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UCHWAŁA Nr 466/10 

RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 15 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogroszew. 

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. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717, z póŎn. zm.2)) oraz uchwały nr 
78/07 Rady Miejskiej w OŐarowie Mazowieckim z 
dnia 18 maja 2007r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego czňŌci wsi Pogroszew po 
stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy OŐarów Mazowiecki za-
twierdzonym uchwałņ nr 464/10 Rady Miejskiej w 
OŐarowie Mazowieckim z dnia 15 czerwca 2010r. 
Rada Miejska uchwala, co nastňpuje: 

Dział I 
Zakres regulacji planu 

§ 1. 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego czňŌci wsi Pogroszew zwa-
ny dalej w treŌci niniejszej uchwały planem. 

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyzna-
czajņ; od północy granica administracyjna wsi 
Pogroszew przebiegajņca wzdłuŐ granicy ad-
ministracyjnej gminy OŐarów Mazowiecki, od 
wschodu granica dz. nr ew. 22/4 i jej przedłu-
Őenie przez ul. Nowowiejskņ oraz działkň nr ew. 
96/1 do Kanału OŐarowskiego, nastňpnie w kie-
runku wschodnim południowa granica Kanału 
OŐarowskiego, od południa granice działek nr 
ew. 149, 148, 147, 146 i 145 oraz południowa 
granica drogi na działce nr ew. 150, od zachodu 
wschodnia linia rozgraniczajņca ul. Rataja, da-
lej w kierunku wschodnim południowa granica 
Kanału OŐarowskiego, nastňpnie w kierunku 
północnym zachodnie granice dz. nr ew. 94/2  
i 22/3. 

3. Granice obszaru objňtego planem, o którym 
mowa w ust. 2, wyznacza siň na rysunku planu 
sporzņdzonym na mapie w skali 1:2000, stano-
wiņcym załņcznik nr 1 do uchwały. 

 

 

 

§ 2. 

Załņcznikami do niniejszej uchwały i jej integral-
nymi czňŌciami, sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:2 000 – stanowiņcy 
załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu- stanowiņce 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 o zasadach ich finansowa-
nia- stanowiņce załņcznik nr 3 do niniejszej 
uchwały; 

4) rysunek tereny zmeliorowane w skali 1:5 000 - 
stanowiņcy załņcznik nr 4* do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objňtego planem. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objňtego planem; 

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

3) zwymiarowane wzajemne odległoŌci ele-
mentów zagospodarowania; 

4) przeznaczenie terenów oznaczone symbo-
lem literowym i numerem wyróŐniajņcym 
go spoŌród innych terenów lub tylko sym-
bolem literowym; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne. 

3. Wskazuje siň oznaczone na rysunku planu 
symbolami graficznymi strefy wymagajņce 
szczególnych warunków zagospodarowania 
oraz ograniczenia w uŐytkowaniu terenów na 
podstawie przepisów odrňbnych: 
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1) pasy technologiczne napowietrznych linii 
elektroenergetycznych; 

2) strefň bezpieczeŊstwa (kontrolowana) gazo-
ciņgu wysokiego ciŌnienia. 

4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 majņ charakter informa-
cyjny. 

§ 4. 

1. W planie okreŌla siň: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce 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 zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaŎ-
niki intensywnoŌci zabudowy; 

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

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

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

8) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów; 

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

2. W planie nie okreŌla siň, ze wzglňdu na brak 
wystňpowania w obszarze planu przedmiotu 
ustaleŊ: 

1) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, za-
bytków, dóbr kultury współczesnej oraz kra-
jobrazu kulturowego; 

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, terenów 
naraŐonych na 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) bezpoŌrednim dostňpie do drogi publicz-
nej lub do drogi wewnňtrznej – naleŐy 
przez to rozumień zjazd bezpoŌredni po-
przez własnņ działkň; 

2) bezpoŌrednim dostňpie do infrastruktury 
technicznej – naleŐy przez to rozumień do-
stňp poprzez własnņ działkň; 

3) dokumentacji geotechnicznej - naleŐy 
przez to rozumień ocenň danych geotech-
nicznych sporzņdzonņ na podstawie badaŊ 
autorskich terenowych lub laboratoryjnych 
albo na podstawie badaŊ archiwalnych 
sporzņdzonņ na warunkach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych; 

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

5) ekspertyzie geotechnicznej - naleŐy przez 
to rozumień opis warunków gruntowo-
wodnych sporzņdzony na podstawie ba-
daŊ polowych i okreŌlony w sposób jako-
Ōciowy na podstawie wartoŌci tabelarycz-
nych i norm zgodnie z warunkami okre-
Ōlonymi w przepisach odrňbnych; 

6) inwestycji celu publicznego – naleŐy przez 
to rozumień inwestycje o znaczeniu lokal-
nym lub ponadlokalnym stanowiņce reali-
zacjň celów publicznych, w rozumieniu 
przepisów odrňbnych; 

7) linii rozgraniczajņcej niepublicznych dróg 
wewnňtrznych - naleŐy przez to rozumień 
granice działek pełniņcych funkcje niepu-
blicznych dróg wewnňtrznych, o których 
mowa w pkt 11; 

8) linii rozgraniczajņcej tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zago-
spodarowania – naleŐy przez to rozumień 
oznaczonņ na rysunku planu liniņ ciņgłņ, 
granicň terenu o ustalonym przeznaczeniu 
lub zasadach zagospodarowania; 

9) maksymalnej liczbie kondygnacji lub mak-
symalnej wysokoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień nieprzekraczalnņ iloŌń 
uŐytkowych nadziemnych kondygnacji bu-
dynku lub maksymalnņ wysokoŌń obiektu 
liczonņ zgodnie z definicjņ zawartņ w prze-
pisach odrňbnych; 
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10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczony lub ustalo-
ny dla terenu obszar, na którym dopuszcza 
siň wznoszenie budynków oraz okreŌlo-
nych w ustaleniach planu rodzajów bu-
dowli nadziemnych niebňdņcych liniami 
przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu. 
Obiekty budowlane nie muszņ do niej 
przylegań, lecz mogņ byń dowolnie roz-
mieszczone w obrňbie ograniczonego 
przez niņ obszaru, z uwzglňdnieniem 
ograniczeŊ wynikajņcych z innych ustaleŊ 
planu; 

11) niepublicznej drodze wewnňtrznej – naleŐy 
przez to rozumień wydzielonņ z terenu 
działkň, która na zasadach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych, pełni funkcjň drogi 
dla pozostałych działek do niej przylegajņ-
cych i zapewnia dostňp działek budowla-
nych do drogi publicznej; 

12) obszarze – naleŐy przez to rozumień obszar 
objňty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

13) odpowiednich strefach bezpieczeŊstwa od 
gazociņgu - naleŐy przez to rozumień gazo-
ciņg wraz ze strefami, w których obowiņzu-
jņ ograniczenia dla lokalizacji obiektów i 
zadrzewieŊ zgodnie z warunkami tech-
nicznymi jakim powinny odpowiadań sieci 
gazowe okreŌlonymi w przepisach odrňb-
nych: w rozporzņdzeniu Ministra Gospo-
darki z 30 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97) dla ga-
zociņgów wybudowanych po 12 grudnia 
2001r.(jako strefy kontrolowane) oraz w 
Rozporzņdzeniu Ministra Przemysłu i Han-
dlu z dnia 14 listopada 1995r. (Dz. U Nr 
139) dla gazociņgów wybudowanych 
przed 12 grudnia 2001r. (jako odległoŌci 
podstawowe); 

14) opinii geotechnicznej - naleŐy przez to ro-
zumień krótki opis warunków gruntowo-
wodnych sporzņdzony na podstawie oglň-
dzin w terenie z okreŌleniem głňbokoŌci 
zwierciadła wody; 

15) paliwach ekologicznych – naleŐy przez to 
rozumień paliwa, które nie powodujņ za-
nieczyszczenia Ōrodowiska, a ich zasoby 
odnawiajņ siň we wzglňdnie krótkim cza-
sie, czyli naleŐņ do odnawialnych Ŏródeł 
energii; 

16) pasie technologicznym napowietrznej linii 
elektroenergetycznej - naleŐy przez to ro-
zumień napowietrznņ liniň elektroenerge-
tycznņ wraz ze strefņ technicznņ i ochron-
nņ, w którym obowiņzujņ ograniczenia dla 

lokalizacji obiektów i zadrzewieŊ według 
wymagaŊ przepisów odrňbnych; 

17) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
niniejszej uchwały stanowiņcej akt prawa 
miejscowego, o ile z treŌci przepisu nie 
wynika inaczej; 

18) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
przez to rozumień czňŌń działki budowlanej 
lub terenu, na gruncie rodzimym, która 
pozostaje niezabudowana i nieutwardzona 
- wyraŐonņ jako procentowy udział po-
wierzchni biologicznie czynnej w po-
wierzchni terenu działki budowlanej lub te-
renu; 

19) powierzchni uŐytkowej liczonej dla potrzeb 
okreŌlenia liczby miejsc postojowych - na-
leŐy przez to rozumień powierzchnie po-
mieszczeŊ, na wszystkich kondygnacjach, 
słuŐņcych do zaspokojenia potrzeb zwiņ-
zanych bezpoŌrednio z przeznaczeniem ca-
łego budynku lub jego czňŌci; 

20) powierzchni zabudowy - naleŐy przez to 
rozumień powierzchniň działki budowlanej, 
która moŐe byń zabudowana budynkami 
(liczonņ po zewnňtrznym obrysie na po-
ziomie terenu), wyraŐonņ w procentach w 
odniesieniu do powierzchni tej działki bu-
dowlanej; wskaŎnik nie dotyczy po-
wierzchni utwardzonych; 

21) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi poza przepisami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

22) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy 
przez to rozumień okreŌlone w planie prze-
znaczenie, lub sposób zagospodarowania 
terenu, które zostało ustalone planem jako 
jedyne lub przewaŐajņce na wyznaczonym 
terenie i stanowiņce nie mniej niŐ 60% 
powierzchni terenu, na rzecz którego nale-
Őy rozstrzygań wszelkie ewentualne kon-
flikty przestrzenne, przy zachowaniu zgod-
noŌci z ustaleniami planu i przepisami od-
rňbnymi; 

23) przeznaczeniu uzupełniajņcym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie wprowa-
dzone lub istniejņce jako uzupełnienie 
przeznaczenia podstawowego, które nie 
zmienia charakteru tego przeznaczenia; 

24) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 
przez to rozumień rodzaj przeznaczenia in-
ny niŐ podstawowy, który dopuszczony 
został w danym terenie jako uzupełnienie 
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lub wzbogacenie przeznaczenia podsta-
wowego na warunkach okreŌlonych w 
planie i stanowiņce nie wiňcej niŐ 40% 
powierzchni terenu; 

25) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek, sporzņdzony na mapie w skali 
1:2000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

26) siňgaczu - naleŐy przez to rozumień wysu-
niňtņ czňŌń działki o minimalnej szerokoŌci 
5m i maksymalnej długoŌci 60m, przez 
którņ odbywa siň dostňp do drogi publicz-
nej; 

27) terenie – naleŐy przez to rozumień czňŌń 
obszaru planu wyznaczonņ na rysunku 
planu liniami rozgraniczajņcymi z okreŌlo-
nym przeznaczeniem, oznaczonņ na ry-
sunku planu– symbolem literowym i nu-
merem lub tylko symbolem literowym; 

28) terenie inwestycji – naleŐy przez to rozu-
mień obszar objňty wnioskiem o pozwole-
niu na budowň i granicami projektu jego 
zagospodarowania w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych; 

29) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miejskiej w OŐarowie 
Mazowieckim dotyczņcņ zagospodarowa-
nia obszaru w granicach okreŌlonych w 
§ 1; 

30) urzņdzeniach infrastruktury technicznej - 
naleŐy przez to rozumień zlokalizowane 
pod ziemiņ lub nad ziemiņ przewody lub 
urzņdzenia wodociņgowe, kanalizacyjne, 
ciepłownicze, elektryczne, gazowe i tele-
komunikacyjne z wyłņczeniem przyłņczy 
do budynków; 

31) usługach i produkcji – naleŐy przez to ro-
zumień taki rodzaj działalnoŌci, która nie 
powoduje przekroczenia standardów jako-
Ōci Ōrodowiska poza terenem, do którego 
prowadzņcy działalnoŌń posiada tytuł 
prawny. Pod pojňciem działalnoŌci mogņ-
cej negatywnie oddziaływań na Ōrodowi-
sko rozumie siň hałas, wibracje, zanie-
czyszczenie powietrza (pyłowe i gazowe w 
tym odory), zanieczyszczenie odpadami, 
oddziaływanie komunikacji. Realizacja 
obiektów nie moŐe równieŐ powodowań 
nadmiernej eksploatacji dróg; 

32) ustawie – naleŐy przez to rozumień przepi-
sy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), o ile z treŌci 
przepisu nie wynika inaczej. 

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 nastňpujņce rodzaje przeznaczenia 
terenu: 

1) tereny zabudowy usługowej w korytarzu 
energetycznym - oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem U/E; 

2) teren stacji elektroenergetycznej-oznaczony 
na rysunku planu symbolem E; 

3) teren rolniczy - oznaczony na rysunku planu 
symbolem R1; 

4) teren wód powierzchniowych (Kanał OŐa-
rowski) - oznaczony na rysunku planu sym-
bolem WS; 

5) tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 
planu symbolem KD z nastňpujņcym indek-
sem literowym odpowiadajņcym klasyfikacji 
funkcjonalnej: 

a) KDZ - teren drogi publicznej klasy zbior-
czej, 

b) KDD - teren drogi publicznej klasy dojaz-
dowej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
siň przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie 
uzupełniajņce i dopuszczalne oraz warunki jego 
dopuszczenia. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowanie  

ładu przestrzennego 

§ 7. 

1. Ustala siň, Őe nadrzňdnym celem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest 
ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego. 

2. Narzňdziami realizacji ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego sņ ustalenia planu zawarte 
w niniejszej uchwale Rady Miejskiej w OŐaro-
wie Mazowieckim. 

3. Ustalenia planu regulujņ wszystkie rodzaje 
działaŊ inwestycyjnych realizowanych na ob-
szarze objňtym planem oraz okreŌlajņ zasady 
ich wzajemnych powiņzaŊ funkcjonalnych i 
przestrzennych przy uwzglňdnieniu uwarunko-
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waŊ Ōrodowiska i istniejņcego zainwestowania 
oraz wymogów przepisów odrňbnych. 

Rozdział 3 
Szczegółowe zasady i warunki 

scalania i podziału nieruchomości 

§ 8. 

1. Dla terenów na których zgodnie z przepisami 
odrňbnymi mogņ byń prowadzone scalenia i 
podziały nieruchomoŌci ustala siň moŐliwoŌń 
podziału terenów na działki budowlane pod 
warunkiem zachowania przepisów odrňbnych 
oraz nastňpujņcych ustaleŊ: 

1) ustala siň wydzielanie nowych działek bu-
dowlanych, o powierzchniach nie mniej-
szych niŐ ustalone dla terenów o róŐnym 
przeznaczeniu, z zachowaniem na kaŐdej 
działce nie mniejszych niŐ ustalone w planie 
powierzchni biologicznie czynnych; 

2) dopuszczenie pod zainwestowanie działek 
budowlanych o powierzchniach mniejszych 
niŐ ustalone dla terenów o róŐnym przezna-
czeniu przy zachowaniu innych ustaleŊ pla-
nu; 

3) nakaz zachowania wartoŌci uŐytkowych, 
zgodnie z przeznaczeniem w planie, wszyst-
kich czňŌci pozostałych po podziale działek 
budowlanych i z zachowaniem innych usta-
leŊ planu; 

4) szerokoŌń frontu nowo wydzielanych działek 
budowlanych i kņta połoŐenia granic nowo 
wydzielanych działek budowlanych w sto-
sunku do pasa drogowego (linii rozgranicza-
jņcej drogi), w tym niepublicznych dróg 
wewnňtrznych, naleŐy przyjmowań odpo-
wiednio zgodnie z ustalaniem planu dla po-
szczególnych terenów o róŐnym przezna-
czeniu. 

2. Przy podziałach przyjmuje siň zasadň, zapew-
nienia dostňpu do drogi publicznej wszystkich 
działek budowlanych. Drogi powinny byń wy-
znaczane w sposób umoŐliwiajņcy dogodnņ 
obsługň komunikacyjnņ wszystkich działek bu-
dowlanych lub nieruchomoŌci gruntowych, 
które do nich przylegajņ. 

3. Przy podziałach terenów przylegajņcych do 
skrzyŐowaŊ dróg, naleŐy uwzglňdniań odpo-
wiednie naroŐne Ōciňcia linii rozgraniczajņcych. 

 

 

 

 

Rozdział 4 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 9. 

1. Ustala siň zasadň docelowego objňcia obszaru 
zorganizowanym systemem zaopatrzenia w 
wodň i docelowego odprowadzania i unieszko-
dliwiania Ōcieków sanitarnych wytwarzanych 
przez uŐytkowników wszystkich obiektów ist-
niejņcych i projektowanych w obszarze planu 
oraz ustala zakaz wprowadzania nieoczyszczo-
nych Ōcieków do wód i gruntu w jakikolwiek 
sposób. 

2. Ustala siň ochronň wód i gleby przed zanie-
czyszczeniem w zwiņzku z prowadzeniem go-
spodarki rolnej. 

3. W celu ochrony powietrza ustala siň ogrzewa-
nie pomieszczeŊ obiektów istniejņcych i no-
wych paliwami, o moŐliwie najniŐszym pozio-
mie emisji substancji szkodliwych dla Ōrodowi-
ska, spełniajņcych aktualnie obowiņzujņce 
normy. 

4. Ustala siň obowiņzek prowadzenia gospodarki 
odpadami zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami odrňbnymi, z uwzglňdnieniem segregacji 
odpadów Ŏródeł ich powstawania, z jednocze-
snym wyodrňbnieniem odpadów niebezpiecz-
nych lub z uŐyciem innych rozwiņzaŊ w ramach 
gminnego systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi. 

5. Dla obiektów zabudowy usługowej, ustala siň: 

1) zakaz przekraczania dopuszczalnej emisji 
gazów, hałasu, drgaŊ, zapylenia poza grani-
cņ terenu do którego prowadzņcy działal-
noŌń posiada tytuł prawny; 

2) stosowanie takich rozwiņzaŊ technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych, które 
wyeliminujņ lub zminimalizujņ szkodliwe 
oddziaływanie na Ōrodowisko; 

3) wprowadzenia pasa zieleni ochronnej 
wzdłuŐ granic działek usługowych (krzewy 
odporne na zanieczyszczenia komunikacyjne 
i w miarň moŐliwoŌci drzewa). 

6. Ustala siň ochronň i zachowanie Kanału OŐa-
rowskiego oraz rowów melioracyjnych szcze-
gółowych doprowadzajņcych do Kanału jako 
podstawowego elementu układu hydrograficz-
nego w obszarze planu. 

7. Ustala siň zachowanie i wzbogacenie obudowy 
biologicznej brzegów Kanału OŐarowskiego i 
rowów zachowanych jako otwarte. 
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8. Ochrona przed polami energetycznymi zwiņza-

nymi z obiektami i sieciami elektroenergetycz-
nymi winna byń realizowana według wymagaŊ 
przepisów odrňbnych. 

Rozdział 5 
Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemu komunikacji 

§ 10. 

1. Ustala siň układ komunikacji kołowej obsługu-
jņcej obszar planu: 

1) drogi zbiorcze: fragment ul. Nowowiejskiej 
1KDZ i ul. Rataja - ulica poza obszarem pla-
nu przylegajņca od strony zachodniej do te-
renu 3UE; 

2) droga dojazdowa 7KDD. 

2. Obsługa komunikacyjna układem okreŌlonym 
w ust. 1 okreŌla docelowy stan. 

3. W liniach rozgraniczajņcych dróg ustala siň 
zakaz realizacji obiektów nie zwiņzanych z dro-
gņ, z urzņdzeniami infrastruktury technicznej (w 
tym ponadlokalnej i lokalnej), z komunikacjņ 
pieszņ lub rowerowņ i z zieleniņ dopuszczajņc 
obiekty niezbňdne na czas budowy. 

§ 11. 

1. Ustala siň nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania terenu drogi zbiorczej 1KDZ: 

1) wyznacza siň na rysunku planu linie rozgra-
niczajņce fragmentu drogi zbiorczej 1KDZ 
oraz pasy terenu pod jej poszerzenie; 

2) ustala siň obsługň terenów przyległych po-
przez jeden wspólny zjazd dla terenu 1U/E 
oraz jeden wspólny zjazd dla terenu 2U/E. 

2. Ustala siň obsługň terenów przyległych do 
drogi zbiorczej poza obszarem planu - ul. Rata-
ja, poprzez zachowane zjazdy oraz wyznaczone 
na rysunku planu skrzyŐowanie ul. Rataja z 
drogņ 7KDD. 

§ 12. 

Ustala siň nastňpujņce zasady zagospodarowania 
terenu drogi dojazdowej 7KDD: 

1) wyznacza siň na rysunku planu linie rozgrani-
czajņce czňŌci drogi 7KDD dla funkcji komuni-
kacji kołowej, odwodnienia, lokowania sieci in-
frastruktury technicznej ponadlokalnej i lokal-
nej; 

2) zezwala siň na obsługň terenów przyległych w 
sposób bezpoŌredni; 

3) zakazuje siň realizacji wiňcej niŐ jednego zjazdu 
na działkň frontowņ z wyłņczeniem sytuacji, je-

Őeli wynikajņ one ze szczególnych warunków 
ochrony przeciwpoŐarowej. 

§ 13. 

1. Ustala siň podstawowy układ komunikacji pie-
szej obejmujņcy: chodniki jednostronne lub 
obustronne prowadzone w liniach rozgranicza-
jņcych dróg. 

2. W przypadku takiej moŐliwoŌci chodniki naleŐy 
sytuowań za rowem odwadniajņcym. Chodniki 
powinny byń odsuniňte od jezdni zaleŐnie od 
warunków lokalnych. 

§ 14. 

Ustala siň wprowadzenie ŌcieŐki rowerowej w 
liniach rozgraniczajņcych drogi 1KDZ oraz do-
puszcza siň wprowadzenie ŌcieŐki rowerowej w 
liniach rozgraniczajņcych drogi 7KDD. 

§ 15. 

Dopuszcza siň lokalizacje obiektów obsługi komu-
nikacji takich jak stacje paliw, myjnie samocho-
dowe, stacje obsługi samochodów w terenie 3U/E. 

§ 16. 

1. Ustala siň nastňpujņce zasady obsługi parkin-
gowej: 

1) ustala siň lokowanie miejsc parkingowych 
na terenie inwestycji z zachowaniem przepi-
sów odrňbnych dla lokalizacji miejsc par-
kingowych; 

2) dopuszcza siň wprowadzenie zatok parkin-
gowych w liniach rozgraniczajņcych drogi 
7KDD i niepublicznych dróg wewnňtrznych. 

2. Ustala siň nastňpujņce minimalne wskaŎniki 
zaspokojenia potrzeb parkingowych z 
uwzglňdnieniem rotacji: 

1) sklep, punkt usługowy – 30 miejsc parkin-
gowych na 1000m2 powierzchni uŐytkowej, 
ale nie mniej niŐ 3 miejsca na sklep, punkt 
usługowy; 

2) handel ekspozycyjny - 20 miejsc parkingo-
wych na 1000m2 p. uŐ. i 1 miejsce postojo-
we na autokar na kaŐde 1000m2 p. uŐytko-
wej; 

3) sezonowe obiekty handlowe – 20 miejsc 
parkingowych na obiekt; 

4) funkcje usługowo-produkcyjne - 10 miejsc 
parkingowych na 1000m2 powierzchni uŐyt-
kowej lub 20 miejsc na 100 zatrudnionych; 

5) hurtownie bez handlu detalicznego –  
3 miejsca parkingowe na 1000m2 po-
wierzchni uŐytkowej; 
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6) hurtownie ze sprzedaŐņ detalicznņ – 5 
miejsc parkingowych na 1000m2 powierzch-
ni uŐytkowej; 

7) zakłady produkcyjne - 20 miejsc parkingo-
wych na 100 zatrudnionych; 

8) obiekty i urzņdzenia infrastruktury technicz-
nej odpowiednio według potrzeb. 

Rozdział 6 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemu infrastruktury technicznej 

Zasady uzbrojenia terenu 

§ 17. 

1. Ustala siň zasadň obsługi istniejņcego i nowe-
go zainwestowania ze zorganizowanych sys-
temów infrastruktury technicznej (wodociņgo-
wej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektrycz-
nej i telekomunikacyjnej) poprzez istniejņce 
przewody magistralne, istniejņcņ sień rozdziel-
czņ oraz urzņdzenia na tej sieci, w miarň po-
trzeb przebudowywane i rozbudowywane w 
dostosowaniu do potrzeb poszczególnych ro-
dzajów przeznaczenia. 

2. Dopuszcza siň utrzymanie istniejņcych tras 
przebiegu istniejņcych magistralnych, ponad-
lokalnych sieci. 

3. Z wyjņtkiem napowietrznych linii elektroener-
getycznych 400kV, 220kV, 110kV i 15KV oraz 
gazociņgu wysokiego ciŌnienia Ø 400 ustala siň 
prowadzenie nowych sieci uzbrojenia oraz lo-
kalizowanie obiektów i urzņdzeŊ w pasach dro-
gowych, tj. na terenach zawartych w liniach 
rozgraniczajņcych dróg. Od zasady tej moŐna 
odstņpiń tylko w przypadku, kiedy w pasie dro-
gowym nie ma warunków, aby zgodnie z od-
rňbnymi przepisami, realizowań danņ sień lub 
przyłņcze. W uzasadnionych przypadkach 
(technicznych i ekonomicznych) dopuszcza siň 
inne trasy infrastruktury technicznej (poza li-
niami rozgraniczajņcymi dróg). 

4. Ustala siň, Őe rozwój systemu zaopatrzenia w 
energiň elektrycznņ polegań bňdzie na odbu-
dowie, rozbudowie, przebudowie i remontach 
istniejņcych linii elektroenergetycznych oraz 
budowie nowych linii elektroenergetycznych, a 
takŐe na odbudowie, rozbudowie, przebudowie 
i wymianie istniejņcych stacji transformatoro-
wych oraz budowie nowych stacji. 

5. Ustala siň zasadň lokalizacji stacji transforma-
torowych 15/0,4 kV zgodnie z potrzebami wyni-
kajņcymi z projektowanych inwestycji. Lokali-
zacja stacji ustalana kaŐdorazowo (według po-
trzeb), bez koniecznoŌci zmiany planu. 

6. Dopuszcza siň lokowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak stacje transformato-
rowe, podziemne przepompownie Ōcieków czy 
stacje telekomunikacji na podstawie opraco-
waŊ technicznych bez koniecznoŌci zmiany ni-
niejszego planu pod warunkiem, Őe ewentualne 
negatywne oddziaływanie nie bňdzie wykra-
czań poza granice lokalizacji. 

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

Zasady obsługi 

Zaopatrzenie w wodň 

§ 18. 

1. Zapatrzenie w wodň do celów bytowych, go-
spodarczych z istniejņcej i sukcesywnie (w do-
stosowaniu do powstajņcej zabudowy) rozbu-
dowywanej wodociņgowej sieci oraz rozbudo-
wywanych Ŏródeł (poza obszarem planu lub z 
własnych ujňń), zgodnie z odpowiednimi wa-
runkami technicznymi. 

2. Dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň z istniejņ-
cych i realizowanych ujňń własnych (płytkich 
studni kopanych lub wierconych) do czasu re-
alizacji sieci oraz do celów technologicznych, 
gospodarczych i przeciwpoŐarowych. 

Odprowadzenie Ōcieków sanitarnych 
i deszczowych 

§ 19. 

1. Ustala siň odprowadzenie Ōcieków sanitarnych 
z obszaru planu przy pomocy planowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z odpowiednimi 
warunkami technicznymi: 

1) przyjmuje siň odprowadzenie Ōcieków kana-
lizacjņ grawitacyjnņ lub płytkņ kanalizacjņ 
grawitacyjno-ciŌnieniowņ realizowanņ suk-
cesywnie w miarň rozwoju budownictwa, w 
systemie rozdzielczym; 

2) ustala siň, Őe Ōcieki produkcyjne przed od-
prowadzeniem do sieci kanalizacji winny 
byń podczyszczone w urzņdzeniach oczysz-
czajņcych znajdujņcych siň w granicach 
działek, do których inwestor posiada tytuł 
prawny, niezaleŐnie od dalszego sposobu 
oczyszczania; 

3) ustala siň, Őe odbiornikiem Ōcieków bňdzie 
oczyszczalnia w Pruszkowie albo oczysz-
czalnie zlokalizowane w Umiastowie, Pilasz-
kowie, Broniszach, Józefowie k/Błonia; 

4) przekroje kanałów w poszczególnych dro-
gach powinny zapewniń odprowadzanie 
Ōcieków z projektowanej w planie zabudowy 
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oraz uwzglňdniań potrzeby zabudowy na te-
renach przyległych; 

5) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza siň atestowane, szczelne zbiorniki 
na nieczystoŌci płynne z wywozem do punk-
tu zlewnego; 

6) dopuszcza siň realizacjň lokalnych (mecha-
niczno - biologicznych) oczyszczalni Ōcie-
ków. Warunki i miejsce odprowadzenia 
oczyszczonych Ōcieków z lokalnej oczysz-
czalni zostanņ okreŌlone zgodnie z obowiņ-
zujņcymi odrňbnymi przepisami; 

7) zakazuje siň lokowania przydomowych 
oczyszczalni Ōcieków z rozsņczkowaniem. 

2. Ustala siň zasady odprowadzenia wód opado-
wych: 

1) wody opadowe docelowo odprowadzane 
bňdņ do sieci kanalizacji deszczowej; 

2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych 
winny byń podczyszczone z substancji ro-
popochodnych oraz zawiesin i poprzez wła-
sne zbiorniki odparowywalne lub retencyjno 
- akumulacyjne, z separatorami odprowa-
dzane do rowów; 

3) w przypadku wystňpowania wystarczajņco 
chłonnej powierzchni odprowadzenie wód 
opadowych na teren własnej działki lub do 
rowu, z wykorzystaniem naturalnej retencji 
terenu przy zachowaniu wymogu separacji 
ewentualnych zanieczyszczeŊ; 

4) odwodnienia terenów rolniczych i terenów 
zabudowy do Kanału OŐarowskiego lub do 
rowów melioracyjnych szczegółowych, sta-
nowiņcych dopływy Kanału OŐarowskiego z 
uwzglňdnieniem warunków gruntowo-
wodnych oraz moŐliwoŌci hydraulicznych 
odbiorników; 

5) ustala siň nakaz stosowania zbiorników 
akumulacyjno-retencyjnych lub zbiorników 
odparowywalnych dla wód opadowych do-
celowo zmniejszajņcych jednorazowy spływ 
z terenów U/E i E; 

6) dla zachowania właŌciwych stosunków 
wodnych dopuszcza siň obiekty małej reten-
cji wodnej na terenach przyległych do Kana-
łu OŐarowskiego (co najmniej w pasie po-
miňdzy terenem Kanału, a ogrodzeniem na 
terenach 2U/E, 4U/E i E), przy zachowaniu 
przepisów odrňbnych i innych ustaleŊ pla-
nu; 

7) odprowadzenie wód opadowych z terenu 
dróg poprzez infiltracjň do gruntu wykorzy-
staniem retencji terenowej i podziemnej, po 

uprzednim oczyszczeniu zgodnie z warun-
kami, jakie naleŐy spełniń przy wprowadza-
niu Ōcieków do wód powierzchniowych i do 
ziemi okreŌlonych w przepisach odrňbnych 
(oczyszczenie z piasku, błota oraz substancji 
ropopochodnych, jeŐeli takie zanieczyszcze-
nia zostanņ stwierdzone); 

8) zakazuje siň odprowadzania wód opado-
wych, wód drenaŐowych i odwodnienio-
wych do sieci kanalizacji oraz na jezdnie 
dróg. 

Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ 

§ 20. 

1. Zasilanie w energiň elektrycznņ z istniejņcej lub 
wybudowanej odpowiedniej infrastruktury 
energetycznej, z istniejņcej RPZ zlokalizowanej 
poza obszarem planu, dla wszystkich poten-
cjalnych odbiorców do oŌwietlenia, zasilania 
sprzňtu domowego i innych urzņdzeŊ oraz 
ogrzewania pomieszczeŊ według technicznych 
warunków przyłņczenia. 

2. Zachowanie z dopuszczeniem przebudowy, 
urzņdzeŊ energetycznych wystňpujņcych na te-
renie w postaci napowietrznych lub kablowych 
linii energetycznych. 

3. Projektowanie tras linii SN i NN w sposób 
umoŐliwiajņcy wykonanie zasilania liniami za-
równo napowietrznymi jak i kablowymi. 

4. Lokowanie urzņdzeŊ energetycznych w sposób 
umoŐliwiajņcy udostňpnienie słuŐbom energe-
tycznym wszystkich urzņdzeŊ energetycznych 
wystňpujņcych na terenie w celu przeprowa-
dzenia prac zwiņzanych z bezpoŌredniņ i pra-
widłowņ eksploatacjņ w/w urzņdzeŊ. 

5. W przypadku zmiany zapotrzebowania na 
energiň elektrycznņ dopuszczenie budowy sta-
cji transformatorowych 15/0,4kV na terenach 
U/E. 

6. Dopuszczenie realizacji transformatorowych 
stacji wnňtrzowych tylko w przypadku duŐych 
mocy i braku napowietrznych linii SN. 

7. Dopuszczenie stosowanie alternatywnych Ŏró-
deł energii elektrycznej: np. generatorów prņ-
du, urzņdzeŊ kogeneracji. 

Zaopatrzenie w gaz 

§ 21. 

1. Ustala siň zasadň pokrycia zapotrzebowania na 
gaz do celów przygotowywania posiłków, cie-
płej wody oraz ogrzewania pomieszczeŊ. 

2. Zasilanie w gaz z rozbudowanej sieci rozdziel-
czej według odpowiednich parametrów tech-
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nicznych, a w szczególnoŌci: zachowania mi-
nimalnych zbliŐeŊ ogrodzeŊ do gazociņgów do 
0,5m, oraz lokowania otwieranych na zewnņtrz 
szafek gazowych w linii ogrodzeŊ. 

3. Wokół gazociņgów obowiņzujņ odpowiednie 
strefy bezpieczeŊstwa. 

Telekomunikacja 

§ 22. 

1. Ustala siň pełne pokrycie zapotrzebowania na 
łņcza telefoniczne z istniejņcej centrali telefo-
nicznej TP S.A. lub innej naleŐņcej do alterna-
tywnego operatora, z istniejņcej i projektowa-
nej sieci w liniach rozgraniczajņcych dróg. 

2. BezpoŌredniņ obsługň abonentów telefonicz-
nych za poŌrednictwem indywidualnych przy-
łņczy. 

Zaopatrzenie w ciepło 

§ 23. 

Ustala siň zaopatrzenie w energiň cieplnņ poprzez 
zasilanie w szczególnoŌci: gazem ziemnym, ener-
giņ elektrycznņ, z wykorzystaniem gazu płynnego 
(LPG), oleju opałowego lub paliw ekologicznych, 
w tym stałych, których stosowanie jest zgodne z 
przepisami prawa ochrony Ōrodowiska. Dopuszcza 
siň kominki jako dodatkowe Ŏródło ogrzewania 
obiektów; 

Usuwanie odpadów stałych 

§ 24. 

Ustala siň usuwanie odpadów stałych poza obsza-
rem planu, a w szczególnoŌci: 

1) ustala siň zorganizowany i o powszechnej do-
stňpnoŌci w obszarze planu, system zbierania i 

wywozu odpadów o charakterze komunalnym 
w ramach gminnego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi; 

2) ustala siň, Őe na kaŐdej działce naleŐy wydzieliń 
odpowiednie (zadaszone) miejsce do selektyw-
nej zbiórki odpadów, opróŐnianych okresowo, 
w miarň potrzeb do zakładów utylizacji na pod-
stawie stosownych umów indywidualnych lub 
zbiorowych; 

3) ustala siň, Őe odpady zwiņzane z funkcjonowa-
niem usług, zwłaszcza odpady niebezpieczne 
dla Ōrodowiska wymagajņ składowania zgod-
nie z przepisami odrňbnymi i podlegajņ utyliza-
cji przez odpowiednie specjalistyczne jednostki; 

4) 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 

§ 25. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
dla poszczególnych działek lub ich zespołów okre-
Ōla siň według zasad ustalonych w stosunku do 
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi, 
o których mowa w § 7 niniejszej uchwały z 
uwzglňdnieniem ustaleŊ dotyczņcych struktury 
funkcjonalno - przestrzennej, zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infra-
struktury technicznej, ograniczeŊ zagospodaro-
wania wynikajņcych z zasad ochrony Ōrodowiska i 
przyrody, o których mowa w rozdziałach 2, 3, 4, 5 i 
6 Działu II niniejszej uchwały. 

 
 

Rozdział 1 
Tereny zabudowy usługowej w korytarzu energetycznym U/E 

§ 26. 
 

 Oznaczenie terenu 1U/E, 2U/E, 3U/E, 4U/E 

1. Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajņce terenu, zasady zagospodarowania 

1) przeznaczenie podstawo-
we 

a) usługi w zakresie: handlu detalicznego z uwzglňdnieniem warunków ust. 3 pkt 9, 
handlu hurtowego, handlu ekspozycyjnego, obsługi technicznej i naprawy pojazdów 
mechanicznych, transportu, gospodarki magazynowej, administracji i poŌrednictwa 
finansowego, logistyka, a na terenie 3U/E sprzedaŐ paliw do pojazdów i sprzedaŐ 
olejów opałowych  
b) napowietrzne linie elektroenergetyczne, odpowiednio 400kV, 220kV, 110kV i gazo-
ciņg wysokiego ciŌnienia Ø 400mm 
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2) przeznaczenie uzupełnia-
jņce 

a) obiekty i urzņdzenia niezbňdne ze wzglňdów technologicznych, socjalnych, ochro-
ny przeciwpoŐarowej  
b) urzņdzenia budowlane, urzņdzenia infrastruktury technicznej i ochrony Ōrodowi-
ska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych  
c) garaŐe wbudowane lub dobudowane i budynki gospodarcze towarzyszņce zabu-
dowie  
d) zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektury  
e) na terenach 2U/E, 3U/E i 4U/E nieutwardzony pas eksploatacyjny Kanału OŐarow-
skiego 

3) przeznaczenie dopusz-
czalne 

produkcja i przetwórstwo rzemieŌlnicze 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

 cechy elementów zago-
spodarowania przestrzen-
nego wymagajņce ochro-
ny, ukształtowania lub 
rewaloryzacji 

a) forma budynków powinna byń ukształtowana w nawiņzaniu do architektury 
współczesnej bez ograniczeŊ w zakresie materiałów konstrukcyjnych  
b) szczególne warunki inwestowania w pasie technologicznym napowietrznych linii 
elektroenergetycznych  
c) ustala siň nasadzenia szpalerowe wzdłuŐ granic terenów U/E i w sposób nie koli-
dujņcy z liniami elektroenergetycznymi  
d) dopuszcza siň odbudowň, rozbudowň i przebudowň linii elektroenergetycznych 
400kV, 220kV, 110kV oraz budowň nowych linii, w tym wielotorowych, wielonapiň-
ciowych w miejsce odcinków linii likwidowanych. Realizacja inwestycji po trasie 
istniejņcych linii nie wyłņcza moŐliwoŌci rozmieszczenia słupów oraz podziemnych, 
naziemnych lub nadziemnych obiektów i urzņdzeŊ niezbňdnych do korzystania z linii 
w innych niŐ dotychczasowe miejscach. Dopuszcza siň zmianň tras linii lub zmianň 
linii napowietrznych na podziemne 

3. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

1) linie zabudowy nieprze-
kraczalne,  
strefy zabudowy 

a) dla budynków linie zabudowy od strony dróg zgodnie z rysunkiem planu  
b) obiekty małej architektury i obiekty infrastruktury technicznej, budynki portierni 
dopuszczane pomiňdzy liniņ rozgraniczajņcņ a liniņ zabudowy  
c) dopuszcza siň wycofanie zabudowy w głņb działki budowlanej 
d) ustala siň odsuniňcie zabudowy na, co najmniej 5m od granicy terenu WS - Kana-
łu OŐarowskiego 
e) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoŌci 6m od granicy działek 
pełniņcych funkcje niepublicznych dróg wewnňtrznych 
f) sytuowanie zabudowy w pasie technologicznym napowietrznych linii elektroener-
getycznych zgodnie z ustaleniami zapisanymi w ust. 5 pkt 5 i ust. 6 pkt 1 lit. d  
g) sytuowanie zabudowy w strefie gazociņgu wysokiego ciŌnienia zgodnie z ustale-
niami zapisanymi w ust.5 pkt 6 

2) dopuszczenie budowy w 
granicy 

dopuszcza siň sytuowanie budynków ze Ōcianņ bez otworów przy granicy lub w 
odległoŌci 1,5m od granicy 

3) maksymalny wskaŎnik 
powierzchni zabudowy na 
działce budowlanej 

0,7 

4) powierzchnia biologicznie 
czynna na działce budow-
lanej 

co najmniej 20% 

5) wysokoŌń budynków nie wiňcej niŐ 6m (nie dotyczy kondygnacji lub urzņdzeŊ technicznych) z dopuszcze-
niem wysokoŌci do 9m pod warunkiem odpowiedniego podniesienia wysokoŌci 
słupów 

6) kształt dachów płaskie 10 - 15o 

7) kolorystyka a) dachy - od brņzu do szaroŌci  
b) nakazuje siň utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynków tworzņcych 
ciņgi zabudowy: kolor elewacji w barwach pastelowych i szaroŌciach, z dopuszcze-
niem barwnych elementów charakterystycznych dla danego rodzaju inwestycji lub 
danego inwestora lub uŐytkownika, w tym tablic i kasetonów informacyjnych 

8) powierzchnia usług handel detaliczny do 200m2 powierzchni sprzedaŐy 

9) reklamy a) w postaci: słupów ogłoszeniowych o wysokoŌci do 2,5m, tablic i neonów na bu-
dynkach, w powiņzaniu z małņ architekturņ i kubaturņ budynków  
b) na tymczasowych ogrodzeniach placów budowy, na czas nie dłuŐszy niŐ czas 
trwania budowy  
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c) na dachu budynku o wysokoŌci i formie zharmonizowanej z architekturņ budynku 
d) zakazuje siň umieszczania reklam i znaków informacyjno – plastycznych w miej-
scach i w sposób zastrzeŐony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniajņcy ich 
odczytywanie 

10) ogrodzenia a) ogrodzenia działek od strony dróg lokowane w liniach rozgraniczajņcych tych 
dróg za chodnikiem, o max wysokoŌci 2,2m nad poziom terenu, aŐurowe w 50%, z 
cokołem pełnym max do wysokoŌci 0,6m nad poziom terenu  
b) dopuszcza siň miejscowe wycofanie ogrodzeŊ w głņb działek. Teren pomiňdzy 
liniņ rozgraniczajņcņ a liniņ zabudowy, wzdłuŐ drogi KDD i niepublicznych dróg 
wewnňtrznych, w takich przypadkach moŐna przeznaczyń na miejsca postojowe, 
zieleŊ ozdobnņ lub chodniki  
c) ustala siň odsuniňcie ogrodzenia, co najmniej 3m od granicy terenu Kanału OŐa-
rowskiego (w tym terenu WS) w celu zachowania nieutwardzonego pasa eksploata-
cyjnego 
d) ustala siň symetryczne naroŐne Ōciňcia linii ogrodzeŊ nie mniejsze niŐ 5m x 5m 
dla drogi KDD i niepublicznych dróg wewnňtrznych oraz nie mniejsze niŐ 10m 
wzdłuŐ drogi 1KDZ i ul. Rataja 
e) zakazuje siň ogrodzeŊ z prefabrykowanych elementów betonowych i ogrodzeŊ 
pełnych (z wyjņtkiem elementów słupów i podmurówek) 

11) obiekty małej architektury w szczególnoŌci: pojemniki z zieleniņ, słupki, murki, ławki, miejsca na pojemniki 
(obudowa) na Ōmieci 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci, odpowiednio zgodnie z § 8 w tym: 

  a) na terenach U/E w wyniku podziału nie moŐe powstań działka mniejsza niŐ 3000m2 
b) ustalenie minimalnej powierzchni działki budowlanej nie dotyczy działek wydzie-
lanych: dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, działek pod niepu-
bliczne drogi wewnňtrzne, działek wydzielonych na podstawie prawomocnych decy-
zji administracyjnych, a realizacja zabudowy na tych działkach zgodna bňdzie z prze-
pisami odrňbnym  
c) dopuszczalne obniŐenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek 
budowlanych o 5% lub o 10% jeŐeli z działek wydziela siň lub poszerza drogi pu-
bliczne 
d) minimalna szerokoŌń frontu działki budowlanej20m (nie dotyczy skrajnych działek, 
których szerokoŌń musi uwzglňdniań odległoŌń od linii rozgraniczajņcej drogi lub 
granic działki) z dopuszczalnym obniŐeniem o 0,3m; nie dotyczy szerokoŌci frontu 
działek wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych 
e) kņt połoŐenia granicy działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego dróg 
zbliŐony do kņta prostego (nie mniej niŐ 60o), a przy działkach skoŌnych granica 
nowo wydzielanych działek równoległa do granic istniejņcych  
f) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów budowlanych nieruchomoŌci gruntowych 
złoŐonych z wiňcej niŐ jednej działki pod warunkiem stosowania okreŌlonych planem 
parametrów i wskaŎników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
liczonych dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci gruntowej 

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym zakaz zabudowy 

1) na terenach zmeliorowanych, których granice wskazane sņ na rysunku stanowiņcym załņcznik nr 4* do niniejszej 
uchwały ustala siň przed inwestowaniem (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) nakaz przebudowy lub 
likwidacji drenaŐu rolniczego, przy czym zachowana musi byń, ta czňŌń systemu, która przeprowadza wody 
melioracyjne z terenów sņsiadujņcych z obszarem planu 

2) przed przystņpieniem do działaŊ projektowych naleŐy opracowań opiniň (małe obiekty o powierzchni zabudowy 
do 200m2 o wysokoŌci do 2 kondygnacji) lub ekspertyzň dla duŐych obiektów (duŐe obiekty o powierzchni zabu-
dowy powyŐej 200m2 o wysokoŌci powyŐej 2 kondygnacji) 

3) w szczególnoŌci zakaz lokowania: usług handlu detalicznego o powierzchni przekraczajņcej 200m2 powierzchni 
sprzedaŐy, zabudowy zagrodowej, masztów telefonii komórkowej na terenach 1U/E lub 2U/E oraz przechowy-
wania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych materiałów powodujņcych pylenie 

4) zabudowň w sņsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV (w pasie technologicznym) naleŐy 
sytuowań w odległoŌci po 5m od osi linii w kaŐdņ stronň. Ustala siň zamianň na podziemne napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 15kV w przypadku pojawienia siň takich moŐliwoŌci technicznych 

5) w pasie technologicznym napowietrznych linii elektroenergetycznych o szerokoŌci: 86m dla napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 400kV; 68m dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV w terenie 3U/E i o szeroko-
Ōci jak w obszarze planu dla terenów 1U/E i 2U/E oraz 38m dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV nie 
naleŐy lokalizowań budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, sadziń roŌlinnoŌci 
wysokiej, lokowań budowli zawierajņcych materiały niebezpieczne poŐarowo, stacji paliw, stref zagroŐonych 
wybuchem, farm wiatrowych 
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6) w terenach 3U/E i 4U/E w oznaczonej na rysunku planu strefie bezpieczeŊstwa gazociņgu wysokiego ciŌnienia 
Ø 400mm, obowiņzuje zakaz lokowania budynków i sadzenia drzew 

6. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody 

1) ochrona Ōrodowiska a) zakazuje siň samowolnego podwyŐszania i obniŐania powierzchni terenu działek 
powyŐej lub poniŐej poziomu terenu działek sņsiednich oraz odprowadzania wód 
opadowych na sņsiednie działki i drogi  
b) ustala siň, Őe prowadzona działalnoŌń usługowa nie moŐe przekraczań dopusz-
czalnej emisji gazów, hałasu, drgaŊ, zapylenia poza granicņ terenów U/E oraz nie 
powinna przekraczań w/w standardów dopuszczalnych dla funkcji okreŌlonych na 
terenach lub w obiektach sņsiednich  
c) ustala siň w projektowanej i zachowanej działalnoŌci stosowanie takich rozwiņzaŊ 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które wyeliminujņ lub zminimali-
zujņ szkodliwe oddziaływanie na Ōrodowisko, w szczególnoŌci na takie elementy jak: 
powietrze atmosferyczne, Ōrodowisko gruntowo-wodne 
d) wzdłuŐ liniowych obiektów elektroenergetycznych, w pasie technologicznym (w 
którym wystňpuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania elek-
tromagnetycznego) obowiņzuje zakaz zabudowy mieszkaniowej, budynków zwiņza-
nych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŐy oraz stałym pobytem ludzi 

2) ochrona przyrody nie okreŌla siň 

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 nie okreŌla siň 

8. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów 

1) odpowiednio zgodnie z rozdziałem 5 Działu II 
2) obsługa komunikacyjna terenu 3U/E i 4U/E od strony drogi 7KDD, a terenów 1U/E i 2U/E odpowiednio z drogi 1 

KDZ 

3) wskaŎniki parkingowe – odpowiednio zgodnie z § 16 

4) wymagane drogi poŐarowe do budynków i obiektów budowlanych naleŐy okreŌlań na etapie sporzņdzania pro-
jektów budowlanych i uzgadniań w trybie przewidzianym przepisami odrňbnymi 

5) w zakresie wewnňtrznego układu komunikacji, ustala siň:  
a) minimalne linie rozgraniczajņce niepublicznych dróg wewnňtrznych, ustala siň na 8m  
b) naleŐy tak dzieliń teren, aby unikań wyznaczania niepublicznych dróg wewnňtrznych, po obu stronach jedne-
go rzňdu działek lub wyznaczania niepublicznej drogi wewnňtrznej jeŐeli po drugiej stronie działki znajduje siň 
droga publiczna  
c) w przypadku wydzielenia niepublicznych dróg wewnňtrznych, powstajņcych z symetrycznego wydzielenia z 
dwóch sņsiadujņcych działek, podział winien byń dokonany jednoczeŌnie dla obydwu nieruchomoŌci, a w przy-
padku braku moŐliwoŌci wydzielenia symetrycznego odpowiedniņ szerokoŌń tych dróg wydziela siň na kaŐdej 
działce oddzielnie  
d) przy wyznaczaniu niepublicznych dróg wewnňtrznych, równoległych do kierunku istniejņcych granic działek 
oŌ projektowanych dróg wewnňtrznych, powinna przebiegań wzdłuŐ prawnej granicy pomiňdzy sņsiadujņcymi, 
przeznaczonymi do podziału działkami 
e) niepubliczne drogi wewnňtrzne winne byń prowadzone w układzie ciņgłym (pňtlowym przy ograniczeniu 
siňgaczy), a gdyby to było niemoŐliwe, droga o jednostronnym włņczeniu dłuŐsza niŐ 60m, musi mień stworzone 
warunki do zawracania (placyk do zawracania o minimalnych wymiarach 20m x 20m)  
f) skrzyŐowania niepublicznych dróg wewnňtrznych, naleŐy projektowań pod kņtem zbliŐonym do kņta prostego 
z odpowiednimi naroŐnymi Ōciňciami linii rozgraniczajņcych; ustala siň symetryczne naroŐne Ōciňcia linii rozgra-
niczajņcych nie mniejsze niŐ 5m x 5m oraz nie mniejsze niŐ 10m wzdłuŐ drogi 1KDZ i wzdłuŐ ul. Rataja (poza 
obszarem planu)  
g) zakaz podziału terenu 3U/E z wydzielaniem zjazdu na ul. Rataja 

9. Zasady obsługi terenów infrastrukturņ technicznņ 

 odpowiednio zgodnie z rozdziałem 6 Działu II 
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 

 do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, uzupełniajņcego i dopuszczalnego dopuszcza siň zachowanie 
dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uŐytkowania terenu 

11. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy 

 okreŌla siň stawkň procentowņ w wysokoŌci 0% 
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Rozdział 2 
Teren stacji elektroenergetycznej E 

§ 27. 
 

 Oznaczenie terenu E 

1. Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajņce terenu, zasady zagospodarowania 

1) przeznaczenie podstawo-
we 

stacja elektroenergetyczna 400/220/110kV „Ołtarzew” wraz z wyprowadzeniami 
napowietrznych jednotorowych lub wielotorowych linii elektroenergetycznych 
400kV, 220kV i 110kV 

2) przeznaczenie uzupełnia-
jņce 

a) obiekty i urzņdzenia niezbňdne ze wzglňdów technologicznych, socjalnych, ochro-
ny przeciwpoŐarowej  
b) urzņdzenia budowlane, urzņdzenia infrastruktury technicznej i ochrony Ōrodowi-
ska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych  
c) nieutwardzony pas eksploatacyjny Kanału OŐarowskiego 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

 cechy elementów zago-
spodarowania prze-
strzennego wymagajņce 
ochrony, ukształtowania 
lub rewaloryzacji 

a) stacja dla napiňcia 400 i 220 kV do realizacji jako wnňtrzowa stacja dla napiňcia 
110 kV do realizacji jako napowietrzna lub wnňtrzowa  
b) szczególne warunki inwestowania w pasie technologicznym napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 

3. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

1) linie zabudowy nieprze-
kraczalne, strefy zabudo-
wy 

ustala siň odsuniňcie zabudowy na, co najmniej 5m od granicy terenu WS - Kanału 
OŐarowskiego; nie dotyczy lokowania słupów napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych 

2) maksymalny wskaŎnik 
powierzchni zabudowy 

0,8 

3) powierzchnia biologicznie 
czynna na działce budow-
lanej 

co najmniej 10% 

4) wysokoŌń zabudowy wysokoŌń budynków do 20m (nie dotyczy kondygnacji lub urzņdzeŊ technicznych) 
5) reklamy a) w postaci tablic i neonów, w powiņzaniu z małņ architekturņ i kubaturņ obiektów  

b) na tymczasowych ogrodzeniach placów budowy, na czas nie dłuŐszy niŐ czas 
trwania budowy 

6) ogrodzenia a) ogrodzenie lokowane w linii rozgraniczajņcej drogi 7KDD za chodnikiem i wzdłuŐ 
terenu EE o max wysokoŌci 2,2m nad poziom terenu  
b) zakazuje siň ogrodzeŊ z prefabrykowanych elementów betonowych i ogrodzeŊ 
pełnych (z wyjņtkiem elementów słupów i podmurówek  
c) ustala siň symetryczne naroŐne Ōciňcie linii ogrodzeŊ nie mniejsze niŐ 5m x 5m 
wzdłuŐ drogi 7KDD 
d) ustala siň odsuniňcie ogrodzenia, co najmniej 3m od granicy terenu Kanału OŐa-
rowskiego (w tym terenu WS) w celu zachowania nieutwardzonego pasa eksploata-
cyjnego 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci, odpowiednio zgodnie z § 8, w tym: 

  a) na terenie E w wyniku podziału nie moŐe powstań działka mniejsza niŐ 0,5ha  
b) minimalna szerokoŌń frontu działki 50m (nie dotyczy skrajnych działek, których 
szerokoŌń musi uwzglňdniań odległoŌń od linii rozgraniczajņcej drogi lub granic 
działki) z dopuszczalnym obniŐeniem o 0.3m; nie dotyczy szerokoŌci frontu działek 
wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych  
c) kņt połoŐenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego zbliŐony do kņta 
prostego (nie mniej niŐ 60o) 
d) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów budowlanych nieruchomoŌci gruntowych 
złoŐonych z wiňcej niŐ jednej działki pod warunkiem stosowania okreŌlonych planem 
parametrów i wskaŎników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
liczonych dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci gruntowej 

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym zakaz zabudowy 

1) na terenach zmeliorowanych, których granice wskazane sņ na rysunku stanowiņcym załņcznik nr 4* do niniejszej 
uchwały ustala siň przed inwestowaniem (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) nakaz likwidacji drenaŐu 
rolniczego przy czym zachowana musi byń, ta czňŌń systemu, która przeprowadza wody melioracyjne z terenów 
sņsiadujņcych z obszarem planu 
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2) przed przystņpieniem do działaŊ projektowych naleŐy opracowań dokumentacjň geotechnicznņ 

3) obowiņzujņ ograniczenia dla lokalizacji obiektów okreŌlone przepisami odrňbnymi 
6. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody 

1) ochrona Ōrodowiska a) zakazuje siň samowolnego podwyŐszania i obniŐania powierzchni terenu działek 
powyŐej lub poniŐej poziomu terenu działek sņsiednich oraz odprowadzania wód 
opadowych na sņsiednie działki i drogi  
b) inwestycja zaliczana do przedsiňwziňń mogņcych zawsze znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko. Ustala siň stosowanie takich rozwiņzaŊ technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych, które wyeliminujņ lub zminimalizujņ szkodliwe oddziaływanie na 
Ōrodowisko poza obszarem E. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi zwiņza-
nymi z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi winna byń realizo-
wana według wymagaŊ przepisów odrňbnych  
c) zakaz zabudowy zwiņzanej ze stałym pobytem ludzi 

2) ochrona przyrody nie okreŌla siň 

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 nie okreŌla siň 

8. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów 

1) odpowiednio zgodnie z rozdziałem 35 Działu II 
2) obsługa komunikacyjna terenu E od strony drogi 7KDD 

3) wskaŎniki parkingowe – nie mniej niŐ 3 miejsca postojowe. 
4) wymagane drogi poŐarowe do budynków i obiektów budowlanych naleŐy okreŌlań na etapie sporzņdzania pro-

jektów budowlanych i uzgadniań w trybie przewidzianym przepisami odrňbnymi 
9. Zasady obsługi terenów infrastrukturņ technicznņ 

 odpowiednio zgodnie z rozdziałem 6 Działu II 
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 

 do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, uzupełniajņcego i dopuszczalnego dopuszcza siň zachowanie 
dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uŐytkowania terenu 

11. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy 

 okreŌla siň stawkň procentowņ w wysokoŌci 0% 

 
Rozdział 3 

Tereny rolnicze R1 

§ 28. 
 

 Oznaczenie terenu R1 

1. Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajņce terenu, zasady zagospodarowania 

1) przeznaczenie podsta-
wowe  w etapie 

tereny rolnicze 

2) przeznaczenie dopusz-
czalne 

a) sieciowe urzņdzenia infrastruktury technicznej  
b) napowietrzna linia elektroenergetyczna 220kV, 15kV,  
c) dojazdy rolnicze 

3) zasady zagospodaro-
wania 

a) dla sieci infrastruktury technicznej - budowa, roboty budowlane (odbudowa, rozbu-
dowa, przebudowa, nadbudowa lub modernizacja)  
b) zagospodarowanie terenów rolniczych i trwałych uŐytków zielonych regulujņ prze-
pisy dotyczņce gospodarki rolnej 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

 cechy elementów zago-
spodarowania prze-
strzennego wymagajņce 
ochrony, ukształtowania 
lub rewaloryzacji 

ochrona gruntów rolnych i zachowanie zadrzewieŊ wzdłuŐ rowów 

3. Parametry i wskaŎniki zagospodarowania terenu 

1) linie zabudowy nieprze-
kraczalne,  strefy zabu-
dowy 

nie okreŌla siň 

2) powierzchnia biologicz-
nie czynna 

co najmniej 90% 
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3) reklamy zakaz sytuowania reklam 

4) ogrodzenia dopuszcza siň ogrodzenia terenu R1  
ogrodzeniem aŐurowym z siatki i bez cokołu 

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym zakaz zabudowy 

1) na terenach zmeliorowanych, których granice wskazane sņ na rysunku stanowiņcym załņcznik nr 4* do niniejszej 
uchwały ustala siň zachowanie drenaŐu rolniczego dla odwodnienia terenów rolniczych 

2) zakazuje siň lokowania masztów telefonii komórkowej i zabudowy nie zwiņzanej z sieciņ lub urzņdzeniami elek-
troenergetycznymi 

5. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody 

1) ochrona Ōrodowiska a) zakazuje siň samowolnego podwyŐszania i obniŐania powierzchni terenu działek 
powyŐej lub poniŐej poziomu terenu działek sņsiednich oraz odprowadzania wód 
opadowych na sņsiednie działki i drogi  
b) inwestycja napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV zaliczana do przedsiň-
wziňń mogņcych zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko. Ustala siň stosowanie 
takich rozwiņzaŊ technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które wyeliminujņ 
lub zminimalizujņ szkodliwe oddziaływanie na Ōrodowisko poza obszarem R1. Ochrona 
przed polami elektromagnetycznymi zwiņzanymi z obiektami elektroenergetycznymi i 
telekomunikacyjnymi winna byń realizowana według wymagaŊ przepisów odrňbnych 

2) ochrona przyrody nie okreŌla siň 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 nie okreŌla siň 

7. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów 

1) odpowiednio zgodnie z rozdziałem 5 Działu II 
2) obsługa komunikacyjna dojazdami rolniczymi, zgodnie z przepisami odrňbnymi dotyczņcymi ochrony gruntów 

rolnych i leŌnych i poprzez działki 
3) zakaz lokowania parkingów 

8. Zasady obsługi terenów infrastrukturņ technicznņ 

 odpowiednio zgodnie z rozdziałem 6 Działu II 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 

 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 wysokoŌci 0% 

 
Rozdział 4 

Teren wód powierzchniowych (Kanał Ożarowski) WS 

§ 29. 
 

 Oznaczenie terenu 1WS 

1. Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajņce terenu, zasady zagospodarowania 

 przeznaczenie podstawowe wody powierzchniowe Kanału OŐarowskiego 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

 cechy elementów zagospodarowania prze-
strzennego wymagajņce ochrony, ukształ-
towania lub rewaloryzacji 

zachowanie i ochrona dla funkcji przyrodniczych, funkcji drenowa-
nia terenów rolniczych oraz odwodnienia terenów zabudowy i 
komunikacji 

3. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

1) powierzchnia biologicznie czynna na terenie co najmniej 90% 

2) powierzchnia utwardzona na terenie do 10% 

3) reklamy zakaz lokowania reklam 

4) ogrodzenia zakazuje siň grodzenia terenu wzdłuŐ terenu WS i w poprzek tere-
nu WS 

5) parametry nowo wydzielanej działki budow-
lanej 

zachowuje siň teren WS w granicach jednej wydzielonej działki 

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym zakaz zabudowy 

1) zachowanie otwartego Kanału OŐarowskiego oraz zachowanie działajņcych urzņdzeŊ odwadniajņcych sņsiednie 
tereny 
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2) dopuszcza siň kształtowanie brzegów Kanału 

3) zakazuje siň zasypywania i przekrycia Kanału OŐarowskiego 

5. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody 

1) ochrona Ōrodowiska a) ochrona i zachowanie zieleni wzdłuŐ Kanału  
b)ochrona przed zasypywaniem i zanieczyszczaniem  
c) zakaz samowolnego odprowadzania wód opadowych do Kanału 

2) ochrona przyrody nie okreŌla siň 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 nie okreŌla siň 

7. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów 

1) odpowiednio zgodnie z rozdziałem 5 Działu II 
2) obsługa komunikacyjna od strony przyległych dróg i nieutwardzonym pasem eksploatacyjnym wzdłuŐ Kanału 

OŐarowskiego o szerokoŌci 3m zlokalizowanym po obu jego stronach na przyległych terenach E,2U/E, 3U/E i 
4U/E 

8. Zasady obsługi terenów infrastrukturņ technicznņ 

 odpowiednio zgodnie z rozdziałem 4 Działu II 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 

 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 wysokoŌci 0%. 

 
Rozdział 5 

Tereny komunikacji KDZ, KDD 

§ 30. 
 
Lp. Oznaczenie 

na rysunku 
planu symbol 

Informacje Funkcja 
klasa  
drogi 

Zasady zagospodarowania 

Ustalona  
minimalna 

szerokoŌń w liniach 
rozgraniczajņcych 

Informacje-  
minimalna  
szerokoŌń 

jezdni 

Ustalenia dla przekroju drogi 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajņce terenu, zasady zagospodarowania 

1) 1KDZ ul. Nowowiejska  
powiatowa  
4120W 

zbiorcza 20m 7m - zachowanie istniejņcych 
zjazdów na działki  
- nowe zjazdy- jeden wspól-
ny zjazd odpowiednio na 
teren 1U/E i 2U/E 

2) 7KDD istniejņca droga  
gminna 

dojazdo-
wa 

10m w tym  
7,5m 

w obszarze planu 

6m - włņczenia dróg wewnňtrz-
nych i zjazdy  
- pasy postojowe 

2. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym zakaz zabudowy 

 na terenach zmeliorowanych, których granice wskazane sņ na rysunku stanowiņcym załņcznik nr 4* do niniejszej 
uchwały ustala siň przed realizacjņ dróg (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) nakaz likwidacji 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody 

 nie okreŌla siň 

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów 

 do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, uzupełniajņcego i dopuszczalnego dopuszcza siň zachowanie 
dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uŐytkowania terenu 

5. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 4 ustawy 

 okreŌla siň stawkň procentowņ w wysokoŌci 0% 
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Dział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 31. 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta i Gminy OŐarów Mazowiecki. 

§ 32. 

1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego i 
wywieszenia na tablicy ogłoszeŊ Urzňdu Mia-
sta i Gminy. 

2. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, 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 oraz z 2007r. Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 
2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230. 

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 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 
124. 

Przewodniczņca Rady: 
Blanka Jabłońska 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 466/10 

Rady Miejskiej w OŐarowie Mazowieckim 
z dnia 15 czerwca 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Pogroszew 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Rada Miejska w OŐarowie Mazowieckim, stwierdza, Őe 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Pogroszew został trzykrotnie wy-
łoŐony do publicznego wglņdu: 

1) wyłoŐenie projektu planu do wglņdu publicznego, w okresie od dnia 20 marca 2008r. do dnia 18 kwietnia 
2008r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczņcych projektu planu, tj. do dnia 19 maja 2008r. 
zgłoszona przez PaŊstwa Marzenň i Roberta Pajņk oraz BoŐenň i Wojciecha Kalenik jednobrzmiņca uwaga 
pozostaje nieuwzglňdniona. W terenie 2U/E nie dopuszcza siň zabudowy o wysokoŌci 10m. 

2) wyłoŐenie projektu planu do wglņdu publicznego w okresie od dnia 20 maja 2009r. do dnia 19 czerwca 
2009r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczņcych projektu planu, tj. do dnia 10 lipca 2009r. 
została zgłoszona jedna uwaga. Pani Marzena Pajņk dnia 10 lipca 2009r. zgłosiła uwagň o powiňkszenie w 
terenie U/E wysokoŌci zabudowy z 6m do 9 m. Uwaga została uwzglňdniona. 

3) wyłoŐenie projektu planu do wglņdu publicznego w okresie od dnia 30 grudnia 2009r. do dnia 20 stycznia 
2010r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczņcych projektu planu, tj. do dnia 4 lutego 2010r. 
nie zgłoszono Őadnej uwagi. 

 
Przewodniczņca Rady: 

Blanka Jabłońska 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 466/10 

Rady Miejskiej w OŐarowie Mazowieckim 
z dnia 15 czerwca 2010r. 

 
Sposób realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasady ich finansowania zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Pogroszew 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 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 za-
sady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy: zapisanych w niniejszym planie: 

§ 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 niniejszym planie obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 
w liniach rozgraniczajņcych drogi publicznej 
1KDZ i 7 KDD, w tym prowadzenie robót 
budowlanych obejmujņcych drogň, infra-
strukturň technicznņ i zieleŊ, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zloka-
lizowane w lub poza liniami rozgraniczajņ-
cymi dróg. 

§ 2. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
polegajņce na realizacji drogi publicznej na te-
renie 1KDZ przeznaczonym w planie pod tň 
funkcjň nie naleŐņ do zadaŊ własnych gminy. 
Droga 1KDZ, jest drogņ powiatowņ. 
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2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

polegajņce na realizacji drogi publicznej na te-
renie 7KDD przeznaczonym w planie pod tň 
funkcjň naleŐņ do zadaŊ własnych gminy. 

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleŐņce do zadaŊ własnych gminy to budowa 
sieci wodociņgowej, kanalizacyjnej, finanso-
wanie oŌwietlenia drogi 7KDD znajdujņcej siň 
na terenie objňtym niniejszņ uchwałņ oraz pla-
nowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, 
energiň elektrycznņ i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w 
§ 2 ust. 2 i 3: 

1) realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami w tym min. 
ustawņ prawo budowlane, ustawņ o zamówie-
niach publicznych, samorzņdzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i ochronie Ōrodowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji okreŌlony w § 2 
ust. 2 i 3 moŐe ulegań modyfikacji wraz z doko-
nujņcym siň postňpem techniczno-
technologicznym, zgodnie z zasadņ stosowania 
najlepszej dostňpnej techniki (okreŌlonej w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochro-
ny Ōrodowiska (t. j. 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 prze-

pisach 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 wyszczególnio-
nych w § 2 odbywań siň bňdzie na podstawie 
umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gmi-
ny, ujňtych w niniejszym planie podlega przepi-
som ustawy o finansach publicznych, przy czym; 

1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała 
Rady Miejskiej; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu 
miasta uchwala siň w uchwale budŐetowej. 

§ 5. 

1. Zadanie z zakresu budowy sieci wodociņgowej 
i kanalizacyjnej finansowane bňdņ na podsta-
wie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu 
Ōcieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, 
poz. 747 z póŎn. zm.) w oparciu o wieloletnie 
plany inwestycyjne. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bňdņ na pod-
stawie przepisów ustawy prawo energetyczne z 
dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 2006r. 
Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

 
Przewodniczņca Rady: 

Blanka Jabłońska 
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