōcie-
ków z okresowym wywozem taborem 
asenizacyjnym do zlewni przy najbliŐszej 
oczyszczalni Ōcieków lub w oparciu o lo-
kalne urzņdzenia i instalacje unieszkodli-
wiania Ōcieków sanitarnych realizowane w 
sposób zgodny z przepisami odrňbnymi; 

5) w zakresie odprowadzenia wód opado-
wych z nawierzchni utwardzonych i obiek-
tów budowlanych – realizacja lokalnych 
urzņdzeŊ odprowadzajņcych wody opa-
dowe na własnņ działkň, z wykorzystaniem 
naturalnej chłonnoŌci terenu i z zachowa-
niem przepisów odrňbnych dotyczņcych 
wprowadzania Ōcieków do Ōrodowiska, w 
tym ochrony terenów sņsiednich i dróg 
przed zalewaniem oraz ochrony gruntu, 
wód podziemnych i powierzchniowych 
przed zanieczyszczeniem; ustala siň zakaz 
odprowadzania wód opadowych, drena-
Őowych i odwodnieniowych do sieci kana-
lizacji sanitarnej; ustala siň zakaz odpro-
wadzania wód opadowych z poszczegól-
nych działek w terenach inwestycyjnych 
na działki sņsiednie i drogi. 

2. Dopuszcza siň przebudowň istniejņcych sieci, 
instalacji i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej 
oraz budowň nowych sieci, instalacji i urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej w całym ob-
szarze objňtym planem w sposób nie kolidu-

jņcy z innymi ustaleniami planu oraz zgodny z 
przepisami odrňbnymi. 

3. Ustala siň, iŐ wszelkie sieci i urzņdzenia infra-
struktury technicznej winny byń wykonane ja-
ko szczelne o ile jest to technologicznie uza-
sadnione. 

4. Realizacja zabudowy w granicach terenów 
zmeliorowanych (oznaczonych odpowiednim 
symbolem na rysunku planu), winna nastň-
powań z zachowaniem wymogów ochrony 
istniejņcych rowów (oznaczonych na rysunku 
planu specjalnymi symbolami) i urzņdzeŊ 
wynikajņcej ze stosownych przepisów odrňb-
nych, w tym przepisów Prawa Wodnego, a 
polegajņcej w szczególnoŌci na koniecznoŌci 
poprzedzenia inwestowania na takim terenie 
przebudowņ urzņdzeŊ melioracyjnych (jeŌli 
jest to konieczne dla prawidłowej realizacji 
inwestycji) z dostosowaniem do zmiany prze-
znaczenia terenów, przy zachowaniu kierun-
ków odprowadzania wód systemem zbieraczy 
i rowów melioracyjnych zbiorczych. Przebu-
dowa urzņdzeŊ melioracyjnych jest moŐliwa 
przy zachowaniu ich droŐnoŌci i sprawnoŌci 
funkcjonowania oraz – pod nadzorem wła-
Ōciwego zarzņdu melioracji i urzņdzeŊ wod-
nych – WZMiUW w Warszawie Oddz. w War-
szawie – Inspektorat w Grodzisku Mazowiec-
kim. 

5. Na etapie projektu zagospodarowania po-
szczególnych działek uzgodnieniu z WZMiUW 
Oddz. W Warszawie. Inspektorat w Grodzisku 
Mazowieckim podlegajņ inwestycje w zakre-
sie: zmiany trasy rowów oraz wznoszenia bu-
dowli komunikacyjnych, prowadzenia inwe-
stycji liniowych w terenie zmeliorowanym, 
odprowadzenia wód deszczowych z terenów 
PU i Um oraz usług w terenach MNu, realiza-
cja i przebudowa dróg (ulic) z utwardzonņ 
nawierzchniņ. 

6. Realizacja skrzyŐowania sieci infrastruktury 
technicznej z istniejņcymi urzņdzeniami me-
lioracyjnymi – z zachowaniem droŐnoŌci i 
sprawnoŌci funkcjonowania tych urzņdzeŊ 
oraz – pod nadzorem WZMiUW Oddz. w War-
szawie Inspektorat w Grodzisku Mazowiec-
kim. 

7. Ustala siň gospodarkň odpadami stałymi 
zgodnie z zasadami utrzymania czystoŌci i po-
rzņdku w gminie, wynikajņcymi ze stosow-
nych przepisów gminnych oraz przepisów od-
rňbnych. Ustala siň gospodarkň odpadami 
niebezpiecznymi – zgodne z przepisami od-
rňbnymi. 
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8. Ustala siň obsługň telekomunikacyjnņ obsza-

ru z wykorzystaniem istniejņcej sieci teleko-
munikacji przewodowej (poprzez jej sukce-
sywnņ rozbudowň w miarň potrzeb) i – tele-
komunikacji bezprzewodowej. Dopuszcza siň 
realizacjň stacji bazowych telefonii w tere-
nach przeznaczonych pod funkcje produkcyj-
no-usługowe z zastrzeŐeniem § 5 ust. 9 planu 
z zachowaniem innych ustaleŊ planu i przepi-
sów odrňbnych. 

9. Ustala siň zakaz realizacji stacji bazowych 
telefonii w terenach oznaczonych symbolami: 
MN, MNu, ZP, RZ, R. 

10. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło w oparciu o 
indywidualne, proekologiczne Ŏródła ciepła, 
np. olej opałowy, energiň elektrycznņ, gaz 
(zgodnie ze szczegółowymi warunkami za-
opatrzenia wydanymi przez podmiot zarzņ-
dzajņcy sieciņ energetycznņ lub gazowņ) lub – 
atestowane pod wzglňdem ekologicznym 
technologie spalania paliw stałych. 

11. W przypadkach kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu i zabudowy z istniejņcņ 
sieciņ, instalacjami lub urzņdzeniami infra-
struktury technicznej ustala siň zasadň prze-
budowy sieci, instalacji lub urzņdzeŊ na pod-
stawie szczegółowych warunków technicz-
nych wydanych dla kaŐdego przypadku prze-
budowy przez zarzņdcň sieci, instalacji lub 
urzņdzeŊ w sposób zgodny z przepisami od-
rňbnymi. Podczas robót budowlanych zwiņ-
zanych z realizacjņ lub modernizacjņ dróg 
ustala siň zasadň zabezpieczenia istniejņcych 
sieci, instalacji i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej oraz melioracji przed uszkodzeniem. 

12. Ustala siň powiņzanie lokalnych sieci, instala-
cji i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej z ze-
wnňtrznym ponadlokalnym układem infra-
struktury technicznej w przypadkach, gdy jest 
to niezbňdne dla ich funkcjonowania (np. dla 
sieci elektroenergetycznej) – w sposób okre-
Ōlony przepisami odrňbnymi, w tym normami 
branŐowymi. 

13. Plan ustala kierunek zasilania w wodň zgod-
nie z koncepcjņ wodociņgowania gminy 
Brwinów. 

14. Plan ustala kierunek odprowadzania Ōcieków 
zgodnie z koncepcjņ kanalizacji gminy Brwi-
nów. 

15. Ustala siň, Őe układ komunikacyjny komuni-
kacji kołowej w obszarze objňtym planem 
tworzņ drogi publiczne klas: 

1) Z – istniejņce i projektowane drogi (ulice) 
klasy Z, w tym fragment istniejņcej ulicy w 
ciņgu drogi wojewódzkiej nr 701, 

2) L – drogi (ulice ) lokalne, w tym poszerze-
nia istniejņcych dróg, 

3) D – pozostałe drogi (ulice) publiczne 
(gminne) istniejņce i ustalone planem. 

16. Ustala siň, Őe układ komunikacyjny dróg (ulic) 
publicznych uzupełnia układ dróg wewnňtrz-
nych do realizacji w miarň potrzeb i w sposób 
zgodny z przepisami odrňbnymi. 

17. Dla dróg (ulic) wewnňtrznych dopuszcza siň 
stosowanie parametrów jak dla dróg publicz-
nych klasy D. Ponadto dopuszcza siň realiza-
cjň dróg (ulic) wewnňtrznych jako ciņgów pie-
szo-jezdnych w przypadku, gdy jest to uza-
sadnione skomplikowanymi warunkami tere-
nowymi lub istniejņcym zainwestowaniem. 

18. Ustala siň powiņzanie wewnňtrznego układu 
komunikacyjnego, tj. dróg wewnňtrznych, do-
jazdów oraz ciņgów pieszo-jezdnych z ze-
wnňtrznym ponadlokalnym układem komuni-
kacyjnym tj. drogami wojewódzkimi i krajo-
wymi – poprzez system dróg publicznych kla-
sy D, L i Z. 

19. Przy rozbudowie istniejņcego układu komuni-
kacyjnego naleŐy zachowań ustalenia planu 
oraz przepisy odrňbne dotyczņce warunków 
technicznych jakim winny odpowiadań drogi 
publiczne, drogi poŐarowe oraz dojŌcia, do-
jazdy wewnňtrzne i ŌcieŐki rowerowe wraz z 
urzņdzeniami towarzyszņcymi. 

20. Ustala siň realizacjň nowych dróg i ulic a tak-
Őe modernizacjň oraz przebudowň ulic i dróg 
istniejņcych z zachowaniem minimalnych pa-
rametrów ustalonych planem, jednak z do-
puszczeniem korekty tych parametrów w 
miejscach wystňpowania zagroŐeŊ bezpie-
czeŊstwa ruchu kołowego (np. łuki, rejony 
skrzyŐowaŊ dróg i zbliŐeŊ do terenów i infra-
struktury technicznej), przy zachowaniu prze-
pisów odrňbnych oraz w sposób nie narusza-
jņcy interesów osób trzecich i interesu pu-
blicznego. 

21. Dopuszcza siň realizacjň dojazdów, dojŌń, 
ŌcieŐek rowerowych w terenach prze-
znaczonych pod inwestycje oraz w terenach 
rolnych, terenach rolnych z przewagņ trwa-
łych uŐytków zielonych i terenach zieleni 
urzņdzonej przy zachowaniu pozostałych 
ustaleŊ planu i przepisów odrňbnych. 
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22. Ustala siň minimalny wskaŎnik miejsc parkin-

gowych: minimum 1 stałe miejsce postojowe 
oraz 1 czasowe miejsce postojowe na kaŐda 
działkň budowlanņ w terenach oznaczonych 
symbolem MN i MNu, a w terenach pozosta-
łych – nie mniej niŐ 2 miejsca postojowe na 
10 uŐytkowników obiektu przeznaczonych na 
stały lub czasowy pobyt ludzi lub – nie mniej 
niŐ 2 miejsca postojowe na kaŐde 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej obiektów realizowanych 
w terenach pozostałych. 

§ 6. 

Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczņce zasad i wa-
runków scalania i podziałów nieruchomoŌci. 

1. W terenach oznaczonych symbolami MN i 
MNu ustala siň dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej minimalnņ powierzchniň no-
wo tworzonej działki w zabudowie wolnosto-
jņcej – 900m2, bliŎniaczej – 600m2, zaŌ dla do-
puszczonej jedynie w terenach oznaczonych 
symbolem MNu zabudowy szeregowej - 
450m2, przy zachowaniu minimalnej szeroko-
Ōci frontu działki, odpowiednio: 18,0m dla za-
budowy wolnostojņcej, 13,0m dla zabudowy 
bliŎniaczej i 9,0m – dla zabudowy szeregowej. 

2. W terenach oznaczonych symbolami: R, i RZ 
ustala siň zakaz podziału terenów w celu wy-
dzielenia nowych, samodzielnych działek bu-
dowlanych zawierajņcych siň całkowicie w 
tych terenach, z wyjņtkiem działek na potrze-
by urzņdzeŊ i instalacji infrastruktury oraz 
dróg. 

3. W terenach oznaczonych symbolami Um i PU 
ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
2000m2. 

4. W terenach oznaczonych symbolami MNu 
ustala siň powierzchniň minimalnņ działki bu-
dowlanej w zabudowie mieszkaniowo-
usługowej i usług – 1200m2. 

5. W przypadkach wyjņtkowych, uzasadnionych 
istniejņcņ konfiguracjņ terenu, koniecznoŌciņ 
zachowania odległoŌci zabudowy od istniejņ-
cych obiektów, urzņdzeŊ, sieci lub instalacji 
infrastruktury technicznej lub starodrzewu 
oraz wobec koniecznoŌci wydzielenia czňŌci 
nieruchomoŌci pod drogi (w tym poszerzenia 
istniejņcych dróg) i dojazdy wewnňtrzne do-
puszcza siň zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni wydzielanej z nieruchomoŌci działki 
budowlanej o 20% w stosunku do ustaleŊ 
planu zawartych powyŐej. 

6. W przypadku działek budowlanych istniejņ-
cych na dzieŊ uchwalania planu ustala siň za-
chowanie istniejņcych podziałów z dostoso-

wania wielkoŌci i kształtu działek do potrzeb 
zwiņzanych z funkcjonowaniem obiektów i 
urzņdzeŊ oraz przepisów odrňbnych. 

7. Z uwagi na istniejņce uwarunkowania plan 
nie ustala terenów do objňcia scaleniem i  
podziałem nieruchomoŌci. Dopuszcza siň sca-
lenie i podział nieruchomoŌci w miarň po-
trzeb, tj. w celu zachowania wartoŌci uŐytko-
wych (wynikajņcych z przeznaczenia ustalo-
nego lub dopuszczonego planem) wszystkich 
fragmentów nieruchomoŌci pozostałych po 
podziale, zapewnienia dostňpnoŌci komuni-
kacyjnej do działek oraz fragmentów terenu 
powstałych w wyniku podziału. OkreŌla siň 
kņt połoŐenia granic nowo wydzielonych dzia-
łek budowlanych w stosunku do pasa drogo-
wego (dróg i ulic ustalonych planem) na 60 – 
90 stopni, z dopuszczeniem innego kņta jeŌli 
jest to uzasadnione istniejņcņ konfiguracjņ te-
renu lub istniejņcym zainwestowaniem tere-
nu (w szczególnoŌci istniejņcymi urzņdzenia-
mi infrastruktury technicznej, zabudowņ lub 
starodrzewem). 

8. Dopuszcza siň (o ile ustalenia szczegółowe na 
poszczególnych terenów nie stanowiņ ina-
czej) wydzielenie działek zawierajņcych w 
swoim areale tereny o róŐnym przeznaczeniu, 
przy zachowaniu powyŐszych zasad podziału 
oraz zasady, iŐ minimalna powierzchnia bio-
logicznie czynna w obrňbie działek tak po-
wstałych wynosiń powinna Ōredniņ arytme-
tycznņ minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej dla terenów o róŐnym przeznaczeniu, 
z tym, Őe dla działek stanowiņcych połņczenie 
terenów przeznaczonych pod inwestycje i sņ-
siednich terenów rolnych, terenów rolnych z 
przewagņ trwałych uŐytków zielonych oraz 
zieleni ustala siň zachowanie w obrňbie cało-
Ōci kaŐdej tak powstałej nieruchomoŌci mini-
mum 70% powierzchni biologicznie czynnej. 

9. Podział terenów zwiņzany z wydzieleniem 
działek przeznaczonych pod drogi ustalone 
planem (ulice) publiczne moŐe nastņpiń pod 
warunkiem zachowania minimalnej szeroko-
Ōci pasów drogowych (o ile ustalenia szcze-
gółowe nie stanowiņ inaczej): 

1) 16,0m – dla dróg (ulic) klasy Z lub w przy-
padku zwymiarowania – jak na rysunku 
planu, 

2) 10,0m – dla ulic publicznych klasy D lub w 
przypadku zwymiarowania – jak na rysun-
ku planu. 

3) jak na rysunku planu dla drogi klasy L 
(stanowiņcej poszerzenie istniejņcej drogi 
dojazdowej). 
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Przy wydzieleniu terenu pod nowe drogi pu-
bliczne, modernizacje i przebudowy istniejņ-
cych dróg publicznych klasy Z i L naleŐy 
uwzglňdniń lokalizacje zatok przystankowych 
dla pojazdów transportu zbiorowego w ob-
szarach dostňpnych dla ruchu pieszego. 

10. Przy podziale terenów dla celów wydzielenia 
dróg (ulic) wewnňtrznych oraz dojazdów i 
ŌcieŐek rowerowych – ustala siň minimalne 
szerokoŌci terenów komunikacji: 

1) 10,0m - dla ulic dojazdowych wewnňtrz-
nych odpowiadajņcych klasie D ulic pu-
blicznych, 

2) 6,0m - dla dróg (ulic) wewnňtrznych o cha-
rakterze ciņgów pieszo-jezdnych, 

3) 5,0m - dla pozostałych dojazdów gospo-
darczych, 

4) 2,5m - dla ŌcieŐek rowerowych z dopusz-
czeniem ruchu pieszego. 

11. Przy podziałach terenu przyległego do skrzy-
ŐowaŊ dróg naleŐy uwzglňdniń naroŐne Ōciň-
cia linii rozgraniczajņcych lub wydzielenia o 
długoŌci boków minimum 5,0m, chyba, Őe 
układ linii rozgraniczajņcych zobrazowany na 
rysunku planu stanowi inaczej albo zmiana 
powyŐszych wielkoŌci wynika z przepisów od-
rňbnych w zakresie ochrony Ōrodowiska, 
przyrody lub zabytków. 

12. Przy podziałach terenu przyległego do dróg 
naleŐy uwzglňdniń ustalenia ogólne i szczegó-
łowe planu dotyczņce szerokoŌci dróg, ich 
poszerzeŊ oraz modernizacji. 

§ 7. 

Przepisy (ustalenia) ogólne dotyczņce zasad 
kształtowania przestrzeni publicznej i lokalizacji 
zabudowy w odniesieniu do układu komunikacyj-
nego oraz infrastruktury technicznej. 

1. W obszarze objňtym planem nie wystňpuje 
przestrzeŊ publiczna okreŌlona w studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

2. Ustala siň, iŐ zagospodarowanie dróg publicz-
nych winno uwzglňdniań walory krajobrazowe 
obszaru. W szczególnoŌci, ustala siň zakaz re-
alizacji reklam o powierzchni wiňkszej niŐ 
3,0m2. 

3. Ustala siň nieprzekraczalnņ liniň zabudowy jak 
na rysunku planu. Dla dopuszczonej planem 
sytuacji odbudowy, przebudowy, nadbudowy 
lub rozbudowy istniejņcej na dzieŊ uchwalenia 
planu zabudowy zagrodowej w terenach ozna-
czonych symbolem R, o której mowa w § 4. 

ust. 8 uchwały - ustala siň minimalnņ odległoŌń 
zabudowy od terenów dróg (ulic) publicznych 
klasy D – 8,0m oraz klasy L i Z – 10m. 

4. Ustala siň lokalizacjň zabudowy w stosunku do 
terenu komunikacji wewnňtrznej (dróg lub ulic 
wewnňtrznych, ciņgów pieszo-jezdnych i do-
jazdów) w odległoŌci minimum 5,0m – od gra-
nicy ww. terenu komunikacji wewnňtrznej. 

5. Ustala siň wymóg, przy realizacji zabudowy 
oraz innych obiektów, zachowania stref 
ochronnych od istniejņcych i projektowanych 
sieci i urzņdzeŊ: 

1) w zakresie obiektów elektroenergetycznych 
– zachowanie pasa terenu połoŐonego w za-
siňgu oddziaływania linii energetycznej jako 
wolnego od zabudowy obiektami na pobyt 
ludzi, zaŌ wszelkie inwestycje lub składowa-
nie materiałów dokonywane w zasiňgu od-
działywania linii elektroenergetycznych jak 
równieŐ roboty budowlane i instalacyjne 
winny odbywań siň w sposób zgodny z 
przepisami odrňbnymi oraz – pod nadzorem 
właŌciwego zarzņdcy sieci i urzņdzeŊ elek-
troenergetycznych; 

2) w zakresie sieci i urzņdzeŊ gazownictwa – 
zagospodarowania pasa terenu w strefie 
kontrolowanej okreŌlanej przepisami od-
rňbnymi dotyczņcymi instalacji i urzņdzeŊ 
gazownictwa zgodnie z przepisami odrňb-
nymi dotyczņcym realizacji sieci gazowych. 
W szczególnoŌci dla strefy kontrolowanej 
ustala siň zakaz zabudowy budynkami, reali-
zacji ogrodzeŊ oraz trwałych nasadzeŊ 
drzewami. Realizacja innych obiektów wy-
maga uzgodnienia planowanej inwestycji z 
podmiotem zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ. 

Rozdział II. 
Ustalenia szczegółowe 

§ 8. 

Przepisy (ustalenia) szczegółowe dotyczņce wa-
runków zagospodarowania oraz zabudowy w po-
szczególnych terenach objňtych planem. 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1a R, 1bR, 
1cR, 1dR ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne 
połoŐone czňŌciowo w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej zabytków ar-
cheologicznych (patrz – § 4 ust. 26); 

2) dojazd – istniejņcymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi oraz 
istniejņcymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnňtrznymi; 
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3) realizacja zagospodarowania dla potrzeb 
ewentualnej rekultywacji terenu na cele 
upraw polowych – na podstawie planu 
prac rekultywacyjnych uwzglňdniajņcego 
kwestie utrzymania istniejņcych zbiorni-
ków wodnych oraz obudowy biologicznej 
wód; 

4) zakaz nowej zabudowy budynkami, z wy-
jņtkiem przypadków okreŌlonych w § 4 ust. 
8 uchwały, przy zachowaniu warunków 
okreŌlonych w § 4. ust. 9, § 7 ust. 3 i 4 
uchwały. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 2a MN, 
2b MN i 5 MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
no-stojņcej lub bliŎniaczej; 

2) dojazd – istniejņcymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi lub 
istniejņcymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnňtrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na 
rysunku planu, odległoŌń zabudowy od te-
renów komunikacji wewnňtrznej – zgodnie 
z przepisami ogólnymi planu (§ 7 ust. 4). 

3. Dla terenu oznaczonych symbolem 3 MNu,  
4 Mnu ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
no-stojņcej, bliŎniaczej lub szeregowej i 
usług nieuciņŐliwych połoŐone czňŌciowo 
w granicach strefy ochrony konserwator-
skiej zabytków archeologicznych (patrz – 
§ 4 ust. 26); 

2) dojazd – istniejņcymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi lub 
istniejņcymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnňtrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na 
rysunku planu, odległoŌń zabudowy od te-
renów komunikacji wewnňtrznej – zgodnie 
z przepisami ogólnymi planu (§ 7. ust. 4). 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 4a ZP,  
4b ZP ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ziele-
ni urzņdzonej; 

2) dojazd – istniejņcymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) wewnňtrznymi; 

3) zakaz zabudowy budynkami. 

 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 6 MNu 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
nostojņcej, bliŎniaczej lub szeregowej i 
usług nieuciņŐliwych; 

2) dojazd – istniejņcymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi lub 
istniejņcymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnňtrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na 
rysunku planu, odległoŌń zabudowy od te-
renów komunikacji wewnňtrznej – zgodnie 
z przepisami ogólnymi planu (§ 7. ust. 4). 

6. Dla terenów oznaczonych symbolami 7 MN,  
8 MN i 9 MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
nostojņcej; 

2) dojazd – istniejņcymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi lub 
istniejņcymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnňtrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na 
rysunku planu, odległoŌń zabudowy od te-
renów komunikacji wewnňtrznej – zgodnie 
z przepisami ogólnymi planu (§ 7. ust. 4). 

7. Dla terenów oznaczonych symbolami:  
10 MNu i 12 MNu ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
no-stojņcej, bliŎniaczej lub szeregowej i 
usług nieuciņŐliwych połoŐone czňŌciowo 
w granicach strefy ochrony konserwator-
skiej zabytków archeologicznych (patrz § 4 
ust. 26); 

2) dojazd – istniejņcymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi lub 
istniejņcymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnňtrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na 
rysunku planu, odległoŌń zabudowy od te-
renów komunikacji wewnňtrznej – zgodnie 
z przepisami ogólnymi planu (§ 7. ust. 4). 

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 11 MN 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
nostojņcej połoŐone czňŌciowo w grani-
cach strefy ochrony konserwatorskiej  
zabytków archeologicznych (patrz – § 4 
ust. 26); 
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2) dojazd – istniejņcymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi lub 
istniejņcymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnňtrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na 
rysunku planu, odległoŌń zabudowy od te-
renów komunikacji wewnňtrznej – zgodnie 
z przepisami ogólnymi planu (§.7. ust. 4). 

9. Dla terenu oznaczonego symbolem 13 MNu 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
nostojņcej, bliŎniaczej lub szeregowej i 
usług nieuciņŐliwych; 

2) dojazd – istniejņcymi oraz ustalonymi pla-
nem drogami (ulicami) publicznymi lub 
istniejņcymi i dopuszczonymi planem dro-
gami wewnňtrznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak na 
rysunku planu, odległoŌń zabudowy od te-
renów komunikacji wewnňtrznej – zgodnie 
z przepisami ogólnymi planu (§ 7. ust. 4). 

10. Dla terenu oznaczonego symbolem 14 PU 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny pro-
dukcyjno-usługowe nieuciņŐliwe w rozu-
mieniu planu połoŐone czňŌciowo w gra-
nicach strefy ochrony konserwatorskiej 
zabytków archeologicznych (patrz § 4  
ust. 26); 

2) dojazd – istniejņcymi lub dopuszczonymi 
planem drogami (ulicami) publicznymi; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy– jak na 
rysunku planu. 

11. Dla terenu oznaczonego symbolem 15 Um 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług 
nieuciņŐliwych z dopuszczeniem zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojņcej; 

2) dojazd – istniejņcymi lub dopuszczonymi 
planem drogami (ulicami) publicznymi; 

3) istniejņce zespoły zieleni wysokiej o funkcji 
krajobrazowej i obudowy biologicznej wód 
– do ochrony (patrz § 4 ust. 10 i 11); 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy– jak na 
rysunku planu. 

 

 

12. Dla terenu oznaczonego symbolem 16 RZ 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne 
z przewagņ trwałych uŐytków zielonych, 
zadrzewieŊ oraz obudowy biologicznej 
wód; tereny połoŐone czňŌciowo w WO-
ChK oraz w czňŌciowo – w granicach ob-
szaru bezpoŌredniego zagroŐenia powo-
dziņ (patrz – §4 ust. 4) a takŐe – czňŌciowo 
w granicach strefy ochrony konserwator-
skiej zabytków archeologicznych (patrz § 4 
ust. 26); 

2) dojazd – istniejņcymi dojazdami, drogami 
wewnňtrznymi oraz drogami publicznymi 
oznaczonymi symbolami 17 KDZ i 18 KDZ. 

3) zakaz zabudowy. 

13. Dla terenu oznaczonego symbolem 17 KDZ 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – ulica w ciņgu drogi 
publicznej klasy Z (fragment istniejņcej 
drogi wojewódzkiej nr 701) wraz z obu-
stronnym poszerzeniem istniejņcej ulicy; 

2) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych do-
celowo – 18,0m; 

3) dopuszcza siň tymczasowo (do czasu mo-
dernizacji drogi) zachowanie linii rozgrani-
czajņcych drogi wg istniejņcego stanu 
władania; 

4) minimalna szerokoŌń jezdni 6,0m. 

14. Dla terenu oznaczonego symbolem 18 KDZ 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – droga (ulica) publicz-
na klasy Z (fragment istniejņcej drogi po-
wiatowej), 

2) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych – w 
istniejņcych granicach działki drogi; 

3) realizacja zagospodarowania – z uwzglňd-
nieniem wymogów ochrony przeciwpo-
wodziowej (patrz – § 4 ust. 4); 

4) minimalna szerokoŌń jezdni 6,0m. 

15. Dla terenu oznaczonego symbolem 19 KDD 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – droga (ulica) w ciņgu 
drogi publicznej klasy D (fragment istnie-
jņcej drogi), obustronne poszerzenie ist-
niejņcej drogi, 
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2) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych – jak 
na rysunku planu, 

3) minimalna szerokoŌń jezdni 6,0m. 

16. Dla terenu oznaczonego symbolem 20 KDL 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – przebudowa i czň-
Ōciowe poszerzenie istniejņcej drogi do 
klasy L; 

2) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych ist-
niejņcej drogi wraz z jej poszerzeniem na 
gruntach wsi Domaniewek – 8,0m; 

3) minimalna szerokoŌń jezdni 6,0m. 

17. Dla terenu oznaczonego symbolem 21 KDD 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – droga (ulica) w ciņgu 
drogi publicznej klasy D (fragment istnie-
jņcej drogi), obustronne poszerzenie ist-
niejņcej drogi; 

2) szerokoŌń ulicy w liniach rozgraniczajņ-
cych – 12,0m (jak na rysunku planu); 

3) minimalna szerokoŌń jezdni 5,0m. 

18. Dla terenu oznaczonego symbolem 22 KDD 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – droga (ulica) w ciņgu 
drogi publicznej klasy D (fragment istnie-
jņcej drogi), teren połoŐony czňŌciowo w 
granicach strefy ochrony konserwatorskiej 
zabytków archeologicznych (patrz § 4 ust. 
26); obustronne poszerzenie istniejņcej 
drogi; 

2) szerokoŌń ulicy w liniach rozgraniczajņ-
cych – jak na rysunku planu; 

3) minimalna szerokoŌń jezdni 5,0m. 

19. Dla terenu oznaczonego symbolem 23 KDD 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – ulica w ciņgu drogi 
publicznej klasy D (fragment istniejņcej 
drogi) wraz z poszerzeniem istniejņcej 
drogi, 

2) szerokoŌń w istniejņcych liniach rozgrani-
czajņcych – 8,0m (jak na rysunku planu); 

3) minimalna szerokoŌń jezdni 5,0m. 

20. Dla terenu oznaczonego symbolem 24 KDD 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ko-
munikacji kołowej – ulica w ciņgu drogi 
publicznej klasy D – poszerzenie drogi na 
gruntach wsi Domaniew, 

2) szerokoŌń w istniejņcych liniach rozgrani-
czajņcych – jak na rysunku planu; 

3) minimalna szerokoŌń jezdni 5,0m. 

Rozdział III. 
Przepisy końcowe 

§ 9. 

Ustala siň, iŐ przy prowadzeniu postňpowania w 
toku realizacji planu oraz przy wydawaniu wszel-
kich decyzji administracyjnych, postanowieŊ, in-
formacji itp., w których ustalenia planu sņ brane 
pod uwagň naleŐy posługiwań ustaleniami szcze-
gółowymi oraz ogólnymi planu, przy uwzglňdnie-
niu połoŐenia obiektu (nieruchomoŌci), bňdņcej 
przedmiotem postňpowania wobec obiektów i 
terenów podlegajņcych ochronie (w tym oznaczo-
nych odpowiednim symbolem na rysunku planu), 
ewentualnych oddziaływaŊ wynikajņcych z istnie-
jņcego i planowanego zainwestowania nierucho-
moŌci i jej otoczenia. 

§ 10. 

Ustala siň stawkň procentowņ słuŐņcņ naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
spowodowanego uchwaleniem niniejszego planu 
dla wszystkich terenów w wysokoŌci 15%. 

§ 11. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz na 
stronie internetowej Urzňdu Gminy Brwinów. 

§ 12. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Krzysztof Falkowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr LXV/591/2010 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

z dnia 28 czerwca 2010r. 
 

Stwierdzenie zgodnoŌci miejscowego planu z ustaleniami studium uwarunkowaŊ  
i zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów 

 
Stwierdza siň zgodnoŌń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gmi-

ny Brwinów – czňŌń obejmujņca jednostkň administracyjnņ - miejscowoŌń Domaniewek z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów, zwane dalej studium. 

Plan realizuje zawarte w studium kierunki rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy oraz za-
siňg poszczególnych funkcji i ich wzajemne powiņzania okreŌlone w studium. 
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Plan ustala przeznaczenie rolne dla terenów połoŐonych w obszarze niezurbanizowanym o funkcji rolni-
czo-produkcyjnej. Natomiast dla terenów połoŐonych w obrňbie zabudowy miejscowoŌci Domaniewek i w 
jej bezpoŌrednim sņsiedztwie - obszary o wiodņcej funkcji mieszkaniowej, zaŌ w rejonie granicy z Płochoci-
nem – obszar o funkcji produkcyjno-usługowej. Plan zachowuje istniejņce łņki w dolnie rzeki Utraty jako 
tereny otwarte – uŐytki zielone o istotnej roli ekologicznej w systemie przyrodniczym. Plan uwzglňdnia ge-
neralnņ zasadň rozwoju zrównowaŐonego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Krzysztof Falkowski 
 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr LXV/591/2010 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

z dnia 28 czerwca 2010r. 
 
 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów – 
czeŌń obejmujņca miejscowoŌń Domaniewek został wyłoŐony do publicznego wglņdu wraz z prognozņ od-
działywania na Ōrodowisko w Urzňdzie Gminy Brwinów w dniach od 7 grudnia 2009r. do 8 styczna 2010r. 
W dniu 21 grudnia 2009r. odbyła siň dyskusja publiczna nad przyjňtymi w projekcie zmiany planu rozwiņza-
niami. 

W terminie okreŌlonym w ogłoszeniu o wyłoŐeniu projektu planu do publicznego wglņdu, tj. w okresie wy-
łoŐenia oraz w okresie 14 dni od zakoŊczenia okresu wyłoŐenia zgłoszono uwagi do projektu planu, które 
zostały przez Burmistrza Gminy Brwinów odrzucone. Do wyłoŐonej prognozy oddziaływania na Ōrodowisko 
nie zgłoszono uwag. 

Rada Miejska w Brwinowie, po zapoznaniu siň z przedłoŐonņ przez Burmistrza Gminy Brwinów listņ nie-
uwzglňdnionych uwag zawartņ w kolumnach nr 1-2 poniŐszej tabeli oraz stanowiskiem Burmistrza Gminy 
Brwinów zawartym w kolumnie 3 poniŐszej tabeli, rozstrzyga w sposób zawarty w kolumnie 4 poniŐszej ta-
beli, co nastňpuje: 

 
1 2 3 4 

Lp. Wnoszņcy uwagň  
(imiň i nazwisko, l.dz. wpływu do UG 
Brwinów, oznaczenie nieruchomoŌci, 

której dotyczy, meritum pisma) 

Stanowisko Burmistrza  
Gminy Brwinów 

Rozstrzygniňcie  
Rady Miejskiej w 

Brwinowie 

1. Aneta Tchórzewska 
L.dz.986 z dn. 27.01.2010r. 
dot. działki o nr ewid. 41. 
Autorka pisma jako spadkobierczyni 
właŌciciela działki nr 41 zgłasza proŌbň o 
nie poszerzanie drogi na granicy Doma-
niewa i Domaniewka. 

Burmistrz Gminy Brwinów postanowił uwagň odrzu-
ciń, gdyŐ przyjňta w projekcie planu szerokoŌń drogi 
19 KDD - 12,0m pozwala na zgodnņ z przepisami 
realizacjň zagospodarowania terenu pasa gminnej 
drogi publicznej oraz przeprowadzenie obecnie i w 
przyszłoŌci niezbňdnych sieci uzbrojenia technicznego 
terenu.  
W stanie istniejņcym przedmiotowa droga ma charak-
ter drogi dojazdowej do pól o szer. w granicy działki 
drogi – 3,0m i niespełnia wymogów dla realizacji 
prawidłowego pod wzglňdem techniczno-
funkcjonalnym pasa drogowego. Ponadto na szeroko-
Ōci działki nr 41 poszerzenie drogi nie przekracza 
1,0m. 

Uwagň odrzuciń 
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2. Zbigniew Wall 
L.dz. 780 z 21.01.2010r. 
dot. działki o nr. ewid. 66 
Autor pisma wnioskuje o poszerzenie w 
planie terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednoro-dzinnej i usług nieuciņŐliwych w 
kierunku granicy Warszawskiego Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu. 

Burmistrz Gminy Brwinów postanowił uwagň odrzu-
ciń (uwaga w swej treŌci stanowi wniosek do planu 
złoŐony po terminie) ze wzglňdu na brak zgodnoŌci 
wnioskowanego przeznaczenia gruntów z obowiņzu-
jņcym studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Brwinów. Wyznaczony 
w projekcie planu teren 12 MNu wyczerpuje wyzna-
czony w studium gminy Brwinów obszar o wiodņcej 
funkcji mieszkaniowej w ramach terenów urbanizo-
wanych. Natomiast teren wnioskowanego poszerze-
nia obejmowałby wyznaczone w studium tereny 
nieurbanizowane – łņki szczególnie cenne oraz bňdņce 
elementem ciņgów ekologicznych, a wiňc przeznacze-
nie ich pod zabudowň MNu byłaby niezgodne ze 
studium. 
Wymóg zachowania zgodnoŌci planu miejscowego z 
obowiņzujņcym studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy narzucony 
został przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póŎn. zmianami). 

Uwagň odrzuciń 

3. Marand Sp.z o.o. i Stanisław Jastrzňbski 
L.dz. 580 z 18.01.2010r. 
dot. działki o nr. ewid. 51/14 
Autorzy pisma wnioskujņ o wyłņczenie z 
opracowania działki o nr 51/14, na którņ 
został opracowany projekt budowy 45 
budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych wolnostojņ-cych wraz z obiektami 
towarzyszņcymi. 

Burmistrz Gminy Brwinów postanowił uwagň odrzu-
ciń (uwaga w swej treŌci stanowi wniosek do planu 
złoŐony po terminie) ze wzglňdu na brak zgodnoŌci z 
uchwałņ o przystņpieniu do sporzņdzania miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, która 
nakładała na organ sporzņdzajņcy projekt planu wy-
móg opracowywania go z podziałem na poszczególne 
jednostki administracyjne (z wyłņczeniem jedynie 
terenów objňtych odrňbnymi planami uchwalonymi 
wczeŌniej lub odrňbnymi proce-durami planistyczny-
mi bňdņcymi w toku).  
Ponadto, wniosek jest - w czňŌci połoŐonej poza wy-
znaczonym w projekcie planu terenem 13 MNu – 
niezgodny z obowiņzujņcym studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brwinów. Wyznaczony w projekcie planu teren 13 
MNu wyczerpuje wyznaczony w studium gminy Brwi-
nów obszar o wiodņcej funkcji mieszkaniowej w ra-
mach terenów urbanizowanych. Natomiast teren 
wnioskowanego poszerzenia obejmowałby wyzna-
czone w studium tereny nieurbanizowane – łņki 
szczególnie cenne oraz bňdņce elementem ciņgów 
ekologicznych, a wiňc przeznaczenie ich pod zabudo-
wň MNu byłaby niezgodne ze studium. 
Wymóg zachowania zgodnoŌci planu miejscowego z 
obowiņzujņcym studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy narzucony 
został przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. nr 80, poz. 717, z póŎn. zmianami). 

Uwagň odrzuciń 

4. Joanna Małgorzata Stokowska i Jan 
Stokowski 
L.dz. 146 z 06.01.2010r. 
dot. działki o nr. ewid. 31/3. 
Autorzy pisma wnioskujņ o zmianň 
przeznaczenia działki o nr 31/3 z terenu 
rolnego na teren usług nieuciņŐliwych w 
postaci realizacji zamkniňtego pionowe-
go tunelu aerodynamicznego na potrzeb 
ńwiczeŊ skoczków spadochronowych. 

Burmistrz Gminy Brwinów postanowił uwagň odrzu-
ciń(uwaga w swej treŌci stanowi wniosek do planu 
złoŐony po terminie) ze wzglňdu na brak zgodnoŌci 
wnioskowanego przeznaczenia gruntów z obowiņzu-
jņcym studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Brwinów. Wyznaczony 
w projekcie planu teren rolny 1aR wyczerpuje wyzna-
czony w studium gminy Brwinów obszar o wiodņcej 
funkcji rolnej w ramach terenów niezurbanizowanych 
o funkcji rolniczo-produkcyjnej. Wystňpujņce tu grun-
ty rolne, zgodnie z ewidencjņ gruntów, znajdujņ siň w 
kompleksach gleb klasy IIIb, chronionych przed zmia-
nņ przeznaczenia na nierolnicze. 

Uwagň odrzuciń 
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Wymóg zachowania zgodnoŌci planu miejscowego z 
obowiņzujņcym studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy narzucony 
został przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. nr 80, poz. 717, z póŎn. zmianami). 

5. Grzegorz i Teresa Gunerka 
L.dz. 161 z 06.01.2010r. 
dot. działek o nr ewid. 13, 14, 17 i 18 
Autorzy pisma wnoszņ o odrolnienie 
ww. działek z przeznaczeniem pod zabu-
dowň jedno-rodzinnņ. Ponadto kwestio-
nujņ szerokoŌń pasa drogowego drogi 
21 KDD i stwierdzajņ, Őe dotychczasowe 
poszerzenie istniejņcej drogi na działce o 
nr ewid.14 do szer. 5,0m pozwala na 
prawidłowy dojazd do działek. 

Burmistrz Gminy Brwinów postanowił uwagň odrzu-
ciń, gdyŐ przyjňta w projekcie planu szerokoŌń drogi 
21KDD - 12,0m pozwala na zgodnņ z przepisami reali-
zacjň zagospodarowania terenu pasa gminnej drogi 
publicznej oraz przeprowadzenie obecnie i w przy-
szłoŌci niezbňdnych sieci uzbrojenia technicznego 
terenu.  
W stanie istniejņcym przedmiotowa droga ma charak-
ter drogi dojazdowej do pól o szer. w granicy działki 
drogi – 5,0m i nie spełnia wymogów dla realizacji 
prawidłowego pod wzglňdem techniczno-
funkcjonalnym pasa drogowego.  
W projekcie planu czňŌń działki o nr ewid. 18 (obecnie 
działki o nr ewid.18/1 i 18/2) została włņczona do 
terenu oznaczonego symbolem MN, a czňŌń działki o 
nr ewid. 13 została włņczona do terenu oznaczonego 
symbolem 4MNu i jest tam moŐliwa realizacja zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób usta-
lony planem i przepisami odrňbnymi.  
Pozostała czňŌń działki o nr ewid. 13 i działka o nr 
ewid. 17 nie mogņ byń przeznaczone pod wnioskowa-
nņ zabudowň mieszkaniowņ jedno-rodzinnņ, gdyŐ 
takie przeznaczenie nie byłoby zgodnie z obowiņzujņ-
cym studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Brwinów. Wyznaczony 
w projekcie planu teren rolny 1aR wyczerpuje wyzna-
czony w studium gminy Brwinów obszar o wiodņcej 
funkcji rolnej w ramach terenów niezurbanizowanych 
o funkcji rolniczo-produkcyjnej. Studium nie przewi-
duje tu funkcji zabudowy mieszkaniowej. 

Uwagň odrzuciń 

6. Roman Smuszkiewicz 
L.dz. 134 z 05.01.2009r. 
dot. działek o nr. ewid. 59, 57/3 i sņsied-
nich 
Autor pisma wnioskuje o poszerzenie 
strefy zabudowy oraz wyeliminowanie 
dodatkowej strefy wyłņczonej z zabudo-
wy przy rowie melioracyjnym. 

Burmistrz Gminy Brwinów postanowił uwagň odrzu-
ciń ze wzglňdu na brak zgodnoŌci wnioskowanego 
przeznaczenia gruntów z obowiņzujņcym studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Brwinów. 
Wyznaczony w projekcie planu tereny 12 MNu i 13 
MNu wyczerpujņ wyznaczony w obowiņzujņcym 
studium gminy Brwinów obszar o wiodņcej funkcji 
mieszkaniowej w ramach terenów urbanizowanych. 
Natomiast teren wnioskowanego poszerzenia obej-
mowałby wyznaczone w studium tereny nieurbani-
zowane – łņki szczególnie cenne oraz bňdņce elemen-
tem ciņgów ekologicznych, a wiňc przeznaczenie ich 
pod zabudowň MNu byłaby niezgodne ze studium. 
Studium włņcza do terenów nieurbanizowanych łņk 
istniejņcy, zbiorczy rów wraz z jego obudowņ biolo-
gicznņ. Rów ten pełni istotnņ rolň w systemie urzņ-
dzeŊ wodnych odwadniajņcych grunty rolne w obrň-
bie wsi Domaniewek i terenach przyległych. 
Wymóg zachowania zgodnoŌci planu miejsco-wego z 
obowiņzujņcym studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy narzucony 
został przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. nr 80, poz. 717, z póŎn. zmianami). 

Uwagň odrzuciń 
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7. Iwona i Paweł Kuszelewscy 
L.dz. 1710 z 16.02.2010r. 
dot. działki o nr. ewid. 2/19. 
Autorzy pisma nie zgadzajņ siň na pro-
ponowanie w projekcie planu przezna-
czenie ich działki na teren rolny, wnio-
skujņc o zabudowň nierolniczņ. 

Burmistrz Gminy Brwinów postanowił uwagň odrzu-
ciń(uwaga w swej treŌci stanowi wniosek do planu 
złoŐony po terminie) ze wzglňdu na brak zgodnoŌci 
wnioskowanego przeznaczenia gruntów z obowiņzu-
jņcym studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Brwinów. Wyznaczony 
w projekcie planu teren rolny 1dR wyczerpuje wyzna-
czony w studium gminy Brwinów obszar o wiodņcej 
funkcji rolnej w ramach terenów niezurbanizowanych 
o funkcji rolniczo-produkcyjnej. 
Wymóg zachowania zgodnoŌci planu miejscowego z 
obowiņzujņcym studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy narzucony 
został przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. nr 80, poz. 717, z póŎn. zmianami). 

Uwagň odrzuciń 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Brwinowie: 
Krzysztof Falkowski 

 
 
 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr LXV/591/2010 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

z dnia 28 czerwca 2010r. 
 

Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie  
zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasad ich finansowania 
 

1. W zwiņzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 
Brwinów – czňŌń obejmujņca jednostkň administracyjnņ - miejscowoŌń Domaniewek zostanņ wyznaczone 
tereny pod zabudowň: mieszkaniowņ jednorodzinnņ, mieszkaniowo-usługowņ, zabudowň produkcyjno-
usługowņ a takŐe drogi i ulice (stanowiņce rozbudowň istniejņcego układu drogowo-ulicznego). Zgodnie 
z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póŎn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŐy do zadaŊ własnych gminy. W za-
kresie inwestycji dot. infrastruktury technicznej do zadaŊ własnych gminy naleŐņ: 

- budowa gminnych dróg, ulic, mostów, placów (w tym jezdni i chodników), oŌwietlenie ulic; 

- budowa wodociņgów i urzņdzeŊ zaopatrzenia w wodň oraz budowa kanalizacji (deszczowej i sanitar-
nej). 

2. W konsekwencji uchwalenia planu miejscowego powstanie koniecznoŌń realizacji zadaŊ inwestycyjnych 
zwiņzanych z przystosowaniem terenu do zabudowy w postaci rozbudowy sieci wodociņgowych. Z uwa-
gi jednak na juŐ istniejņce zainwestowanie w tym zakresie, ewentualna rozbudowa sieci bňdzie miała 
charakter ograniczony. Sieci te działajņ w oparciu o istniejņce urzņdzenia słuŐņce zbiorowemu zaopatrze-
niu w wodň z uwzglňdnieniem ich rozbudowy. 

3. Plan ustala alternatywne rozwiņzania w zakresie gospodarki Ōciekowej, wskazujņc, jako docelowe - sieci 
kanalizacyjne, a takŐe, w zaleŐnoŌci od warunków gruntowo-wodnych, realizacjň lokalnych, przydomo-
wych oczyszczalni Ōcieków lub szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystoŌci z okresowym wywo-
zem taborem asenizacyjnym do zlewni przy oczyszczalni Ōcieków. 

4. Realizacja nowych dróg (ulic) w terenach zabudowy a takŐe modernizacja i rozbudowa układu komunika-
cyjnego spowoduje koniecznoŌń sukcesywnej realizacji sieci oŌwietlenia ulicznego w porozumieniu z ge-
storem sieci energetycznej. 
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5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zostały okreŌlone w  

par. 5 uchwały stanowiņcej tekst planu. Zasady te dotyczņ takŐe inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej naleŐņcych do zadaŊ własnych gminy. Inwestycje te majņ charakter rozbudowy istniejņcych 
systemów infrastrukturalnych obsługujņcych gminň Brwinów. Zaleca siň, aby w realizacji infrastruktury 
technicznej uwzglňdniań jej powiņzanie z systemami ponadlokalnymi oraz systemami infrastruktury 
technicznej obsługujņcymi sņsiednie miejscowoŌci. 

6. Wskazane, aby budowa lub rozbudowa (w miarň potrzeb) infrastruktury technicznej wymienionej w pkt 2 
i 3 umieszczona była w odpowiednich programach inwestycyjnych, w szczególnoŌci w programie i kon-
cepcji wodociņgowania i kanalizowania gminy Brwinów. W Ōlad za tym, poszczególne zadania inwesty-
cyjne dot. infrastruktury technicznej bňdņ sukcesywnie umieszczane w zadaniach rzeczowych budŐetu 
gminy na kolejne lata. Finansowanie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej odbywań 
siň bňdzie przy pełnym lub czňŌciowym udziale Ōrodków budŐetu gminy. Podstawň przyjňcia tych inwe-
stycji do realizacji, w tym terminów przystņpienia i zakoŊczenia prac, stanowiń bňdņ zapisy Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego powiņzanego z Planem Rozwoju Lokalnego. Uznaje siň za wskazane pozyski-
wanie zewnňtrznych Ŏródeł finansowania ww. zadaŊ, w szczególnoŌci dla inwestycji proekologicznych, 
sprzyjajņcych ochronie Ōrodowiska. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Krzysztof Falkowski 
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UCHWAŁA Nr LXV/594/2010 

RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE  

 z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie montażu finansowego, harmonogramu pozyskania kredytów oraz upoważnienia Burmistrza  
do ich zaciągnięcia dla Projektu pn. „Czyste Życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa  

na terenie gminy Brwinów”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1  
i ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. 
zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240 z póŎn. zm.) oraz na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwale-
nia budŐetu gminy Brwinów na rok 2010, Rada 
Miejska w Brwinowie uchwala, co nastňpuje: 

§ 1.1. W zwiņzku z realizowanym przez gminň 
Brwinów Projektem pn. „Czyste ŏycie – komplek-
sowa gospodarka wodno-Ōciekowa na terenie 
gminy Brwinów” o całkowitej wartoŌci brutto: 
159.449,12 tys.zł i całkowitej wartoŌci netto: 
131.143 tys.zł zabezpiecza siň Ōrodki finansowe w 
wysokoŌci: 65.212,9 tys.zł, z czego:  

1) kwota do wysokoŌci 11.905,03 tys.zł (w tym 
VAT poniesiony) zostanie pokryta z budŐetu 
gminy Brwinów,  

2) kwota do wysokoŌci 25.000,00 tys.zł zostanie 
sfinansowana poŐyczkņ lub długoterminowym 
kredytem inwestycyjnym, z dopłatņ WFOŋiGW 
w Warszawie do odsetek od udzielonego kre-
dytu w latach 2012-2021,  

3) kwota do wysokoŌci 28.305,87 tys.zł stanowiņ-
ca podatek od towarów i usług (VAT do ponie-
sienia) zostanie sfinansowana kwotami odzy-
skiwanej z urzňdu skarbowego nadwyŐki po-
datku naliczonego nad podatkiem naleŐnym.  

2. Szczegółowa struktura finansowania Projek-
tu (w tys.zł) przedstawia siň nastňpujņco:  

 
 
 
 


