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12. UŐytkownicy korzystajņ z boisk na własnņ 

odpowiedzialnoŌń i odpowiadajņ za wyrzņ-
dzone szkody. 

13. Osoby korzystajņce z obiektu mogņ korzystań 
z wyznaczonych pomieszczeŊ socjalnych. 

14. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania 
z boisk oraz pomieszczeŊ socjalnych odpo-
wiedzialnoŌń materialnņ ponoszņ korzystajņ-
ce, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich 
prawni opiekunowie. 

15. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

16. Korzystajņcy z obiektu sņ zobowiņzani do 
przestrzegania niniejszego regulaminu, a w 
szczególnoŌci do uwag pracownika obiektu. 

17. W sytuacji niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych o korzystaniu z boisk decyduje in-
struktor sportu. 

18. KaŐdy uŐytkownik jest zobowiņzany do nie-
zwłocznego powiadomienia upowaŐnionego 
pracownika obiektu o zauwaŐonych uszko-
dzeniach urzņdzeŊ w trosce o zdrowie własne 
i pozostałych uŐytkowników. 

19. Ryzyko zwiņzane z amatorskim i wyczyno-
wym uprawianiem sportu ponosi uprawiajņcy 
sport (pkt 10), w zwiņzku z czym zarzņdca nie 
ponosi odpowiedzialnoŌci za szkody zarówno 

na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z 
urzņdzeŊ boiska jako zwiņzane z ryzykiem 
sportowym. 

20. W miesiņcach wakacyjnych obowiņzuje od-
rňbny harmonogram korzystania z obiektu za-
twierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora 
GOS-u. 

21. Rozstrzygniňcia dotyczņce zgodnego z posta-
nowieniami pkt 8 i 9 korzystania z boisk po-
dejmuje Trener ŋrodowiskowy lub inny upo-
waŐniony pracownik obiektu, w którym zaleŐ-
noŌci od sytuacji moŐe: 

- nakazań zmianň obuwia sportowego, 

- zwróciń uwagň na niewłaŌciwe, niezgodne 
z regulaminem zachowanie, 

- nakazań opuszczenia terenu boisk. 

22. Szkoła i GOS zastrzega sobie prawo czaso-
wego wyłņczenia obiektu z uŐytkowania z 
uwagi na organizowane imprezy. 

Pamiňtaj: 
Telefony alarmowe (z tel. komórkowego 112) 

Pogotowie Ratunkowe 999 

StraŐ PoŐarna 998 

Policja 997 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Tomasz Szwed 
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UCHWAŁA Nr XLIX/816/10 

RADY GMINY RASZYN 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – część I (obszar I). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm. 1)), art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póŎn. zm. 2)), uchwały nr XX/360/08 
Rady Gminy Raszyn z dnia 24 kwietnia 2008r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, dla obszaru połoŐonego we wsi Falen-
ty i Falenty Nowe w gminie Raszyn czňŌń I, 
uchwalonego uchwałņ Rady Gminy Raszyn nr 
XXXV/512/04 z dnia 7 paŎdziernika 2004r., uchwa-

ły Rady Gminy Raszyn nr XLVII/799/10 z dnia  
17 czerwca 2010r. w sprawie sposobu wykonania 
uchwały nr XX/360/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 
24 kwietnia 2008r. sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzania zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, dla obszaru połoŐonego 
we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn 
czňŌń I stwierdzajņc, Őe zmiana planu jest zgodna 
ze Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Raszyn, przyjň-
tym uchwałņ nr 76/XIX/99 Rady Gminy Raszyn z 
dnia 16 grudnia 1999r. Rada Gminy Raszyn 
uchwala, co nastňpuje: 
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Dział I 
Zakres regulacji planu 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
połoŐonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w 
gminie Raszyn – czňŌń I (obszar I), zwanņ dalej w 
treŌci niniejszej uchwały planem, dla terenu 
obejmujņcego czňŌń wsi Falenty wyznaczonego 
nastňpujņcymi granicami: 

1) od północy osiņ Al. Hrabskiej na dz. nr ew. 12; 

2) od wschodu, wschodnimi granicami działek nr 
ew. 14/23, 14/28, 14/27, 14/20; 

3) od południa osiņ ul. Falenckiej na dz. nr ew. 34; 

4) od zachodu osiņ Al. Krakowskiej na dz. nr  
ew. 19. 

2. Granice obszaru objňtego planem wyznacza 
siň na rysunku planu sporzņdzonym na mapie w 
skali 1:1000, stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 2. Załņcznikami do niniejszej uchwały i jej in-
tegralnymi czňŌciami, sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiņcy za-
łņcznik nr 1 niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załņcznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania - 
załņcznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte 
w niniejszej uchwale do terenów objňtych pla-
nem. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) zwymiarowane wzajemne odległoŌci elemen-
tów zagospodarowania; 

4) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem 
literowym i numerem lub tylko symbolem lite-
rowym; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy oraz nieprze-
kraczalne linie zabudowy dla dominanty; 

6) oznaczenie pojedynczych drzew wskazanych 
do ochrony oraz obsadzeŊ szpalerowych ziele-
ni wysokiej; 

7) połņczenia dróg wewnňtrznych z drogami pu-
blicznymi oraz zjazdy. 

3. Elementy informacyjne wynikajņce z wymo-
gów przepisów odrňbnych: 

1) zasiňg potencjalnego oddziaływania komunika-
cji kołowej; 

2) pasy technologiczne napowietrznych linii elek-
troenergetycznych 15kV. 

4. Pozostałe oznaczenia majņ charakter infor-
macyjny. 

§ 4.1. W planie okreŌla siň: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczajņ-
ce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody; 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów, wskaŎniki inten-
sywnoŌci zabudowy; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym; 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uŐytkowania terenów; 

9) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy. 

2. Nie okreŌla siň, poniewaŐ nie wystňpujņ w 
obszarze planu: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kul-
tury współczesnej; 

2) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takŐe naraŐonych na 
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niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych 
osuwaniem siň mas ziemnych. 

3. Plan okreŌlony jest jako perspektywiczny bez 
sprecyzowania terminu jego obowiņzywania. 

§ 5.1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ekologicznych paliwach – naleŐy przez to ro-
zumień paliwa, które nie powodujņ zanie-
czyszczenia Ōrodowiska, a ich zasoby odna-
wiajņ siň we wzglňdnie krótkim czasie. Czyli 
naleŐņ do odnawialnych Ŏródeł energii; 

2) dominancie – naleŐy przez to rozumień czňŌń 
budynku w wyraŎny i charakterystyczny spo-
sób, wyróŐniajņcņ siň w całej bryle, wprowa-
dzonņ w celu wyróŐnienia obiektu na tle in-
nych otaczajņcych budynków, (np. zamkniňcie 
widokowe), o wysokoŌci okreŌlonej w ustale-
niach szczegółowych planu, której po-
wierzchnia w rzucie poziomym nie moŐe byń 
wiňksza niŐ 30% powierzchni rzutu budynku 
w poziomie parteru; 

3) drogach wewnňtrznych niepublicznych – na-
leŐy przez to rozumień wydzielonņ z terenu 
działkň, która na zasadach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych, pełni funkcjň drogi dla 
pozostałych działek do niej przylegajņcych i 
zapewnia dostňp działek budowlanych do 
drogi publicznej; 

4) działce budowlanej - naleŐy przez to rozumień 
działkň w rozumieniu ustawy; 

5) działce inwestycyjnej – naleŐy przez to rozu-
mień, działkň budowlanņ, zespół działek bu-
dowlanych, lub czňŌń działki budowlanej 
przewidzianej do wydzielenia, na których re-
alizuje siň inwestycjň objňtņ jednym, ewentu-
alnie etapowym pozwoleniem na budowň i 
granicami projektu jego zagospodarowania-w 
rozumieniu przepisów odrňbnych; 

6) linii rozgraniczajņcej - naleŐy przez to rozu-
mień granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu, dzielņce obszar planu na tereny 
o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych zasa-
dach zagospodarowania; 

7) linii zabudowy nieprzekraczalnej – naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ w planie, 
okreŌlajņcņ najmniejszņ dopuszczalnņ odle-
głoŌń sytuowania zewnňtrznej Ōciany budyn-
ku lub budowli nie bňdņcej liniami przesyło-
wymi lub sieciami uzbrojenia w stosunku do 
linii rozgraniczajņcych, od których te linie wy-
znaczono, bez wysuniňtych do 1,5m poza ten 
obrys: schodów zewnňtrznych, balkonów, lo-
gii, werand, ganków, galerii i tarasów, wiatro-
łapów, wykuszy; 

8) maksymalnej wysokoŌci zabudowy lub mak-
symalnej liczbie kondygnacji - naleŐy przez to 
rozumień nieprzekraczalnņ iloŌń uŐytkowych 
nadziemnych kondygnacji budynku lub mak-
symalnņ wysokoŌń obiektu zdefiniowanņ w 
przepisach odrňbnych; 

9) noŌniku reklamowym - naleŐy przez to rozu-
mień wszelkie znaki, napisy i wyobraŐenia po-
zwalajņce powiņzań ich znaczenia okreŌlona 
firmņ, przedsiňbiorstwem lub innņ formņ 
przeprowadzonej działalnoŌci gospodarczej 
jak równieŐ produktami, wyrobami i usługa-
mi; 

10) obszarze – naleŐy przez to rozumień obszar 
objňty planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu; 

11) odpowiedniej strefie ochronnej gazociņgu 
Ōredniego ciŌnienia – naleŐy przez to rozu-
mień odległoŌń od gazociņgu, w której obo-
wiņzujņ ograniczenia dla lokalizacji obiektów i 
zadrzewieŊ zgodnie z warunkami technicz-
nymi jakim powinny odpowiadań sieci gazo-
we okreŌlonymi w przepisach odrňbnych: w 
Rozporzņdzeniu Ministra Gospodarki z 30 lip-
ca 2001r. (Dz.U. Nr 97) dla gazociņgów wybu-
dowanych po 12 grudnia 2001r.(jako strefy 
kontrolowane) oraz w Rozporzņdzeniu Mini-
stra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 
1995r. (Dz.U. Nr 139) dla gazociņgów wybu-
dowanych przed 12 grudnia 2001r. (jako od-
ległoŌci podstawowe); 

12) pasie technologicznym napowietrznej linii 
elektroenergetycznej - naleŐy przez to rozu-
mień napowietrznņ liniň elektroenergetycznņ 
wraz ze strefņ technicznņ i ochronnņ, w której 
obowiņzujņ ograniczenia dla lokalizacji obiek-
tów i zadrzewieŊ według wymagaŊ przepi-
sów odrňbnych; 

13) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
niniejszej uchwały stanowiņcej akt prawa 
miejscowego, o ile z treŌci przepisu nie wyni-
ka inaczej; 

14) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
przez to rozumień czňŌń działki budowlanej, 
na gruncie rodzimym, która pozostaje nieza-
budowana i nieutwardzona - okreŌlonņ w %; 

15) powierzchni uŐytkowej liczonej dla potrzeb 
okreŌlenia liczby miejsc parkingowych - nale-
Őy przez to rozumień powierzchnie pomiesz-
czeŊ, na wszystkich kondygnacjach, słuŐņcych 
do zaspokojenia potrzeb zwiņzanych bezpo-
Ōrednio z przeznaczeniem całego budynku lub 
jego czňŌci; 
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16) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to ro-

zumień obszar wyznaczony przez rzut piono-
wy skrajnego obrysu wszystkich budynków 
na działce budowlanej w stanie wykoŊczo-
nym na płaszczyznň poziomņ przyjmujņc za 
podstawň obrys parteru lub obrys Ōcian fun-
damentowych w przypadku gdy jest on wiňk-
szy; przy czym do powierzchni zabudowy wli-
cza siň powierzchniň przeŌwitów, przejŌń i 
przejazdów (bramy), powierzchniň ganków, 
werand; do powierzchni zabudowy nie wlicza 
siň schodów na gruncie, powierzchni budyn-
ków lub ich czňŌci znajdujņcych siň pod po-
wierzchniņ terenu, studzienek lub okienek 
piwnicznych, daszków, okapów dachowych, 
tarasów, ŌcieŐek, utwardzonych podjazdów, 
miejsc parkingowych, miejsc na Ōmietniki; 

17) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi poza ustawņ o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

18) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień okreŌlone w planie przeznacze-
nie, które zostało ustalone planem jako jedy-
ne lub przewaŐajņce na wyznaczonym terenie 
i stanowiņce nie mniej niŐ 60% powierzchni 
terenu, na rzecz którego naleŐy rozstrzygań 
wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, 
przy zachowaniu zgodnoŌci z ustaleniami 
planu i przepisami odrňbnymi; 

19) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy przez 
to rozumień rodzaj przeznaczenia inny niŐ 
podstawowy, który dopuszczony został w da-
nym terenie jako uzupełnienie lub wzbogace-
nie przeznaczenia podstawowego na warun-
kach okreŌlonych w planie i stanowiņcy nie 
wiňcej niŐ 40% powierzchni terenu; 

20) reklamie - naleŐy przez to rozumień przekaz 
informacyjny o towarach i usługach, w jakiej-
kolwiek wizualnej formie, eksponowany za 
pomocņ: 

a) specjalnych noŌników np. bilbordu, ban-
nera, tablicy, gabloty, słupa ogłoszenio-
wego, masztu reklamowego, 

b) grafik naniesionych bezpoŌrednio na bu-
dynki lub inne elementy zagospodarowa-
nia terenu, np. malowane lub naklejane 
grafiki na Ōcianach i oknach budynków, na 
chodnikach, na ogrodzeniach; 

c)  szyldów semaforowych, ekranów zmien-
nej projekcji reklamowej; 

 

 

21) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek, sporzņdzony na mapie w skali 
1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

22) siňgaczu - naleŐy przez to rozumień wysuniňtņ 
czňŌń działki o minimalnej szerokoŌci 5m i 
maksymalnej długoŌci 60m, przez którņ od-
bywa siň dostňp z działki budowlanej do dro-
gi; 

23) terenie – naleŐy przez to rozumień czňŌń ob-
szaru planu wyznaczonņ na rysunku planu li-
niami rozgraniczajņcymi, o okreŌlonym prze-
znaczeniu lub o róŐnych zasadach zagospoda-
rowania oznaczonņ na rysunku planu– sym-
bolem literowym i numerem wyróŐniajņcym 
go spoŌród innych terenów albo tylko symbo-
lem literowym; 

24) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Gminy Raszyn dotyczņcņ zago-
spodarowania obszaru w granicach okreŌlo-
nych w § 1, o ile z treŌci przepisu nie wynika 
inaczej; 

25) ustawie – naleŐy przez to rozumień przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 ze zm.), o ile z treŌci przepisu nie 
wynika inaczej; 

26) usługach – naleŐy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub lokale uŐytko-
we w budynkach o innych funkcjach niŐ usłu-
gowe i urzņdzenia słuŐņce działalnoŌci, której 
celem jest zaspokajanie podstawowych po-
trzeb ludnoŌci, a nie wytwarzanie bezpoŌred-
nio metodami przemysłowymi dóbr material-
nych, a w szczególnoŌci: usługi hotelowe, 
handlu detalicznego i ekspozycyjnego, biura, 
kancelarie, pracownie projektowe, usługi na-
uki, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, 
gastronomii, drobne usługi rzemieŌlnicze: w 
szczególnoŌci: usługi fryzjerskie, kosmetycz-
ne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze 
sprzňtu codziennego uŐytku; 

27) wskaŎniku powierzchni zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień stosunek powierzchni za-
budowy budynków połoŐonych w obrňbie 
działki budowlanej lub inwestycyjnej (w sta-
nie wykoŊczonym bez tarasów, schodów ze-
wnňtrznych, ramp i podjazdów) do po-
wierzchni działki budowlanej lub inwestycyj-
nej; 

28) wysokoŌci zabudowy - naleŐy przez to rozu-
mień nieprzekraczalny wymiar pionowy bu-
dynku, mierzony od poziomu terenu przy naj-
niŐej połoŐonym wejŌciu do budynku lub jego 
czňŌci, znajdujņcym siň na pierwszej kondy-
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gnacji nadziemnej budynku, do górnej po-
wierzchni najwyŐej połoŐonego stropu, łņcz-
nie z gruboŌciņ izolacji cieplnej i warstwy jņ 
osłaniajņcej, bez uwzglňdniania wyniesionych 
ponad tň płaszczyznň maszynowni dŎwigów i 
innych pomieszczeŊ technicznych, bņdŎ do 
najwyŐej połoŐonego punktu stropodachu lub 
konstrukcji przekrycia budynku znajdujņcego 
siň bezpoŌrednio nad pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi. 

2. Inne pojňcia i definicje wymienione w planie 
naleŐy rozumień zgodnie z treŌciņ stosownych 
przepisów odrňbnych. 

Dział II. 
Ustalenia ogólne planu 

Rozdział 1. 
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni  

Przeznaczenie terenu 

§ 6.1. OkreŌla siň przeznaczenie terenów wy-
znaczonych liniami rozgraniczajņcymi i oznaczo-
nych symbolem literowym zgodnie z rysunkiem 
planu: 

1) tereny zabudowy usługowej - oznaczone na 
rysunku planu symbolem U; 

2) teren obsługi komunikacji - oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KS; 

3) tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia zgodnie z ry-
sunkiem planu: 

a) teren drogi publicznej klasy głównej – ozna-
czony na rysunku planu symbolem KG; 

b) tereny dróg publicznych klasy lokalnej – 
oznaczone na rysunku planu symbolem KL. 

2. Ustala siň, Őe nastňpujņce tereny przezna-
czone sņ do realizacji celu publicznego o znacze-
niu lokalnym i ponadlokalnym: 

1) teren przeznaczony pod drogň głównņ ozna-
czony na rysunku planu symbolem KG; 

2) tereny dróg lokalnych oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1KL i 2KL. 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 7. Ustala siň, Őe nadrzňdnym celem realizacji 
ustaleŊ planu jest: 

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego; 

2) okreŌlenie warunków dotyczņcych kształtowa-
nia zabudowy, których spełnienie umoŐliwi 
uzyskanie właŌciwych walorów przestrzennych 
i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-
strzeni; 

3) ochrona ponadlokalnych i lokalnych interesów 
publicznych w zakresie komunikacji, inŐynierii i 
ochrony Ōrodowiska. 

Rozdział 2. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 8.1. Ustala siň docelowo objňcie obszaru pla-
nu zorganizowanym systemem zaopatrzenia w 
wodň, odprowadzania i unieszkodliwiania Ōcieków 
sanitarnych wytwarzanych przez uŐytkowników 
wszystkich obiektów w obszarze planu oraz do-
puszczenie odprowadzania wód opadowych na 
teren lub do rowów. 

2. Przyjmuje siň zachowanie porzņdku i czysto-
Ōci zgodnie z obowiņzujņcymi w tym zakresie 
przepisami prawa miejscowego. 

3. Na kaŐdej działce ustala siň zachowanie mi-
nimalnego % powierzchni biologicznie czynnej. 
Powierzchnie te winny byń liczone zgodnie z defi-
nicjņ zapisanņ w § 5 ust. 1 pkt 14. 

4. W celu ochrony powietrza ustala siň ogrze-
wanie pomieszczeŊ obiektów istniejņcych i pla-
nowanych paliwami, o moŐliwie najniŐszym po-
ziomie emisji substancji szkodliwych dla Ōrodowi-
ska, spełniajņcych aktualnie obowiņzujņce normy. 

5. Ustala siň zakaz lokalizacji inwestycji powo-
dujņcych przekroczenia standardów jakoŌci Ōro-
dowiska poza terenem, do którego prowadzņcy 
działalnoŌń posiada tytuł prawny. Pod pojňciem 
działalnoŌci mogņcej negatywnie oddziaływań na 
Ōrodowisko rozumie siň hałas, wibracje, zanie-
czyszczenie powietrza (pyłowe i gazowe w tym 
odory), zanieczyszczenie odpadami, oddziaływa-
nie komunikacji. 

6. Ustala siň zagospodarowanie i uŐytkowania 
terenów wykluczajņce zanieczyszczenie wód 
otwartych, wód gruntowych oraz gruntu na wła-
snych działkach i na terenach przyległych. 

7. W terenach połoŐonych w zasiňgu potencjal-
nego oddziaływania komunikacji ponadlokalnej 
(80m od skrajnej krawňdzi drogi KG) okreŌlonego 
na podstawie przepisów odrňbnych, a oznaczone-
go orientacyjnie na rysunku planu – ustala siň 
zagospodarowanie terenów i realizacjň zabudowy 
w sposób ograniczajņcych uciņŐliwy wpływ po-
nadlokalnej komunikacji na zdrowie ludzi poprzez, 
w szczególnoŌci, zastosowanie Ōrodków ochrony 
czynnej przed tymi uciņŐliwoŌciami. 

Rozdział 3. 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu komunikacji 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 
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1) w zakresie powiņzaŊ zewnňtrznych połņczenie 

obszaru objňtego planem z obszarami sņsied-
nimi, zapewniajņ: publiczna droga główna KG- 
Al. Krakowska, publiczna droga lokalna 1KL - 
Al. Hrabska i publiczna lokalna 2KL - ul. Falenc-
ka; 

2) obsługa w zakresie komunikacji zbiorowej za-
pewni komunikacja autobusowa, w tym mikro-
busowa, wprowadzona w ciņg drogi KG w re-
jonie terenu KS i w ciņg drogi 1KL; 

3) o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów nie stanowiņ inaczej ustala siň obo-
wiņzek zaspokojenia potrzeb parkingowych dla 
obiektów nowowznoszonych, rozbudowywa-
nych lub zmieniajņcych funkcjň na działce in-
westycyjnej, zgodnie ze wskaŎnikiem liczby 
miejsc parkingowych okreŌlonym w ustale-
niach szczegółowych dla poszczególnych tere-
nów; 

4) ustala siň podstawowy układ komunikacji pie-
szej obejmujņcy chodniki wydzielone w liniach 
rozgraniczajņcych dróg z dopuszczeniem ich 
lokowania na przyległych terenach zabudowy; 

5) realizacja ustaleŊ planu w zakresie zagospoda-
rowania, uŐytkowania i utrzymania terenów 
komunikacji kołowej, transportu publicznego, 
parkingów i komunikacji pieszej, wymaga 
uwzglňdnienia potrzeb osób niepełnospraw-
nych – zgodnie z przepisami odrňbnymi. W 
ramach projektów realizacyjnych, a takŐe w 
póŎniejszej modernizacji i eksploatacji, naleŐy 
odpowiednio przewidzień infrastrukturň, urzņ-
dzenia i rozwiņzania zapewniajņce warunki dla 
poruszania siň osób niepełnosprawnych, w 
tym z dysfunkcjņ wzroku, w terenach komuni-
kacji kołowej, pieszej i rowerowej, w terenach 
urzņdzeŊ komunikacyjnych, ogólnodostňpnych 
parkingach, przystankach zbiorowego transpor-
tu publicznego oraz w innych terenach stano-
wiņcych powierzchnie publiczne. 

Rozdział 4. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej  

Zasady uzbrojenia terenu 

§ 10.1. Ustala siň obsługň planowanego zain-
westowania ze zorganizowanych systemów infra-
struktury technicznej, poprzez istniejņce, w tym 
istniejņce poza obszarem planu, przewody magi-
stralne, istniejņcņ sień rozdzielczņ oraz urzņdzenia 
na tej sieci w miarň potrzeb przebudowywane i 
rozbudowywane oraz poprzez urzņdzenia lokalne. 

 

 

2. Dla sieci i przyłņczy projektowanych, w tym 
sieci i przyłņczy gazowych i elektroenergetycz-
nych, ustala siň prowadzenie sieci na terenach 
zawartych w liniach rozgraniczajņcych dróg. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza siň pro-
wadzenie sieci infrastruktury technicznej poza 
liniami rozgraniczajņcymi dróg. 

3. Dopuszcza siň przebudowň, rozbudowň, bu-
dowň i remont sieci infrastruktury technicznej, 
kolidujņcych z projektowanņ zabudowņ i zago-
spodarowaniem terenu. 

4. Ustala siň zasadň lokalizacji stacji transfor-
matorowych 15/0,4 kV zgodnie z potrzebami wy-
nikajņcymi z projektowanych inwestycji. Lokaliza-
cja stacji moŐe byń ustalona kaŐdorazowo (według 
potrzeb), bez koniecznoŌci zmiany planu. 

5. Dopuszcza siň lokowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie Ōcieków czy 
stacje telekomunikacji na podstawie opracowaŊ 
technicznych bez koniecznoŌci zmiany niniejszego 
planu pod warunkiem, Őe ewentualne negatywne 
oddziaływanie nie bňdzie wykraczań poza granice 
lokalizacji. 

6. Infrastrukturň naleŐy projektowań z uwzglňd-
nieniem docelowych parametrów technicznych 
umoŐliwiajņcych obsługň przewidywanych uŐyt-
kowników. 

7. Zasady utrzymania porzņdku i czystoŌci wy-
nikajņ z obowiņzujņcych w tym zakresie aktów 
prawa miejscowego. 

8. Zakazuje siň realizacji w obszarze planu elek-
trowni wiatrowych. 

Zasady obsługi 

Oddział 1 
Zasady zaopatrzenia w wodę 

§ 11.1. Zaopatrzenie w wodň do celów byto-
wych, gospodarczych i na cele przeciwpoŐarowe z 
istniejņcej i sukcesywnie (w dostosowaniu do 
powstajņcej zabudowy) rozbudowywanej wodo-
ciņgowej sieci, z ujňcia poza obszarem planu, 
zgodnie z warunkami technicznymi okreŌlonymi 
przez zarzņdzajņcego sieciņ. 

2. Dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň z ujňń 
własnych (w szczególnoŌci do celów bytowych, 
gospodarczych, zaopatrzenia placu budowy i na 
cele przeciwpoŐarowe). Zgodnie z przepisami od-
rňbnymi zaopatrzenie na cele przeciwpoŐarowe 
winno uwzglňdniań hydranty nadziemne lub w 
wyjņtkowych przypadkach podziemne. 
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Oddział 2 
Zasady odprowadzenia ścieków bytowych  

i wód opadowych 

§ 12.1. Ustala siň docelowe odprowadzenie 
Ōcieków bytowych z obszaru planu przy pomocy 
sieci kanalizacji rozdzielczej: 

1) ustala siň odprowadzenie Ōcieków kanalizacjņ 
grawitacyjnņ lub płytkņ kanalizacjņ grawitacyj-
no-ciŌnieniowņ realizowanņ sukcesywnie w 
miarň rozwoju budownictwa, w systemie roz-
dzielczym; 

2) ustala siň, Őe odbiornikiem Ōcieków bňdzie 
oczyszczalnia Ōcieków poza obszarem planu; 

3) zakazuje siň lokowania lokalnych oczyszczalni 
Ōcieków w tym z rozsņczkowaniem; 

4) dopuszcza siň sytuowanie lokalnych urzņdzeŊ 
zbiornikowo tłocznych (pompowni) bez zmiany 
niniejszego planu; 

5) Ōcieki wprowadzone do kanalizacji gminnej 
powinny spełniań warunki okreŌlone w odrňb-
nych przepisach. Ustala siň obowiņzek pod-
czyszczania Ōcieków w miejscu wytwarzania, 
jeŌli wskaŎniki zanieczyszczeŊ przekraczań bňdņ 
wielkoŌci dopuszczalne okreŌlone przez od-
biorcň; 

6) dopuszcza siň odprowadzanie Ōcieków byto-
wych do realizowanych na działce budowlanej 
lub inwestycyjnej szczelnych zbiorników na 
nieczystoŌci ciekłe wyłņcznie do czasu realizacji 
sieci kanalizacyjnej z wyjņtkiem terenu 1U. 

2. Ustala siň odprowadzenie wód opadowych 
lub roztopowych: 

1) ustala siň odwodnienie do kanalizacji deszczo-
wej, z zastosowaniem systemu mieszanego łņ-
czņcego system infiltracyjny (np. rów chłonny) 
z systemem kanalizacji deszczowej rowami 
odwadniajņcymi, z zastosowaniem zbiorników 
retencyjno – infiltracyjno - odparowywalnych 
lub studni chłonnych ze zrzutem (oczyszczo-
nych podwójnie) nadmiaru wód opadowych do 
odbiornika poza obszarem planu (rów po-
wierzchniowy przebiegajņcy wzdłuŐ wschod-
niej granicy obszaru planu); 

2) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
drogi KG według odpowiednio uzgodnionej 
dokumentacji; 

3) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
parkingów i innych powierzchni potencjalnie 
zanieczyszczonych wymaga przed wprowadze-
niem do ziemi oczyszczenia z piasku, błota oraz 
substancji ropopochodnych, jeŐeli takie zanie-
czyszczenia zostanņ stwierdzone; 

4) zakazuje siň odprowadzania wód opadowych, 
wód drenaŐowych i odwodnieniowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej lub na jezdnie dróg, od-
prowadzenia nieoczyszczonych Ōcieków do 
wód powierzchniowych i do ziemi. 

Oddział 3 
Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną 

§ 13.1. Zasilanie w energiň elektrycznņ poprzez 
rozbudowň istniejņcej sieci elektroenergetycznej. 

2. Zaopatrzenie projektowanych inwestycji ze 
stacji istniejņcych lub nowej stacji transformato-
rowej pod warunkiem pełnego pokrycia zapotrze-
bowania. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň stacji transformato-
rowych 15/0,4 kV słupowych lub wnňtrzowych bez 
zmiany niniejszego planu. 

4. OkreŌla siň pasy technologiczne wzdłuŐ li-
niowych obiektów elektroenergetycznych, które 
dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 
15kV wynoszņ-10m, po 5m od osi linii na stronň, a 
dla linii kablowych po 0,5m liczņc od skrajnego 
przewodu. Dopuszcza siň stosowanie linii elektro-
energetycznych w wykonaniu kablowym (pod-
ziemnym) oraz stacji transformatorowych SN/Nn 
w wykonaniu wnňtrzowym. 

5. Dopuszcza siň stosowanie indywidualnych 
lub lokalnych odnawialnych Ŏródeł energii oraz 
urzņdzeŊ kogeneracji rozproszonej spalajņcych 
paliwa najmniej szkodliwe dla Ōrodowiska z wy-
jņtkiem wiatrowni. 

Oddział 4 
Zasady zaopatrzenia w gaz 

§ 14. Doprowadzenie gazu ziemnego do obsza-
ru objňtego planem nastņpi poprzez sień gazowņ 
sytuowanņ w drogach lub na terenie inwestycji, w 
tym: 

1) lokowanie ogrodzeŊ w odległoŌci minimum 
0,5m do gazociņgów Ōredniego ciŌnienia; 

2) zasilenie obiektów budowlanych w gaz z sieci 
Ōredniego ciŌnienia za poŌrednictwem szafko-
wych punktów redukcyjno – pomiarowych; 

3) zachowanie odpowiednich stref bezpieczeŊ-
stwa (odległoŌci podstawowych lub stref kon-
trolowanych) z zakazem lokowania budynków i 
sadzenia drzew (linia Ōrodkowa strefy pokrywa 
siň z osiņ gazociņgu; 

4) dopuszcza siň wykorzystanie gazu w istniejņ-
cych i nowych urzņdzeniach wytwarzajņcych 
ciepło oraz w urzņdzeniach kogeneracji rozpro-
szonej. 
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Oddział 5 
Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji 

§ 15.1. Dopuszcza siň lokalizowanie inwestycji 
celu publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej 
jeŐeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami 
odrňbnymi. 

2. Stacje bazowe telefonii komórkowej, spełnia-
jņce inne uwarunkowania wynikajņce z przepisów 
odrňbnych i norm, moŐna realizowań na obszarze 
planu, jeŌli ich realizacja nie wymaga realizacji 
wieŐ lub innych konstrukcji słuŐņcych wyłņcznie 
do montaŐu stacji bazowej. 

3. Dopuszcza siň prowadzenie podziemnej sieci 
telekomunikacyjnej na terenach wszystkich dróg 
w obszarze objňtym planem. 

Oddział 6 
Zasady zaopatrzenia w energię cieplną 

§ 16. Obiekty w obszarze objňtym planem mo-
gņ byń zaopatrywane w energiň cieplnņ poprzez 
zasilanie, w szczególnoŌci: gazem ziemnym, ener-
giņ elektrycznņ, z wykorzystaniem gazu płynnego 
(LPG), oleju opałowego lub paliwami ekologicz-
nymi w tym stałymi, których stosowanie jest 
zgodne z przepisami prawa ochrony Ōrodowiska. 

Oddział 7 
Zasady gospodarki odpadami 

§ 17.1. Dla obiektów budowlanych naleŐy za-
pewniń miejsca na place pod Ōmietniki zapewnia-
jņce moŐliwoŌń segregacji odpadów. 

2. Ustala siň, Őe zawiesiny, tłuszcze i oddzielone 
produkty naftowe z separatora bňdņ usuwane i 
unieszkodliwiane przez odpowiednie specjali-
styczne jednostki. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe  

dla terenów o różnym przeznaczeniu 

§ 18.1. Ustalenia szczegółowe planu w zakresie 
przeznaczenia terenów oraz okreŌlenia sposobów 
zagospodarowania i warunków zabudowy tere-
nów, o których mowa w Rozdziale 1 Działu II ni-
niejszej uchwały obowiņzujņ łņcznie z ustaleniami 
dotyczņcymi: zasad ochrony Ōrodowiska i przyro-
dy, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej, o 
których mowa w Rozdziałach 2, 3 i 4 Działu II ni-
niejszej uchwały. 

2. Ustalenia planu naleŐy rozpatrywań i stoso-
wań z uwzglňdnieniem przepisów odrňbnych. 

 

 

 

Rozdział 1 

§ 19. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 1U, ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: usługi, o któ-
rych mowa w § 5 ust. 1 pkt 26, 

b) przeznaczenie uzupełniajņce: urzņdzenia 
budowlane, zieleŊ urzņdzona, obiekty ma-
łej architektury, urzņdzenia infrastruktury 
technicznej dla potrzeb działki lub potrzeb 
lokalnych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) ustala siň lokowanie dominanty jako za-
mkniňcia osi Al. Krakowskiej i ul. Mszczo-
nowskiej, 

b) dopuszcza siň zagospodarowanie dachów 
do celów rekreacji, urzņdzeŊ sportowych, 
gastronomii, ekspozycji lub wystaw; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody, od-
powiednio zgodnie z § 8, w tym: 

a) zakazuje siň samowolnego podwyŐszania 
lub obniŐania powierzchni terenu powyŐej 
lub poniŐej poziomu terenu działek sņ-
siednich oraz zmiany stanu wody na grun-
cie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdu-
jņcej siň na tym gruncie wody opadowej 
ani kierunku odpływu ze Ŏródeł ze szkodņ 
dla gruntów sņsiednich, 

b) ustala siň zachowanie, co najmniej 20% 
powierzchni działki budowlanej lub inwe-
stycyjnej jako powierzchni biologicznie 
czynnej zagospodarowanej w formie zie-
leni urzņdzonej, 

c) ustala siň zakaz lokalizacji obiektów usłu-
gowych których oddziaływanie na Ōrodo-
wisko powoduje przekroczenie standar-
dów jakoŌci poza terenem, do którego 
prowadzņcy działalnoŌń posiada tytuł 
prawny, 

d) ustala siň, Őe prowadzona działalnoŌń nie 
moŐe przekraczań dopuszczalnej emisji ga-
zów, hałasu, drgaŊ, zapylenia poza granicņ 
terenu do którego prowadzņcy działalnoŌń 
posiada tytuł prawny oraz nie powinna 
przekraczań w/w standardów dopuszczal-
nych dla funkcji okreŌlonych na terenach 
lub w obiektach sņsiednich, 
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e) lokowanie funkcji zwiņzanych ze stałym 
albo czasowym pobytem dzieci i młodzie-
Őy, wymaga stosowania rozwiņzaŊ tech-
nicznych zapewniajņcych właŌciwe warun-
ki akustyczne w budynkach; 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) od strony drogi KG ustala siň: sytuowanie 
zabudowy z zachowaniem odpowiednio: 

 nieprzekraczalnej linii zabudowy: 10m 
od linii rozgraniczajņcej drogi KG dla 
zabudowy do IV kondygnacji, 

 nieprzekraczalnej linii zabudowy: 15m 
od linii rozgraniczajņcej drogi KG, dla 
dominanty, 

b) powyŐsze ustalenie nie dotyczy, w szcze-
gólnoŌci elementów, o których mowa w 
§ 5 ust. 1 pkt 7, 

c) dopuszcza siň wycofanie lica budynku na 
poziomie przyziemia (pierwsza kondygna-
cja) z moŐliwoŌciņ zastosowania w takim 
przypadku elementów konstrukcyjnych 
koniecznych dla podparcia kondygnacji, 

d) ustala siň maksymalny wskaŎnik po-
wierzchni zabudowy - 0,7, 

e) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudo-
wy do 21m, z dopuszczeniem dominanty 
w formie dwóch budynków do 32m, bez 
kondygnacji technologicznej. Maksymalna 
wysokoŌń urzņdzeŊ technicznych nie moŐe 
przekraczań 3m, 

f) dla przyziemia i pierwszego piňtra ustala 
siň wysokoŌń do 6m pomiňdzy poziomem 
terenu lub podłogi, a dolnņ płaszczyznņ 
wykoŊczenia stropu, 

g) ustala siň maksymalnņ długoŌń elewacji 
dominanty do 70m, 

h) dopuszcza siň łņczenie dominant przej-
Ōciami nadwieszonymi, 

i) ustala siň dachy płaskie od 0 do 25o, 

j) nakazuje siň utrzymanie stonowanej kolo-
rystyki elewacji budynków tworzņcych 
ciņg zabudowy: kolor elewacji w barwach 
pastelowych i szaroŌciach; dopuszcza siň 
stosowanie elewacji szklanych; w przy-
padku realizacji elewacji szklanej po-
wierzchnie przeszklenia nie powinny byń 
mniejsze niŐ 60% powierzchni elewacji; 

k) ustala siň dachy-ciemne od brņzu poprzez 
czerwieŊ do szaroŌci, 

l) dopuszcza siň usługi handlu do 1000m2 
powierzchni sprzedaŐy w jednym lokalu 
lokowane na parterze i na pierwszym piň-
trze budynków, ale nie wiňcej niŐ 2000m2 
powierzchni sprzedaŐy w budynku. Po-
wierzchnia sprzedaŐy wymienionych wyŐej 
obiektów odnosi siň do odrňbnych, wy-
dzielonych funkcjonalnie i przestrzennie 
sklepów, 

m) dopuszcza siň umieszczanie noŌników re-
klamowych jako: tablic reklamowych na 
elewacji budynku, szyldów semaforowych 
do 3,5m2 powierzchni, ekranów zmiennej 
projekcji reklamowej, 

n) dopuszcza siň sytuowanie pionowych, 
proporców reklamowych na konstrukcji 
masztów lub latarŊ, umieszczonych nie 
bliŐej niŐ 0,5m od linii rozgraniczajņcej 
drogi KG; ustala siň, Őe proporce te bňdņ 
reklamowań wyłņcznie wydarzenia kultu-
ralne i imprezy odbywajņce siň w obiekcie, 

o) zakazuje siň sytuowania reklam w formach 
wolno stojņcych, 

p) dopuszcza siň ogrodzenia terenu 1U lub 
działek budowlanych z zachowaniem wa-
runków: 

 ogrodzenie od strony dróg lokowane w 
liniach rozgraniczajņcych tych dróg; o 
max wysokoŌci 1,8m nad poziom tere-
nu; aŐurowe w 50%; z cokołem pełnym 
max do wysokoŌci 0,6m nad poziom te-
renu, 

 dopuszcza siň stosowanie prefabryko-
wanych elementów betonowych do 
budowy ogrodzeŊ wyłņcznie jako ele-
mentów słupów i podmurówek, 

q) jako obiekty małej architektury dopuszcza 
siň w szczególnoŌci: pojemniki z zieleniņ, 
murki, ławki, miejsca (obudowa) na po-
jemniki na Ōmieci, fontanny, pomniki; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym: 

a) dopuszcza siň wydzielanie nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu: 

 minimalnej powierzchni działki budow-
lanej: 2000m2, 

 minimalnej szerokoŌci frontu działki 
budowlanej: 20m, 

 kņta połoŐenia granic działki budowla-
nej w stosunku do pasa drogowego w 
zakresie: 60o - 90o, 
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 zapewnienia obsługi komunikacyjnej z 
przyległej drogi KG poprzez wyznaczo-
ny na rysunku planu zjazd, 

b) podział terenu 1U nie moŐe prowadziń do 
tworzenia nowego zjazdu na drogň KG po-
za wyznaczonym na rysunku planu zjaz-
dem, 

c) dopuszcza siň wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niŐ 
okreŌlone planem wyłņcznie dla potrzeb 
lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej; 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

 zakazuje siň realizacji zakładów produkcyj-
nych, usług handlu w formie sprzedaŐy pa-
liw i olejów opałowych, składowisk opału i 
złomu, zakazuje siň przechowywania na 
wolnym powietrzu lub w obiektach nie za-
daszonych materiałów powodujņcych py-
lenie; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ od stro-
ny drogi głównej KG ustalonym i wyzna-
czonym na rysunku planu zjazdem oraz 
dopuszcza siň obsługň od strony niepu-
blicznej drogi wewnňtrznej w terenie 2U; 

b) nakazuje siň zapewnienie miejsc parkin-
gowych na działce budowlanej lub inwe-
stycyjnej z dopuszczeniem lokowania par-
kingów: 

 na terenie 2U jeŐeli inwestor uzyska 
prawo dysponowania nieruchomoŌciņ, 

 w formie garaŐu wbudowanego w kon-
dygnacje podziemne lub w parterze 
budynków, 

 a takŐe jako parking na dachu, 

c) dopuszcza siň urzņdzenie miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych z 
zachowaniem nastňpujņcych minimalnych 
wskaŎników z uwzglňdnieniem rotacji:  
18 miejsc parkingowych na 1000m2 po-
wierzchni biurowej; 30 miejsc parkingo-
wych na 1000m2 powierzchni uŐytkowej 
usług; 80 miejsc parkingowych na 200 po-
koi hotelowych (goŌcie i obsługa), 

d) realizacja ustaleŊ planu wymaga zabezpie-
czenia dojazdu poŐarowego na zasadach 
okreŌlonych w obowiņzujņcych przepisach 
przeciwpoŐarowych; 

8) zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

 odpowiednio zgodnie z §§ 10, 11, 12, 13, 
14, 14, 16, 17 Rozdziału 4 Działu II; 

9) sposób i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenu: 

 do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego i uzupełniajņcego dopuszcza siň 
wykorzystanie terenu jako parkingu lub te-
renu zieleni urzņdzonej; 

10) stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: 

- okreŌla siň stawkň procentowņ w wysoko-
Ōci 15%. 

Rozdział 2 

§ 20. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 2U, ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: usługi o któ-
rych mowa w § 5 ust. 1 pkt 26, a takŐe sta-
cja serwisowa obsługi samochodów, sta-
cja paliw, centrum wystawienniczo–
ekspozycyjne, 

b) przeznaczenie uzupełniajņce: urzņdzenia 
budowlane, zieleŊ urzņdzona, obiekty ma-
łej architektury, urzņdzenia infrastruktury 
technicznej dla potrzeb działki lub potrzeb 
lokalnych, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty han-
dlowe o powierzchni sprzedaŐy do 
2000m2; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) forma budynków powinna byń ukształto-
wana w nawiņzaniu do architektury 
współczesnej bez ograniczeŊ w zakresie 
materiałów konstrukcyjnych, 

b) dopuszcza siň zagospodarowanie dachów 
do celów rekreacji, urzņdzeŊ sportowych, 
gastronomii, ekspozycji i wystaw; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody, od-
powiednio zgodnie z § 8, w tym: 

a) zakazuje siň samowolnego podwyŐszania 
lub obniŐania powierzchni terenu powyŐej 
lub poniŐej poziomu terenu działek sņ-
siednich oraz zmiany stanu wody na grun-
cie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdu-
jņcej siň na tym gruncie wody opadowej 
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ani kierunku odpływu ze Ŏródeł ze szkodņ 
dla gruntów sņsiednich, 

b) ustala siň zachowanie, co najmniej 20% 
działki budowlanej lub inwestycyjnej jako 
powierzchni biologicznie czynnej w formie 
nasadzeŊ szpalerowych zwłaszcza wzdłuŐ 
rowu przebiegajņcego poza obszarem pla-
nu wzdłuŐ południowo-wschodniej granicy 
obszaru planu, 

c) ustala siň zakaz lokalizacji obiektów usłu-
gowych których oddziaływanie na Ōrodo-
wisko powoduje przekroczenie standar-
dów jakoŌci poza terenem, do którego 
prowadzņcy działalnoŌń posiada tytuł 
prawny, 

d) ustala siň, Őe prowadzona działalnoŌń nie 
moŐe przekraczań dopuszczalnej emisji ga-
zów, hałasu, drgaŊ, zapylenia poza granicņ 
terenu do którego prowadzņcy działalnoŌń 
posiada tytuł prawny oraz nie powinna 
przekraczań w/w standardów dopuszczal-
nych dla funkcji okreŌlonych na terenach 
lub w obiektach sņsiednich, 

e) lokowanie funkcji zwiņzanych ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŐy, 
wymaga stosowania rozwiņzaŊ technicz-
nych zapewniajņcych właŌciwe warunki 
akustyczne w budynkach; 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) od strony drogi KG i dróg KL nakazuje siň 
sytuowanie zabudowy z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy z wyjņt-
kiem elementów, o których mowa w § 5 
ust. 1 pkt 7, 

b) dopuszcza siň wycofanie lica budynków na 
poziomie przyziemia (podcieŊ) z moŐliwo-
Ōciņ zastosowania elementów konstruk-
cyjnych koniecznych dla podparcia kondy-
gnacji w przypadku wycofania kondygnacji 
przyziemia, 

c) ustala siň maksymalny wskaŎnik po-
wierzchni zabudowy - 0,7, 

d) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudo-
wy do 21m, z dopuszczeniem kondygnacji 
technologicznej, której maksymalna wyso-
koŌń nie moŐe przekraczań 3m, 

e) dopuszcza siň dachy płaskie od 5 do 25o, a 
takŐe dopuszcza siň zastosowanie innych 
niestandardowych rozwiņzaŊ (kopuły po-
wierzchnie sferyczne), 

 

f) nakazuje siň utrzymanie stonowanej kolo-
rystyki elewacji budynków tworzņcych 
ciņgi zabudowy: kolor elewacji w barwach 
pastelowych i szaroŌciach; dopuszcza siň 
stosowanie elewacji szklanych; w przy-
padku realizacji elewacji szklanej po-
wierzchnie przeszklenia nie powinny byń 
mniejsze niŐ 60% powierzchni elewacji; 

g) nakazuje siň dachy-ciemne od brņzu po-
przez czerwieŊ do szaroŌci, 

h) dopuszcza siň umieszczanie noŌników re-
klamowych jako: tablic reklamowych na 
elewacji budynku, szyldów semaforowych 
do 3,5m2 powierzchni, ekranów zmiennej 
projekcji reklamowej do 2,5m2 powierzch-
ni, 

i) dopuszcza siň sytuowanie pionowych, 
proporców reklamowych na konstrukcji 
masztów lub latarŊ, umieszczonych nie 
bliŐej niŐ 0,5m od linii rozgraniczajņcej 
drogi KG lub dróg KL; ustala siň, Őe pro-
porce te bňdņ reklamowań wyłņcznie wy-
darzenia i imprezy odbywajņce siň w 
obiekcie, 

j) zakazuje siň sytuowania reklam w formach 
wolno stojņcych na terenie 2U, 

k) dopuszcza siň ogrodzenia terenu 2U lub 
działek budowlanych z zachowaniem wa-
runków: 

- ogrodzenie od strony dróg lokowane w 
liniach rozgraniczajņcych tych dróg; o 
max wysokoŌci 1,8m nad poziom tere-
nu (z wyjņtkiem bram i furtek); aŐurowe 
w 50%; z cokołem pełnym max do wy-
sokoŌci 0,6m nad poziom terenu, 

- dopuszcza siň stosowanie prefabryko-
wanych elementów betonowych do 
budowy ogrodzeŊ wyłņcznie jako ele-
mentów słupów i podmurówek, 

l) jako obiekty małej architektury dopuszcza 
siň w szczególnoŌci: pojemniki z zieleniņ, 
murki, ławki, miejsca (obudowa) na po-
jemniki na Ōmieci, fontanny; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym: 

a) dopuszcza siň wydzielanie planowanych 
działek budowlanych przy zachowaniu: 

- minimalnej powierzchni działki budow-
lanej: 2000m2, 

- minimalnej szerokoŌci frontu działki 
budowlanej: 20m, 
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- kņta połoŐenia granic działki budowla-
nej w stosunku do pasa drogowego w 
zakresie: 60o - 90o, 

- zapewnienia obsługi komunikacyjnej z 
przyległych dróg publicznych, 

b) podział terenu 2U nie moŐe prowadziń do 
tworzenia nowego zjazdu na drogň KG po-
za wyznaczonym na rysunku planu zjaz-
dem, 

c) dopuszcza siň wydzielanie planowanych 
działek budowlanych o powierzchni mniej-
szej niŐ okreŌlone planem wyłņcznie dla 
potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej i jako poszerzenia dróg; 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

- zakazuje siň realizacji zakładów produkcyj-
nych, składowisk opału i złomu, zakazuje 
siň przechowywania na wolnym powietrzu 
lub w obiektach nie zadaszonych materia-
łów powodujņcych pylenie; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ: od dro-
gi 1KL, drogi 2KL oraz drogi głównej KG 
ustalonym na rysunku planu zjazdem, 

b) za zgodne z planem uznaje siň wyznacze-
nie niepublicznej drogi wewnňtrznej dla 
obsługi działek inwestycyjnych w terenie 
2U oraz dla obsługi terenu 1U ze wskaza-
nymi na rysunku planu połņczeniami z 
drogami 1KL i 2KL; 

c) nakazuje siň zapewnienie miejsc parkin-
gowych na działce inwestycyjnej: jako par-
king naziemny; w formie garaŐu wbudo-
wanego w kondygnacje podziemne lub w 
parterze budynków; jako parking na da-
chu; a takŐe jako parkingi wielopoziomo-
we, 

d) dopuszcza siň urzņdzenie miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych z 
zachowaniem nastňpujņcych minimalnych 
wskaŎników z uwzglňdnieniem rotacji:  
20 miejsc parkingowych na 1000m2 po-
wierzchni biurowej, 30 miejsc parkingo-
wych na 1000m2 powierzchni uŐytkowej 
usług (uŐytkownicy i zatrudnieni), 

e) realizacja ustaleŊ planu wymaga zabezpie-
czenia dojazdów poŐarowych na zasadach 
okreŌlonych w obowiņzujņcych przepisach 
przeciwpoŐarowych; 

8) zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

- odpowiednio zgodnie z §§ 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 i 17 Rozdziału 4 Działu II; 

9) sposób i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenu: 

- do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, dopuszczalnego i uzupełniajņce-
go dopuszcza siň: dotychczasowe wyko-
rzystanie terenu pod parking (system par-
kuj i jedŎ) lub jako teren zieleni urzņdzonej; 

10) stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: 

- okreŌla siň stawkň procentowņ w wysoko-
Ōci 15%. 

Rozdział 3 

§ 21. Dla terenu obsługi komunikacji - oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem KS, ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: stacja paliw, 
stacja obsługi samochodów, usługi handlu 
detalicznego i ekspozycyjnego, gastrono-
mia, 

b) przeznaczenie uzupełniajņce: urzņdzenia 
budowlane, zieleŊ urzņdzona, obiekty ma-
łej architektury, urzņdzenia infrastruktury 
technicznej i ochrony Ōrodowiska dla po-
trzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

- forma budynków powinna byń ukształto-
wana w nawiņzaniu do architektury 
współczesnej bez ograniczeŊ w zakresie 
materiałów konstrukcyjnych; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody, od-
powiednio zgodnie z § 8, w tym: 

a) zakazuje siň samowolnego podwyŐszania 
lub obniŐania powierzchni terenu powyŐej 
lub poniŐej poziomu terenu działek sņ-
siednich oraz zmiany stanu wody na grun-
cie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdu-
jņcej siň na tym gruncie wody opadowej 
ani kierunku odpływu ze Ŏródeł ze szkodņ 
dla gruntów sņsiednich, 

b) ustala siň zachowanie, co najmniej 5% 
działki budowlanej lub inwestycyjnej jako 
powierzchni biologicznie czynnej w formie 
nasadzeŊ szpalerowych, co najmniej 
wzdłuŐ północnej i wschodniej granicy te-
renu, 
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c) ustala siň, Őe prowadzona działalnoŌń nie 
moŐe przekraczań dopuszczalnej emisji ga-
zów, hałasu, drgaŊ, zapylenia poza granicņ 
terenu do którego prowadzņcy działalnoŌń 
posiada tytuł prawny oraz nie powinna 
przekraczań w/w standardów dopuszczal-
nych dla funkcji okreŌlonych na terenach 
lub w obiektach sņsiednich; 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) od strony drogi KG i drogi 2KL nakazuje 
siň sytuowanie nowej zabudowy z zacho-
waniem nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy, 

b) powyŐsze ustalenie nie dotyczy urzņdzeŊ i 
budowli zwiņzanych z istniejņcņ stacjņ, 

c) ustala siň maksymalny wskaŎnik po-
wierzchni zabudowy na - 0,6, 

d) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudo-
wy do II kondygnacji nadziemnych i nie 
wiňcej niŐ 12m, z dopuszczeniem kondy-
gnacji technologicznej, której maksymalna 
wysokoŌń nie moŐe przekraczań 3m, 

e) dopuszcza siň dachy płaskie od 0 do 25o, a 
takŐe dopuszcza siň zastosowanie innych 
niestandardowych rozwiņzaŊ, 

f) nakazuje siň utrzymanie stonowanej kolo-
rystyki elewacji budynków tworzņcych 
ciņgi zabudowy: kolor elewacji w barwach 
pastelowych i szaroŌciach, a dachy-ciemne 
od brņzu poprzez czerwieŊ do szaroŌci, z 
dopuszczeniem barwnych elementów cha-
rakterystycznych dla danego rodzaju in-
westycji lub danego inwestora lub uŐyt-
kownika, w tym tablic i kasetonów infor-
macyjnych, 

g) dopuszcza siň usługi handlu o powierzchni 
sprzedaŐy nie wiňkszej niŐ 100m2. Po-
wierzchnia sprzedaŐy wymienionych wyŐej 
obiektów odnosi siň do odrňbnych, wy-
dzielonych funkcjonalnie i przestrzennie 
pomieszczeŊ - sklepów, 

h) dopuszcza siň umieszczanie tablic rekla-
mowych na elewacji budynków, słupów 
ogłoszeniowych, szyldów semaforowych i 
masztów reklamowych, 

i) dopuszcza siň ogrodzenie terenu z zacho-
waniem warunków: 

- ogrodzenie od strony dróg lokowane w 
liniach rozgraniczajņcych tych dróg; o 
max wysokoŌci 1,8m nad poziom tere-
nu (z wyjņtkiem bram i furtek); aŐurowe 

w 50%, z cokołem pełnym max do wy-
sokoŌci 0,6m nad poziom terenu, 

- dopuszcza siň stosowanie prefabryko-
wanych elementów betonowych do 
budowy ogrodzeŊ wyłņcznie jako ele-
mentów słupów i podmurówek, a takŐe 
stosowanie ogrodzeŊ pełnych dla za-
chowania warunków bezpieczeŊstwa 
lub przeciwpoŐarowych, 

j) jako obiekty małej architektury dopuszcza 
siň w szczególnoŌci: pojemniki z zieleniņ, 
murki, ławki, miejsca (obudowa) na po-
jemniki na Ōmieci; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym: 

a) dopuszcza siň wydzielanie planowanych 
działek budowlanych przy zachowaniu: 

- minimalnej powierzchni działki budowla-
nej: 2000m2, 

- minimalnej szerokoŌci frontu działki bu-
dowlanej: 20m, 

- kņta połoŐenia granic działki budowlanej 
w stosunku do pasa drogowego w zakre-
sie: 60o -90o, 

- zapewnienia obsługi komunikacyjnej z 
przyległych dróg publicznych, 

b) podział terenu KS nie moŐe prowadziń do 
tworzenia nowego zjazdu na drogň KG po-
za zjazdem istniejņcym, 

c) dopuszcza siň wydzielanie nowych działek 
budowlanych, o powierzchni mniejszej niŐ 
okreŌlone planem wyłņcznie dla potrzeb 
lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej i jako poszerzenia dróg; 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

- zakazuje siň realizacji zakładów produkcyj-
nych, składowisk opału i złomu, zakazuje 
siň przechowywania na wolnym powietrzu 
lub w obiektach nie zadaszonych materia-
łów powodujņcych pylenie; 

7) zasady obsługi komunikacja publicznņ: 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ od stro-
ny drogi KG i 2KL zachowanymi zjazdami, 

b) realizacja ustaleŊ planu wymaga zabezpie-
czenia dojazdu poŐarowego na zasadach 
okreŌlonych w obowiņzujņcych przepisach 
przeciwpoŐarowych, 
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c) nakazuje siň zapewnienie na terenie inwe-
stycji, co najmniej 10 miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych; 

8) zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

- odpowiednio zgodnie z §§ 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 i 17 Rozdziału 4 Działu II; 

9) sposób i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenu: nie 
okreŌla siň; 

10) stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: 

- okreŌla siň stawkň procentowņ w wysoko-
Ōci 10%. 

Rozdział 4 

§ 22. Dla terenu drogi głównej - oznaczonego 
na rysunku planu symbolem KG, ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa – czňŌń drogi głównej w ciņgu pu-
blicznej drogi krajowej nr 7, 

b) przeznaczenie uzupełniajņce: jednostronne 
chodniki, ŌcieŐka rowerowa, urzņdzenia in-
frastruktury technicznej oraz inne obiekty i 
urzņdzenia słuŐņce komunikacji publicznej, 
takie jak: zatoki i przystanki autobusowe, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia in-
frastruktury technicznej nie zwiņzane z ko-
munikacjņ; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ochrony Ōrodowiska i przyrody: 

- ustala siň ochronň wskazanych na rysunku 
planu drzew, dopuszczajņc wprowadzanie 
zieleni niskiej i wysokiej, o ile nie stworzy to 
zagroŐenia ruchu drogowego (np. ograni-
czenia widocznoŌci); 

3) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala siň południowo – wschodniņ liniň 
rozgraniczajņcņ drogi KG oraz zmiennņ sze-
rokoŌń w liniach rozgraniczajņcych czňŌci 
drogi KG zgodnie z rysunkiem planu, 

b) okreŌla siň szerokoŌń pasa ruchu w obszarze 
planu na 3 x 3,5m dopuszczajņc korekty 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

c) ustala siň zakaz umieszczania noŌników re-
klamowych; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym zakaz 
zabudowy: 

- zakazuje siň realizacji obiektów nie zwiņza-
nych z drogņ, z urzņdzeniami infrastruktury 
technicznej (w tym ponadlokalnej i lokalnej), 
z komunikacjņ pieszņ lub rowerowņ, z ziele-
niņ izolacyjnņ, dopuszczajņc obiekty nie-
zbňdne na czas budowy; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

- odpowiednio zgodnie z §§ 10,11, 12, 13, 14, 
15, 16 i 17 Rozdziału 4, Działu II; 

6) stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 
4 ustawy: 

- okreŌla siň stawkň procentowņ w wysokoŌci 
1%. 

Rozdział 5 

§ 23. Dla terenu dróg lokalnych - oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KL, ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe komunikacja 
drogowa: 

- czňŌń drogi lokalnej 1KL w ciņgu Alei 
Hrabskiej publicznej drogi powiatowej 
(3120W), 

- czňŌń drogi lokalnej 2KL w ciņgu ul. Fa-
lenckiej - publicznej drogi powiatowej 
(3119W), 

b) przeznaczenie uzupełniajņce: chodniki, 
ŌcieŐka rowerowa, sieci i urzņdzenia infra-
struktury technicznej oraz inne obiekty i 
urzņdzenia słuŐņce komunikacji publicznej, 
takie jak: zatoki i przystanki autobusowe, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia i 
sieci infrastruktury technicznej nie zwiņzane 
z komunikacjņ; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ochrony Ōrodowiska i przyrody: 

a) ustala siň ochronň szpalerowej zieleni wy-
sokiej, 

b) dopuszcza siň wprowadzanie zieleni niskiej i 
wysokiej, o ile nie stworzy to zagroŐenia ru-
chu drogowego (np. ograniczenia widocz-
noŌci); 
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3) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala siň południowņ liniň rozgraniczajņcņ 
drogi 1KL oraz zmiennņ szerokoŌń w liniach 
rozgraniczajņcych drogi 1KL (czňŌń w obsza-
rze planu) zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ustala siň północnņ liniň rozgraniczajņcņ 
drogi 2KL oraz zmiennņ szerokoŌń w liniach 
rozgraniczajņcych drogi 2KL (czňŌń w obsza-
rze planu) zgodnie z rysunkiem planu, 

c) okreŌla siň minimalnņ szerokoŌń pasa ruchu 
w obszarze planu na 3m dopuszczajņc ko-
rekty zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

d) ustala siň zakaz umieszczania tablic i obiek-
tów reklamowych; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym zakaz 
zabudowy: 

- zakazuje siň realizacji obiektów niezwiņza-
nych z drogņ, z urzņdzeniami infrastruktury 
technicznej (w tym ponadlokalnej i lokalnej), 
z komunikacjņ pieszņ lub rowerowņ, z ziele-
niņ izolacyjnņ, dopuszczajņc obiekty nie-
zbňdne na czas budowy; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

- odpowiednio zgodnie z §§ 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 i 17 Rozdziału 4 Działu II; 

6) stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36  
ust. 4 ustawy: 

- okreŌla siň stawkň procentowņ w wysokoŌci 
1%. 

Dział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 24. Z dniem wejŌcia w Őycie niniejszego pla-
nu, na obszarze planu tracņ moc obowiņzujņcņ 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru połoŐonego we wsi 
Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – czňŌń I, 
uchwalonego uchwałņ nr XXXV/512/04 Rady 
Gminy Raszyn z dnia 7 paŎdziernika 2004r. opubli-
kowanņ w Dzienniku Urzňdowym Województwa 
Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2004r., Nr 296, 
poz. 8104. 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Raszyn. 

§ 26. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218 z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 
2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 
2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008 Nr 123 poz. 
803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 
oraz z 2010r. Nr 24, poz. 124 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Tomasz Szwed 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLIX/816/10 

Rady Gminy Raszyn 
z dnia 15 lipca 2010r. 

 
 

Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru połoŐonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – czňŌń I (obszar I) 

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

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.), w zwiņzku z art. 17 pkt 14, Rada Gminy Raszyn stwierdza: 

1. W wyznaczonym terminie składania uwag podczas pierwszego wyłoŐenia projektu planu – tj. do dnia 
27 lipca 2009r. do 7 wrzeŌnia 2009r. wniesione zostały dwie uwagi, które zostały uwzglňdnione przez 
Wójta Gminy Raszyn. 

2. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłoŐonego ponownie do publiczne-
go wglņdu, w wyznaczonym terminie składania uwag tj. od dnia 12 marca 2010r. do dnia 27 kwietnia 
2010r. nie wniesiono uwag. 

W zwiņzku z powyŐszym nie zachodzi koniecznoŌń rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLIX/816/10 

Rady Gminy Raszyn 
z dnia 15 lipca 2010r. 

 
Sposób realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy 

oraz zasady ich finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru połoŐonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – czňŌń I (obszar I) 

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

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) okreŌla siň nastňpujņcy sposób realizacji oraz zasady finansowania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy: zapisanych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŐonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w 
gminie Raszyn – czňŌń I (obszar I): 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŐņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊców 
stanowiņ, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) –zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru połoŐonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – czňŌń I (obszar I) 
obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczajņcych poszczególnych dróg pu-
blicznych, w tym prowadzenie robót budowlanych obejmujņcych drogi, infrastrukturň technicznņ i zie-
leŊ; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczajņcymi dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņce do zadaŊ własnych gminy to realizacja robót bu-
dowlanych obejmujņcych gminne drogi publiczne przeznaczone w planie pod takņ funkcje oraz realizacja 
sieci wodociņgowej, kanalizacyjnej i oŌwietlenia. 
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§ 3. 
Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2. 
1) realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym miňdzy innymi 

ustawņ prawo budowlane, ustawņ o zamówieniach publicznych, o samorzņdzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i ochronie Ōrodowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji okreŌlony w § 2 moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym siň postňpem 
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej dostňpnej techniki (okreŌlonej w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ōrodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z 
póŎn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleŊ planu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane 
bňdņ w sposób okreŌlony w przepisach ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. 
Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŎn. zm.); 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
odbywań siň bňdzie na podstawie umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, ujň-
tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z póŎn. zm.), przy czym; 
1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała Rady Gminy; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu miasta uchwala siň w uchwale budŐetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŐetowy ujmowane sņ w wykazie stanowiņ-

cym załņcznik do uchwały budŐetowej lub w programie inwestycyjnym na lata 2010 - 2012). 
§ 5. 

1. Zadanie z zakresu budowy sieci wodociņgowej i kanalizacyjnej finansowane bňdņ na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z dnia 7 czerwca 
2001r.(t. jedn. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŎn. zm.) w oparciu o wieloletnie programy inwestycyjne. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane bňdņ na podstawie przepisów 
ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŎn. zm.). 

Ponadto teren objňty niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje czňŌń 
terenów zainwestowanych z urzņdzonymi drogami krajowņ nr 7, drogami powiatowymi nr 3120W –   
Al. Hrabska i nr 3119W ul. Falencka. 
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UCHWAŁA Nr XLIX/817/10 

RADY GMINY RASZYN 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn - część III. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t. jedn. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm. 1)), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm. 2)), uchwały nr 
XII/177/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 wrzeŌnia 
2007r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego uchwałņ nr VI/51/07 
Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2007r., uchwa-
ły nr XXXV/641/09 Rady Gminy Raszyn z dnia  

23 lipca 2009r. zmieniajņcej uchwałň nr XII/177/07 
Rady Gminy Raszyn z dnia 20 wrzeŌnia 2007r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonego uchwałņ nr VI/51/07 Ra-
dy Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2007r. stwierdza-
jņc, Őe zmiana planu jest zgodna ze Studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Raszyn przyjňtym uchwałņ nr 
76/XIX/99 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 grudnia 
1999r. Rada Gminy Raszyn uchwala, co nastňpuje: 

 


