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UCHWAŁA Nr XLIV/414/10 

RADY GMINY STARE BABICE 

z dnia 4 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży 

i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką. 

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.) 
oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) w 
związku z uchwałą nr VII/141/07 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany czćċci 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zachodniej czćċci gminy Stare Babi-
ce w zakresie czćċci wsi Borzćcin Duďy i czćċci 
wsi Borzćcin Mały – pomićdzy ulicami War-
szawską, Kosmowską i Krótką, po stwierdzeniu 
zgodnoċci z zapisami Studium Uwarunkowaĉ i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Stare Babice, Rada Gminy Stare Babice 
uchwala, co nastćpuje: 

Dział I 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego zachodniej czćċci gmi-
ny Stare Babice w zakresie czćċci wsi Borzćcin 
Duďy i czćċci wsi Borzćcin Mały – pomićdzy uli-
cami Warszawską, Kosmowską i Krótką, zwany 
dalej planem. 

§ 2. Planem objćto obszar, którego granice 
przedstawia rysunek planu w skali 1: 1000, sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i 
bćdący jej integralną czćċcią. 

§ 3. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o róďnych funkcjach lub 
róďnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony ċrodowiska przyrodniczego i 
krajobrazu; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskačników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoċci objćtych planem 
miejscowym; 

8) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeĉ w ich uďytkowa-
niu; 

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
lokalnego systemu obsługi komunikacyjnej 
oraz infrastruktury technicznej. 

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów; 

11) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala sić opłatć, o której mowa w  
art. 36 ust. 4 ustawy o Planowaniu i Zago-
spodarowaniu Przestrzennym; 

§ 4. Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1) rysunek planu, o którym mowa w § 2; 

2) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnić-
ciem sposobu ich rozpatrzenia, stanowiący 
załącznik nr 2 do 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 finansowa-
nia, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały; 

§ 5.1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustale-
nia uchwały do terenu objćtego planem. 

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

1) granice planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu i sposobie zagospodarowania; 

3) linie rozgraniczające dróg; 

4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy; 
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5) symbole literowe okreċlające przeznaczenie 

terenów; 

6) oznaczenie zasićgu stref potencjalnego szko-
dliwego oddziaływania linii elektroenerge-
tycznych ċredniego napićcia; 

7) zasićgi stref ochrony konserwatorskiej sta-
nowisk archeologicznych; 

3. Pozostałe oznaczenie graficzne mają cha-
rakter informacyjny. 

§ 6. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
obowiązują łącznie odpowiednio z ustaleniami 
ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej 
uchwały. 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

§ 7. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Stare Babice w 
sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego; 

2) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile 
z treċci przepisu nie wynika inaczej; 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które powinno 
przewaďać na danym obszarze, wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi; 

4) liniach rozgraniczających – naleďy przez to 
rozumieć granicć pomićdzy terenami o róď-
nym sposobie uďytkowania, zagospodaro-
wania lub róďnym przeznaczeniu podsta-
wowym, w tym równieď pomićdzy terenami 
dróg a terenami przeznaczonymi pod zabu-
dowć i inne zainwestowanie, bądč bćdący-
mi w uďytkowaniu leċnym; 

5) liniach proponowanych podziałów ewiden-
cyjnych – naleďy przez to rozumieć wskaza-
ne na rysunku planu linie podziału na dział-
ki budowlane terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi; 

6) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – na-
leďy przez to rozumieć wyznaczone na dział-
ce linie, okreċlające najmniejszą dopusz-
czalną odległoċć zewnćtrznego lica ċciany 
budynku od ulicy, ciągu pieszego, granicy 
działki lub innego obiektu, zgodnie z rysun-
kiem planu, bez wysunićtych poza ten ob-
rys schodów, okapów, otwartych ganków, 
zadaszeĉ oraz balkonów. Linie zabudowy 
nie dotyczą obiektów małej architektury w 
tym altan ċmietnikowych i ogrodowych; 

 

7) maksymalnej wysokoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć ustaloną w planie nie-
przekraczalną iloċć kondygnacji nadziem-
nych budynku oraz najwićkszą odległoċć 
pomićdzy poziomem terenu przy głównym 
wejċciu do budynku a najwyďszym punktem 
przekrycia dachu; 

8) minimalnym wskačniku powierzchni biolo-
gicznie czynnych - naleďy przez to rozumieć 
najmniejszą nieprzekraczalną wartoċć pro-
centową stosunku powierzchni gruntu ro-
dzimego działki, pokrytych roċlinnoċcią oraz 
wodą powierzchniową, do całkowitej po-
wierzchni działki; 

9) wielkogabarytowych elementach ďelbeto-
wych – naleďy przez to rozumieć ďelbetowe 
płyty prefabrykowane pełne oraz aďurowe o 
wymiarach powyďej 1,0m na 0,5m; 

10) maksymalnym wskačniku intensywnoċci 
zabudowy – naleďy przez to rozumieć naj-
wićkszą nieprzekraczalną wartoċć stosunku 
powierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych wszystkich budynków 
istniejących i projektowanych w obrćbie 
działki bćdącej przedmiotem inwestycji 
(działki budowlanej) do powierzchni całko-
witej tejďe działki; 

11) usługach: 

a) nieuciąďliwych – naleďy przez to rozu-
mieć usługi nie zaliczane w myċl obo-
wiązujących przepisów do przedsićwzićć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na ċrodowisko lub mogących potencjal-
nie znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, 

b) uciąďliwych– nie spełniających wymo-
gów wymienionych w pkt 1, 

12) terenie - naleďy przez to rozumieć obszar o 
okreċlonym przeznaczeniu lub o odrćbnych 
zasadach zagospodarowania, wydzielony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

13) maksymalnym wskačniku intensywnoċci 
zabudowy – naleďy przez to rozumieć naj-
wićkszą nieprzekraczalną wartoċć stosunku 
powierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych wszystkich budynków 
istniejących i projektowanych w obrćbie 
działki bćdącej przedmiotem inwestycji 
(działki budowlanej) do powierzchni całko-
witej tejďe działki; 

§ 8.1. Na całym obszarze opracowania do-
puszcza sić lokalizacjć funkcji zgodnych z prze-
znaczeniem i warunkami zagospodarowania 
terenów okreċlonymi w rozdziale 3 oraz wpro-
wadza sić realizacjć układu drogowo-ulicznego 
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według ustaleĉ rozdziału 4 i elementów infra-
struktury technicznej według ustaleĉ rozdziału 5 
uchwały. 

2. Do czasu wprowadzenia nowego zagospo-
darowania, zgodnego z zapisami dla poszcze-
gólnych terenów, dopuszcza sić: 

1) zachowanie, przebudowć, rozbudowć i wy-
mianć istniejących siedlisk rolniczych; 

2) zachowanie rolniczego uďytkowania terenów 
do czasu realizacji funkcji docelowej. 

§ 9. Ustala sić linie rozgraniczające tereny o 
róďnych funkcjach lub róďnych zasadach zago-
spodarowania okreċlone na rysunkach planu. 

§ 10. Ustala sić podstawowe przeznaczenie 
terenów wyznaczonych liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia 
zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – oznaczone symbolem przeznacze-
nia MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług - oznaczone symbolem prze-
znaczenia MN/U; 

3) tereny usług - oznaczone symbolem przezna-
czenia U; 

4) tereny usług publicznych – oznaczone sym-
bolem przeznaczenia UP; 

5) tereny zieleni urządzonej - oznaczone symbo-
lem przeznaczenie ZP; 

6) tereny zieleni cmentarza – oznaczone symbo-
lem przeznaczenia ZC; 

7) tereny wód powierzchniowych – oznaczone 
symbolem przeznaczenia WS; 

§ 11. Ustala sić podstawowe przeznaczenie 
terenów komunikacji wyznaczonych liniami roz-
graniczającymi i oznaczonych symbolem prze-
znaczenia zgodnie z rysunkiem planu: 

1) drogi publiczne klasy drogi głównej - ozna-
czone symbolem przeznaczenia KDG; 

2) drogi publiczne klasy drogi zbiorczej - ozna-
czone symbolem przeznaczenia KDZ; 

3) drogi publiczne klasy drogi lokalnej - ozna-
czone symbolem przeznaczenia KDL; 

4) drogi publiczne klasy drogi dojazdowej – 
oznaczone symbolem przeznaczenia KDD; 

5) publiczne ciągi pieszo-jezdne - oznaczone 
symbolem przeznaczenia KPJ; 

6) publiczne ciągi piesze - oznaczone symbolem 
przeznaczenia KPP; 

7) tereny parkingów publicznych – oznaczone 
symbolem przeznaczenia KP; 

8) tereny pćtli autobusowej – oznaczone sym-
bolem przeznaczenia KS. 

§ 12.1. Wyznacza sić obowiązujące i nieprze-
kraczalne linie zabudowy, okreċlone na rysunku 
planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na 
których wyznaczono obowiązujące i nieprzekra-
czalne linie zabudowy musi być sytuowana 
zgodnie z tymi liniami. 

3. Ustala sić nastćpujące minimalne odległo-
ċci nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii roz-
graniczającej dróg publicznych: 

1) oznaczonych symbolem przeznaczenia KDG – 
15-20,0m zgodnie z rysunkiem planu, 

2) oznaczonych symbolem przeznaczenia KDZ – 
10,0m, 

3) oznaczonych symbolem przeznaczenia KDZ – 
10,0m, 

4) oznaczonych symbolem przeznaczenia KDD - 
5,0m, 

5) oznaczonych symbolem przeznaczenia KPJ - 
5,0m, 

6) oznaczonych symbolem przeznaczenia KPp - 
3,0 m. 

4. Dopuszcza sić remonty i przebudowy ist-
niejącej zabudowy usytuowanej w pasie pomić-
dzy liniami rozgraniczającymi układu komunika-
cyjnego a nieprzekraczalną linią zabudowy, z 
wykluczeniem powićkszenia kubaturowego. 

5. Ustala sić minimalną odległoċć zabudowy 
od linii brzegowej rowów melioracyjnych, zgod-
nie z rysunkiem linii zabudowy: 

1) dla rowów oznaczonych symbolami 4.WS, 
5.WS, 6.WS, 7.WS, 8.WS, 9.WS, 10.WS, 
11.WS, 12.WS i 13.WS na 10,0m, 

2) dla rowów oznaczonych symbolami 1,WS, 
2.WS i 3.WS na 5,0m. 

6. Na terenach objćtych planem zasady 
kształtowania zabudowy okreċla sić nastćpują-
co: 

1) maksymalna wysokoċć nowej zabudowy - 
zgodnie ze wskačnikami okreċlonymi dla po-
szczególnych terenów, 

2) ustala sić nastćpujące wymogi dotyczące 
kształtowania bryły dachu dotyczące dachów 
spadzistych: 

a) stosowanie dachów dwuspadowych, o 
równym kącie nachylenia połaci dacho-
wych, wynoszącym od 30° do 45°, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 204 – 47205 – Poz. 6230 
 

b) zastosowanie na dachach budynków da-
chówki lub materiałów dachówkopodob-
nych lub gontu, w tym gontu bitumiczne-
go oraz blachy, 

c) dachy w odcieniach od ciemnej czerwieni 
do czerwonawego brązu lub odcieniach 
szaroċci. 

3) ustala sić obowiązującą kolorystykć i mate-
riały wykoĉczeniowe elewacji budynków: 

a) zastosowanie na elewacjach budynków 
tynków szlachetnych, cegły klinkierowej, 
drewna i kamienia, z wykluczeniem uďycia 
materiałów bćdących imitacją natural-
nych, np. siding, 

b) elewacje budynków w kolorach białym, 
kremowym, ecru lub w naturalnych, ja-
snych odcieniach beďu, brązu, ďółci, szaro-
ċci dopuszcza sić stosowanie na elewa-
cjach cegły klinkierowej, drewna i kamie-
nia naturalnego, 

4) zakazuje sić lokalizowania kominów, oraz 
innych budowli o charakterze dominant prze-
strzennych -nie dotyczy to masztów telefonii 
komórkowej. 

§ 13. Ustala sić nastćpujące zasady realizacji 
ogrodzeĉ: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic winny być 
sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym ďe 
dopuszcza sić ich miejscowe wycofanie w 
głąb działki w przypadku koniecznoċci omi-
nićcia istniejących przeszkód (np. drzew, 
urządzeĉ infrastruktury technicznej itp.) oraz 
w miejscach sytuowania bram wjazdowych; 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-
niach przy drogach o szerokoċci mniejszej niď 
10m muszą zostać cofnićte o minimum 2,0m 
w stosunku do linii rozgraniczającej ustalonej 
w planie; 

3) maksymalna wysokoċć ogrodzenia, od strony 
dróg oznaczonych symbolami KDZ, KDL, 
KDD i KPJ, nie moďe przekraczać 1,8 metra 
od poziomu terenu; 

4) zakazuje sić stosowania ogrodzeĉ wykona-
nych z wielkogabarytowych elementów ďel-
betowych; 

5) dla terenów połoďonych w zasićgu uciąďliwo-
ċci od tras komunikacyjnych, o których mowa 
w § 18 ust.4 i 5 dopuszcza sić stosowanie 
ogrodzeĉ pełnych z otworami 10x10 w po-
ziomie gruntu co 1m; 

6) dla zabudowy mieszkaniowej MN, mieszka-
niowo – usługowej MN/U i terenów usług U, 
UP, z zastrzeďeniem ustaleĉ ust. 5, ustala sić 
ogrodzenie aďurowe co najmniej powyďej 

0,6m od poziomu terenu dla umoďliwienia 
migracji drobnych zwierząt, o łącznej po-
wierzchni przeċwitów wynoszącej: 

a) min. 25% powierzchni aďurowej czćċci 
ogrodzenia mićdzy słupami – dla ogro-
dzeĉ drewnianych, 

b) min. 60% powierzchni aďurowej czćċci 
ogrodzenia mićdzy słupami – dla ogro-
dzeĉ metalowych, 

7) linia ogrodzenia winna przebiegać w odle-
głoċci min. 0,5m od gazociągu; 

8) ogrodzenie moďe być sytuowane w odległo-
ċci min. 1,5m od górnej krawćdzi skarpy ro-
wu melioracyjnego; 

§ 14.1. Na całym obszarze objćtym planem 
zakazuje sić umieszczania wolnostojących zna-
ków informacyjno-plastycznych i reklam. 

2. Na całym obszarze objćtym planem do-
puszcza sić lokalizowanie reklam i znaków in-
formacyjno - plastycznych na ogrodzeniach, 
budynkach i obiektach małej architektury pod 
warunkiem, ďe powierzchnia reklamy lub znaku 
nie przekroczy 1m2 lub 5% powierzchni elewacji 
w przypadku mocowania jej na budynku. 

3. Zakazuje sić umieszczania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach i w zasićgu ich koron; 

2) na budowlach i urządzeniach infrastruktury 
technicznej (latarniach, słupach linii elektro-
energetycznych, transformatorach, itp.); 

4. Umieszczanie reklam i znaków informacyj-
no-plastycznych na małych obiektach kubaturo-
wych i innych uďytkowych elementach wyposa-
ďenia przestrzeni publicznych (wiaty przystan-
kowe) nie moďe utrudniać korzystania z nich lub 
zakłócać ich uďytkowania. 

Rozdział 3 
Ustalenia w zakresie podziału nieruchomości 

§ 15.1. Przyjmuje sić moďliwoċć podziału na 
działki budowlane terenów pod warunkiem za-
chowania przepisów szczególnych oraz pozosta-
łych ustaleĉ planu, przy czym muszą być speł-
nione nastćpujące warunki: 

1) ustala sić wydzielenie nowych działek bu-
dowlanych zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi dla poszczególnych terenów; 

2) nakazuje sić wydzielenie dróg i dojazdów do 
obsługi działek zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wszystkie fragmenty terenu powstałe w wy-
niku podziału na działki budowlane muszą 
posiadać wartoċci uďytkowe zgodne z prze-
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znaczeniem w planie, z zachowaniem innych 
ustaleĉ planu; 

2. Dopuszcza sić wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niď okreċlona w przepisach 
szczegółowych wyłącznie: 

1) w celu powićkszenia sąsiedniej nieruchomo-
ċci pod warunkiem, ďe działka, z której wy-
dzielony zostanie teren zachowa powierzch-
nić nie mniejszą, niď okreċlona w przepisach 
szczegółowych; 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej; 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojek-
towanych działek budowlanych; 

3. Granice nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych naleďy wyznaczać w oparciu o linie 
rozgraniczające, o których mowa w §9. 

4. Na obszarze planu dopuszcza sić wydzie-
lenie terenów dla wewnćtrznego układu komu-
nikacyjnego przy uwzglćdnieniu nastćpujących 
zasad: 

1) nowy układ granic zapewni bezpoċredni do-
stćp do drogi (ulicy) publicznej lub we-
wnćtrznej, o której dalej mowa w pkt 2; 

2) dopuszcza sić realizowanie obsługi i dostćpu, 
o których mowa w punkcie 1, poprzez dro-
gi/ulice wewnćtrzne stanowiące współwła-
snoċć właċcicieli nieruchomoċci, dla których 
korzystanie z nich jest konieczne; 

3) drogi/ulice wewnćtrzne powinny być zbudo-
wane w sposób umoďliwiający dogodną ob-
sługć wszystkich nieruchomoċci, które do 
nich przylegają, a ich szerokoċć w liniach 
rozgraniczających nie moďe być mniejsza niď 
6m; 

5. Istniejące podziały własnoċciowe, nie 
spełniające ustaleĉ szczegółowych w zakresie 
powierzchni minimalnej, zachowuje sić i do-
puszcza pod zainwestowanie przy zachowaniu 
innych ustaleĉ wynikających z zapisów dla po-
szczególnych terenów. 

6. Wskazuje sić granicć terenów wymagają-
cych scaleĉ i ponownych podziałów, oznaczoną 
na rysunku planu. Dla tych terenów ustala sić 
nakaz scalenia i ponownego podziału nierucho-
moċci. 

7. Szczegółowe warunki scalenia, połączenia i 
podziałów terenów wskazanych w ust. 6 okre-
ċlono w niniejszym § oraz w ustaleniach szcze-
gółowych dla poszczególnych terenów. Propo-
nowane linie podziałów w granicach terenów 
wymagających scaleĉ i podziałów zawiera rysu-
nek planu. 

8. Dla terenów okreċlonych w ust. 6 dopusz-
cza sić dokonanie wymienionego w ust. 1 prze-
kształcenia własnoċciowego etapami w oparciu 
o właċciwe uchwały rady gminy. 

Rozdział 4 
Zasady ochrony dóbr kultury 

§ 16.1. Ustala sić ochronć zabytków arche-
ologicznych (stanowiska archeologiczne nr ew. 
AZP 56-63/1, 2, 4, 5, 13, 28, 29) w formie stref 
ochrony konserwatorskiej okreċlonych na ry-
sunku planu specjalnym symbolem i oznaczo-
nych numerami 56-63/1, 56-63/2, 56-63/4, 56-
63/5, 56-63/13, 56-63/28, 56-63/29. Na obszarze 
w/w stref ustala sić: 

1) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków – 
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszeniem właċciwemu organowi – uzgod-
nienia wszystkich planowanych budów 
obiektów budowlanych wiąďących sić z wy-
konywaniem prac ziemnych; 

2) obowiązek uzgadniania z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków zalesiania gruntów 
oraz budowy urządzeĉ wodnych i regulacji 
wód; 

3) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzającej realizować roboty budowlane lub 
nowe zalesienia) badaĉ archeologicznych 
oraz wykonania ich dokumentacji. Przed roz-
poczćciem badaĉ archeologicznych wyma-
gane jest uzyskanie od wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków pozwolenia na ich pro-
wadzenie; 

2. Dla obiektów zabytkowych objćtych 
ochroną - wpisanych do rejestru zabytków: ka-
plica cmentarna nr rej. 1004 / 493 – (1838r., kla-
sycystyczna), cmentarz z drzewostanem nr rej. 
1464 (zał. XVIII w., powićkszony 1860, 1884, 
1916, 1959), wskazanych na rysunku planu obo-
wiązują rygory wynikające z przepisów odrćb-
nych. Wszelkie prace związane z prowadzeniem 
robót budowlanych przy obiektach zabytkowych 
i w ich otoczeniu, a takďe zmiany przeznaczenia 
lub sposobu korzystania oraz podejmowanie 
innych działaĉ mogących prowadzić do naru-
szenia substancji lub zmiany wyglądu obiektów 
zabytkowych wymagają pozwolenia wojewódz-
kiego konserwatora zabytków. Obowiązuje w 
szczególnoċci wymóg uzyskania pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków przed 
otrzymaniem pozwolenia na budowć (wykona-
nie robót budowlanych) lub innych decyzji ad-
ministracyjnych mających wpływ na stan sub-
stancji obiektu zabytkowego. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 204 – 47207 – Poz. 6230 
 

Rozdział 5 
Zasady ochrony i kształtowania środowiska 

§ 17.1. Wskazuje sić otulinć Kampinoskiego 
Parku Narodowego, obejmującą cały obszar 
objćty planem. 

2. Na obszarze połoďonym w granicach otuli-
ny Kampinoskiego Parku Narodowego obowią-
zują rygory okreċlone w przepisach odrćbnych 
(w tym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 
wrzeċnia 1997 w sprawie Kampinoskiego Parku 
Narodowego, Dz.U. nr 132 z 1997r. poz. 876). 

3. Zakazy zawarte w przepisach, o których 
mowa w ust.2 mogą ulec zmianie lub aktualiza-
cji w ramach nowych rozstrzygnićć w tym 
przedmiocie, w takim przypadku naleďy je sto-
sować odpowiednio. 

4. Wprowadza sić ochronć wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których od-
działywanie lub emitowane zanieczyszczenia 
mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód 
oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do 
sieci gminnych po ich realizacji. 

5. Ustala sić, ďe na całym obszarze działania 
planu obowiązują nastćpujące zasady ochrony i 
kształtowania ċrodowiska: 

1) ustala sić nakaz ochrony istniejącej szaty 
roċlinnej cennej pod wzglćdem przyrodni-
czym i krajobrazowym oraz wymóg zacho-
wania istniejącej zieleni wysokiej, w tym po-
jedynczych drzew oraz zadrzewieĉ przydroď-
nych; 

2) wyłączeniu spod wymogu ochrony okreċlo-
nego w pkt 1 podlegają drzewa owocowe, 
drzewa wymagające wycinki ze wzglćdów 
pielćgnacyjnych oraz drzewa znajdujące sić 
na terenach przeznaczonych pod komunika-
cjć; 

3) odstąpienie od ochrony drzew okreċlonej w 
pkt 1 dopuszcza sić w uzasadnionych przy-
padkach, gdy niemoďliwe jest ich wkompo-
nowanie w nowe zagospodarowanie działki, 
po uzyskaniu zgody właċciwego organu; 

4) zakazuje sić lokalizacji w obszarze planu 
przedsićwzićć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko lub przedsić-
wzićć mogących potencjalnie znacząco od-
działywać na ċrodowisko, za wyjątkiem: 

a) elementów niezbćdnych dla prawidłowe-
go funkcjonowania gminnych i ponadlo-
kalnych systemów inďynieryjnych, 

b) przedsićwzićć dla których przeprowadzo-
na procedura oceny oddziaływania na 
ċrodowisko wykazała brak niekorzystnego 
wpływu na stan ċrodowiska, 

c) przedsićwzićcia zlokalizowanego w terenie 
3.U, zgodnie z ustaleniami § 23. 

6. W celu ochrony powietrza ustala sić 
ogrzewanie pomieszczeĉ gazem ziemnym, ole-
jem nisko siarkowym lub innymi paliwami nie 
powodującymi zanieczyszczeĉ. 

7. Zakazuje sić lokalizacji w obszarze planu 
zakładów o duďym lub zwićkszonym ryzyku wy-
stąpienia awarii przemysłowej w rozumieniu 
przepisów odrćbnych. 

8. Ustala sić zasadć docelowego objćcia ca-
łego obszaru planu zasićgiem zorganizowanego 
zaopatrzenia w wodć, gaz, energić elektryczna 
oraz zorganizowanego systemu kanalizacji. 

9. Przyjmuje sić kwalifikacjć terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu w ċro-
dowisku w rozumieniu przepisów odrćbnych: 

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, 

2) MN/U, U – tereny przeznaczone na cele 
mieszkaniowo-usługowe, 

3) UP - tereny przeznaczone na cele związane ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i mło-
dzieďy. 

10. Wskazuje sić na rysunku planu zasićgi te-
renów zmeliorowanych – zdrenowanych oraz 
terenów zmeliorowanych pozostających w za-
sićgu oddziaływania rowów melioracyjnych. 

11. W obszarach wymienionych w ust.10 
ustala sić nastćpujące wymogi: 

1) w obszarach zdrenowanych dopuszcza sić 
zabudowć wyłącznie po przebudowie bądč li-
kwidacji istniejącej sieci drenarskiej w 
uzgodnieniu z jednostkami okreċlonymi w 
przepisach odrćbnych, 

2) w obszarach zmeliorowanych ustala sić wy-
móg uzgodnienia projektu zagospodarowa-
nia działki z jednostkami okreċlonymi w 
przepisach odrćbnych dla inwestycji: 

a) liniowych (infrastruktura podziemna: wo-
dociąg, kable telefoniczne, itp.), 

b) odprowadzenia ċcieków deszczowych z te-
renów zabudowy usługowej (U, UP, usług 
w ramach terenów MN/U), 

c) odprowadzenia ċcieków deszczowych z 
dróg o nawierzchni utwardzonej, 

d) wznoszenia budowli komunikacyjnych lub 
zmiany trasy rowów melioracyjnych. 

12. Dopuszcza sić lokalizacjć zbiorników re-
tencyjnych w całym obszarze planu bez koniecz-
noċci jego zmiany. 
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Rozdział 6 
Ustalenia dla obszarów i obiektów 

podlegających ochronie ze względu na wyma-

gania ochrony środowiska i zdrowia ludzi 

§ 18.1. Wskazuje sić na rysunku planu zasićg 
strefy potencjalnego szkodliwego oddziaływania 
linii elektroenergetycznych SN wynoszący po 
7m w kaďdą stronć od osi linii. 

2. Na terenach połoďonych w zasićgu stref, o 
których mowa w ust. 1, ustala sić zakaz lokaliza-
cji obiektów kubaturowych przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi (powyďej 4 godzin na dobć), tj: 

1) zakazuje sić lokalizowania miejsc stałego 
przebywania ludzi w związku z prowadzoną 
działalnoċcią gospodarczą, turystyczną, re-
kreacyjną, 

2) zakazuje sić lokalizowania budynków miesz-
kalnych i wymagających szczególnej ochro-
ny, jak szpitale, internaty, ďłobki, przedszkola 
i podobne. 

3. Powyďsze strefy oddziaływania linii elek-
troenergetycznych– wynikające ze szkodliwego 
oddziaływania pola elektromagnetycznego – 
mogą być weryfikowane: 

1) w decyzjach pozwolenia na budowć w trybie 
i na zasadach okreċlonych w przepisach od-
rćbnych (w uzgodnieniu z zarządzającym sie-
cią), 

2) po przebudowie linii ċredniego napićcia  
(w uzgodnieniu z zarządzającym siecią). 

4. Wprowadza sić szczególne uwarunkowa-
nia dla inwestowania i zagospodarowania na 
terenach połoďonych w zasićgu uciąďliwoċci 
komunikacyjnej ulicy Warszawskiej - oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1.KDZ - oraz pro-
jektowanej drogi klasy głównej – oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 1.KDG. 

5. W celu ochrony zdrowia ludzi przed nega-
tywnym oddziaływaniem komunikacji dla tere-
nów, o których mowa w ust. 4 ustala sić: 

1) obowiązek informowania w wydawanych 
wypisach i wyrysach z planu o moďliwoċci 
wystąpienia przekroczeĉ dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w ċrodowisku, 

2) obowiązek zastosowania w zabudowie prze-
znaczonej na stały pobyt ludzi rozwiązaĉ 
ograniczających uciąďliwoċci, 

3) wymóg wprowadzenia parawanów akustycz-
nych z zieleni lub innych technicznych zabez-
pieczeĉ akustycznych. 

 

 

6. Na podstawie przepisów odrćbnych na ry-
sunku planu wskazano strefy sanitarne terenu 
cmentarza 1.ZC o zasićgu 50m i 150m, w których 
obowiązują odpowiednio nastćpujące ograni-
czenia: 

1) w odległoċci do 150m (strefa sanitarna 150m) 
- zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, 
zakładów produkujących artykuły ďywnoċci, 
zakładów ďywienia zbiorowego bądč zakła-
dów przechowujących artykuły ďywnoċci - nie 
posiadających podłączenia do sieci wodocią-
gowej - oraz studzien i innych urządzeĉ słu-
ďących do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych; 

2) odległoċć, o której mowa w pkt 1 moďe zo-
stać zmniejszona do 50m (strefa sanitarna 
50m) pod warunkiem, ďe teren w granicach 
od 50m do 150m odległoċci od cmentarza 
posiada sieć wodociągową i wszystkie bu-
dynki korzystające z wody są do tej sieci pod-
łączone. 

Rozdział 7 
Ogólne zasady  

dotyczące infrastruktury technicznej 

§ 19.1. Jako obowiązujący przyjmuje sić do-
celowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w 
wodć z gminnej sieci wodociągowej i odprowa-
dzania ċcieków do oczyszczalni gminnej. 

2. Dopuszcza sić stosowanie lokalnych roz-
wiązaĉ uwzglćdniających wymogi prawa bu-
dowlanego i ochrony ċrodowiska, w tym szczel-
nych szamb przydomowych - do czasu wprowa-
dzenia zorganizowanego systemu odprowadza-
nia ċcieków. 

3. Ustala sić nakaz podłączenia zabudowy do 
gminnych systemów inďynieryjnych (wodocią-
gów i kanalizacji) po ich realizacji. 

4. Dopuszcza sić sytuowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transfor-
matorowe, podziemne przepompownie ċcieków 
czy stacje telekomunikacyjne na podstawie 
opracowaĉ technicznych, na całym obszarze 
objćtym planem, bez koniecznoċci zmiany ni-
niejszego planu. 

5. W liniach rozgraniczających dróg naleďy 
rezerwować tereny dla infrastruktury technicz-
nej. 

6. Przez tereny inne, niď przeznaczone dla 
układu komunikacyjnego i infrastruktury tech-
nicznej (a wićc takďe przez tereny działek pry-
watnych), dopuszcza sić prowadzenie liniowych 
elementów infrastruktury technicznej oraz loka-
lizacjć związanych z nimi urządzeĉ. 
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7. Ustala sić rezerwy terenu w postaci pasa o 
szerokoċci 2m dla lokalizacji sieci telekomunika-
cyjnej w liniach rozgraniczających ulic. 

8. Przy projektowaniu nowych inwestycji na-
leďy - w miarć moďliwoċci - unikać kolizji z istnie-
jącymi elementami infrastruktury technicznej 
poprzez konsultowanie przygotowywanych roz-
wiązaĉ z operatorami systemów medialnych. W 
przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego 
zagospodarowania z tymi elementami naleďy je 
przenieċć lub odpowiednio zmodyfikować, przy 
uwzglćdnieniu uwarunkowaĉ wynikających z 
przepisów szczególnych oraz warunków okre-
ċlonych przez operatora(ów) (w tym w zakresie 
sposobu finansowania). W szczególnoċci doty-
czy to przebudowy napowietrznych linii energe-
tycznych ċredniego napićcia na sieci kablowe. 

9. W ogrodzeniu naleďy sytuować szafki ga-
zowe i energetyczne zapewniając do nich dostćp 
od strony ulicy. 

10. Potrzeby w zakresie parkowania inwesto-
rzy i właċciciele posesji zapewniają na terenach 
swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalo-
nych wskačników. 

11. Ustala sić nastćpujące minimalne wskač-
niki parkingowe dla: 

1) zabudowy mieszkaniowej - 2 miejsca parkin-
gowe / 1 mieszkanie, 

2) usług - 3 miejsca parkingowe/ kaďde 100m2 
pow. uďytkowej, dla obiektów o mniejszej 
powierzchni uďytkowej nie mniej niď 2 miej-
sca parkingowe. 

Dział II 
Ustalenia Szczegółowe 

Rozdział 8 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 20.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
1.MN – 60.MN ustala sić, ďe podstawowym 
przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 
obowiązują nastćpujące zasady zagospodaro-
wania: 

1) zachowuje sić istniejącą zabudowć miesz-
kaniową, zagrodową i usługową, z prawem 
do działaĉ remontowych, przebudowy i 
rozbudowy, 

2) ustala sić lokalizacjć zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej– z zastrzeďeniem, ze 
na jednej działce moďe być zrealizowany je-
den budynek mieszkalny, 

3) ustala sić lokalizacjć zabudowy jednoro-
dzinnej w formie wolnostojącej, 

4) w budynkach mieszkalnych czćċć pomiesz-
czeĉ moďe być przeznaczona na cele usług 
nieuciąďliwych– zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego, 

5) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudo-
wy: 

a) do 11m dla dachów spadzistych - mak-
symalnie 2 kondygnacje uďytkowe oraz 
kondygnacja poddasza uďytkowego, 

b) do 7,5m w przypadku stosowania da-
chów płaskich – maksymalnie dwie kon-
dygnacje, 

6) dopuszcza sić moďliwoċć lokalizowania 
budynków gospodarczych parterowych - 
których wysokoċć nie moďe przekraczać 
6,0m, 

7) nowo tworzone działki pod zabudowć 
mieszkaniową winny posiadać powierzch-
nić nie mniejszą niď: 

a) 1000m2 - w przypadku lokalizacji budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego o jed-
nym lokalu lub dwulokalowego, pod wa-
runkiem ďe powierzchnia uďytkowa jed-
nego z lokali w budynku dwulokalowym 
nie przekracza 70m2, 

b) 750m2 na kaďdy lokal lub segment blič-
niaka - w przypadku lokalizacji budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego dwuloka-
lowego, w tym o podziale miedzy loka-
lami w pionie, jeċli powierzchnia uďyt-
kowa obu lokali przekracza 70m2 lub w 
przypadku lokalizacji budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego w zabudowie 
bličniaczej 

8) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów ma być nie mniejszy niď 18m; 

9) suma powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej nie moďe być wićksza niď 40% po-
wierzchni ogólnej działki, 

10) zasady kształtowania zabudowy, w tym 
kolorystyka budynków i sposób kształtowa-
nia bryły dachu dla dachów spadzistych – 
zgodnie z ustaleniami § 12. 

11) parkingi i garaďe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zloka-
lizowane na terenie posesji, na której obiekt 
bćdzie wznoszony - wg minimalnego 
wskačnika ustalonego w § 19, 

3. Powierzchnia biologicznie czynna działek 
nie moďe być mniejsza niď 60% ich powierzchni, 
licząc dla kaďdej działki. 

4. Maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy 0,9; 

§ 21.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
1.MN/U - 13.MN/U ustala sić, ďe podstawowym 
przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa 
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jednorodzinna oraz zabudowa usługowa nie-
uciąďliwa. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 
obowiązują nastćpujące zasady zagospodaro-
wania: 

1) adaptuje sić istniejącą zabudowć mieszka-
niową, zagrodową i usługową, z prawem do 
działaĉ remontowych, przebudowy i rozbu-
dowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala sić lokalizacjć zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w formie wolnosto-
jącej – z zastrzeďeniem na jednej działce 
moďe być zrealizowany jeden budynek 
mieszkalny - oraz wolnostojących usług i 
nieuciąďliwego rzemiosła usługowego, 

3) dopuszcza sić lokalizacjć zabudowy miesz-
kaniowej w formie bličniaczej, 

4) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudo-
wy: 

a) do 11m dla dachów spadzistych - mak-
symalnie 2 kondygnacje uďytkowe oraz 
kondygnacja poddasza uďytkowego, 

b) do 7,5m w przypadku stosowania da-
chów płaskich – maksymalnie dwie kon-
dygnacje, 

5) dopuszcza sić moďliwoċć lokalizowania 
budynków gospodarczych parterowych - 
których wysokoċć nie moďe przekraczać 
6,0m, 

6) nowo tworzone działki pod zabudowć 
mieszkaniową winny posiadać powierzch-
nić nie mniejszą niď: 

a) 1200m2 w przypadku lokalizacji na jednej 
działce budynku mieszkalnego i wolno-
stojącego budynku usługowego, 

b) 800m2 w przypadku lokalizacji jedynie 
zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej 
lub jedynie zabudowy usługowej, 

c) 650m2 w przypadku lokalizacji jedynie 
zabudowy mieszkaniowej bličniaczej w 
przeliczeniu na kaďdy segment, 

7) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów ma być nie mniejszy niď: 

a) 18m dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wolnostojącej lub usługo-
wej, 

b) 15m dla zabudowy bličniaczej. 

8) suma powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej nie moďe być wićksza niď 40% po-
wierzchni ogólnej działki, 

9) zasady kształtowania zabudowy, w tym 
kolorystyka budynków i sposób kształtowa-
nia bryły dachu dla dachów spadzistych – 
zgodnie z ustaleniami § 12. 

10) parkingi i garaďe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny być zloka-
lizowane na terenie posesji, na której obiekt 
bćdzie wznoszony - wg wskačnika okreċlo-
nego w § 19, 

3. Obowiązują nastćpujące wymogi z zakresu 
ochrony ċrodowiska: 

1) zakaz lokalizacji usług i działalnoċci uciąďli-
wej; 

2) powierzchnia biologicznie czynna działek nie 
moďe być mniejsza niď 60% ich powierzchni, 
licząc dla kaďdej działki; 

4. Maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy 1,0. 

§ 22.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
1.U, 2.U i 5.U ustala sić, ďe podstawowym prze-
znaczeniem są usługi nieuciąďliwe. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 
obowiązują nastćpujące zasady zagospodaro-
wania: 

1) ustala sić przeznaczenie terenu na funkcjć 
usług komercyjnych nieuciąďliwych; 

2) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy: 

a) do 11m dla dachów spadzistych - maksy-
malnie 2 kondygnacje uďytkowe oraz kon-
dygnacja poddasza uďytkowego, 

b) do 7,5m w przypadku stosowania dachów 
płaskich – maksymalnie dwie kondygna-
cje, 

3) suma powierzchni zabudowanej i utwardzo-
nej nie moďe być wićksza niď 40% powierzch-
ni ogólnej działki; 

4) nowo tworzone działki pod zabudowć usłu-
gową winny posiadać powierzchnić nie 
mniejszą niď 2000m2; 

5) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów ma być nie mniejszy niď 25m; 

6) zasady kształtowania zabudowy, w tym kolo-
rystyka budynków i sposób kształtowania 
bryły dachu dla dachów spadzistych – zgod-
nie z ustaleniami § 12; 

7) parkingi i garaďe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny być zlokalizowa-
ne na terenie posesji, na której obiekt bćdzie 
wznoszony- wg wskačnika ustalonego w § 19; 

3. Obowiązują nastćpujące wymogi z zakresu 
ochrony ċrodowiska: 

1) zakaz lokalizacji usług i działalnoċci uciąďli-
wej; 

2) uciąďliwoċć obiektów nie moďe wykraczać 
poza granice działki inwestycyjnej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek nie 
moďe być mniejsza niď 30% ich powierzchni, 
licząc dla kaďdej działki; 
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4. Maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy 1,0. 

§ 23.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
3.U ustala sić, ďe podstawowym przeznaczeniem 
są usługi, w tym stacja benzynowa oraz usługi 
hotelowe i gastronomiczne. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 
obowiązują nastćpujące zasady zagospodaro-
wania: 

1) ustala sić przeznaczenie terenu na funkcjć 
usług komercyjnych; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć przedsićwzićcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziały-
wać na ċrodowisko; 

3) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy: 

a) do 11m dla dachów spadzistych - maksy-
malnie 2 kondygnacje uďytkowe oraz kon-
dygnacja poddasza uďytkowego, 

b) do 7,5m w przypadku stosowania dachów 
płaskich – maksymalnie dwie kondygna-
cje, 

4) suma powierzchni zabudowanej i utwardzo-
nej nie moďe być wićksza niď 50% powierzch-
ni ogólnej działki; 

5) nowo tworzone działki pod zabudowć usłu-
gową winny posiadać powierzchnić nie 
mniejszą niď 2000m2; 

6) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów ma być nie mniejszy niď 25m; 

7) zasady kształtowania zabudowy, w tym kolo-
rystyka budynków i sposób kształtowania 
bryły dachu dla dachów spadzistych – zgod-
nie z ustaleniami § 12; 

8) parkingi i garaďe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny być zlokalizowa-
ne na terenie posesji, na której obiekt bćdzie 
wznoszony- wg wskačnika ustalonego w § 19. 

3. Obowiązują nastćpujące wymogi z zakresu 
ochrony ċrodowiska: 

1) uciąďliwoċć obiektów nie moďe wykraczać 
poza granice działki inwestycyjnej, 

2) powierzchnia biologicznie czynna działek nie 
moďe być mniejsza niď 20% ich powierzchni, 
licząc dla kaďdej działki. 

4. Maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy 1,0. 

§ 24.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
4.U ustala sić, ďe podstawowym przeznaczeniem 
są usługi nieuciąďliwe, w tym działające na po-
trzeby obsługi cmentarza. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 
obowiązują nastćpujące zasady zagospodaro-
wania: 

1) adaptuje sić istniejącą zabudowć usługową, z 
prawem do działaĉ remontowych, przebu-
dowy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany; 

2) ustala sić przeznaczenie terenu na funkcjć 
usług komercyjnych nieuciąďliwych; 

3) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy: 
a) do 11m dla dachów spadzistych - maksy-

malnie 2 kondygnacje uďytkowe oraz kon-
dygnacja poddasza uďytkowego, 

b) do 7,5m w przypadku stosowania dachów 
płaskich – maksymalnie dwie kondygna-
cje, 

4) suma powierzchni zabudowanej i utwardzo-
nej nie moďe być wićksza niď 40% powierzch-
ni ogólnej działki; 

5) nowo tworzone działki pod zabudowć usłu-
gową winny posiadać powierzchnić nie 
mniejszą niď 1000m2; 

6) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów ma być nie mniejszy niď 18m; 

7) zasady kształtowania zabudowy, w tym kolo-
rystyka budynków i sposób kształtowania 
bryły dachu dla dachów spadzistych – zgod-
nie z ustaleniami § 12; 

8) parkingi i garaďe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny być zlokalizowa-
ne na terenie posesji, na której obiekt bćdzie 
wznoszony- wg wskačnika ustalonego w § 19; 

9) dopuszcza sić lokalizacjć parkingów dla ob-
sługi terenu cmentarza 1.ZC; 
3. Obowiązują nastćpujące wymogi z zakresu 

ochrony ċrodowiska: 

1) zakaz lokalizacji usług i działalnoċci uciąďli-
wej; 

2) uciąďliwoċć obiektów nie moďe wykraczać 
poza granice działki inwestycyjnej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek nie 
moďe być mniejsza niď 40% ich powierzchni, 
licząc dla kaďdej działki; 

4. Maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy 1,0. 

§ 25.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
1.UP – 2.UP ustala sić, ďe podstawowym prze-
znaczeniem są usługi publiczne, w tym usługi 
oċwiaty, zdrowia, administracji publicznej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 
obowiązują nastćpujące zasady zagospodaro-
wania: 

1) adaptuje sić istniejącą zabudowć usługową, z 
prawem do działaĉ remontowych, przebu-
dowy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany; 

2) ustala sić przeznaczenie terenu na funkcjć 
usług publicznych nieuciąďliwych; 

3) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy: 
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a) do 12m dla dachów spadzistych - maksy-
malnie 2 kondygnacje uďytkowe oraz kon-
dygnacja poddasza uďytkowego; 

b) do 8,5m w przypadku stosowania dachów 
płaskich – maksymalnie dwie kondygna-
cje; 

4) parkingi i garaďe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny być zlokalizowa-
ne na terenie posesji, na której obiekt bćdzie 
wznoszony- wg wskačnika ustalonego w § 19; 

5) suma powierzchni zabudowanej i utwardzo-
nej nie moďe być wićksza niď 40% powierzch-
ni ogólnej działki; 

6) zasady kształtowania zabudowy, w tym kolo-
rystyka budynków i sposób kształtowania 
bryły dachu dla dachów spadzistych – zgod-
nie z ustaleniami § 12; 

3. Obowiązują nastćpujące wymogi z zakresu 
ochrony ċrodowiska: 

1) zakaz lokalizacji usług i działalnoċci uciąďli-
wej; 

2) uciąďliwoċć obiektów nie moďe wykraczać 
poza granice działki inwestycyjnej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie moďe 
być mniejsza niď 60% powierzchni terenu; 

4. Maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy 1,0. 

§ 26.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
1.ZP – 3.ZP ustala sić, ďe podstawowym prze-
znaczeniem jest zieleĉ urządzona, publiczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obo-
wiązują nastćpujące zasady zagospodarowania: 

1) ustala sić wymóg sporządzenia całoċciowego 
projektu obejmującego układ ciągów pie-
szych i miejsc rekreacji, układ zieleni, układ 
powiązaĉ widokowych, a takďe form małej 
architektury; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów małej ar-
chitektury, urządzeĉ terenowych, ciągów pie-
szych oraz ċcieďek rowerowych; 

3) zakazuje sić wprowadzania wszelkich urzą-
dzeĉ, budowli, a takďe innej zabudowy i za-
gospodarowania nie związanego z przezna-
czeniem terenów; 

4) dopuszcza sić lokalizacjć zbiorników reten-
cyjnych bez koniecznoċci zmiany planu; 

5) nie przewiduje sić obowiązku zapewnienia 
miejsc parkingowych; 

3. Obowiązują nastćpujące wymogi z zakresu 
ochrony ċrodowiska: 
1) nakaz zachowania zieleni wysokiej; 

2) zaleca sić nasadzenia zieleni wysokiej; 

3) postuluje sić stosowanie gatunków rodzi-
mych przystosowanych do istniejących wa-
runków siedliskowych; 

4) powierzchnia biologicznie czynna nie moďe 
być mniejsza niď 85% ogólnej powierzchni te-
renu; 

4. Maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy 0,2. 

§ 27.1. Dla terenów oznaczonych symbolem 
1.ZC ustala sić, ďe podstawowym przeznacze-
niem jest cmentarz. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obo-
wiązują nastćpujące zasady zagospodarowania: 
1) utrzymuje sić istniejące zagospodarowanie, 

na które składają sić: 

a) powierzchnie grzebalne z moďliwoċcią 
lokalizacji dopełnienia miejscami grze-
balnymi na zasadach okreċlonych w 
przepisach odrćbnych, 

b) elementy organizacji przestrzeni cmenta-
rza i komunikacji wewnćtrznej, 

c) budynki związane z obsługą cmentarza, 

d) zieleĉ urządzona, 

2) dopuszcza sić remonty i przebudowć obiek-
tów kubaturowych, z uwzglćdnieniem wy-
mogów ochrony walorów zabytkowych 
cmentarza z drzewostanem oraz klasycy-
stycznej kaplicy cmentarnej zapisanych w 
§ 16 ust. 2; 

3) dopuszcza sić remonty i przebudowć alei, 
dojċć i placów bez prawa zmiany układu ich 
rozplanowania oraz z uwzglćdnieniem wy-
mogów ochrony zapisanych w § 16 ust. 2; 

4) dopuszcza sić modernizacjć i przebudowć 
urządzeĉ technicznych związanych z funkcją 
cmentarza; 

5) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów małej ar-
chitektury związanych z podstawowym prze-
znaczeniem terenu, słuďących podniesieniu 
walorów estetycznych i funkcjonalnemu 
wzbogaceniu cmentarza; 

6) zakazuje sić wprowadzania wszelkich urzą-
dzeĉ, budowli, a takďe innej zabudowy i za-
gospodarowania nie związanego z przezna-
czeniem terenów; 
3. Obowiązują nastćpujące wymogi z zakresu 

ochrony ċrodowiska: 

1) ustala sić zachowanie istniejącej zieleni wy-
sokiej, w tym zakaz wycinki drzew i krzewów, 
z wyjątkiem uzasadnionych zabiegów pielć-
gnacyjnych wynikających z przepisów odrćb-
nych; 

2) dopuszcza sić nasadzenia zieleni urządzonej, 
w tym zieleni wysokiej pod warunkiem nie 
naruszenia istniejącego zabytkowego układu 
cmentarza; 

 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 204 – 47213 – Poz. 6230 
 

§ 28.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
1.WS – 13.WS ustala sić, ďe podstawowym prze-
znaczeniem są publiczne wody powierzchniowe 
i rowy melioracyjne. 

2. Wszelkie zagospodarowanie terenu, o któ-
rym mowa w ust.1, moďe polegać wyłącznie na 
powszechnym, zwykłym lub szczególnym korzy-
staniu z wód. 

3. W granicach wydzielonych pasów terenu 
ustala sić lokalizacjć rowów melioracyjnych oraz 
dopuszcza sić lokalizacjć ciągów pieszych i ro-
werowych oraz zieleni urządzonej. 

4. Ustala sić szerokoċci wydzielonych pasów 
terenu dla rowów oznaczonych symbolami od-
powiednio: 

1) 1.WS – 5.WS oraz 9.WS -12.WS na 10m; 

2) 6.WS – 8.WS na 12; 

3) 13.WS – 8m; 

5. W granicach pasów wydzielonych pasów 
terenu dopuszcza sić lokalizacjć małej architek-
tury towarzyszącej ciągom pieszym i rowero-
wym, w tym: oċwietlenie, ławki. 

 

6. Na terenie, o którym mowa w ust.1, zaka-
zuje sić wprowadzania wszelkich urządzeĉ, bu-
dowli, a takďe innej zabudowy i zagospodaro-
wania nie związanego z przeznaczeniem tere-
nów. 

7. Dopuszcza sić przebudowć rowów, w tym 
lokalizacjć zbiorników retencyjnych zgodnie z 
przepisami odrćbnymi bez koniecznoċci zmiany 
niniejszego planu. 

Rozdział 9 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 29.1. Układ drogowo-uliczny stanowią dro-
gi zbiorcze, lokalne i dojazdowe a takďe publicz-
ne ciągi pieszo - jezdne i publiczne ciągi piesze 
wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysun-
ku planu. 

2. Drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe, ciągi 
pieszo - jezdne i ciągi piesze tworzą publiczny 
układ komunikacyjny. 

3. Dla realizacji wyznaczonego planem ukła-
du komunikacyjnego, dla poszczególnych ulic 
ustala sić pasy terenu okreċlone liniami rozgra-
niczającymi na rysunku planu. 

4. W obszarze ustala sić nastćpujące ciągi 
komunikacyjne: 

 
Lp. nazwa drogi / ulicy symbol 

przeznacze-
nia 

klasa / kategoria minimalna szero-
koċć w liniach 

rozgraniczających 
(m) 

inwestycja 
o znaczeniu 

ponadlokalnym 
(pp) i lokalnym (pl) 

1. ulica projektowana 1.KDG główna/ wojewódzka 37 pp 

2. ulica Warszawska 1.KDZ zbiorcza/wojewódzka plan wskazuje jedy-
nie południową linić 
rozgraniczają drogi 

pp 

3. ulica Kosmowska /Krótka 2.KDZ zbiorcza/ powiatowa plan wskazuje jedy-
nie północną linić 
rozgraniczają drogi, 
pas drogowy ul. 
Krótkiej - 2m w 
obszarze planu 

pp 

4. ulica projektowana 1.KDL lokalna / gminna 15 pl 

5. ulica projektowana 2.KDL lokalna / gminna 15 pl 

6. ulica projektowana 3.KDL lokalna / gminna 12 pp 

7. ulica istniejąca/ projektowana 1.KDD dojazdowa / gminna 12 - 15 pl 

8. ulica projektowana 2.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

9. ulica projektowana 3.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

10. ulica istniejąca/ projektowana 4.KDD dojazdowa / gminna 12 pl 

11. ulica istniejąca/ projektowana 5.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

12. ulica projektowana 6.KDD dojazdowa / gminna 12 pl 

13. ulica projektowana 7.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

14. ulica projektowana 8.KDD dojazdowa / gminna 12 pl 

15. ulica projektowana 9.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

16. ulica projektowana 10.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

17. ulica projektowana 11.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

18. ulica projektowana 12.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

19. ulica projektowana 13.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 
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20. ulica projektowana 14.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

21. ulica projektowana 15.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

22. ulica projektowana 16.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

23. ulica projektowana 17.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

24. ulica projektowana 18.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

25. ulica projektowana 19.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

26. ulica projektowana 20.KDD dojazdowa / gminna 12 pl 

27. ulica projektowana 21.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

28. ulica projektowana 22.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

29. ulica projektowana 23.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

30. ulica projektowana 24.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

31. ulica projektowana 25.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

32. ulica projektowana 26.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

33. ulica projektowana 27.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

34. ulica projektowana 28.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

35. ulica projektowana 29.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

36. ulica projektowana 30.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

37. ulica projektowana 31.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

38. ulica projektowana 32.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

39. ulica projektowana 33.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

40. ulica istniejąca 1.KPJ ciąg pieszo - jezdny 8-10 pl 

41. ulica projektowana 2.KPJ ciąg pieszo - jezdny 8 pl 

42. ulica istniejąca 3.KPJ ciąg pieszo - jezdny 9 pl 

43. ulica istniejąca 4.KPJ ciąg pieszo - jezdny 8 pl 

44. ulica istniejąca 5.KPJ ciąg pieszo - jezdny 8 pl 

45. ulica istniejąca 6.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

46. ulica istniejąca 7.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

47. ulica projektowana 8.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

48. ulica istniejąca/projektowana 9.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

49. ulica istniejąca/projektowana 10.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

50. ulica projektowana 11.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

51. ulica projektowana 12.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

52. ulica projektowana 13.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

53. ulica projektowana 14.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

54. ulica projektowana 15.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

55. ulica projektowana 16.KPJ ciąg pieszo - jezdny 5 pl 

56. ulica projektowana 17.KPJ ciąg pieszo - jezdny 8 pl 

57. ulica projektowana 18.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

58. ulica projektowana 19.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

59. ulica projektowana 20.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

60. ulica projektowana 21.KPJ ciąg pieszo - jezdny 6 pl 

61. ulica projektowana 22.KPJ ciąg pieszo - jezdny 8 pl 

62. ulica projektowana 1.KPp ciąg pieszy 6 pl 

63. ulica projektowana 2.KPp ciąg pieszy 3 pl 

64. ulica istniejąca 3.KPp ciąg pieszy 3 pl 

65. ulica istniejąca 4.KPp ciąg pieszy 3 pl 

66. ulica istniejąca 5.KPp ciąg pieszy 3 pl 

67. ulica istniejąca 6.KPp ciąg pieszy 3 pl 

68. ulica istniejąca 7.KPp ciąg pieszy 3 pl 

69. ulica projektowana 8.KPp ciąg pieszy 6 pl 

70. ulica projektowana 9.KPp ciąg pieszy 6 pl 
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§ 30.1. Ustala sić lokalizacjć placów do za-
wracania na zakoĉczeniach projektowanych 
ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbola-
mi: 8.KPJ, 9.KPJ, 10.KPJ, 11.KPJ, 12.KPJ, 
13.KPJ, 14.KPJ, 16.KPJ, 17.KPJ, 18.KPJ, 19.KPJ, 
20.KPJ i 21.KPJ, zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Ustala sić lokalizacjć ciągu pieszego i ro-
werowego w liniach rozgraniczających ulicy 
1.KDG po stronie południowej, zgodnie z rysun-
kiem planu. 

3. Ustala sić lokalizacjć ċcieďki rowerowej w 
liniach rozgraniczających drogi 2.KDL oraz do-
puszcza sić lokalizacjć ciągów rowerowych w 
pozostałych ulicach kategorii drogi lokalnej oraz 
dojazdowej. 

§ 31.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
1.KS ustala sić, ďe podstawowym przeznaczenie 
są tereny komunikacji – pćtla autobusowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące zasady zagospodarowania: 

1) docelowo ustala sić przeznaczenie terenu na 
obsługć komunikacji zbiorowej – pćtla auto-
busowa; 

2) zakazuje sić wprowadzania wszelkich urzą-
dzeĉ, budowli i budynków, a takďe innej za-
budowy i zagospodarowania nie związanego 
z przeznaczeniem terenów za wyjątkiem 
obiektów celu publicznego; 

3) zakazuje sić tymczasowego zagospodarowa-
ni, urządzania i uďytkowania terenów, za wy-
jątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sa-
downiczej bez zabudowy; 

4) uciąďliwoċć obiektów nie moďe wykraczać 
poza granice działki inwestycyjnej; 

5) zagospodarowanie i zabudowa musi: 

a) posiadać dostćp do drogi publicznej, 

b) umoďliwiać przyłączenie do sieci infra-
struktury technicznej w tym sieci kanaliza-
cji deszczowej, 

3. Ustala sić uzupełnienie zagospodarowania 
w postaci nasadzeĉ zieleni urządzonej. 

§ 32.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
1.KP i 2.KP ustala sić, ďe podstawowym prze-
znaczenie są tereny komunikacji – parking pu-
bliczny. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 
obowiązują nastćpujące zasady zagospodaro-
wania: 

1) ustala sić przeznaczenie terenu na funkcjć 
lokalizacji parkingów publicznych, 

2) ustala sić wymóg sporządzenia całoċciowego 
projektu zagospodarowania placu obejmują-
cego nastćpujące elementy: ciąg pieszo-
rowerowy, skwer – zieleniec, stanowisko par-

kingowe z wstawkami kwater na drzewa, na-
wierzchnia, mała architektura, oċwietlenie, 

3) zakazuje sić wprowadzania wszelkich urzą-
dzeĉ, budowli i budynków, a takďe innej za-
budowy i zagospodarowania nie związanego 
z przeznaczeniem terenów za wyjątkiem 
obiektów celu publicznego, 

4) zakazuje sić tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uďytkowania terenów, za wy-
jątkiem dotychczasowej produkcji rolnej bez 
prawa zabudowy, 

5) uciąďliwoċć obiektów nie moďe wykraczać 
poza granice działki inwestycyjnej, 

6) ustala sić wymóg nasadzeĉ zieleni towarzy-
szącej według całoċciowego projektu parkin-
gu, w iloċci nie mniejszej niď 1 drzewo na  
5 miejsc postojowych. 

§ 33.1. Na terenach układu komunikacyjnego, 
wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego 
realizacji dopuszcza sić dotychczasowy sposób 
uďytkowania. 

2. Dla terenu 1.KDG dopuszcza sić tymcza-
sowe zagospodarowanie terenu z przeznacze-
niem na: place magazynowe, składy, parkingi 
bez prawa wznoszenia budynków oraz na wa-
runkach uzgodnionych z zarządcą drogi. 

3. Docelowo ustala sić koniecznoċć odpro-
wadzania ċcieków deszczowych z ulic do układu 
podstawowego systemem kanalizacji deszczo-
wej po ich podczyszczeniu. 

4. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 
wody opadowe z ulic układu podstawowego 
powinny być odprowadzane poprzez system 
studni chłonnych do gruntu. 

§ 34. Ustala sić zasadć zabezpieczenia po-
trzeb parkingowych przez inwestorów i właċci-
cieli posesji na terenach własnych, w liczbie 
wynikającej z ustalonych wskačników, zgodnie z 
ustaleniami § 19 ust.10 i 11. 

Rozdział 10 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

§ 35.1. Ustala sić zaopatrzenie obszaru objć-
tego planem w wodć z gminnej sieci wodocią-
gowej. 

2. Ustala sić dostawć wody poprzez indywi-
dualne przyłącza na warunkach okreċlonych 
przez zarządcć sieci. 

3. Ustala sić, ďe dla zapewnienia pewnoċci 
dostawy wody na całym obszarze objćtym pla-
nem sieć wodociągowa projektowana bćdzie w 
układzie zamknićtym, pierċcieniowym. 

4. Ustala sić obowiązek podłączenia zabudo-
wy do gminnego systemu wodociągowego po 
jego realizacji w drogach i ulicach obsługują-
cych tą zabudowć. 
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5. Ustala sić stosowanie hydrantów naziem-
nych. 

6. Ustala sić zapewnienie odpowiedniej iloċci 
wody do celów gaċniczych zgodnie z wymogami 
przepisów odrćbnych. 

§ 36.1. Docelowo ċcieki z obszaru objćtego 
planem odprowadzane bćdą do oczyszczalni 
gminnych połoďonych poza obszarem opraco-
wania. 

2. Ustala sić sukcesywne objćcie systemem 
gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i projek-
towanej zabudowy. 

3. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza sić gromadzenie ċcieków w szczel-
nych i atestowanych podziemnych zbiornikach 
na nieczystoċci. 

4. Ustala sić obowiązek podłączenia zabudo-
wy do gminnego systemu kanalizacyjnego po 
jego realizacji w drogach i ulicach obsługują-
cych tą zabudowć. 

5. Ustala sić zakaz wprowadzania nieczysz-
czonych ċcieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwar-
tych kanałów ċciekowych. 

6. Zgłaszając obiekt do uďytkowania inwestor 
zobowiązany jest do dostarczenia umów na 
wywóz ċmieci lub odbiór ċcieków z działki inwe-
stycyjnej, zawartych z właċciwymi jednostkami 
eksploatacyjnymi. 

7. Ustala sić odprowadzanie wód deszczo-
wych: 

1) z terenów mieszkaniowych powierzchniowo 
na teren własnej działki; 

2) z dróg publicznych siecią kanalizacji desz-
czowe; 

8. Ustala sić nakaz odprowadzania nadmiaru 
wód deszczowych, przekraczających swoją ilo-
ċcią chłonnoċć gruntu, do sieci kanalizacji desz-
czowej. 

9. Ustala sić nakaz wyposaďenia instalacji 
słuďących dla odprowadzania i zrzutów wód 
opadowych w urządzenia podczyszczające. 

10. Ustala sić zakaz kształtowania powierzch-
ni działek w sposób mogący powodować spływ 
wody na sąsiednie tereny lub tworzenie sić na 
sąsiednich terenach zastoin wody na skutek 
podniesienia poziomu gruntu. 

§ 37.1. Zakłada sić zaopatrzenie w energić 
elektryczną wszystkich terenów zainwestowania 
w oparciu o istniejące i projektowane stacje 
elektroenergetyczne SN/nn. 

2. Ustala sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną poprzez budowć i rozbudowć sieci elek-
troenergetycznych ċredniego i niskiego napićcia 
od istniejących systemów, w uzgodnieniu i na 

warunkach właċciwego Zakładu Energetyczne-
go. 

3. Ustala sić zasilanie projektowanych obiek-
tów z sieci niskiego napićcia, prowadzonych 
wzdłuď ulic, wyprowadzonych z istniejących i 
projektowanych stacji transformatorowych. 

4. Ustala sić rezerwy terenu dla lokalizacji 
przyłączy do projektowanej zabudowy, w rozu-
mieniu przepisów odrćbnych, na terenach poło-
ďonych w liniach rozgraniczających ulic. 

5. W razie stwierdzenia, przez właċciwą jed-
nostką eksploatacyjną, koniecznoċci lokalizacji 
dodatkowej stacji transformatorowej dla nowej 
inwestycji, ustala sić obowiązek realizacji takiej 
stacji w sposób i na warunkach uzgodnionych z 
właċciwa jednostką eksploatacyjną. 

6. Ustala sić prowadzenie linii elektroenerge-
tycznych o róďnych napićciach po oddzielnych 
trasach; dopuszcza sić jednak w technicznie lub 
ekonomicznie uzasadnionych przypadkach pro-
wadzenie elektroenergetycznych linn SN i nN na 
wspólnych słupach. 

7. Ustala sić stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz sta-
cji transformatorowych SN/nN w wykonaniu 
słupowym; dopuszcza sić ze wzglćdów tech-
nicznie uzasadnionych stosowanie linii elektro-
energetycznych w wykonaniu kablowym oraz 
stacji w wykonaniu wnćtrzowym. 

8. Przyłączenie obiektów do sieci elektro-
energetycznej oraz przebudowa urządzeĉ elek-
troenergetycznych, powstała w wyniku wystą-
pienia kolizji planu zagospodarowania działki (w 
tym równieď wynikającego ze zmiany przezna-
czenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elek-
troenergetycznymi bćdzie sić odbywać w 
uzgodnieniu i na warunkach okreċlonych przez 
właċciwego operatora systemu elektroenerge-
tycznego według zasad okreċlonych w przepi-
sach prawa energetycznego. 

9. Szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych terenów powinny przewidywać 
rezerwacjć miejsc i terenów dla lokalizacji linii, 
stacji i przyłączy oraz innych elementów infra-
struktury elektroenergetycznej niezbćdnych dla 
zaopatrzenia lokowanych na tych terenach bu-
dynków i budowli w energić elektryczną a takďe 
oċwietlenia wokół obiektów. 

§ 38.1. Ustala sić zaopatrzenie zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny do 
celów gospodarczych i ewentualnie grzewczych 
w oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć ċred-
niego ciċnienia, na warunkach okreċlonych 
przez zarządzającego siecią. 
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2. Gazyfikacja terenu jest moďliwa, o ile speł-
nione bćdą warunki techniczno-ekonomiczne i 
zostaną zawarte odpowiednie porozumienia 
pomićdzy dostawcą i odbiorcą. 

3. Wokół gazociągu obowiązują odległoċci 
podstawowe zgodne z warunkami wynikającymi 
z przepisów szczególnych. 

4. Linia ogrodzeĉ winna przebiegać w odle-
głoċci nie mniejszej niď 0,5m od gazociągu. 

5. Ustala sić zasadć prowadzenia projekto-
wanych gazociągów w pasach ulicznych wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi, w odległoċci 
min. 0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów 
redukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych 
zabudowanych posesji w ogrodzeniach od stro-
ny ulic lub na budynkach – zgodnie z warunkami 
okreċlonymi przez Zarządcć sieci. 

6. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki 
gazowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) 
winny być lokalizowane w linii ogrodzeĉ, w po-
zostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym 
z zarządzającym siecią gazową. 

7. Gazociągi, które w wyniku modernizacji 
ulic i dróg znalazłyby sić pod jezdnią, naleďy 
przenieċć w pas drogowy poza jezdnią na koszt 
inwestora budowy. 

8. Podczas prowadzenia prac modernizacyj-
nych dróg naleďy zabezpieczyć istniejące gazo-
ciągi przed uszkodzeniem przez cićďki sprzćt 
budowlany i samochody. 

9. Warunki techniczne jaki powinny odpo-
wiadać sieci gazowe okreċlają przepisy odrćbne. 

§ 39.1. Ustala sić wywóz nieczystoċci stałych 
na wysypisko gminne poza obszar objćty pla-
nem. 

2. Ustala sić w obszarze planu zorganizowa-
ny i o powszechnej dostćpnoċci system zbiera-
nia i wywóz odpadów o charakterze komunal-
nym. 

3. Ustala sić zabezpieczenie moďliwoċci se-
gregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami szczegółowy-
mi oraz przepisami prawa miejscowego obowią-
zującego w tym zakresie. 

4. Docelowo przyjmuje sić odprowadzenie 
ċcieków sanitarnych z nowych obiektów do sieci 
kanalizacji. 

5. Tymczasowo ċcieki sanitarne winny być 
wywoďone na podstawie umów zbiorowych lub 
indywidualnych do punktu zlewnego oczysz-
czalni ċcieków. 

§ 40.1. Ustala sić, ďe istniejące i projektowane 
budynki bćdą posiadały własne, indywidualne 
čródła ciepła. 

2. Ustala sić zaopatrzenie w ciepło na obsza-
rze planu w oparciu o nieszkodliwe ekologicznie 
czynniki grzewcze: gaz przewodowy, olej nisko-
siarkowy, energia elektryczna lub inne odna-
wialne čródła energii ekologicznie czyste. Wa-
runki techniczne zasilania obszaru pozwalają do 
celów grzewczych stosować bez ograniczeĉ ilo-
ċciowych zarówno paliwo gazowe, płynne (olej 
lekki) jak i energić elektryczną. 

Dział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 41. Dla terenu objćtego planem do spraw 
wszczćtych przed dniem wejċcia w ďycie planu, 
a nie zakoĉczonych decyzją ostateczną, stosuje 
sić ustalenia planu. 

§ 42. Do czasu wprowadzenia zorganizowa-
nego systemu wodociągowego oraz odprowa-
dzania ċcieków dopuszcza sić stosowanie lokal-
nych rozwiązaĉ uwzglćdniających wymogi pra-
wa budowlanego i ochrony ċrodowiska, w tym 
szczelnych szamb przydomowych. 

§ 43. Do czasu przebudowy lub modernizacji 
plan dopuszcza zachowanie istniejących napo-
wietrznych sieci elektroenergetycznych. 

§ 44. W obszarze planu traci moc miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego wsi 
Borzćcin Duďy i Borzćcin Mały zatwierdzony 
uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr X/59/2003 
z dnia 25 wrzeċnia 2003r. (Dz.U. Województwa 
Mazowieckiego z 6 listopada 2003r. Nr 281, poz. 
7449). 

§ 45. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym usta-
la sić jednorazową opłatć od wzrostu wartoċci 
nieruchomoċci w wysokoċci: 

1) 10% dla terenów oznaczonych symbolem 
MN, MN/U i U; 

2) 0% dla terenów oznaczonych symbolem UP, 
ZP, ZC, WS, KDG, KDZ, KDL, KDD, KPJ, KPP, 
KP i KS; 

§ 46. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Stare Babice. 

§ 47. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego 
oraz zamieszczenia na oficjalnej stronie interne-
towej Urzćdu Gminy. 

§ 48. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Henryk Kuncewicz 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLIV/414/10 
Rady Gminy Stare Babice 

z dnia 4 listopada 2010r. 
 

WYKAZ NIEUWZGLĆDNIONYCH UWAG  
WNIESIONYCH DO WYŁOĎONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Wykaz dotyczy projektu 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej czćċci gminy Stare Babice 
w zakresie czćċci wsi Borzćcin Duďy i czćċci wsi Borzćcin Mały – pomićdzy ulicami Warszawską, 

Kosmowską i Krótką 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 
nierucho-

moċci, której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnićcie 
wójta, burmistrza 
albo prezydenta 

miasta* w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady 
Gminy załącznik 

do uchwały 
nr XLIV/414/10 z dnia 

4 listopada 2010r. 

Uwagi 

uwaga 
uwzglć- 
dniona 

uwaga 
nie-

uwzglć-
dniona 

uwaga 
uwzglć- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglć-

dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 22.04.2010 Artur Baĉkowski 
ul. Kosmowska 168 
05-083 Zaborów 

Wniosek o likwidacjć czćċci ciągu 
pieszo-jezdnego 7.KPJ 

dz. nr ewid. 111 
Borzćcin Mały 

7.KPJ  nie   Ciąg pieszo-jezdny szer. 5m oznaczony 
jako 7.KPJ ma istotne znaczenie dla 
zapewnienia jedynego dojazdu do 
nieruchomoċci z nim sąsiadujących i 
umoďliwienie komunikacji pieszej do 
pćtli autobusowej 1.KS 

2. 27.04.2010 Stanisław Królikowski 
ul. Warszawska 899 
05-083 Borzćcin Mały 

1. Wyjaċnienie podatku adiacenckie-
go w wysokoċci 50% od wartoċci 
działek po przekształceniu na 
budowlane. 

2. Pytanie dotyczące docelowej 
lokalizacji własnoċci wnioskodawcy 
po przeprowadzeniu procedury 
scalenia i podziału. 

3. Brak uwzglćdnienia w projekcie 
planu drogi wewnćtrznej stanowią-
cej obecnie dojazd do przedmioto-
wej posesji (dz. nr ewid. 118/2 
i 119/4) 

dz. nr ewid. 
118/3, 118/2 

Borzćcin Mały 

  nie   Ad. 1 – Uwaga bezzasadna, nie 
dotyczy projektu planu, kwestie opłat 
adiacenckich reguluje Ustawa o 
gospodarce nieruchomoċciami oraz 
przepisy wykonawcze. 

Ad. 2 – Uwaga bezzasadna, nie 
dotyczy projektu planu. Procedura 
scalenia i podziału jest regulowana 
przepisami Ustawy o gospodarce 
nieruchomoċciami oraz przepisów 
wykonawczych - Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w 
sprawie scalania i podziału nierucho-
moċci, Dz.U. 2005 Nr 86, poz. 736. 
Zgodnie z procedurą przewidzianą 
ustawą uczestnicy scalenia mają 
prawo uczestniczenia w procedurze 
oraz nie ma moďliwoċci ustalenia z 
góry lokalizacji własnoċci wniosko-
dawcy po jej przeprowadzeniu – jest 
to przedmiotem negocjacji w ramach 
procedury scalenia. 

Ad. 3 – W tym zakresie uwaga 
uwzglćdniona. Droga pozostaje w 
obecnym kształcie, jako droga 
wewnćtrzna i moďe być nadal 
uďytkowana bez ďadnych ograniczeĉ, 
gdyď plan dopuszcza urządzanie 
dodatkowych dróg wewnćtrznych. 

3. 06.05.2010 Kancelaria Prawna 
Grzegorz Stćpniewski 
ul. Poniatowskiego 21D 
05-870 Błonie 

1. Zmiana przebiegu dróg, 
propozycja dotycząca innego 
sposobu kształtowania układu 
drogowego w tym z jednokierunko-
wym przebiegiem dróg. Dalsze 
uwagi zawierają uszczegółowienie 
tej koncepcji oraz jej uzasadnienie. 

2. Wniosek o umoďliwienie ruchu 
rowerowego. 

3. Uwaga dotycząca sprzecznoċci ze 
studium – w zakresie okreċlenia 
przeznaczenia oraz sposobu 
realizacji układu drogowego. 

4. Sugestia dotycząca nakazu 
likwidacji parkingów oraz zastąpie-
nia ich miejscami parkingowymi z 
wjazdem bezpoċrednio z jezdni. 
Ponadto uwaga zawiera stwierdze-
nie o jezdniach serwisowych jako 
właċciwych dla obszarów peryferyj-
nych. 

5. Wniosek o objćcie całego obszaru 
planu obszarowym uspokojeniem 
ruchu (strefa „Tempo 30”). Sugestie 
dotyczące wprowadzenia w ramach 
modernizacji ulic ċrodków 
uspokojenia ruchu. 

6. Sugestia dotycząca rozwiązania 
układu przystanków autobusowych. 

 

   nie   1. Uwaga bezzasadna. Projekt planu 
zakłada zastosowanie procedury 
scalenia i podziału nieruchomoċci, 
zgodnie z Ustawą o gospodarce 
nieruchomoċciami, co jest niezbćdne 
w związku z istniejącą strukturą 
własnoċci uniemoďliwiającą racjonal-
ne wykorzystanie terenu oraz obsługć 
komunikacyjną. Studium uwarunko-
waĉ i kierunków z.p. nie zawiera 
ustaleĉ dotyczących sposobów 
obsługi komunikacyjnej terenu. 

2. Uwaga bezzasadna. Plan ustala 
lokalizacjć ċcieďki rowerowej w liniach 
rozgraniczających: ulicy 1.KDG po 
stronie południowej, drogi 2.KDL oraz 
dopuszcza lokalizacjć ciągów 
rowerowych w pozostałych ulicach 
kategorii drogi lokalnej oraz dojazdo-
wej. Ponadto dopuszcza sić lokalizacjć 
ciągów rowerowych wzdłuď urządzo-
nych terenów wód powierzchniowych 
- rowów melioracyjnych. 

3. Studium w czćċci tekstowej zawiera 
wyjaċnienie zapisanych oznaczeĉ 
zakładając – zgodnie z zasadami 
sporządzania dokumentów wyznacza-
jących kierunki zagospodarowania dla 
całego obszaru gminy – uszczegóło-
wienie na etapie sporządzania mpzp. 
Podobnie ustalenia studium dotyczące 
układu drogowego zakładają 
doprecyzowanie na etapie sporządza-
nia mpzp i nie są sprzeczne z 
zaproponowanymi. Uwaga bezzasad-
na. 

Ad. 4 Uwaga bezzasadna. Plan jako 
prawo miejscowe nie moďe zawierać 
nakazu likwidacji parkingów. Jezdnie 
serwisowe nie są właċciwe dla 
obszarów peryferyjnych – lecz 
stosowane bywają równieď w centrach 
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miast. Brak wskazania, którego 
konkretnie miejsca uwaga dotyczy. 

Ad. 5 i 6 Sugestie zawarte w uwadze 
wykraczają poza dopuszczalny zakres 
ustaleĉ mpzp okreċlony w ustawie o 
pizp. Plan miejscowy nie ma prawa 
regulować wymienionych kwestii. 

4. 05.05.2010 Iwona i Tadeusz 
Pytlakowscy 
ul. Warszawska 827 
Borzćcin Duďy, 
05-083 Zaborów 
Urszula i Andrzej 
Barszczewscy 
ul. Witosa 5 
05-082 Stare Babice 
Ewa i Paweł Ruszteccy 
ul. Warszawska 829 
Borzćcin Duďy  
05-083 Zaborów 

Wniosek o pozostawienie ciągu 
pieszo-jezdnego 15.KPJ jako 
zakoĉczonego placem manewro-
wym bez połączenia z ulicą 22.KDD 

dz. nr ewid. 
443/1, 443/3, 
443/5, 443/4, 

443/2 

Borzćcin Duďy 

15.KPJ  nie   Szerokoċć projektowanego ciągu 
pieszo-jezdnego zmniejszono do 5m. 
Uwaga uwzglćdniona czćċciowo: 

1) ciąg pieszo jezdny oznaczony 
obecnie jako 16.KPJ doprowadzony 
bćdzie do szerokoċci 5m przez 
poszerzenie istniejącej drogi szer. 4m 
o pas terenu szer. 1m z działki 
sąsiedniej nr ew. 441, 

2) nie uwzglćdniono uwagi w zakresie 
ustalenia placu do zawracania i 
uczynienia ciągu 16.KPJ jako 
zakoĉczonego „ċlepo”. 

5. 10.05.2010 Lidia i Grzegorz Gromek 
ul. Kosmowska 200 
05-083 Zaborów 

Zmiana przeznaczenia z zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na 
zabudowć mieszkaniową jednoro-
dzinną z usługami. 

dz. nr ewid. 
88/1 

Borzćcin Mały 

8.MN, 
11.MN, 
30.MN, 
28.MN 

tak w 
czćċci 

   Teren bćdący przedmiotem uwagi jest 
w czćċci objćty procedurą scalenia i 
podziału. W obszarze scalenia 
wskazane zostały terenu MN/U celem 
zaspokojenia potrzeb lokalizacji usług. 
Uwzglćdniając uwagć, wyznaczono 
dodatkowe tereny mieszkaniowo 
usługowe: 6.MN/U przy pćtli 1KS oraz 
tereny 4.MN/U i 5.MN/U w centralnej 
czćċci osiedla. 

6. 10.05.2010 Małgorzata Ratyĉska 
ul. Warszawska 895 
Borzćcin Mały 

Wniosek o wyłączenie działki 
nr ewid. 120/1 z procedury scalenia 
i podziału nieruchomoċci ze wzglćdu 
na zamiar urządzenia na tym terenie 
sadu. 

dz. nr 
ewid.120/1 

Borzćcin Mały 

1.MN/U, 
1.KDGP, 1. 

KP, 2.U, 
6.KDD, 

4.MN/U, 
15.MN, 
17.MN, 
20.MN, 
55.MN, 
32.MN, 
33.MN, 

34.MN,14.K
DD, 19.KDD, 

18.KDD, 
9.KDD, 
12.KPJ, 
1.KDL, 
8.WS, 
7.KDD, 
6.KDD, 
8.KDD 

 nie   Uwaga zaprzecza moďliwoċci realizacji 
całoċci koncepcji projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego, w tym w czćċci 
pozostaje w sprzecznoċci z ustalenia-
mi studium uwarunkowaĉ (lokalizacja 
drogi 1.KDGP, przeznaczenie terenu na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej). Zgodnie z art. 35 
ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym tereny, których 
przeznaczenie plan miejscowy 
zmienia, mogą być wykorzystywane w 
sposób dotychczasowy do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

Takďe po scaleniu, właċciciel na 
swoich działkach moďe zasadzić sad 
zamiast budować domy i bćdzie to 
zgodne z przywołanym art. 35 ustawy. 

7. 10.05.2010 Joanna i Bogumił 
Majtczak 
ul. Warszawska 905 
Borzćcin Mały 

1. Weryfikacja minimalnych 
powierzchni działek (ewentualnie 
w czćċci dla zabudowy bličniaczej). 

2. Likwidacja rowu melioracyjnego. 

3. Uwaga dotycząca zasad scalenia 
i podziału. 

dz. nr 
ewid.114/2 

Borzćcin Mały 

cały obszar 
planu 

  nie   Ad.1 Zapisy planu nie stoją w 
sprzecznoċci ze szczegółowymi 
zapisami studium uwarunkowaĉ i 
kierunków z.p. Proponowana w planie 
koncentracja zabudowy w rejonie 
skrzyďowania ulicy Warszawskiej i 
nowoprojektowanej ulicy GP pozwoli 
na wytworzenie w tej czćċci osiedla o 
cechach podmiejskich, o małomia-
steczkowym charakterze zdefiniowa-
nym układzie, zgodnie z najnowszymi 
trendami projektowania urbanistycz-
nego w tym zakresie. Pozostałe tereny 
objćte planem zaproponowane są jako 
osiedle o charakterze krajobrazowym, 
z zabudową rozlučnioną, na duďych 
działkach. 

Ad. 2 Rów melioracyjny znajduje sić w 
ewidencji urządzeĉ melioracyjnych i 
ma istotne znaczenie dla zachowania 
poprawnych stosunków wodnych na 
tym terenie zapobiegając jego 
okresowemu zalewaniu. Inwentaryza-
cja terenowa poċwiadczyła obecnoċć 
wód stojących na polach, o czym 
ċwiadczy równieď konfiguracja terenu 
cmentarza – znacznie wyniesionego 
ponad poziom terenu. W sąsiedztwie 
rowu planowane są ċcieďka rowerowa 
i ciąg pieszy oraz nasadzenia drzew – 
co znacznie podniesie atrakcyjnoċć 
terenu- równieď dla inwestorów. 

Ad. 3 Uwaga nie dotyczy projektu 
planu miejscowego. Zasady scalenia i 
podziału regulowane są odrćbną 
procedurą zgodnie z Ustawą o 
gospodarce nieruchomoċci oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 4 maja 2005r. w sprawie scalania 
i podziału nieruchomoċci, Dz.U. 2005 
Nr 86, poz. 736. 

8. 05.05.2010 Zbigniew Frankowski 
ul. Warszawska 897 
Borzćcin Mały 
05-083 Zaborów 

1. Wyjaċnienie opłat w ramach 
procedury scalenia i podziału. 

2. Uwzglćdnienie drogi wewnćtrznej 
– dz. nr ewid. 119/4 i 118/2 

3. Wskazanie lokalizacji działek po 
przeprowadzeniu procedury scalenia 
i podziału. 
4. Brak akceptacji dla scalenia i 
podziału, zgoda na odrolnienie 
gruntu. 

dz. nr ewid. 
119/4 i 118/2 

Borzćcin Mały 

  nie   Ad. 1 Uwaga nie dotyczy projektu 
planu. 

Ad. 2 Zapisy planu dopuszczają 
wydzielanie dróg wewnćtrznych 
innych niď zaznaczone na rysunku 
planu – art.15 ust. 4. 

Ad. 3 Uwaga nie dotyczy projektu 
planu miejscowego. Zasady scalenia i 
podziału regulowane są odrćbną 
procedurą zgodnie z Ustawą o 
gospodarce nieruchomoċci oraz 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 4 maja 2005r. w sprawie scalania 
i podziału nieruchomoċci, Dz.U. 2005 
nr 86 poz. 736. 

Ad. 4 Dla udostćpnienia obszaru planu 
dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej 
niezbćdne jest przeprowadzenie 
procedury scalenia i podziału ze 
wzglćdu na istniejącą parcelacjć – 
długie i wąskie działki. 
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Uwagi, które wpłynćły po terminie 

9. 11.05.2010 Elďbieta Zaleska 
ul. Warszawska 863 
Borzćcin Duďy 

Wniosek o pozostawienie dotych-
czasowego uďytkowania rolniczego. 
Sprzeciw wobec przeprowadzenia 
scalania i podziału oraz prowadzenia 
nowych dróg w granicach własno-
ċci. 

dz. nr ewid.414 
Borzćcin Duďy 

35.MN, 
36.MN 
37.MN, 
14.KPJ, 
22.KDD, 
10.WS 

 nie   Uwaga zaprzecza moďliwoċci realizacji 
całoċci koncepcji projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego. Pozostaje takďe w 
sprzecznoċć z ustaleniami Studium, 
które okreċliło te tereny jako obszar 
zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Zgodnie z art. 35 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym tereny, których 
przeznaczenie plan miejscowy 
zmienia, mogą być wykorzystywane w 
sposób dotychczasowy do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

Takďe po scaleniu, właċciciel na 
swoich działkach moďe nadal 
prowadzić produkcjć rolną i bćdzie to 
zgodne z przywołanym art. 35 ustawy. 

10. 11.05.2010 Teresa i Wojciech 
Czekalewscy 
ul. Warszawska 863, 

Borzćcin Duzy 

Wniosek o pozostawienie dotych-
czasowego uďytkowania rolniczego. 
Sprzeciw wobec przeprowadzenia 
scalania i podziału. 

dz. nr 
ewid.413/2 

Borzćcin Duďy 

37.MN, 
38.MN, 
39.MN, 
41.MN, 
43.MN, 
44.MN, 
1.KDL, 

23.KDD, 
24.KDD, 
25.KDD, 
31.KDD 

 nie   Uzasadnienie jak w pkt 8 

11. 11.05.2010 Janusz Czekalewski 
ul. Warszawska 869 
05-083 Borzćcin Duďy 

1. Przesunićcie granicy obszaru 
przewidzianego do scalania na linić 
rowu melioracyjnego 

2. Wyłączenie obszaru po północnej 
stronie rowu melioracyjnego ze 
strefy przeznaczonej na budownic-
two mieszkaniowe lub usługowe. 

dz. nr ewid.467 
i 553 Borzćcin 
Duďy – obecny 
nr ewid. 405 

  nie   Działka nr ew. 553 zlokalizowana jest 
poza obszarem opracowania. 

Działka nr 405 przecina w poprzek 
obszar planu – pozytywne rozpatrze-
nie uwagi skutkowałoby brakiem 
moďliwoċci przekształcenia obszaru 
planu na tereny budowlane. Dla 
udostćpnienia obszaru planu dla 
potrzeb zabudowy mieszkaniowej 
niezbćdne jest przeprowadzenie 
procedury scalenia i podziału ze 
wzglćdu na istniejącą parcelacjć – 
długie i wąskie działki. 

12. 18.05.2010 Bogdan Trzpioła 
ul. Warszawska 845 
05-083 Zaborów 

Protest przeciwko lokalizacji drogi na 
działce nr 428 w Borzćcinie Duďym 
w związku z przyszłymi planami 
inwestycyjnymi na tym terenie. 

dz. nr ewid. 428 26.KDD  nie   Działka bćdącą przedmiotem uwagi 
jest jedyną w tym rejonie niezabudo-
waną posesją pozwalającą na 
realizacjć powiązania komunikacyjne-
go wnćtrza obszaru i ulic otaczających. 
Objćcie terenu procedurą scalenia i 
podziału pozwoli na uzyskanie innej 
działki w innej lokalizacji, zamiast tej 
aktualnie posiadanej. 

Uwagć uwzglćdnia sić czćċciowo 
przez powićkszenie terenu zabudowy 
na działce nr ew. 213 w tej samej wsi, 
po południowej stronie ulicy 
Kosmowskiej, bćdącej takďe własno-
ċcią Pana Bogdana Trzpioły. W 
równolegle prowadzonej procedurze 
zmiany planu miejscowego właċciwe-
go dla działki nr ew. 213 wyznaczono 
na tej działce dodatkowo obszar 
przeznaczony pod zabudowć 
zagrodową o powierzchni 1200m2. 
Działka nr ew. 428, której dotyczy 
uwaga wchodzi wraz z działką nr ew. 
429 w skład tego samego gospodar-
stwa rolnego. Na działce nr ew. 429 w 
wyniku prowadzonej zmiany planu 
miejscowego zostaje prawie 
dwukrotnie powićkszony teren pod 
zabudowć mieszkaniowo-usługową 
oznaczony 9MNU. Jest obszar poza 
granicami planowanych scaleĉ i 
podziałów. Dlatego w wyniku 
uchwalenia niniejszego planu 
miejscowego oraz czćċciowego 
uwzglćdnienia uwagi Pan Bogdan 
Trzpioła bćdzie dysponował dodatko-
wymi terenami budowlanymi pod trzy 
domy jednorodzinne, na których 
bćdzie moďliwa ich realizacja. 

13. 26.05.2010 Teresa Kurek  
ul. Kosmowska 110 
Borzćcin Duďy  
05-083 Zaborów 

Protest przeciwko procedurze 
scalania i podziału 

dz. nr ewid. 427 35.MN  nie   Dla udostćpnienia obszaru planu dla 
potrzeb zabudowy mieszkaniowej 
niezbćdne jest przeprowadzenie 
procedury scalenia i podziału ze 
wzglćdu na istniejącą parcelacjć – 
długie i wąskie działki. 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Henryk Kuncewicz 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLIV/414/10 
Rady Gminy Stare Babice 

z dnia 4 listopada 2010r. 
 

Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
§ 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 (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póčn. zm.) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Borzćcin Duďy oraz 
Borzćcin Mały obejmują: 
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 

w liniach rozgraniczających drogi publicznej, 
w tym wybudowanie drogi wraz z uzbroje-
niem podziemnym i zielenią; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w rozgraniczającymi dróg lub poza 
liniami rozgraniczającymi. 

§ 2. 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleďące do zadaĉ własnych gminy to realizacja 
dróg publicznych (tereny oznaczone symbolami 
KDL, KDD, KPP, KPJ, KS, KP) na terenach przezna-
czonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego czćċci wsi Borzćcin Duďy oraz Bo-
rzćcin Mały pod te funkcjć oraz budowa sieci wo-
dociągowej, kanalizacyjnej, finansowanie oċwie-
tlenia ulic znajdujących sić na terenie objćtym 
niniejszą uchwałą oraz planowanie i organizacja 
zaopatrzenia w ciepło, energić elektryczną i paliwa 
gazowe. 

§ 3. 
Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w 
§ 2: 
1. Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym m.in. 
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówie-
niach publicznych, samorządzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i ochronie ċrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreċlonych w § 2 
moďe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
sić postćpem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostćp-
nej techniki okreċlonej w art. 3 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ċrodo-
wiska (tekst jednolity Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150 

z póčn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia usta-
leĉ planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
okreċlone w § 2 realizowane bćdą w sposób 
okreċlony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity 
Dz.U. 2006 Nr 89, poz. 625 z póčn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-
nych w § 2 jest przedmiotem umów zaintere-
sowanych stron. 

§ 4. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gmi-
ny, ujćtych w niniejszym planie podlega przepisom 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pu-
blicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póčn. 
zm.). Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwesty-
cyjne finansowane z budďetu gminy oraz inwesty-
cje, których okres realizacji przekracza jeden rok 
budďetowy uchwala sić w uchwale budďetowej 
Rady Gminy w Starych Babicach. 

§ 5. 
1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane 

bćdą w całoċci lub w czćċci z budďetu gminy 
oraz na podstawie porozumieĉ z innymi pod-
miotami lub ze čródeł zewnćtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i 
kanalizacji 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. z 2006r. Nr 123, 
poz. 858 z póčn. zm.), ze ċrodków własnych 
przedsićbiorstwa wodociągowo - kanalizacyj-
nego oraz w całoċci lub w czćċci z budďetu 
gminy oraz na podstawie porozumieĉ z innymi 
podmiotami lub ze čródeł zewnćtrznych, w 
oparciu o uchwalone przez Radć Gminy Stare 
Babice wieloletnie plany rozwoju i przebudowy 
urządzeĉ wodociągowo-kanalizacyjnej (art. 21 
ustawy). 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych 
i gazowych finansowane bćdą na podstawie art. 
7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2006 
Nr 89, poz. 625 z póčn. zm.). 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Henryk Kuncewicz 
 
 


