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UCHWAŁA Nr 392/2009 

RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 17 listopada 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki 
dla obszaru Ołtarzew - Domaniewek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.1)), art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.2)) oraz uchwały nr 62/07 Rady 
Miejskiej w Oďarowie Mazowieckim z dnia  
27 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Oďarów Mazo-
wiecki dla obszaru Ołtarzew-Domaniewek po 
stwierdzeniu zgodnoċci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Oďarowa Mazowieckiego i 
gminy Oďarów Mazowiecki przyjćtego uchwałą nr 
389/02 Rady Miejskiej w Oďarowie Mazowieckim z 
dnia 3 pačdziernika 2002r. Rada Miejska uchwala, 
co nastćpuje: 

Dział I 
Zakres regulacji planu 

§ 1.1. Uchwala sić zmianć „miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Oďarów 
Mazowiecki dla obszaru Ołtarzew - Domaniewek” 
zwaną dalej w treċci niniejszej uchwały planem, 
dla obszaru we wsi Ołtarzew, obejmującego dział-
ki nr ew.: 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 231/4, 231/6, 
231/7, 231/8, 231/9, 233/2, 233/4, 233/5, 234/3, 
234/4. 

2. Granice obszaru planu wyznacza sić na ry-
sunku planu sporządzonym na mapie w skali 
1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej in-
tegralnymi czćċciami, są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 – stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu – stanowiące załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania-

stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte 
w niniejszej uchwale do terenu objćtego planem. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-
czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) zwymiarowane wzajemne odległoċci elemen-
tów zagospodarowania; 

4) przeznaczenie terenów okreċlone symbolem 
literowym; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne. 

3. Wskazuje sić tereny wymagające szczegól-
nych warunków zagospodarowania oraz ograni-
czeĉ w jego uďytkowaniu: obszar wystćpowania 
zaburzeĉ glacitektonicznych i strefy od cmentarza. 

4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 mają charakter informacyj-
ny. 

§ 4.1. W planie okreċla sić: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-
ce tereny o róďnym przeznaczeniu lub róďnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ċrodowiska i przyrody; 

4) parametry i wskačniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów, wskačniki inten-
sywnoċci zabudowy oraz zasady podziału na 
działki; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci; 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 
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7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

8) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów; 

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

2. W planie nie okreċla sić, ze wzglćdu na brak 
wystćpowania w obszarze planu przedmiotu usta-
leĉ: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej i 
krajobrazu kulturowego, wymagaĉ wynikają-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-
blicznych oraz zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, w 
tym obszarów naraďonych na niebezpieczeĉ-
stwo powodzi, terenów górniczych oraz zagro-
ďonych osuwaniem sić mas ziemnych. 

3. Plan okreċlony jest jako perspektywiczny bez 
sprecyzowania terminu jego obowiązywania. 

§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszej uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego, o ile z treċci przepisu nie wyni-
ka inaczej; 

2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek, sporządzony na mapie w skali 
1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Miejskiej w Oďarowie Mazo-
wieckim dotyczącą zagospodarowania obsza-
ru w granicach okreċlonych w § 1, o ile z tre-
ċci przepisu nie wynika inaczej; 

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

5) przepisach odrćbnych – naleďy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi poza przepisami ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) obszarze – naleďy przez to rozumieć obszar 
objćty planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu; 

7) terenie – naleďy przez to rozumieć czćċć ob-
szaru planu wyznaczoną na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi z okreċlonym prze-
znaczeniem, oznaczoną na rysunku planu – 
symbolem literowym; 

8) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć okreċlone w planie przeznacze-
nie, które zostało ustalone planem jako jedy-
ne lub przewaďające na wyznaczonym terenie 
i stanowiące nie mniej niď 60% powierzchni 
terenu, na rzecz którego naleďy rozstrzygać 
wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, 
przy zachowaniu zgodnoċci z ustaleniami 
planu i przepisami odrćbnymi; 

9) przeznaczeniu uzupełniającym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie wprowadzone lub 
istniejące jako uzupełnienie przeznaczenia 
podstawowego, które nie zmienia charakteru 
tego przeznaczenia; 

10) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy przez 
to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niď 
podstawowy, stanowiące nie wićcej niď 40% 
powierzchni terenu, który dopuszczony został 
na danym terenie i który moďna realizować 
równoczeċnie lub niezaleďnie od funkcji pod-
stawowej po spełnieniu warunków ustalo-
nych w planie; 

11) linii rozgraniczającej tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania – naleďy przez to rozumieć granice 
terenów oznaczone na rysunku planu linią 
ciągłą, dzielące obszar planu na tereny o róď-
nym przeznaczeniu lub róďnych zasadach za-
gospodarowania; 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczoną lub ustaloną 
dla terenu linić ograniczającą obszar, na któ-
rym dopuszcza sić wznoszenie budynków 
oraz okreċlonych w ustaleniach planu rodza-
jów budowli naziemnych nie bćdących linia-
mi przesyłowymi i sieciami uzbrojenia z do-
puszczalnym przekroczeniem tej linii, o ile 
ustalenia szczegółowe planu tak stanowią; 

13) usługach i produkcji - naleďy przez to rozu-
mieć taki rodzaj działalnoċci, która nie powo-
duje przekroczenia standardów jakoċci ċro-
dowiska poza terenem, do którego prowadzą-
cy działalnoċć posiada tytuł prawny. Pod po-
jćciem działalnoċci mogącej negatywnie od-
działywać na ċrodowisko rozumie sić hałas, 
wibracje, zanieczyszczenie powietrza (pyłowe 
i gazowe w tym odory), zanieczyszczenie od-
padami, oddziaływanie komunikacji; 

14) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy 
przez to rozumieć czćċć działki budowlanej, 
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na gruncie rodzimym, która pozostaje nieza-
budowana i nieutwardzona; 

15) niepublicznej drodze wewnćtrznej – naleďy 
przez to rozumieć wydzieloną z terenu dział-
kć, która na zasadach okreċlonych w przepi-
sach odrćbnych, pełni funkcjć drogi dla pozo-
stałych działek do niej przylegających i za-
pewnia dostćp działek budowlanych do drogi 
publicznej; 

16) linii rozgraniczającej niepublicznych dróg 
wewnćtrznych - naleďy przez to rozumieć 
granice działek pełniących funkcje dróg we-
wnćtrznych, o których mowa w pkt 15; 

17) bezpoċrednim dostćpie do infrastruktury 
technicznej – naleďy przez to rozumieć dostćp 
poprzez własną działkć; 

18) ekspertyzie geotechnicznej-naleďy przez to 
rozumieć opis warunków gruntowo-wodnych 
sporządzony na podstawie badaĉ polowych i 
okreċlony w sposób jakoċciowy na podstawie 
wartoċci tabelarycznych i norm zgodnie z wa-
runkami okreċlonymi w przepisach odrćb-
nych; 

19) dokumentacji geologiczno – inďynierskiej - 
naleďy przez to rozumieć badania gruntu wy-
konane zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

20) powierzchni uďytkowej liczonej dla potrzeb 
okreċlenia liczby miejsc postojowych-naleďy 
przez to rozumieć powierzchnie pomieszczeĉ, 
na wszystkich kondygnacjach, słuďących do 
zaspokojenia potrzeb związanych bezpoċred-
nio z przeznaczeniem całego budynku lub je-
go czćċci; 

21) urządzeniach infrastruktury technicznej- nale-
ďy przez to rozumieć zlokalizowane pod zie-
mią lub nad ziemią przewody lub urządzenia 
wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 
elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne z 
wyłączeniem przyłączy do budynków; 

22) warunkach technicznych jakim powinny od-
powiadać sieci gazowe- naleďy przez to rozu-
mieć warunki okreċlone w przepisach odrćb-
nych: w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z 30 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97) dla gazociągów 
wybudowanych po 12 grudnia 2001r. (strefy 
kontrolowane) oraz w Rozporządzeniu Mini-
stra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 
1995r. (Dz.U. Nr 139) dla gazociągów wybu-
dowanych przed 12 grudnia 2001r. (jako od-
ległoċci podstawowe); 

23) działce budowlanej - naleďy przez to rozumieć 
działkć w rozumieniu ustawy; 

24) maksymalnym wskačniku wielkoċci po-
wierzchni zabudowy - naleďy przez to rozu-
mieć, parametr wyraďony jako procentowy 
udział powierzchni zabudowy wszystkich bu-
dynków zlokalizowanych na działce budowla-
nej lub terenie inwestycji, liczonej po ich ze-
wnćtrznym obrysie murów lub obudowy 
ċcian przyziemia, a w przypadku nadwieszeĉ, 
podcieni z podporami czy przejazdów – w ob-
rysie ich wyďszych kondygnacji (bez kondy-
gnacji podziemnych) w powierzchni działki 
budowlanej lub terenu inwestycji; 

25) terenie inwestycji-naleďy przez to rozumieć 
teren objćty wnioskiem o pozwolenie na bu-
dowć i granicami projektu jego zagospoda-
rowania-w rozumieniu przepisów odrćbnych; 

26) ekologicznych paliwach – naleďy przez to ro-
zumieć paliwa, które nie powodują zanie-
czyszczenia ċrodowiska, a ich zasoby odna-
wiają sić we wzglćdnie krótkim czasie. Czyli 
naleďą do odnawialnych čródeł energii. 

2. Inne pojćcia i definicje wymienione w planie 
naleďy rozumieć zgodnie z treċcią stosownych 
przepisów odrćbnych. 

Dział II 

Rozdział 1 
Ustalenia dotyczące  

przeznaczenia terenów objętych planem 

§ 6. Przedmiotem ustaleĉ planu są nastćpujące 
tereny: 

1) teren zabudowy usługowej, obiektów produk-
cyjnych, składów i magazynów - oznaczony na 
rysunku planu symbolem U/P; 

2) teren komunikacji - oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem KDZ i przeznaczony pod czćċć 
publicznej drogi zbiorczej. 

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe 

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem U/P 

§ 7. Dla terenu U/P, ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-
gowo-produkcyjna - produkcja i przetwórstwo 
rzemieċlnicze, budownictwo, w szczególnoċci 
usługi handlu detalicznego, ekspozycyjnego 
lub hurtowego, usługi transportu, gospodarki 
magazynowej, administracji, logistyka, ob-
sługa techniczna i naprawy pojazdów mecha-
nicznych, sprzedaď paliw do pojazdów i 
sprzedaď olejów opałowych, stacja LPG, par-
king; 
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2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia niezbćdne ze wzglć-
dów technologicznych, socjalnych, ochro-
ny przeciwpoďarowej, 

b) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony, ċrodowi-
ska dla potrzeb działki budowlanej lub po-
trzeb lokalnych, 

c) zieleĉ urządzona, obiekty małej architektu-
ry; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

a) forma budynków powinna być ukształto-
wana w nawiązaniu do architektury 
współczesnej bez ograniczeĉ w zakresie 
materiałów konstrukcyjnych, 

b) niedopuszczalna realizacja funkcji miesz-
kaniowej, 

c) ustala sić nasadzenia szpalerowe wzdłuď 
granic terenu U/P w szczególnoċci wzdłuď 
drogi KDZ; 

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

a) z uwzglćdnieniem warunków zagospoda-
rowania w strefie od cmentarza (zgodnie z 
ustaleniami pkt 6 lit d, e, f) zakazuje sić sy-
tuowania nowej zabudowy w odległoċci 
mniejszej niď 15m od linii rozgraniczającej 
drogi KDZ, 

b) dopuszcza sić wycofanie zabudowy w głąb 
działki budowlanej – terenu inwestycji, 

c) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległoċci 6m od granicy działek pełnią-
cych funkcje niepublicznych dróg we-
wnćtrznych, 

d) dopuszcza sić etapową (nie jednoczesną) 
budowć lub rozbudowć budynków, przy 
granicy jako docelową zabudowć w ukła-
dzie bličniaczym i dopuszcza sić sytuowa-
nie zabudowy ze ċcianą bez otworów bez-
poċrednio przy granicy działki budowlanej 
lub w odległoċci 1,5m od granicy dla dzia-
łek, 

e) ustala sić maksymalny wskačnik po-
wierzchni zabudowy – 60% powierzchni 
działki budowlanej lub terenu inwestycji, 

f) ustala sić stosowanie dachów płaskich w 
zakresie 10-25o oraz dopuszcza sić doċwie-
tlenie poddaszy bez ograniczeĉ konstruk-
cyjnych, 

g) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudo-
wy usług, produkcji i magazynowania do 
20m; wysokoċć budynków gospodarczych 
lub garaďy 1 kondygnacja i nie wićcej niď 
6,5m, a masztów oċwietleniowych i re-
klamowych do 25m, 

h) nakazuje sić utrzymanie stonowanej kolo-
rystyki elewacji budynków tworzących 
ciągi zabudowy: kolor elewacji w barwach 
pastelowych i szaroċciach. Zakazuje sić 
stosowania okładzin elewacyjnych typu 
„siding” na ċcianach budynków. 

i) ustala sić kolorystykć dachów - od brązu 
poprzez czerwieĉ do szaroċci, 

j) dopuszcza sić reklamy: w obrćbie działki, 
na ogrodzeniach, dachach lub elewacjach 
budynków, 

k) dopuszcza sić usługi handlu do 50m2 po-
wierzchni sprzedaďy w jednym lokalu, 

l) zezwala sić na ogrodzenia działek z za-
chowaniem nastćpujących warunków: 

- ogrodzenia działek budowlanych od 
strony dróg lokowane w liniach rozgra-
niczających tych dróg za chodnikiem, o 
max wysokoċci 2,2m nad poziom tere-
nu, aďurowe w 50%, z cokołem pełnym 
max do wysokoċci 0,6m nad poziom te-
renu, 

- dopuszcza sić miejscowe wycofanie 
ogrodzeĉ w głąb działek. Teren pomić-
dzy linią rozgraniczającą a linią zabu-
dowy w takich przypadkach przeznacza 
sić na zieleĉ ozdobną, chodniki lub 
miejsca parkingowe (zjazdy na miejsca 
parkingowe wzdłuď drogi KDZ ustala sić 
od strony terenu U/P), 

- ustala sić naroďne ċcićcia linii ogrodzeĉ 
nie mniejsze niď 5m wzdłuď linii rozgra-
niczającej niepublicznych dróg we-
wnćtrznych i 10m wzdłuď linii rozgrani-
czającej drogi KDZ, 

- zakazuje sić ogrodzeĉ z prefabrykowa-
nych elementów betonowych i ogro-
dzeĉ pełnych (z wyjątkiem elementów 
słupów i podmurówek), 

m) jako obiekty małej architektury dopuszcza 
sić w szczególnoċci: pojemniki z zielenią, 
słupki, murki, ławki, pomniki, miejsca 
(obudowa) na pojemniki na ċmieci; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci; 
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a) ustala sić, ďe na terenie U/P w wyniku po-
działu nie moďe powstać działka budowla-
na mniejsza niď 3000m2, 

b) ustalenie minimalnych powierzchni dzia-
łek budowlanych nie dotyczy działek wy-
dzielanych: dla potrzeb lokalizacji urządzeĉ 
infrastruktury technicznej, pod niepublicz-
ne drogi wewnćtrzne, działek wydzielo-
nych na podstawie prawomocnych decyzji 
administracyjnych, 

c) dopuszcza sić obniďenie minimalnej po-
wierzchni nowych wydzielanych działek 
budowlanych o 5% lub o 20% jeďeli z dzia-
łek wydziela sić lub poszerza drogi, 

d) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów 
budowlanych nieruchomoċci gruntowych 
złoďonych z wićcej niď jednej działki bu-
dowlanej (pod warunkiem stosowania 
okreċlonych planem parametrów i wskač-
ników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, liczonych dla łącz-
nej powierzchni nieruchomoċci grunto-
wej), 

e) ustala sić dla wydzielanych nowych dzia-
łek budowlanych: 

- minimalną szerokoċć frontu działki 30m 
z dopuszczalnym obniďeniem tej szero-
koċci o 0.3m lub zmniejszeniem tej sze-
rokoċci na łuku drogi albo wokół placu 
do zawracania, 

- zachowanie kąta połoďenia granicy 
działki w stosunku do linii rozgranicza-
jącej dróg w zakresie 60o – 90o, 

- zapewnienia dostćpu do drogi publicz-
nej; 

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

a) w obszarze z poziomem wody gruntowej 
powyďej 1mpp.p.t. podpiwniczenia wyma-
gają zastosowania odpowiednich zabez-
pieczeĉ, 

b) w oznaczonym na rysunku planu obszarze 
wystćpowania zaburzeĉ glacitektonicz-
nych przed przystąpieniem do działaĉ pro-
jektowych naleďy opracować ekspertyzć 
geotechniczną (małe obiekty o powierzch-
ni zabudowy do 200m2 o wysokoċci do  
2 kondygnacji) lub dokumentacjć geolo-
giczno-inďynierską dla duďych obiektów 
(duďe obiekty o powierzchni zabudowy 
powyďej 200m2 o wysokoċci powyďej 2 
kondygnacji), 

c) w oznaczonych na rysunku planu terenach 
zmeliorowanych, przed inwestowaniem  
(w tym prowadzeniem inwestycji linio-
wych) nakazuje sić likwidacjć lub przebu-
dowć drenaďu rolniczego, przy czym za-
chowana musi być, ta czćċć systemu, któ-
ra przeprowadza wody melioracyjne z te-
renów sąsiadujących z obszarem planu, 

d) w odległoċci do 50m od granic cmentarza 
zakazuje sić lokalizowania zabudowaĉ 
mieszkalnych, zakładów produkujących ar-
tykuły ďywnoċciowe bądč budynków, w 
których przechowuje sić artykuły ďywno-
ċciowe oraz zakładów ďywienia zbiorowe-
go, 

e) w odległoċci od 50m do 150m od granic 
cmentarza dopuszcza sić lokalizowanie, 
zakładów produkujących artykuły ďywno-
ċciowe bądč budynków w których prze-
chowuje sić artykuły ďywnoċciowe oraz 
zakładów ďywienia zbiorowego pod wa-
runkiem, zaopatrzenia w wodć wyłącznie z 
sieci wodociągowej, 

f) zakazuje sić lokalizowania studni i ujćć 
wody słuďących do czerpania wody prze-
znaczonej do spoďycia przez ludzi w odle-
głoċci do 150m od granic cmentarza, 

g) zakazuje sić lokowania zakładów produkcji 
przemysłu chemicznego z instalacjami do 
wyrobu substancji przy zastosowaniu pro-
cesów chemicznych słuďących do rafinacji 
gazu lub ropy naftowej i instalacji do wy-
twarzania smarów z ropy naftowej, a takďe 
instalacji do wytwarzania koĉcowych pro-
duktów uďytkowych przez mieszanie, 
emulgowanie lub konfekcjonowanie che-
micznych półproduktów lub produktów 
podstawowych, instalacji do produkcji wy-
robów ceramicznych; 

7) zasady ochrony ċrodowiska i przyrody: 

a) zakazuje sić realizacji przedsićwzićć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, 

b) zakazuje sić samowolnego podwyďszania i 
obniďania powierzchni terenu działek po-
wyďej lub poniďej poziomu terenu działek 
sąsiednich oraz zmiany stanu wody na 
gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu 
znajdującej sić na tym gruncie wody opa-
dowej ani kierunku odpływu ze čródeł ze 
szkodą dla gruntów sąsiednich, 

c) ustala sić, ďe prowadzona działalnoċć 
usługowa i produkcyjna nie moďe przekra-
czać dopuszczalnej emisji gazów, hałasu, 
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drgaĉ, zapylenia poza granicą terenu do 
którego prowadzący działalnoċć posiada 
tytuł prawny oraz nie powinna przekraczać 
w/w standardów dopuszczalnych dla funk-
cji okreċlonych na terenach lub w obiek-
tach sąsiednich, 

d) ustala sić w projektowanej i zachowanej 
działalnoċci usługowej i produkcyjnej sto-
sowanie takich rozwiązaĉ technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych, które 
wyeliminują lub zminimalizują szkodliwe 
oddziaływanie na ċrodowisko, 

e) ustala sić zachowanie, co najmniej 20% 
działki budowlanej lub terenu inwestycji 
jako powierzchni biologicznie czynnej w 
formie nasadzeĉ szpalerowych wzdłuď 
ogrodzenia terenu, 

f) w celu ochrony powietrza ustala sić 
ogrzewanie pomieszczeĉ obiektów pali-
wami, o moďliwie najniďszym poziomie 
emisji substancji szkodliwych dla ċrodo-
wiska, spełniających aktualnie obowiązu-
jące normy, 

g) dla ochrony wód powierzchniowych i gle-
by przed zanieczyszczeniami ustala sić 
obowiązek realizacji urządzeĉ oczyszczają-
cych spływy deszczowe z zanieczyszczeĉ 
stałych i ropopochodnych przed ich 
wprowadzeniem do odbiornika: kanału 
deszczowego, gleby lub wód powierzch-
niowych, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami; 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu U/P 
ustala sić: 

a) dostćp do drogi KDZ poprzez zjazdy lub 
włączenia dróg wewnćtrznych z zachowa-
niem 150m odległoċci pomićdzy nimi (li-
cząc od zjazdu naprzeciwko ul. Parkowej), 

b) lokowanie miejsc parkingowych na terenie 
inwestycji z zachowaniem poniďszych mi-
nimalnych wskačników i z uwzglćdnieniem 
rotacji: 

 obiekty biurowo-administracyjne -  
20 miejsc postojowych na 1000m2 po-
wierzchni uďytkowej, 

 handel ekspozycyjny - 20 miejsc posto-
jowych na 1000m2 p. uď. hali sprzedaďy, 

 sezonowe obiekty handlowe –  
20 miejsc postojowych na obiekt, 

 funkcje usługowe - 20 miejsc postojo-
wych na 1000m2 powierzchni uďytkowej 
usług, 

 hurtownie bez handlu detalicznego -  
3 miejsca postojowe/1000m2 po-
wierzchni uďytkowej, 

 hurtownie ze sprzedaďą detaliczną –  
5 miejsc postojowych/1000m2 po-
wierzchni uďytkowej, 

 dla obiektów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej odpowiednio według po-
trzeb, 

c) w zakresie wewnćtrznego układu komuni-
kacji: 

 kaďda wydzielana działka budowlana 
musi mieć zapewniony dostćp do drogi 
publicznej i do infrastruktury technicz-
nej, 

 naleďy tak dzielić teren, aby unikać wy-
znaczania niepublicznych dróg we-
wnćtrznych po obu stronach jednego 
rzćdu działek budowlanych lub wyzna-
czania niepublicznej drogi wewnćtrznej 
jeďeli po drugiej stronie działki znajduje 
sić droga publiczna, 

 ustala sić minimalną szerokoċć w li-
niach rozgraniczających niepublicznych 
dróg wewnćtrznych na 8m, 

 kaďda nowa niepubliczna droga we-
wnćtrzna, winna mieć dwustronne włą-
czenie do układu komunikacyjnego, a 
gdyby to było niemoďliwe, droga o jed-
nostronnym włączeniu dłuďsza niď 60m, 
musi mieć stworzone warunki do za-
wracania (placyk do zawracania o mi-
nimalnych wymiarach 20m x 20m), 

 ustala sić naroďne ċcićcia linii rozgrani-
czających niepublicznych dróg nie 
mniejsze niď 5m wzdłuď linii rozgrani-
czającej tych dróg i nie mniejsze niď 
10m wzdłuď linii rozgraniczającej drogi 
KDZ, 

 dopuszcza sić obsługć poprzez sićgacz 
tylko od strony niepublicznych dróg 
wewnćtrznych; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodć z istniejącej i sukce-
sywnie (w dostosowaniu do powstającej 
zabudowy) rozbudowywanej wodociągo-
wej sieci, z dopuszczeniem zaopatrzenie w 
wodć z istniejących i realizowanych ujćć 
własnych (płytkich studni kopanych lub 
wierconych) do celów technologicznych, 
gospodarczych lub przeciwpoďarowych z 
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zachowaniem warunków zapisanych  
w pkt 6 lit. f, 

b) ustala sić docelowo odprowadzenie ċcie-
ków (bytowych, komunalnych, przemy-
słowych) do oczyszczalni zlokalizowanej 
poza obszarem planu, poprzez sieć kanali-
zacji. Przyjmuje sić odprowadzenie ċcie-
ków kanalizacją grawitacyjną lub płytką 
kanalizacją grawitacyjno-ciċnieniową w 
systemie rozdzielczym. Do czasu realizacji 
sieci kanalizacji dopuszcza sić realizacjć 
lokalnych (mechaniczno-biologicznych) 
oczyszczalni ċcieków lub atestowane, 
szczelne zbiorniki na nieczystoċci płynne z 
wywozem do punktu zlewnego. Zakazuje 
sić lokowania oczyszczalni ċcieków z roz-
sączkowaniem, 

c) w przypadku wystćpowania wystarczająco 
chłonnej powierzchni, odprowadzenie 
wód opadowych na teren inwestycji z 
uwzglćdnieniem warunków gruntowo-
wodnych. Zakazuje sić odprowadzania 
wód opadowych, wód drenaďowych i od-
wodnieniowych do sieci kanalizacji roz-
dzielczej oraz na jezdnie dróg. Ustala sić 
nakaz stosowania zbiorników akumulacyj-
no-retencyjnych lub odparowywalnych dla 
wód opadowych docelowo zmniejszają-
cych jednorazowy spływ z terenów U/P. 
Wody opadowe z terenu drogi zbiorczej 
odprowadzane do rowu wymagają pod-
czyszczenia z substancji ropopochodnych 
oraz zawiesin (separatory), 

d) ustala sić zasilanie w energić elektryczną z 
istniejącej lub wybudowanej odpowiedniej 
infrastruktury energetycznej, z istniejącej 
RPZ zlokalizowanej poza obszarem planu, 
dla wszystkich potencjalnych odbiorców. 
Dopuszcza sić stosowanie stacji transfor-
matorowych SN/nn słupowych lub wnć-
trzowych, 

e) zaopatrzenie w gaz ziemny dla celów go-
spodarczych i grzewczych z istniejących 
gazociągów ċredniego ciċnienia poprzez 
rozbudowć sieci w drogach istniejących i 
planowanych. Dla ochrony gazociągów, 
przyjmuje sić odpowiednio odległoċci 
podstawowe lub strefy kontrolowane z za-
kazem lokowania budynków i sadzenia 
drzew. Zasilanie w gaz wymaga spełnienia 
min. nastćpujących warunków: minimalne 
zbliďenia ogrodzeĉ do gazociągów ċred-
niego ciċnienia wynoszą 0,5m; a otwiera-
ne na zewnątrz szafki gazowe naleďy sytu-
ować w linii ogrodzeĉ drogi KDZ lub linii 

ogrodzeĉ w liniach rozgraniczających nie-
publicznych dróg wewnćtrznych, 

f) zaopatrzenie na łącza telefoniczne z istnie-
jącej centrali telefonicznej TP S.A. lub in-
nej naleďącej do alternatywnego operatora 
poprzez kablowe rozprowadzenie linii 
abonenckich z przewodów podziemnych, 

g) obiekty w obszarze objćtym planem mogą 
być zaopatrywane w energić cieplną po-
przez zasilanie, w szczególnoċci: gazem 
ziemnym, energią elektryczną, z wykorzy-
staniem gazu płynnego (LPG), oleju opa-
łowego lub innymi paliwami ekologicz-
nymi w tym stałymi, których stosowanie 
jest zgodne z przepisami prawa ochrony 
ċrodowiska. Dopuszcza sić kominki, które 
mogą stanowić jedynie dodatkowe čródło 
ogrzewania obiektów, 

h) ustala sić nakaz usuwania odpadów do 
miejsc selektywnego składowania lub z 
uďyciem innych rozwiązaĉ w ramach 
gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym ustala sić, ďe na kaď-
dej działce naleďy wydzielić odpowiednie 
(zadaszone) miejsce do selektywnej zbiórki 
odpadów, opróďnianych okresowo, w mia-
rć potrzeb do zakładów utylizacji na pod-
stawie stosownych umów indywidualnych 
lub zbiorowych, 

i) dopuszcza sić lokowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje 
transformatorowe, podziemne przepom-
pownie ċcieków na podstawie opracowaĉ 
technicznych bez koniecznoċci zmiany ni-
niejszego planu pod warunkiem, ďe ewen-
tualne negatywne oddziaływanie nie bć-
dzie wykraczać poza granice terenu lokali-
zacji; 

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów: 

do czasu realizacji przeznaczenia podstawo-
wego i uzupełniającego dopuszcza sić za-
chowanie dotychczasowego sposobu zago-
spodarowania i uďytkowania terenu; 

11) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: 

okreċla sić stawkć procentową w wysokoċci 
10%. 
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Rozdział 2 
Ustalenia dla terenu komunikacji KDZ 

§ 8. Dla terenu komunikacji drogowej oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem KDZ i przezna-
czonego pod czćċć publicznej drogi zbiorczej, 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

fragment istniejącej drogi klasy zbiorczej KDZ 
(droga wojewódzka nr 718 - ul. Umiastowska). 
Ustala sić na rysunku planu zachodnią linić 
rozgraniczającą drogi KDZ; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej oraz chodnik; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, sposób zagospodarowania terenu, 
ustala sić: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających jak na 
rysunku planu, 

b) parametry techniczne zgodnie z wymaga-
niami okreċlonymi w przepisach o drogach 
publicznych; 

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

a) ustala sić nakaz przebudowy lub likwidacji 
drenaďu melioracyjnego, 

b) zakazuje sić zabudowy nie związanej z ko-
munikacją lub infrastrukturą techniczną, 

c) ustala sić zjazdy lub włączenia dróg we-
wnćtrznych na teren U/P z zachowaniem 
150m odległoċci pomićdzy nimi (licząc od 
zjazdu naprzeciwko ul. Parkowej); 

5) zasady ochrony ċrodowiska i przyrody: 

a) zakaz odprowadzania wód opadowych na 
sąsiednie działki, 

b) wody opadowe z terenu utwardzonego dro-
gi odprowadzane do rowu wymagają pod-
czyszczenia z substancji ropopochodnych 
oraz zawiesin (separatory); 

6) sposób i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenu: 

do czasu realizacji poszerzenia drogi dopuszcza 
sić dotychczasowe uďytkowanie terenu; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36  
ust. 4 ustawy: 

okreċla sić stawkć procentową w wysokoċci 
0,1%. 

Dział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 9. Z dniem wejċcia w ďycie planu, na obszarze 
objćtym planem tracą moc obowiązującą ustale-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Oďarów Mazowiecki dla obsza-
ru Ołtarzew -Domaniewek, uchwalonego uchwałą 
444/06 Rady Miejskiej w Oďarowie Mazowieckim z 
dnia 27 lipca 2006r. opublikowaną w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego Nr 
274, poz. 10803 z dnia 31 grudnia 2006r. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi. 

§ 11.1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego i 
wywieszenia na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Miasta i 
Gminy. 

2. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
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 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337, z  2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 
420 

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 oraz z 2008r. Nr 
123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz.1413 

 
Przewodnicząca Rady: 

Blanka Jabłońska 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 392/2009 

Rady Miejskiej w Oďarowie Mazowieckim 
z dnia 17 listopada 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Oďarów Mazowiecki dla obszaru Ołtarzew - Domaniewek 
 
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) Rada Miejska w Oďarowie Mazowieckim, stwierdza, ďe pro-
jekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o gminy Oďarów Mazowiecki dla obsza-
ru Ołtarzew- Domaniewek został dwukrotnie wyłoďony do publicznego wglądu: 

1. w okresie od dnia 29 pačdziernika 2008r. do dnia 19 listopada 2008r. W wyznaczonym terminie wnosze-
nia uwag dotyczących projektu zmiany planu, tj. do dnia 10 grudnia 2008r. nikt nie zgłosił uwag; 

2. w okresie od dnia 14 wrzeċnia 2009r. do dnia 5 pačdziernika 2009r. W wyznaczonym terminie wnoszenia 
uwag dotyczących projektu zmiany planu, tj. do dnia 19 pačdziernika 2009r. nikt nie zgłosił uwag. 

W związku z powyďszym nie zachodzi koniecznoċć rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 

Przewodnicząca Rady: 
Blanka Jabłońska 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 392/2009 

Rady Miejskiej w Oďarowie Mazowieckim 
z dnia 17 listopada 2009r. 

 
Sposób realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, 
oraz zasady ich finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Oďarów Mazowiecki dla obszaru Ołtarzew - Domaniewek 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póčn. zm.) okreċla sić nastćpujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy: zapisanych w niniejszym 
planie stanowiącym zmianć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o gminy Oďarów Ma-
zowiecki dla obszaru Ołtarzew - Domaniewek: 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuďące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaĉców 
stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) – zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających drogi publicznej KDZ, w tym 
prowadzenie robót budowlanych obejmujących drogć, infrastrukturć techniczną i zieleĉ, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi drogi. 

§ 2. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej polegające na realizacji drogi publicznej na terenie prze-
znaczonym w planie pod tą funkcjć nie naleďą do zadaĉ własnych gminy. Czćċć drogi KDZ, która stanowi 
jej poszerzenie jest drogą wojewódzką nr 718, której zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie, Rejon Dróg w Grodzisku Mazowieckim. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleďące do zadaĉ własnych gminy to budowa sieci wo-
dociągowej, kanalizacyjnej, finansowanie oċwietlenia ulicy znajdującej sić na terenie objćtym niniejszą 
uchwałą oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energić elektryczną i paliwa gazowe. 

 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 45 – 5761 – Poz. 648,649 
 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2 ust. 1: 

1) realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym min. ustawą prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie ċrodowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji okreċlony w § 2 ust. 1 moďe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym sić po-
stćpem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostćpnej techniki (okre-
ċlonej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ċrodowiska (t. j. Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z 
póčn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleĉ planu; 

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

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
odbywać sić bćdzie na podstawie umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, ujć-
tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy o finansach publicznych, przy czym; 

1) wydatki majątkowe gminy okreċla uchwała Rady Miejskiej; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budďetu miasta uchwala sić w uchwale budďetowej. 

§ 5. 

1. Zadanie z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane bćdą na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzaniu ċcieków z dnia 7 czerwca 
2001r.(Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póčn. zm.) w oparciu o wieloletnie plany inwestycyjne. 

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

 
Przewodnicząca Rady: 

Blanka Jabłońska 
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UCHWAŁA Nr 1232/XLII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. 
w sprawie zarządzenia na terenie gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o sa-
morządzie gminnym z dna 8 marca 1990r. (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) oraz art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie 
skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z póčn. zm.) - 
Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Zmienia sić załącznik do uchwały nr 
887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 
28 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia na tere-
nie gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w 
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 

okreċlenia wysokoċci wynagrodzenia za inkaso w 
ten sposób, ďe załącznik nr 1 wyďej wymienionej 
uchwały zastćpuje sić załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.1. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w ďycie z mocą obowiązu-
jącą od dnia jej podjćcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Michał Szweycer 

 
 


