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UCHWAŁA Nr XXXI/183/2009 

RADY GMINY RADZIEJOWICE 

 z dnia 25 sierpnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice  

obejmującego działki oznaczone nr. ewid 196/10 położone w miejscowości Korytów A. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 12 paŎ-
dziernika 2001r. z póŎniejszymi zmianami), art. 20 
ust.1 oraz art. 27 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póŎniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 
XXI/117/2008 z dnia 30 wrzeŌnia 2008r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Radziejowice oraz po stwierdzeniu zgod-
noŌci planu ze studium Rada Gminy Radziejowice 
uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň zmianň miejscowego plan za-
gospodarowania przestrzennego gminy Radzie-
jowice obejmujņcy działki oznaczone nr ewid. 
196/6, 196/10 połoŐone w miejscowoŌci Kory-
tów A zwany dalej planem, na obszarze i w 
brzmieniu okreŌlonym niniejszņ uchwałņ.  

§ 2.1. Plan obejmuje działki o nr ewidencyjnym 
196/6, 196/10 połoŐone w miejscowoŌci Kory-
tów A, w zachodniej czňŌci gminy Radziejowice, 
przy skrzyŐowaniu drogi krajowej nr 50 z ul. Brzo-
zowņ. Łņczna powierzchnia obszaru objňtego pla-
nem wynosi 0.32 ha.  

2. Granice obszaru objňtego planem oznaczone 
sņ odpowiednim symbolem graficznym na rysun-
ku planu sporzņdzonym w skali 1:1000 stanowiņ-
cym załņcznik graficzny do niniejszej uchwały.  

§ 3.1. Plan obejmuje:  

1)  tekst planu stanowiņcy niniejszņ uchwałň;  

2)  rysunek planu w skali 1:1000 bňdņcy integralnņ 
czňŌciņ niniejszej uchwały stanowiņcy załņcznik 
nr 1;  

3)  rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w ni-
niejszej uchwale do terenu objňtego granicami 
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planu przy uŐyciu oznaczeŊ zastosowanych i 
opisanych odpowiednio w legendzie:  

a)  oznaczenia graficzne bňdņce ustaleniami 
planu:  

-  granice obszaru objňtego planem,  

-  linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania,  

-  nieprzekraczalne linie zabudowy,  

-  wymiarowanie linii rozgraniczajņcych i 
linii zabudowy,  

-  przeznaczenie terenu – okreŌlone symbo-
lem literowym i numerem wyróŐniajņ-
cym.  

2. Integralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały jest 
rozstrzygniňcie bňdņce załņcznikiem nr 2 dotyczņ-
ce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu 
zgłoszonych w czasie wyłoŐenia projektu planu do 
publicznego wglņdu.  

3. Integralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały jest 
rozstrzygniňcie bňdņce załņcznikiem nr 3 dotyczņ-
ce sposobu realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej oraz zasadach ich finanso-
wania, które naleŐņ do zadaŊ własnych Gminy.  

§ 4.1. Plan sporzņdza siň w zakresie problema-
tyki zgodnym z ustawņ.  

2. W obszarze nie wystňpujņ:  

1)  tereny przestrzeni publicznej definiowanej 
przepisami ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.  

2)  tereny lub obiekty podlegajņce ochronie, usta-
lonej na podstawie odrňbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takŐe naraŐonych 
na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐo-
nych osuwaniem siň mas ziemnych;  

3)  w obszarze objňtym planem nie ustala siň gra-
nic obszarów wymagajņcych przeprowadzenia 
scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci.  

§ 5.1. Ilekroń w uchwale jest mowa o:  

1)  planie – naleŐy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Radziejowice obejmujņcy działki o nr 
ewid. 196/6, 196/10 połoŐone w miejscowoŌci 
Korytów A, o którym mowa w § 1 uchwały.  

2)  rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek sporzņdzony na mapie zasadniczej w 
skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik graficzny 
do niniejszej uchwały.  

3)  uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Gminy Radziejowice zawiera-

jņcņ ustalenia dotyczņce zagospodarowania 
przestrzennego działek oznaczonych nume-
rem ewidencyjnym 196/6, 196/10 w miejsco-
woŌci Korytów A, o ile z treŌci przepisu nie 
wynika inaczej.  

4)  ustawie – naleŐy przez to rozumień przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z tre-
Ōci przepisu nie wynika inaczej.  

5)  naleŐy przez to rozumień obszar objňty pla-
nem w granicach przedstawionych na rysun-
ku planu.  

6)  naleŐy przez to rozumień czňŌń obszaru planu 
wyznaczonņ na rysunku planu liniami rozgra-
niczajņcymi o okreŌlonym przeznaczeniu, 
sposobie uŐytkowania lub odrňbnych zasa-
dach zagospodarowania, oznaczonņ na ry-
sunku planu numerem i symbolem litero-
wym.  

7)  linii rozgraniczajņcej naleŐy przez to rozumień 
granice terenów przedstawione na rysunku 
planu liniņ ciņgłņ, dzielņce obszar planu na 
tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych 
zasadach zagospodarowania.  

8)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczonņ na rysunku 
planu lub ustalonņ liniň okreŌlajņcņ najmniej-
szņ dopuszczalnņ odległoŌń budynku od linii 
rozgraniczajņcej drogi, od innych obiektów 
lub granic działki.  

9)  przeznaczeniu podstawowym – przeznaczenie 
terenu, które powinno dominowań w danym 
terenie w sposób okreŌlony ustaleniami pla-
nu  

10)  froncie działki – czňŌń działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi we-
wnňtrznej, z której odbywa siň zjazd na dział-
kň.  

11)  elewacji frontowej – elewacja budynku zloka-
lizowana od strony frontu działki.  

12)  wskaŎniku powierzchni zabudowanej (po-
wierzchnia zabudowy wraz z powierzchniņ 
utwardzonņ) - nieprzekraczalna wartoŌń sto-
sunku sumy powierzchni zabudowy wszyst-
kich budynków oraz powierzchni utwardzo-
nych, do powierzchni działki - okreŌlona w %.  

13)  maksymalnej intensywnoŌci zabudowy - nie-
przekraczalna wartoŌń stosunku sumy po-
wierzchni liczonej w obrysie murów wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków, do powierzchni działki.  

14)  maksymalnej wielkoŌci powierzchni zabudo-
wy - nieprzekraczalna wartoŌń stosunku po-
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wierzchni zabudowy wszystkich budynków 
do powierzchni działki okreŌlona w %.  

15)  zaleceniu – naleŐy przez to rozumień sugestiň 
zastosowania siň do zaleceŊ, propozycji 
uznawanych za optymalne, wprowadzone ze 
wzglňdów funkcjonalnych, estetycznych, 
ochronnych itp. Propozycje (zalecenia) nie 
stanowiņ prawa miejscowego, nie stanowiņ 
wiňc nakazów dla osób trzecich, jednakŐe ja-
ko zawarte w niniejszej uchwale, stanowiņ dla 
władzy samorzņdowej przesłanki do podej-
mowania gdy tylko to moŐliwe decyzji zgod-
nych z propozycjami.  

2. W odniesieniu do innych okreŌleŊ uŐytych w 
planie i nie ujňtych w § 5 pkt 1, naleŐy stosowań 
definicje zgodne z obowiņzujņcymi przepisami i 
aktami prawnymi.  

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Przeznaczenie terenu 

§ 6.1. Dla terenu wyznaczonego planem ustala 
siň przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie 
dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.  

2. Plan wyznacza tereny o nastňpujņcym prze-
znaczeniu podstawowym:  

1U – teren usług zwiņzanych z organizacjņ imprez 
okolicznoŌciowych,  

1KD – teren komunikacji – teren poszerzenia drogi 
gminnej klasy dojazdowej  

3. Teren, o którym mowa w ust. 2 moŐe byń w 
całoŌci wykorzystany na cele zgodne z jego pod-
stawowym przeznaczeniem lub uzupełniajņco na 
cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczal-
nego na zasadach ustalonych w dalszych przepi-
sach planu.  

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania  

ładu przestrzennego 

§ 7.1. Zasady struktury funkcjonalno – prze-
strzennej:  

1)  Obszar planu stanowi czňŌń wiňkszego załoŐe-
nia urbanistycznego o funkcji mieszkaniowo-
usługowej połoŐonego w zachodnio – północ-
nej czňŌci gminy, wskazanego w Studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radziejowice do pełnie-
nia funkcji usługowo- mieszkaniowych.  

2)  Szczegółowe ustalenia dotyczņce kształtowania 
ładu przestrzennego na poszczególnych tere-
nach sņ okreŌlone w Dziale II niniejszej uchwa-
ły.  

§ 8.1. Zasady ustalania połoŐenia linii rozgrani-
czajņcych:  

1)  Linie rozgraniczajņce teren U zostały wyzna-
czone od północy, wschodu i zachodu zgodnie 
z granicami ewidencyjnymi działek nr 196/6, 
196/10. Od południa linia rozgraniczajņca zo-
stała wyznaczona poprzez poszerzenie drogi 
gminnej (ul. Brzozowej) o 3.5 m w kierunku 
północnym od południowych granic ewiden-
cyjnych działek nr ewid. 196/6 i 196/10.  

2)  Linie rozgraniczajņce teren KD zostały wyzna-
czone zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 9.1. Zasady ustalania linii zabudowy:  

1)  Ustala siň na terenie o symbolu 1U nieprzekra-
czalne linie zabudowy.  

2)  Nieprzekraczalne linie zabudowy zostały wy-
znaczone od strony dróg i zwymiarowane na 
rysunku planu.  

§ 10.1. Zasady kształtowania zabudowy  

1)  Ustala siň obowiņzek stosowania form archi-
tektonicznych zharmonizowanych z istniejņcņ 
zabudowņ,  

2)  Ustala siň obowiņzek uwzglňdnienia potrzeb 
osób niepełnosprawnych,  

3)  Ustala siň kolorystykň dachu budynków w od-
cieniach brņzu, czerwieni i czerni,  

4)  Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych, 
z wykluczeniem kolorów bardzo jaskrawych na 
powierzchni elewacji.  

§ 11.1. Zasady sytuowania ogrodzeŊ.  

1)  Ustala siň zakaz stosowania ogrodzeŊ pełnych 
od strony dróg publicznych,  

2)  Zaleca siň stosowanie ogrodzeŊ pełnych o 
konstrukcji i z materiałów stosowanych do 
tłumienia hałasów oraz o funkcji izolacyjnej od 
strony terenów zabudowy mieszkaniowej.  

Rozdział 3 
Zasady i warunki zagospodarowania wynikające 

z potrzeb ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 

§ 12. Ustala siň, Őe realizacja niezbňdnych ele-
mentów infrastruktury technicznej lub innych 
urzņdzeŊ ochrony Ōrodowiska zapewniajņcych 
ochronň gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz powietrza powinna nastňpowań 
równoczeŌnie lub wyprzedzajņco w stosunku do 
realizacji inwestycji i urzņdzeŊ na terenach objň-
tych planem.  
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§ 13. Ochrona wód podziemnych i powierzch-
niowych:  

1. Wprowadza siň ochronň wód podziemnych i 
powierzchniowych poprzez zakaz lokalizacji 
obiektów, których oddziaływanie lub emitowa-
ne zanieczyszczenia mogņ negatywnie wpły-
wań na stan tych wód.  

§ 14. Ochrona powietrza:  

1. Zaleca siň wykorzystanie jako czynników 
grzewczych: gazu, energii elektrycznej, energii 
słonecznej, oleju niskosiarkowego lub innych 
ekologicznie czystych odnawialnych Ŏródeł 
energii.  

§ 15. Ochrona i wzbogacanie lokalnych warto-
Ōci Ōrodowiskowych, przyrodniczych i krajobra-
zowych:  

1. Ustala siň obowiņzek zachowania wartoŌcio-
wego drzewostanu.  

2. WielkoŌci minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej sņ wyznaczone i 
okreŌlone w Dziale II.  

3. WielkoŌci maksymalnej powierzchni zabudo-
wanej i utwardzonej sņ wyznaczone i okreŌlone 
w Dziale II.  

§ 16.1. Zaleca siň wprowadzenie zieleni izola-
cyjnej w pasie terenu wzdłuŐ linii rozgraniczajņcej 
teren U.  

2. Wynikajņca z działalnoŌci obiektów usługo-
wych uciņŐliwoŌń akustyczna winna zamykań siň 
w granicach terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. Ochrona przed hałasem powinna 
polegań na stosowaniu właŌciwych rozwiņzaŊ 
technicznych zapewniajņcych właŌciwe warunki 
akustyczne w budynkach sņsiednich i na działkach 
sņsiednich, zgodnie z normami Prawa Ochrony 
ŋrodowiska i Rozporzņdzenie Ministra ŋrodowi-
ska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku.  

Rozdział 4 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 17.1. Na terenie objňtym planem nie wystň-
pujņ obiekty zabytkowe wpisane do rejestru za-
bytków lub bňdņce pod ochronņ konserwatorskņ i 
inne obiekty uznane za dobra kultury współcze-
snej (w rozumieniu przepisów odrňbnych).  

2. Nie wprowadza siň ustaleŊ ochrony zabyt-
ków i stref ochrony konserwatorskiej.  

 

Rozdział 5 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 18. Brak treŌci  

1. OkreŌlenie układu komunikacyjnego wraz z 
parametrami oraz klasyfikacjņ dróg;  

1)  Teren planu połoŐony jest przy drodze kra-
jowej nr 50 przy skrzyŐowaniu z drogņ 
gminnņ -ul. Brzozowņ. Ustala siň obsługň 
bezpoŌredniņ obszaru objňtego planem z 
istniejņcych dróg publicznych; W granicach 
planu wyznacza siň poszerzenie ul. Brzozo-
wej do szerokoŌci 10.00 m, w granicach 
planu teren poszerzenia drogi dojazdowej 
oznaczonej symbolem 1KD wynosi 3.5 m,  

2)  Przy skrzyŐowaniach drogi dojazdowej nale-
Őy stosowań naroŐne Ōciňcia linii rozgrani-
czajņcych o minimalnych wymiarach 5.0 m 
x 5.0 m (zgodnie z rysunkiem planu).  

2. OkreŌlenie warunków powiņzaŊ układu komu-
nikacyjnego z układem zewnňtrznym:  

1)  obszar planu powiņzany jest bezpoŌrednio z 
drogņ krajowņ nr 50.  

§ 19. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej.  

1. Ustala siň zasady zaopatrzenia w wodň:  

1)  ustala siň zaopatrzenie w wodň dla obszaru 
objňtego planem z istniejņcej przy drodze 
krajowej nr 50 sieci wodociņgowej ø160,  

2. Ustala siň zasady odprowadzenia Ōcieków sani-
tarnych i wód opadowych:  

1)  w obszarze planu brak jest sieci kanalizacyj-
nej sanitarnej; ustala siň odprowadzanie 
Ōcieków sanitarnych do projektowanej sieci 
kanalizacyjnej sanitarnej, a do czasu jej re-
alizacji do szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych, z wywozem na oczyszczalniň na 
podstawie umów,  

2)  ustala siň zakaz odprowadzania Ōcieków sa-
nitarnych wprost do gruntu, wodnych cie-
ków powierzchniowych oraz rowów przy-
droŐnych,  

3)  wody opadowe i roztopowe naleŐy odpro-
wadziń na teren własny działki, nie narusza-
jņc interesu osób trzecich, nie zmieniajņc 
stanu wód na gruncie, ani kierunku odpły-
wu wody.  
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3. Ustala siň zasady zaopatrzenie w energiň elek-

trycznņ:  

1)  w obszarze opracowania istniejņ sieci NN  

2)  ustala siň zaopatrzenie w energiň elektrycz-
nņ w oparciu o istniejņcņ sień elektroener-
getycznņ NN, zgodnie z docelowym zapo-
trzebowaniem, w uzgodnieniu i na warun-
kach Zakładu Energetycznego,  

3)  plan nie wyznacza terenu stacji transforma-
torowej. Dopuszcza siň lokalizowanie, w 
przypadku koniecznoŌci pokrycia niedobo-
rów mocy, stacji transformatorowej na te-
renie objňtym planem bez koniecznoŌci jego 
zmiany. Lokalizacja projektowanej stacji 
transformatorowej musi zapewniń dotrzy-
manie dopuszczalnych poziomów pól elek-
tromagnetycznych dla terenu przeznaczo-
nego pod zabudowň chronionņ okreŌlonych 
w przepisach odrňbnych,  

4)  ustala siň, Őe dla stacje transformatorowe 
15/0,4 kV naleŐy wydzieliń działkň o mini-
malnych wymiarach 6mx5m dla stacji wnň-
trzowej lub 3mx2m dla stacji słupowej, z 
dostňpem do drogi publicznej lub we-
wnňtrznej.  

4. Ustala siň obsługň w zakresie telekomunikacji 
w oparciu o istniejņcņ sień telekomunikacyjnņ, 
w uzgodnieniu i na warunkach odpowiedniego 
zakładu telekomunikacji.  

5. Ustala siň zasady zaopatrzenia w gaz przewo-
dowy:  

1)  ustala siň, Őe obszar planu winien byń objň-
ty zaopatrzeniem w gaz w oparciu o istnie-
jņcņ sień gazu z zachowaniem obowiņzujņ-
cych norm w zakresie prowadzenia i lokali-
zowania sieci i urzņdzeŊ,  

2)  ustala siň, Őe szafki gazowe naleŐy umiesz-
czań w ogrodzeniach i zapewniań do nich 
dostňpnoŌń od strony drogi.  

6. Ustala siň zasadň zaopatrzenie w ciepło z in-
dywidualnych Ŏródeł ciepła z zaleceniem sto-
sowania nieszkodliwych, ekologicznych czyn-

ników grzewczych (takich jak gaz, olej opałowy 
niskosiarkowy, energia elektryczna, energia 
słoneczna, odnawialne Ŏródła energii), których 
eksploatacja powodujņca wprowadzenie ga-
zów lub pyłów do powietrza nie spowoduje 
przekroczenia standardów jakoŌci powietrza 
poza terenem, do którego właŌciciel instalacji 
posiada tytuł prawny.  

7. Ustala siň zasady usuwania odpadów:  

1)  ustala siň zasadň zorganizowanego systemu 
usuwania odpadów stałych i wywozu na 
składowisko odpadów na podstawie umów 
i zgodnie z przepisami szczególnymi,  

2)  ustala siň zasadň realizacji systemu selek-
tywnej zbiórki odpadów w miejscu ich po-
wstawania z zapewnieniem pojemników na 
surowce wtórne,  

3)  na terenie działki naleŐy przewidzień miejsce 
do czasowego gromadzenia odpadów sta-
łych.  

8. Ustalenia ogólne:  

1)  sieci infrastruktury technicznej wszystkich 
mediów naleŐy lokalizowań na terenach 
komunikacji z zachowaniem wzajemnych 
odległoŌci wynikajņcych z przepisów od-
rňbnych,  

2)  w technicznie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza siň lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej poza terenem komunikacji 
w oparciu o przepisy odrňbne,  

3)  dla planowanej zabudowy naleŐy zachowań 
odległoŌci od wszelkich istniejņcych sieci i 
urzņdzeŊ podziemnych i naziemnych wyni-
kajņce z przepisów odrňbnych.  

§ 20. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów.  

Ustala siň, Őe tereny, których przeznaczenie zosta-
ło zmienione planem, mogņ byń uŐytkowane 
w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospo-
darowania zgodnie z ustaleniami niniejszego pla-
nu.  
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Dział II 
Przepisy szczegółowe 

Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gaba-
ryty obiektów i wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy. 

§ 21. 
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§ 22. 

 
Dział III 

Przepisy końcowe 

§ 23. OkreŌla siň stawkň procentowņ słuŐņcņ 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci wskutek uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w wysoko-
Ōci 10%  

§ 24. Dla terenów objňtych niniejszym planem 
traci moc: Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radziejowice obejmujņcy 

miejscowoŌń Korytów, uchwała Rady Gminy Ra-
dziejowice nr XV/83/2004 z dnia 11 lutego 2004r.  

§ 25. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Radziejowice.  

§ 26. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego.  

§ 27. Uchwała podlega publikacji na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Radziejowice.  

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Radziejowice: 

Urszula Ciężka 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XXXI/183/2009 

Rady Gminy Radziejowice 
z dnia 25 sierpnia 2009r. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XXXI/183/2009 

Rady Gminy Radziejowice 
z dnia 25 sierpnia 2009r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  

zgłoszonych w czasie wyłoŐenia projektu planu do publicznego wglņdu 
 

W okresie wyłoŐenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowi-
ce obejmujņcego działki oznaczone nr ewid. 196/6, 196/10 połoŐone w miejscowoŌci Korytów A nie wpłynňły 
Őadne uwagi.  

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Radziejowice: 

Urszula Ciężka 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XXXI/183/2009 

Rady Gminy Radziejowice 
z dnia 25 sierpnia 2009r. 

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

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) okreŌla siň nastňpujņcy sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy: 
I. Drogi publiczne 

-  wykup terenu pod poszerzenie drogi 
Wykup terenów przeznaczonego na poszerzenie drogi odbywań siň bňdzie zgodnie z ustawņ o go-
spodarce nieruchomoŌciami. Procedury wykupu terenu pod drogň i cele publiczne prowadzone bň-
dņ przez właŌciwe jednostki urzňdu gminy. ŋrodki finansowe na odszkodowanie za działki gruntu 
przeznaczonego pod drogi pochodziń bňdņ ze Ōrodków budŐetowych. 

-  budowa drogi (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienie i oŌwietlenie drogi) 
Budowa dróg realizowana bňdzie zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym w zakresie dróg i 
uchwalanym przez Radň Gminy Radziejowice. 
ŋrodki finansowe na budowň dróg pochodziń bňdņ z budŐetu gminy oraz istnieje moŐliwoŌń współ-
finansowania ze Ōrodków funduszy UE, o które gmina kaŐdorazowo wystňpuje. 

II. Budowa wodociņgów i kanalizacji 
Wodociņgi: 
Rozbudowa sieci wodociņgowej w gminie nastňpuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 
Gminy Radziejowice, który uwzglňdnia tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i potrzeb w 
zakresie infrastruktury technicznej. 
ŋrodki finansowe na budowň wodociņgów pochodzņ z budŐetu gminy i wspierane sņ przez Ōrodki 
NFOŋ i WFOŋiGW . 
Kanalizacja: 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nastňpuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym. 
ŋrodki finansowe na budowň sieci pochodziń bňdņ ze Ōrodków budŐetowych i Ōrodków Funduszy UE - 
Fundusz SpójnoŌci oraz ze Ōrodków NFOŋ i WFOŋiGW . 
OkreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie według kryte-
riów i zasad przyjňtych przy konstruowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Radziejo-
wice. Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo w zaleŐnoŌci od wielkoŌci Ōrodków przeznaczonych na 
inwestycje. 
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III.  Budowa sieci i urzņdzeŊ elektrycznych i gazowych 

W obszarze planu znajdujņ siň sieci elektryczne. Rozbudowa sieci elektrycznych i budowa stacji trans-
formatorowych zgodnie z zapisami planu odbywań siň bňdzie na podstawie umowy zawartej pomiňdzy 
zainteresowanym inwestorem i przedsiňbiorstwem. 
Do zadaŊ własnych gminy zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego w zakresie zaopatrzenia w energiň i 
paliwa gazowe naleŐy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oŌwietlenia dróg. 
Budowa i rozbudowa sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej naleŐy do zadaŊ poszczególnych przed-
siňbiorstw dostarczajņcych energiň i gaz. 

14 17 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Radziejowice: 

Urszula Ciężka 
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UCHWAŁA Nr XLIII/731/10 

RADY GMINY RASZYN  

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Raszyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) Rada 
Gminy Raszyn uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Załņcznik nr 3 do Statutu Gminy Raszyn 
uchwalonego uchwałņ nr LXXIX/1089/06 Rady 
Gminy Raszyn z dnia 5 paŎdziernika 2006r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raszyn otrzy-

muje brzmienie jak załņcznik do niniejszej uchwa-
ły.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Raszyn.  

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Tomasz Szwed 
 
 

Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/731/10 

Rady Gminy Raszyn 
z dnia 25 lutego 2010r. 

 
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 

 
1. Gminny OŌrodek Kultury, Raszyn, ul. Poniatowskiego 20,  

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, ul. Poniatowskiego 20,  

3. Gminny OŌrodek Pomocy Społecznej, Raszyn Al. Krakowska 29,  

4. Gimnazjum Nr 1 w Raszynie im. Prymasa Tysiņclecia, ul. Unii Europejskiej 1,  

5. Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego, ul. Szkolna 2,  

6. Szkoła Podstawowa im. Ksiňcia Józefa Poniatowskiego w Ładach, Dawidy Bankowe ul. Długa 49,  

7. Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sňkocinie, Słomin ul. Wierzbowa 5,  

 

 


