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UCHWAŁA Nr XLIV/415/10 

RADY GMINY STARE BABICE 

z dnia 4 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

południowej części wsi Klaudyn. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. z póčn. zm.) oraz art. 20 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. z póčn. 
zm.) w wykonaniu uchwały nr VII/43/07 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2007r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wschodniej czćċci gminy Stare Babice w 
zakresie czćċci wsi Klaudyn, po stwierdzeniu 
zgodnoċci projektowanych rozwiązaĉ z ustale-
niami „Studium uwarunkowaĉ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Stare 
Babice” Rada Gminy Stare Babice uchwala, co 
nastćpuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego południowej czćċci wsi 
Klaudyn, zwany dalej „planem”. 

§ 2. Plan obejmuje obszar, którego granice są 
zgodne z załącznikiem graficznym do uchwały nr 
VII/43/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia  
26 kwietnia 2007r. Granice obszaru objćtego 
planem, zaznaczone są na rysunku planu spo-
rządzonym w skali 1:1 000, który jest integralną 
czćċcią planu i stanowi załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 3. Wykaz nieuwzglćdnionych uwag do pla-
nu, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik  
nr 2. 

§ 4. Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji za-
pisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów 
publicznych stanowi załącznik nr 3. 

Rozdział 2 
Ustalenia podstawowe planu 

§ 5. Przeznaczenie terenu i cel planu. 

1) Ustala sić, ďe podstawowym przeznaczeniem 
obszaru objćtego planem, są tereny pod za-
budowć mieszkaniową jednorodzinną. 

2) Celem planu jest stworzenie podstaw for-
malno-prawnych dla podejmowania decyzji 
prowadzących do zagospodarowania obszaru 
objćtego planem, zgodnie z przeznaczeniem 
okreċlonym w pkt 1, w sposób zapewniający 
harmonić funkcjonalno-przestrzenną, ochro-
nć ċrodowiska, utrzymanie równowagi przy-
rodniczej oraz racjonalną gospodarkć zaso-
bami ċrodowiska przyrodniczego i kulturo-
wego. 

§ 6. Pojćcia i definicje uďyte w tekċcie uchwa-
ły. 

1) Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

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

- uchwale - naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Stare Babice, 
dotyczącą zagospodarowania terenów 
wschodniej czćċci gminy - czćċć wsi Klau-
dyn, o ile z treċci przepisu nie wynika ina-
czej; 

- przepisach szczególnych - naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dys-
ponowaniu terenem, wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych 
(§ 104 Kodeksu postćpowania administra-
cyjnego); 

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

- przeznaczeniu podstawowym - naleďy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, któ-
re powinno przewaďać na danym obsza-
rze, wyznaczonym liniami rozgraniczają-
cymi; 

- przeznaczeniu dopuszczalnym - naleďy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia 
inne niď podstawowe, które uzupełniają 
przeznaczenie podstawowe; 
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- obszarze - naleďy przez to rozumieć teren 
o okreċlonym rodzaju przeznaczenia pod-
stawowego lub podstawowego i dopusz-
czalnego, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi; 

- wskačniku maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy - naleďy przez to rozumieć sto-
sunek sumy powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji naziemnych mie-
rzonych w obrysie zewnćtrznym wszyst-
kich budynków zlokalizowanych działce do 
powierzchni tej działki; 

- powierzchni biologicznie czynnej - naleďy 
przez to rozumieć teren z nawierzchnią 
ziemną urządzoną w sposób zapewniający 
naturalną wegetacjć, a takďe 50% po-
wierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak niď 10m2, 
oraz wodć powierzchniową na tym tere-
nie; dopuszcza sić pokrycie czćċci terenu 
biologicznie czynnego (w granicach do 
15% powierzchni) aďurowymi płytami z 
tworzywa sztucznego, betonu, drewna itp. 
z obsianiem trawą lub inną zielenią niską 
czćċci wypełnionej glebą, słuďących do 
zabawy, uprawiania sportów, jako podjaz-
dy lub przejċcia; 

- działce - naleďy przez to rozumieć nieru-
chomoċć lub taką jej czćċć, która w wyni-
ku ustaleĉ planu została przeznaczona pod 
zabudowć. 

2) Ponadto w tekċcie uchwały zastosowano 
pojćcia i definicje okreċlone w obowiązują-
cych ustawach i przepisach wykonawczych 
do tych ustaw. 

§ 7. Zakres obowiązywania ustaleĉ graficz-
nych. 

1) Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
tekċcie uchwały. 

2) Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

- granice obszaru objćtego planem; 

- linie rozgraniczające tereny o róďnym 
przeznaczeniu lub róďnych zasadach zago-
spodarowania; 

- nieprzekraczalne linie zabudowy; 

- literowe i cyfrowe oznaczenia terenu; 

- granica terenów do scalenia lub połącze-
nia i ponownego podziału działek. 

3) Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu mają charakter informacyjny lub postu-
lowany: 

- strefy oddziaływania elektromagnetyczne-
go linii energetycznych WN 110 kV; 

- przebieg ropociągu naftowego o ċrednicy 
250mm ze strefą bezpieczeĉstwa. 

4) Ponadto charakter informacyjny mają sym-
bole i oznaczenia geodezyjne zawarte na ma-
pie sytuacyjno - wysokoċciowej, na której 
wykonany został rysunek planu. 

Rozdział 3 
Ustalenia ogólne planu 

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1) Plan porządkuje zabudowć poprzez: 

- wprowadzenie nieprzekraczalnej linii za-
budowy zgodnie z rysunkiem planu; linie 
zabudowy nie odnoszą sić do obiektów juď 
istniejących; 

- stosowanie w ciągach i zespołach zabu-
dowy, na terenach o tym samym przezna-
czeniu, podobnych typów budynku: wiel-
koċć, kształt dachu i kolorystyka; 

- ustalenie kolorystyki budynków: - dla ma-
teriałów naturalnych (cegła, dachówka, 
okładzina kamienna, drewno, metal) ich 
właċciwy kolor, - dla elewacji kolory paste-
lowe, - dla dachów kolory: ceglasty, brąz, 
grafitowy, ciemnozielony – zakazuje sić 
stosowania kolorów jaskrawych; 

- ograniczenie gabarytów i wysokoċci bu-
dynków do dwóch kondygnacji nadziem-
nych i ewentualnie poddasze uďytkowe, 
biorąc pod uwagć kontekst otoczenia i są-
siadującą zabudowć, w taki sposób, aby 
tworzyły uporządkowaną i ċwiadomą 
kompozycjć urbanistyczną; 

- zakaz realizacji kondygnacji podziemnej 
budynków (podpiwniczenia); 

- wprowadzenie zakazu lokalizacji obiektów 
i urządzeĉ nie związanych z funkcjami 
podstawowymi obszaru jeċli: - ich uciąďli-
woċć lub szkodliwoċć przekracza wartoċci 
dopuszczalne, - zagraďają one ładowi 
przestrzennemu obszaru opracowania; 

- adaptacjć istniejącej zabudowy, o ile nie 
powoduje ona uciąďliwoċci dla zabudowy 
mieszkaniowej na sąsiednich działkach; 

- dopuszczenie budowy tylko jednego bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego na 
działce; 

- lokalizowanie funkcji garaďowej i gospo-
darczej w bryle budynku mieszkalnego; 
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- dopuszcza sić sytuowanie garaďy i bud. 
gospodarczych poza bryłą budynku 
mieszkalnego w przypadku grupowania 
ich przy granicach działek sąsiadujących; 

- dopuszcza sić wyznaczenie dróg we-
wnćtrznych, oraz powstanie budowli i 
urządzeĉ punktowych, sieciowych obsługi 
inďynieryjnej nie zaznaczonych na rysunku 
planu a niezbćdnych dla funkcjonowania 
obszaru objćtego planem; 

- wyklucza sić moďliwoċć zabudowy działki, 
która nie spełnia warunków okreċlonych 
przepisami Prawa Budowlanego. 

- wyznacza sić wskačnik maksymalnej in-
tensywnoċci zabudowy dla poszczegól-
nych obszarów; odstćpuje sić od wyzna-
czenia minimalnego wskačnika intensyw-
noċci zabudowy. 

2) Ustalenia dotyczące dominant, reklam: 

- zakaz rozmieszczania reklam wielkoforma-
towych wolnostojących; 

- zakaz lokalizacji masztów elektrowni wia-
trowych; 

- dopuszcza sić sytuowanie reklam, znaków 
informacyjnych na budynkach i małych 
obiektach kubaturowych, jeċli powierzch-
nia jednej reklamy lub jednego znaku nie 
przekracza 3,0m2 - ustalenie nie dotyczy 
gminnego systemu informacji przestrzen-
nej oraz znaków drogowych; 

- nakazuje sić uzgodnienie w Urzćdzie Gmi-
ny lokalizacji reklam i znaków informują-
cych. 

3) Ustalenia dotyczące ogrodzeĉ: 

- nakazuje sić lokalizowanie ogrodzeĉ dzia-
łek budowlanych w liniach rozgraniczają-
cych dróg, dopuszcza sić moďliwoċć miej-
scowego wycofania ogrodzenia w głąb te-
renu; 

- nakazuje sić wycofanie bram w ogrodze-
niach wzdłuď dróg o szerokoċci 5,0m na 
odległoċć min. 2,0m od linii rozgraniczają-
cej ulicy; 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych od strony ulic, a takďe od 
strony gruntów KPN i korytarza ekologicz-
nego (południowa granica opracowania). 
Ogrodzenia winny być aďurowe, bez pod-
murówek, z zastosowaniem fundamentów 
punktowych lub z podmurówką nie wysta-
jącą ponad powierzchnić terenu albo z 
przerwami w podmurówce szerokoċci 
min. 15,0cm w kaďdym przćċle, jako przej-
ċcia dla drobnych przedstawicieli fauny, w 

szczególnoċci płazów, gadów i drobnych 
ssaków; 

- bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać sić na zewnątrz działki, nie doty-
czy to bram i furtek cofnićtych w głąb 
działki co najmniej o długoċć najdłuďszego 
skrzydła bramy; 

- ogrodzenia frontowe działek o maksymal-
nej wysokoċci 1,80m; 

- dopuszcza sić umieszczanie w ogrodze-
niach szafek gazowych i elektrycznych z 
zapewnionym dostćpem od strony ulicy 
po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą sieci 
(odpowiednio gazowej i energetycznej); 

- nakazuje sić zachowanie pól widocznoċci 
przy naroďnikach ulic zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 9. Zasady ochrony ċrodowiska przyrodni-
czego. 

1) Zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċrodo-
wisko za wyjątkiem realizacji niezbćdnych 
urządzeĉ komunikacyjnych, infrastruktury 
technicznej oraz inwestycji celu publicznego 
– zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

2) Zakazuje sić działaĉ, które mogłyby przyczy-
nić sić do trwałego obniďenia poziomu zwier-
ciadła wód gruntowych lub naruszyć istnieją-
cy układ hydrograficzny. 

3) Nakazuje sić realizacjć zabudowy o płytkim 
posadowieniu. 

4) Zakazuje sić zmiany przebiegów rowów me-
lioracyjnych, ich przekrycia na długoċci prze-
kraczającej 6,0m lub innego ograniczenia 
przepływu wody. Minimalna odległoċć linii 
zabudowy od krawćdzi rowu nie moďe być 
mniejsza niď 3,0m. 

5) Zakazuje sić działaĉ, które mogłyby przyczy-
nić sić do zmiany ukształtowania, powierzch-
ni lub głćbokoċci istniejących naturalnych 
stawów lub oczek wodnych. 

6) Na terenie wydmowym zakazuje sić wyko-
nywania prac ziemnych powodujących zmia-
nć ukształtowania terenu. 

7) W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczaniem nakazuje sić spełnienie warun-
ków wynikających z przepisów prawa w za-
kresie emisji zanieczyszczeĉ do powietrza. 

8) W zakresie ochrony zasobów wodnych i po-
wierzchni ziemi: 

- zakazuje sić wprowadzenia nie oczyszczo-
nych ċcieków do wód powierzchniowych 
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lub do gruntów oraz tworzenia otwartych 
kanałów ċciekowych; 

- nakazuje sić zachowanie istniejących sieci 
kanałów melioracyjnych i utrzymanie ich 
otoczenia zgodnie ze szczegółowymi usta-
leniami zawartymi w § 19; 

- nakazuje sić stosowanie zasad organizacji, 
gromadzenia i usuwania odpadów komu-
nalnych zgodnie z zasadami i regulacjami 
obowiązującymi w gminie. 

9) W zakresie wartoċci krajobrazowych nakazuje 
sić ochronć lokalnych wartoċci krajobrazu 
oraz zieleni poprzez: 

- obowiązek zachowania walorów ċrodowi-
ska przyrodniczego, w tym równieď odpo-
wiedzialnoċć właċcicieli działek za spra-
wowanie opieki nad elementami przyrody 
znajdującymi sić na terenie działek, a 
przede wszystkim zachowanie istniejącej 
zieleni wysokiej: pojedynczych drzew, za-
drzewieĉ ċródpolnych i przydroďnych oraz 
zieleni niskiej; 

- nakazuje sić stosowanie nasadzeĉ kom-
pensujących gatunków rodzimych i wła-
ċciwych dla siedlisk w przypadku koniecz-
noċci usunićcia pojedynczych drzew lub 
krzewów z zadrzewieĉ ċródpolnych, przy-
droďnych i nadwodnych; 

- obowiązuje zakaz wycinki drzew w sezonie 
lćgowym ptaków; 

- zachowanie i utrzymanie naturalnego 
ukształtowania terenu. W związku z wyso-
kim poziomem wód gruntowych i zakazem 
obniďania ich poziomu, dopuszcza sić 
podniesienie poziomu terenu 50 cm me-
todą nadsypaĉ ponad rzćdne istniejące 
udokumentowane na rysunku planu wokół 
budynku, nie dalej jednak niď 5m wokół 
obrysu budynku. W pasie szerokoċci 2m 
wokół projektowanych budynków dopusz-
cza sić nadsypania do 80 cm w stosunku 
do rzćdnych jak wyďej; 

- zachowanie minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla kaďdej 
działki lub zamierzenia inwestycyjnego na 
poziomie 70% chyba, ďe ustalenia szczegó-
łowe mówią inaczej. 

§ 10. Kształtowanie przestrzeni publicznej. 

Przestrzeĉ publiczną stanowią drogi publiczne 
oznaczone w planie symbolami KDZ/w, KDL/g, 
KDD/g, KPJ/g i KPJ oraz teren usług U 1. 

1) Nakazuje sić kształtowanie przestrzeni i na-
wierzchni w sposób umoďliwiający bezkoli-

zyjne korzystanie osobom niepełnospraw-
nym, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

2) Dopuszcza sić obsadzenie dróg szpalerami 
drzew o naturalnym pokroju kulistym. 

3) Zakazuje sić lokalizowania tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych w obrćbie 
dróg. 

4) Dopuszcza sić lokalizowanie obiektów małej 
architektury słuďących komunikacji pieszej, 
rowerowej, samochodowej indywidualnej i 
zbiorowej. 

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym. 

1) Kaďda działka powinna posiadać dostćp do 
drogi publicznej, moďliwoċć przyłączenia do 
sieci infrastruktury technicznej. 

2) Ustala sić minimalną powierzchnić działki – 
1000m2 chyba, ďe ustalenia szczegółowe wy-
nikające z istniejących podziałów stanowią 
inaczej. 

3) Szerokoċć frontu działek powinna wynosić 
miĉ. 20,0m chyba ďe, ustalenia szczegółowe 
mówią inaczej. 

4) Dopuszcza sić scalenie lub połączenie i po-
nowny podział terenu w trybie art. 98b usta-
wy o gospodarce nieruchomoċciami z dnia 
21 sierpnia 1997r. 

§ 12. Kształtowanie terenów oznaczonych 
symbolem MN. 

1) Dla strefy zabudowy mieszkaniowej, ozna-
czonej w planie MN ustala sić podstawowe 
przeznaczenie pod zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną. 

2) Na terenach strefy zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej dopuszcza sić lokalizacjć: 

1) nieuciąďliwych usług i rzemiosła w zakre-
sie okreċlonym w ustawie z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo Budowlane – art. 3 pp. 2a; 

2) sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej; 

3) dróg dojazdowych, parkingów i garaďy 
niezbćdnych do obsługi obszaru; 

4) warunkiem jest nie wićkszy niď 30% udział 
inwestycji dopuszczalnych w wykorzysta-
niu terenu przeznaczonego pod zabudowć 
poszczególnych działek na cele inwesty-
cyjne, wynikające z ustaleĉ uchwały; pro-
jekt zagospodarowania działki winien 
wskazać teren w obrćbie działki rezerwo-
wany lub zagospodarowany na przezna-
czenie podstawowe. 
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3) Na terenach strefy zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wyklucza sić: 

1) lokalizacjć handlu hurtowego, usług la-
kierniczych, blacharskich, transportowych, 
drukarskich, baz, składów i magazynów, 
rzemiosła produkcyjnego, innych obiek-
tów przeznaczonych na działalnoċć go-
spodarczą uciąďliwą dla otoczenia oraz 
rozbudowć istniejących zakładów produk-
cyjnych; 

2) budownictwo mieszkaniowe wielorodzin-
ne; 

3) lokalizacje masztów elektrowni wiatro-
wych. 

§ 13. Plan ustala nastćpujące zasady zago-
spodarowania na terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usłu-
gowa moďe podlegać wymianie, rozbudo-
wie i przebudowie wyłącznie według zasad 
ustalonych w planie; 

2) ustala sić typ zabudowy jednorodzinnej w 
formie budynków wolnostojących. Dopusz-
cza sić zabudowć bličniaczą pod warunkiem 
lokalizowania na jednej działce tylko jedne-
go segmentu (tzw. połówki) budynku blič-
niaczego; 

3) powierzchnia biologicznie czynna działki nie 
moďe być mniejsza niď 70%, liczone w po-
ziomie terenu, chyba, ďe ustalenia szczegó-
łowe okreċlają inaczej; 

4) nieprzekraczalna iloċć kondygnacji: 

- do 3 kondygnacji naziemnych, w tym 
poddasze uďytkowe; 

5) nieprzekraczalna wysokoċć kalenicy dachu 
do 11,0m od poziomu gruntu rodzimego 
przy wejċciu do budynku; dopuszcza sić 
stosowanie dachów płaskich z ustaleniem 
nieprzekraczalnej wysokoċci szczytu dachu 
lub attyki 7,5m od poziomu gruntu rodzi-
mego przy wejċciu do budynku; 

6) ustala sić dachy o spadku 20° - 60°, pod-
stawowe połacie dachu symetryczne; 

7) wielkoċć nowotworzonej działki dla jednego 
budynku mieszkalnego powinna wynosić 
min. 1000m2 na kaďde istniejące lub projek-
towane mieszkanie na terenach oznaczo-
nych symbolem MN 2 oraz minimum 
3 000m2 na terenach oznaczonych symbo-
lem MN 4. Na terenach oznaczonych sym-
bolem MN 2 dopuszcza sić odstćpstwo od 
tej zasady do –10% odnoċnie maksimum  
2 działek na terenie dzielonym, a dla tere-
nów oznaczonych symbolem MN 4 dopusz-

cza sić odstćpstwo do – 5% odnoċnie mak-
simum 1 działki na terenie dzielonym. Prze-
pisów tego ustćpu nie stosuje sić, ze jeďeli 
rysunek planu ustalił inne zasady podziału 
w odniesieniu do konkretnych działek. 

8) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
5m od linii rozgraniczających ulic, chyba, ďe 
ustalenia na rysunku planu okreċlają ina-
czej; 

9) usytuowanie nastćpujących budynków lub 
ich elementów uznaje sić za wynikające z 
ustaleĉ planu: 

- nadbudowć lub przebudowć istniejące-
go budynku usytuowanego przy granicy 
działki, której celem jest wymiana da-
chów lub stropodachów na dachy o 
spadku 20° - 60°; 

- dobudowć do istniejącego na działce są-
siedniej budynku, usytuowanego w gra-
nicy działki - budynku o tej samej funkcji 
i gabarytach; 

- budowć jednego segmentu budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego bličnia-
czego, jeďeli ze wzglćdu na wymiary 
działki niemoďliwe jest zbudowanie go 
jako wolnostojącego; 

10) ustala sić kolorystykć budynków: - dla ma-
teriałów naturalnych (cegła, dachówka, 
okładzina kamienna, drewno, metal) ich 
właċciwy kolor, - dla elewacji kolory paste-
lowe, - dla dachów kolory: ceglasty, brąz, 
grafitowy, ciemnozielony – zakazuje sić sto-
sowania kolorów jaskrawych; 

11) ustalenia dotyczące ochrony stanowiska 
archeologicznego wg § 18; 

12) ustalenia dotyczące dominant jak § 8 p. 2; 

13) ustalenia dotyczące ogrodzeĉ jak § 8 p. 3. 

§ 14. Prawną ochroną na terenie wschodniej 
czćċci gminy objćte są: 

- strefa ochronna /otulina/ Kampinoskiego 
Parku Narodowego, obejmująca cały obszar 
opracowania; 

- Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
obejmujący cały obszar opracowania. 

§ 15. Na obszarze otuliny Kampinoskiego 
Parku Narodowego przyjmuje sić ustalenia ak-
tualnie obowiązującego zarządzenia Ministra 
Ċrodowiska w sprawie zadaĉ ochronnych Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. 

§ 16. Na obszarze chronionego krajobrazu 
obowiązują ustalenia rozporządzenia nr 3 Wo-
jewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. 
w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronione-
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go Krajobrazu Dz. Urz. Woj. Maz. z 14.02.2007r. 
Nr 42, poz. 870. 

§ 17. Plan okreċla strefy uciąďliwoċci sieci 
przebiegających przez teren. 

1) Zasićg uciąďliwoċci od drogi wojewódzkiej – 
20,0m od krawćdzi jezdni. 

2) Zasićg uciąďliwoċci od ropociągu naftowego 
o ċrednicy 250 mm – 12,0m od osi w obie 
strony, obowiązuje zakaz wszelkiej zabudo-
wy. 

3) Zasićg uciąďliwoċci linii elektroenergetycznej 
wysokiego napićcia 110 kV – po 19,0m od osi 
w obie strony, obowiązuje zakaz realizacji 
obiektów przeznaczonych na stały pobyt lu-
dzi. Lokalizowanie innych obiektów, sadzenie 
drzew oraz wszelka działalnoċć prowadzą ca 
do zmiany zagospodarowania terenów w tej 
strefie wymaga kaďdorazowo indywidualne-
go uzgodnienia z właċcicielem sieci. 

Rozdział 4 
Ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury 

§ 18. Ustalenia dotyczące zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultu-
ry współczesnej. 

1) Stwierdza sić, ďe na terenie nie wystćpują 
obiekty wpisane do rejestru zabytków lub 
bćdące pod ochroną konserwatorską. 

2) Na terenie wystćpuje strefa obserwacji ar-
cheologicznej. Plan ustala ochronć zabytku 
archeologicznego (stanowisko archeologicz-
ne Nr ew. AZP 56-65/12), w formie strefy 
ochrony konserwatorskiej, okreċlonej na ry-
sunku planu specjalnym symbolem i ozna-
czony numerem 56-65/12. 

Na obszarze wymienionej strefy plan ustala: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków – 
przed wydaniem pozwolenia na budowć 
lub zgłoszeniem właċciwemu organowi – 
uzgodnienia wszelkich planowanych bu-
dów obiektów budowlanych wiąďących sić 
z wykonywaniem prac ziemnych; 

b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt 
osoby fizycznej lub jednostki organizacyj-
nej zamierzającej realizować roboty bu-
dowlane) badaĉ archeologicznych oraz 
wykonania ich dokumentacji. Przed rozpo-
czćciem badaĉ archeologicznych wyma-
gane jest uzyskanie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na ich 
prowadzenie. 

 

Rozdział 5 
Ustalenia szczegółowe planu 

§ 19. Ustalenia dla terenu MN 2. 

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN 2 przeznacza sić pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną. Minimalna 
powierzchnia nowotworzonej działki budow-
lanej na tym terenie nie moďe być mniejsza 
niď 1000m2. Dopuszcza sić odstćpstwo od tej 
zasady do –10% odnoċnie maksimum 2 dzia-
łek na terenie parcelowanym. 

Przepisów tego ustćpu nie stosuje sić, jeďeli 
rysunek planu ustalił inne zasady podziału w 
odniesieniu do konkretnych działek. 

2) Na terenie obowiązuje zakaz wszelkiej zabu-
dowy w strefie oddziaływania linii energe-
tycznej WN 110 kV oraz w strefie ropociągu 
naftowego o ċrednicy 250 mm. Dopuszcza sić 
odstćpstwo od tego obowiązku po uzyskaniu 
zgody właċciciela linii energetycznej lub ro-
pociągu dla budynków, w których nie bćdą 
przebywać ludzie / wg aktualnych definicji 
okreċlonych w przepisach sanitarnych/. 

3) Utrzymuje sić przebieg istniejących kanałów 
melioracyjnych bćdących w ewidencji 
WZMiUW, a takďe istniejących i nie bćdących 
w ewidencji. Nakazuje sić zagospodarowanie 
pasów terenu szerokoċci 3,0m od korony po 
obu stronach kanału w sposób umoďliwiający 
konserwacjć i pielćgnacjć tych kanałów. 

4) Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz 
dopuszczalnych zmian zabudowy istniejącej 
zgodnie z § 13. 

5) Zasady ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z § 9. 

6) Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgod-
nie z § 8 p. 2. 

7) Ustalenia dotyczące ogrodzeĉ zgodnie z § 8 
p. 3. 

8) Nakazuje sić zachowanie minimum 70% po-
wierzchni kaďdej działki jako powierzchni bio-
logicznie czynnej. Wskačnik maksymalnej in-
tensywnoċci zabudowy 0,50. 

§ 20. Ustalenia dla terenu MN 4. 

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN 4 przeznacza sić pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną na obszarze 
zalesionej wydmy piaskowej. Minimalna 
powierzchnia nowotworzonej działki bu-
dowlanej na tym terenie nie moďe być 
mniejsza niď 3000m2. Dopuszcza sić odstćp-
stwo od tej zasady do –5% odnoċnie mak-
simum 1 działki na terenie parcelowanym. 
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Przepisów tego ustćpu nie stosuje sić, ze 
jeďeli rysunek planu ustalił inne zasady po-
działu w odniesieniu do konkretnych dzia-
łek. 

2) Fundamenty pod budynki sytuowane na 
obszarze wydmy winny być realizowane z 
zabezpieczeniami przed procesem osuwi-
skowym wydmy oraz geomechanicznym 
przekształceniem terenu. 

3) Zakazuje sić dokonywania jakichkolwiek 
zmian ukształtowania terenu wydmy, zwią-
zanych równieď z sytuowaniem nowej za-
budowy lub realizacją dróg wewnćtrznych. 

4) Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz 
dopuszczalnych zmian zabudowy istniejącej 
zgodnie z § 13. 

5) Zasady ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z § 9. 

6) Ustalenia dotyczące dominant i reklam 
zgodnie z § 8 p. 2. 

7) Ustalenia dotyczące ogrodzeĉ zgodnie z § 8 
p. 3. 

8) Na terenie połoďonym przy ulicy Prokofiewa 
adaptuje sić istniejącą zabudowć. Na nieza-
budowanej działce Nr ew. 778/2 dopuszcza 
sić zabudowć od strony ul. Lutosławskiego. 

9) Nakazuje sić obsadzenie roċlinnoċcią zapo-
biegającą erozji wydmy niezadrzewionych 
fragmentów terenu. 

10) Nakazuje sić zachowanie minimum 85% 
powierzchni kaďdej działki jako powierzchni 
biologicznie czynnej. Wskačnik maksymal-
nej intensywnoċci zabudowy 0,20, a dla 
działek o powierzchni mniejszej niď 1500m2, 
wydzielonych przed uchwaleniem planu - 
0,50. 

§ 21. Ustalenia dla terenu MN 2/Z. 

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN 2/Z przeznacza sić pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną na obszarach o 
ograniczonych moďliwoċciach wyboru miej-
sca zabudowy. 

2) Na terenie obowiązuje zakaz zabudowy w 
strefie oddziaływania linii energetycznej WN 
110 kV oraz w strefie bezpieczeĉstwa ropo-
ciągu naftowego o ċrednicy 250 mm. Do-
puszcza sić odstćpstwo od tego obowiązku 
po uzyskaniu zgody właċciciela linii energe-
tycznej lub ropociągu dla budynków, w któ-
rych nie bćdą przebywać ludzie. 

 

 

3) W przypadku dokonywania podziałów na 
nowe działki na tym terenie naleďy bez-
wzglćdnie okreċlić powierzchnić pod zabu-
dowć mieszkaniową uwzglćdniając ograni-
czenia wynikające z uciąďliwoċci linii WN 
110kV i strefy bezpieczeĉstwa ropociągu oraz 
warunki techniczne, którym powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. Minimal-
na powierzchnia nowo tworzonej działki 
1000m2. Na działkach nie spełniających tych 
warunków nie zostanie dopuszczona zabu-
dowa. 

4) Nakazuje sić sytuowanie budynków w opar-
ciu o dokumentacjć geotechniczną, która 
okreċli szczegółowo miejsce usytuowania 
budynku oraz warunki posadowienia ze 
wzglćdu na wystćpowanie na tym terenie 
gruntów słabonoċnych i nawodnionych. 

5) Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz 
dopuszczalnych zmian zabudowy istniejącej 
zgodnie z § 13. 

6) Zasady ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z § 9. 

7) Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgod-
nie z § 8 p. 2. 

8) Ustalenia dotyczące ogrodzeĉ zgodnie z § 8 
p. 3. 

9) Nakazuje sić zachowanie minimum 70% po-
wierzchni kaďdej działki jako powierzchni bio-
logicznie czynnej. Wskačnik maksymalnej in-
tensywnoċci zabudowy 0,50. 

§ 22. Ustalenia dla terenu MN 2/U. 

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN 2/U przeznacza sić pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną z dopuszcze-
niem rozszerzonego zakresu powierzchni za-
budowy przeznaczonej pod usługi i handel 
Na terenach tych dopuszcza sić realizacjć lo-
kalu usługowego lub handlowego o po-
wierzchni całkowitej nie przekraczającej 100% 
powierzchni całkowitej budynku mieszkalne-
go. Minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej na tym terenie nie moďe 
być mniejsza niď 1000m2. 

2) Wyklucza sić moďliwoċć produkcji materia-
łów budowlanych, a takďe handlu materiała-
mi kubaturowymi na tym terenie. Wyklucza 
sić równieď lokalizacjć handlu hurtowego, 
usług blacharskich, lakierniczych, transpor-
towych, baz, składów i magazynów, rzemio-
sła produkcyjnego i innych obiektów prze-
znaczonych na działalnoċć gospodarczą 
uciąďliwą dla otoczenia. 
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3) Na terenie obowiązuje zakaz wszelkiej zabu-

dowy w strefie oddziaływania linii energe-
tycznej WN 110 kV. Dopuszcza sić odstćp-
stwo od tego obowiązku po uzyskaniu zgody 
właċciciela linii energetycznej dla budynków, 
w których nie bćdzie pomieszczeĉ przezna-
czonych na stały pobyt ludzi. 

4) Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz 
dopuszczalnych zmian zabudowy istniejącej 
zgodnie z § 13. 

5) Zasady ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z § 9. 

6) Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgod-
nie z § 8 p. 2. 

7) Ustalenia dotyczące ogrodzeĉ zgodnie z § 8 
p. 3. 

8) Nakazuje sić zachowanie minimum 50% po-
wierzchni kaďdej działki jako powierzchni bio-
logicznie czynnej. Wskačnik maksymalnej in-
tensywnoċci zabudowy 0,75. 

§ 23. Ustalenia dla terenu MN 3/U. 

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN 3/U przeznacza sić pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną z dopuszcze-
niem wolnostojących budynków i obiektów 
ekspozycyjnych, w których mogą być zawarte 
powierzchnie pod działalnoċć usługową w 
zakresie propagowania nowych technologii 
budownictwa. 

2) Wyklucza sić moďliwoċć produkcji materia-
łów budowlanych, a takďe handlu materiała-
mi kubaturowymi na tym terenie. Wyklucza 
sić równieď lokalizacjć handlu hurtowego, 
usług blacharskich, lakierniczych, transpor-
towych, baz, składów i magazynów, rzemio-
sła produkcyjnego i innych obiektów prze-
znaczonych na działalnoċć gospodarczą 
uciąďliwą dla otoczenia. 

3) Zasady ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z § 9. 

4) Zasady kształtowania nowej zabudowy zgod-
nie z § 13 p. 4, 5, 6, 7 i 10. 

5) Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgod-
nie z § 8 p. 2. 

6) Ustalenia dotyczące ogrodzeĉ zgodnie z § 8 
p. 3. 

7) Nakazuje sić zachowanie minimum 50% po-
wierzchni kaďdej działki jako powierzchni bio-
logicznie czynnej. Wskačnik maksymalnej in-
tensywnoċci zabudowy 0,75. 

 

§ 24. Ustalenia dla terenu MN 2/S i szczegó-
łowe warunki scalenia i podziału nieruchomoċci. 

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem MN 2/S przeznacza sić pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną. Dopuszczenie 
nowej zabudowy mieszkaniowej na tym tere-
nie nastąpi po dokonaniu scalenia i podziału 
istniejących wąskich działek na tym obszarze 
i wydzieleniu dróg umoďliwiających dojazd 
do nowotworzonych działek. Minimalna po-
wierzchnia nowotworzonej działki budowla-
nej na tym terenie nie moďe być mniejsza niď 
1000m2. Dopuszcza sić odstćpstwo od tej za-
sady do –10% odnoċnie maksimum 2 działek 
na terenie scalanym i dzielonym, stanowią-
cym własnoċć jednego właċciciela. Odnoċnie 
tych terenów plan ustala nastćpujące szcze-
gółowe warunki scalenia i podziału nieru-
chomoċci: 

1) przyjmuje granice scalenia i podziału 
oznaczone na rysunku planu, przy czym 
dopuszcza dołączanie do nich lub wyłą-
czanie z nich działek zabudowanych, za 
zgodą ich właċcicieli lub uďytkowników 
wieczystych; 

2) dopuszcza dokonanie przekształceĉ wła-
snoċciowych tylko na fragmencie wyzna-
czonego terenu – pod warunkiem, iď prze-
kształcenie to nie doprowadzi do: niemoď-
noċci przekształcenia własnoċciowego po-
zostałego fragmentu, proporcjonalny 
udział terenów przeznaczonych na drogi 
bćdzie nie mniejszy niď na całym obszarze 
okreċlonym w pkt 1, scalany i dzielony 
fragment bćdzie miał zapewniony naleďyty 
dostćp do dróg lądowych oraz sieci uzbro-
jenia terenu; 

3) ustala sić moďliwoċć wydzielenia działek o 
powierzchni mniejszej niď okreċlona w  
ust. 1 dla dotychczasowych właċcicieli lub 
uďytkowników wieczystych posiadających 
działki gruntu o powierzchni mniejszej niď 
suma 900m2 i odpowiadającej jej propor-
cjonalnej powierzchni pod nowe drogi lub 
poszerzenie dróg istniejących; 

Ustala sić dla tak wydzielonych działek o 
powierzchni wićkszej niď 600m2 zabudowć 
w układzie wolnostojącym lub bličniaczym 
(jeden segment domu bličniaczego na 
jednej działce). Dla działek o powierzchni 
od 400m2 do 600m2 ustala sić zabudowć 
w układzie bličniaczym (jeden segment 
domu bličniaczego na jednej działce); 

 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 204 – 47231 – Poz. 6231 
 

4) dopuszcza sić wydzielenie dodatkowych 
ulic dojazdowych lub ciągów pieszo-
jezdnych oraz działek na cele infrastruktu-
ry technicznej, jeďeli bćdzie to niezbćdne 
dla prawidłowego wykorzystania terenu. 

2) Do czasu dokonania scalenia i podziału tere-
nu przez właċcicieli działek obszar ten nie 
zmieni dotychczasowego sposobu uďytkowa-
nia. 

3) Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz 
dopuszczalnych zmian zabudowy istniejącej 
zgodnie z § 13. 

4) Zasady ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z § 9. 

5) Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgod-
nie z § 8 p. 2. 

6) Ustalenia dotyczące ogrodzeĉ zgodnie z § 8 
p. 3. 

7) Nakazuje sić zachowanie minimum 70% po-
wierzchni kaďdej działki jako powierzchni bio-
logicznie czynnej. Wskačnik maksymalnej in-
tensywnoċci zabudowy 0,50. 
§ 25. Ustalenia dla terenu U 1. 

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem U 1 przeznacza sić pod gminne usługi 
publiczne (przedszkole, placówka wycho-
wawcza, dom opieki, ochrona zdrowia, urzą-
dzenia sportowe, rekreacyjne itp.) 

2) Nie przewiduje sić trwałego podziału terenu. 

3) Obiekty realizowane na tym terenie (równieď 
mała architektura) winny być sytuowane w 
sposób ograniczający ew. wycinkć drzew, a 
takďe zmianć ukształtowania terenu wydmy. 
Ewidencyjne grunty leċne na tym terenie zo-
staną całkowicie wyłączone z wszelkiej zabu-
dowy i pozostaną gruntami leċnymi w ra-
mach powierzchni biologicznie czynnej dla 
tego terenu. 

4) Istniejąca na terenie zabudowa przeznaczona 
jest do całkowitej rozbiórki. Nowe obiekty na 
tym terenie zostaną usytuowane w miejsce 
rozebranych budynków po jednostce woj-
skowej. Nowa zabudowa nie moďe powodo-
wać zmian ukształtowania terenu. 

5) Nakazuje sić obsadzenie roċlinnoċcią zapo-
biegającą erozji wydmy niezadrzewionych 
fragmentów terenu. 

6) Nieprzekraczalna wysokoċć zabudowy –  
3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
uďytkowe. 

7) Ustala sić dachy o spadku 20° - 60°, maksy-
malna wysokoċć kalenicy dachu do 12,5m od 
poziomu gruntu rodzimego przy wejċciu do 
budynku. Dopuszcza sić stosowanie dachów 
płaskich z ustaleniem nieprzekraczalnej wy-
sokoċci szczytu dachu lub attyki 9,5m od po-

ziomu gruntu rodzimego przy wejċciu do bu-
dynku. 

8) Ustalenie kolorystyki budynków: - dla mate-
riałów naturalnych (cegła, dachówka, okła-
dzina kamienna, drewno, metal) ich właċciwy 
kolor, - dla elewacji kolory pastelowe, - dla 
dachów kolory: ceglasty, brąz, grafitowy, 
ciemnozielony – zakazuje sić stosowania ko-
lorów jaskrawych. 

9) Nakazuje sić zachowanie minimum 70% po-
wierzchni działki jako powierzchni biologicz-
nie czynnej. Wskačnik maksymalnej inten-
sywnoċci zabudowy 0,25. 

§ 26. Ustalenia dla terenu U 2. 

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem U 2 przeznacza sić pod usługi i rzemio-
sło. 

2) Wyklucza sić moďliwoċć sytuowania na tym 
terenie obiektów przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi według ustaleĉ okreċlonych w 
przepisach. Teren w całoċci połoďony w 
strefie oddziaływania linii WN 110 kV. 

3) Wyklucza sić moďliwoċć produkcji materia-
łów budowlanych, a takďe handlu materia-
łami kubaturowymi na tym terenie. Wyklu-
cza sić równieď lokalizacjć handlu hurtowe-
go, usług blacharskich, lakierniczych, trans-
portowych, baz, składów i magazynów, 
rzemiosła produkcyjnego i innych obiektów 
przeznaczonych na działalnoċć gospodarczą 
uciąďliwą dla otoczenia. 

4) Nakazuje sić uzgadnianie projektów reali-
zowanych na tym terenie obiektów z in-
spekcją sanitarną i z inspekcją pracy, a takďe 
z właċcicielem linii energetycznej. 

5) Dopuszcza sić zabudowć w formie budyn-
ków wolnostojących lub bličniaczych. 

6) Nieprzekraczalna wysokoċć zabudowy –  
2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
uďytkowe. 

7) Ustala sić dachy symetryczne o spadku 20° 
- 30°, maksymalna wysokoċć kalenicy da-
chu do 8,0m od poziomu gruntu rodzimego 
przy wejċciu do budynku. Dopuszcza sić 
stosowanie dachów płaskich z ustaleniem 
nieprzekraczalnej wysokoċci szczytu dachu 
lub attyki 7,5m od poziomu gruntu rodzi-
mego przy wejċciu do budynku. 

8) Wielkoċć nowotworzonej działki winna wy-
nosić minimum 1000m2. 

9) Ustalenie kolorystyki budynków: - dla mate-
riałów naturalnych (cegła, dachówka, okła-
dzina kamienna, drewno, metal) ich wła-
ċciwy kolor, - dla elewacji kolory pastelowe, 
- dla dachów kolory: ceglasty, brąz, grafito-
wy, ciemnozielony – zakazuje sić stosowa-
nia kolorów jaskrawych. 
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10) Zasady ochrony ċrodowiska przyrodniczego 

zgodnie z § 9. 

11) Ustalenia dotyczące dominant i reklam 
zgodnie z § 8 p. 2. 

12) Ustalenia dotyczące ogrodzeĉ zgodnie z § 8 
p. 3. 

13) Nakazuje sić zachowanie minimum 50% 
powierzchni kaďdej działki jako powierzchni 
biologicznie czynnej w jej poziomie. Wskač-
nik maksymalnej intensywnoċci zabudowy 
0,50. 

§ 27. Ustalenia dla terenu U 3. 

1) Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem U 3 przeznacza sić pod usługi z zakresu 
ochrony zdrowia. 

2) Nieprzekraczalna wysokoċć zabudowy –  
3 kondygnacje nadziemne. 

3) Ustala sić maksymalną wysokoċć budynku 
do 13,0m od poziomu gruntu rodzimego przy 
wejċciu do budynku. 

4) Działka o powierzchni normatywnej, bez 
prawa dalszego podziału pod rygorem utraty 
statusu działki budowlanej. 

5) Zasady ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z § 9. 

6) Ustalenia dotyczące dominant i reklam zgod-
nie z § 8 p. 2. 

7) Ustalenia dotyczące ogrodzeĉ zgodnie z § 8 
p. 3. 

8) Ustalenie kolorystyki budynków: - dla mate-
riałów naturalnych (cegła, dachówka, okła-
dzina kamienna, drewno, metal) ich właċciwy 
kolor, - dla elewacji kolory pastelowe, - dla 
dachów kolory: ceglasty, brąz, grafitowy, 
ciemnozielony – zakazuje sić stosowania ko-
lorów jaskrawych. 

9) Nakazuje sić zachowanie minimum 40% po-
wierzchni działki jako powierzchni biologicz-
nie czynnej w jej poziomie. Wskačnik mak-
symalnej intensywnoċci zabudowy 1,5. 

§ 28. Ustalenia dla terenu ZL. 

1) Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZL przeznacza sić pod zieleĉ leċną bez 
prawa zabudowy i zmiany sposobu uďytko-
wania terenu. 

2) Tereny te podlegają ochronie prawnej jako 
ewidencyjne grunty leċne bćdące waďnym 
elementem struktury przyrodniczej gminy. 

§ 29. Ustalenia dla terenów R. 

1) Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lem R przeznacza sić pod uprawy rolne. 

2) Na terenach obowiązuje zakaz zmiany spo-
sobu dotychczasowego uďytkowania. 

 

Rozdział 6 
Zasady uzbrojenia inżynieryjnego terenu 

§ 30. Ustalenia w zakresie kanalizacji sanitar-
nej i wód opadowych. 
1) W zakresie kanalizacji sanitarnej plan ustala 

odprowadzenie ċcieków do oczyszczalni ċcie-
ków w Starych Babicach po jej sukcesywnej 
rozbudowie poprzez realizowaną sieć kanali-
zacyjną w systemie grawitacyjnym z pom-
powniami sieciowymi na trasie. Zakazuje sić 
budowy przydomowych oczyszczalni ċcieków 
i szamb, jeďeli istnieje moďliwoċć przyłącze-
nia sić do sieci kanalizacyjnej ulicznej. 

2) Plan ustala odprowadzenie wód opadowych 
powierzchniowo na własny teren. Odbiorni-
kami wód opadowych i roztopowych z tere-
nów publicznych oraz ċcieków opadowych i 
roztopowych po spełnieniu przepisów wyni-
kających z Prawa ochrony ċrodowiska są ro-
wy melioracyjne i przydroďne. Obowiązuje 
zakaz odprowadzania wód deszczowych oraz 
z drenaďy do kanalizacji sanitarnej. 

§ 31. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w 
wodć. 
Plan ustala zaopatrzenie z wodociągu Stare Ba-
bice poprzez realizowaną sieć wodociągową w 
układzie pierċcieniowo - rozgałćzieniowym. 

§ 32. Ustalenia w zakresie czynników grzew-
czych. 

Ustala sić, ďe czynnikiem grzewczym na tym 
terenie bćdzie gaz, olej opałowy niskosiarkowy, 
energia elektryczna lub odnawialne čródła ener-
gii. 

§ 33. Ustalenia w zakresie doprowadzenia 
energii elektrycznej 

1) zasilanie w energić elektryczną ze stacji elek-
troenergetycznej 110/15 kV „Babice” i rezer-
wowo ze stacji „Oďarów” za pomocą sieci 
ċredniego napićcia 15 kV; 

2) adaptacjć i realizacjć stacji elektroenerge-
tycznych 15/0,4 kV oraz linii kablowych i na-
powietrznych 15 kV zgodnie z opracowanym 
„Programem zaopatrzenia w energić elek-
tryczną gminy Stare Babice”; 

3) doprowadzenie energii elektrycznej do 
wszystkich istniejących i projektowanych 
działek budowlanych na obszarze objćtym 
planem; 

4) w linii ogrodzeĉ naleďy usytuować szafkć 
elektryczną z licznikiem otwieraną na ze-
wnątrz od strony ulicy; 

5) dopuszcza sić realizacjć stacji transformato-
rowych słupowych w granicach dróg o sze-
rokoċci 12,0 i wićcej metrów bez zmiany pla-
nu. 
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§ 34. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz 

1) zasilanie w gaz gazociągiem wysokiego ci-
ċnienia Dn 500 relacji Rembelszczyzna -
Wólczyĉska-Mory poprzez stacje redukcyjno-
pomiarowe I „Mory” i „Arkuszowa”; 

2) zaopatrzenie w gaz z gazociągów bazowych 
ċredniego ciċnienia Dn 350 Mory-Arkuszowa 
oraz z istniejącej sieci gazowej z moďliwoċcią 
jej przebudowy i rozbudowy z doprowadze-
niem sieci do wszystkich działek budowla-
nych na obszarze planu; 

3) zabezpieczenie tras rurowych pod nową ga-
zyfikacjć w liniach rozgraniczających dróg 
publicznych i niepublicznych; 

4) podział terenu na działki powinien gwaran-
tować wykonanie indywidualnego przyłącza 
gazowego do budynku; 

5) linia ogrodzeĉ powinna przebiegać min.0,5m 
od gazociągu; 

6) w linii ogrodzeĉ naleďy umiejscowić szafkć 
gazową otwieraną na zewnątrz od strony uli-
cy; 

7) warunki techniczne, jakim powinna odpo-
wiadać sieć gazowa okreċla rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. 
opublikowane w Dz.U. z 2001r. Nr 97 - dla ga-
zociągów wybudowanych po 12 grudnia 
2001r. oraz rozporządzenie Ministra Przemy-
słu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. opu-
blikowane w Dz.U. Nr 139 z 1995r. – dla ga-
zociągów wybudowanych przed 12 grudnia 
2001r.; 

8) gazyfikacja terenu i dostawy gazu dla no-
wych odbiorców uwarunkowane są spełnie-
niem kryteriów ekonomicznych i zawarciem 
odpowiednich porozumieĉ z odbiorcami; 

9) gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic 
znalazłyby sić pod jezdnią, naleďy przenieċć 
w pas drogowy poza jezdnić. Podczas pro-
wadzenia prac modernizacyjnych dróg naleďy 
zabezpieczyć istniejące gazociągi przed 
uszkodzeniem przez cićďki sprzćt budowlany i 
samochody. 

§ 35. Ustalenia w zakresie odbioru odpadów 

Ustala sić zorganizowany system selektywnej 
zbiórki odpadów do dalszej ekspedycji. Plan 
ustala postćpowanie z odpadami powstającymi 
na terenie posesji w sposób okreċlony, w obo-
wiązującym „regulaminie utrzymania czystoċci i 
porządku na terenie gminy Stare Babice”. 

§ 36. Ustalenia szczególne dotyczące prowa-
dzenia sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic 

W przypadkach uzasadnionych wymogami 
technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej poza liniami rozgrani-
czającymi ulic, na działkach stanowiących wła-
snoċć osób prywatnych. Dla urządzeĉ liniowych 

uzbrojenia przebiegającego przez tereny działek, 
ustala sić koniecznoċć zapewnienia dostćpu, w 
celu wykonania bieďących konserwacji i napraw. 

Rozdział 7 
Układ drogowo-uliczny 

§ 37. Ustalenia szczegółowe dotyczące dróg. 

Dla realizacji wyznaczonego planem układu ko-
munikacyjnego rezerwuje sić pasy terenu wy-
znaczone na rysunku planu w skali 1:1000 linia-
mi rozgraniczającymi dla poszczególnych funkcji 
dróg /ulic/: 

1) droga zbiorcza wojewódzka KDZ/w – istnie-
jąca ulica Władysława Sikorskiego – szero-
koċć w liniach rozgraniczających 22,0m; 

a) parametry techniczne – 

- szerokoċć pasów ulicznych w liniach 
rozgraniczających – wg stanu istnie-
jącego; 

- jezdnia jednoprzestrzenna; 

- szerokoċć jezdni – nie mniej niď 7,0m 
o dwóch pasach ruchu, po jednym w 
kaďdym kierunku; 

b) warunki zagospodarowania – 

- dopuszczalne sytuowanie chodników 
bezpoċrednio przy jezdniach; 

- minimalna szerokoċć chodnika 2,0m; 

- lokalizacja ciągów infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym; 

- realizacja oċwietlenia ulicznego; 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyle-
głych: 

- bezpoċrednia w zakresie wskazanej 
na rysunku planu drogi klasy lokalnej, 
kategorii gminnej (ulica Lutosław-
skiego) oznaczonej na planie symbo-
lem KDL/g 1; 

- bezpoċrednia dla wszystkich działek i 
terenów w oparciu o istniejące wjaz-
dy i zjazdy; 

- bezpoċrednia dla wszystkich działek i 
terenów w oparciu o nowe wjazdy i 
zjazdy w uzgodnieniu i na warunkach 
okreċlonych przez zarządcć drogi; 

d) ochrona wartoċci przyrodniczych – 
szczegółowe projektowanie winno 
uwzglćdniać istniejące zadrzewienia z ich 
maksymalną ochroną; 

2) teren dróg publicznych, klasy lokalnej, ka-
tegorii gminnej stanowiącej lokalny cel pu-
bliczny, oznaczony symbolem KDL/g; 

a) parametry techniczne – ul. KDL/g 1 – ist-
niejąca ulica Lutosławskiego 

- łączna szerokoċć pasa ulicznego w li-
niach rozgraniczających - 20,0m; 
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- jezdnia jednoprzestrzenna; 

- szerokoċć jezdni – 6,0m o dwóch pa-
sach ruchu, po jednym w kaďdym kie-
runku; 

b) parametry techniczne – ul. KDL/g 2 – ist-
niejąca ulica Prokofiewa 

- łączna szerokoċć pasa ulicznego w li-
niach rozgraniczających - 10,0m; 

- jezdnia jednoprzestrzenna; 

- szerokoċć jezdni – 5,0m o dwóch pa-
sach ruchu, po jednym w kaďdym kie-
runku; 

c) parametry techniczne – ul. KDL/g 3 – 
droga projektowana 

- łączna szerokoċć pasa ulicznego w li-
niach rozgraniczających - 12,0m 
(fragmentarycznie 10,0m); 

- jezdnia jednoprzestrzenna; 

- szerokoċć jezdni – nie mniej niď 5,5m 
o dwóch pasach ruchu, po jednym w 
kaďdym kierunku; 

d) warunki zagospodarowania – 

- dopuszczalne sytuowanie chodników 
bezpoċrednio przy jezdniach; 

- minimalna szerokoċć chodnika 1,5m; 

- lokalizacja ciągów infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym; 

- realizacja oċwietlenia ulicznego; 

e) obsługa komunikacyjna terenów przyle-
głych - bezpoċrednia, dla wszystkich 
działek i terenów; 

f) ochrona wartoċci przyrodniczych – 
szczegółowe projektowanie winno 
uwzglćdniać istniejące zadrzewienia z ich 
maksymalną ochroną; 

3) teren dróg publicznych, klasy dojazdowej, 
kategorii gminnej stanowiącej cel publicz-
ny, oznaczony symbolem KDD/g; 

a) parametry techniczne – ul. KDD/g 1 – ist-
niejąca ulica Rodzinna; 

- łączna szerokoċć pasa ulicznego w li-
niach rozgraniczających - 9,0m; 

- jezdnia jednoprzestrzenna; 

- szerokoċć jezdni – 6,0m o dwóch pa-
sach ruchu, po jednym w kaďdym kie-
runku; 

b) parametry techniczne – ul. KDD/g 2 – 
projektowana droga dojazdowa; 

- łączna szerokoċć pasa ulicznego w li-
niach rozgraniczających - 12,0m; 

- jezdnia jednoprzestrzenna; 

- szerokoċć jezdni – nie mniej niď 6,0m 
o dwóch pasach ruchu, po jednym w 
kaďdym kierunku; 

c) warunki zagospodarowania – 

- dopuszczalne sytuowanie chodników 
bezpoċrednio przy jezdniach; 

- minimalna szerokoċć chodnika 1,5m; 

- lokalizacja ciągów infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym; 

- realizacja oċwietlenia ulicznego; 

d) obsługa komunikacyjna terenów przyle-
głych - bezpoċrednia, dla wszystkich 
działek i terenów; 

e) ochrona wartoċci przyrodniczych – 
szczegółowe projektowanie winno 
uwzglćdniać istniejące zadrzewienia z ich 
maksymalną ochroną; 

4) tereny ciągów pieszo - jezdnych, oznaczo-
nych symbolami KPJ/g i KPJ: 

a) parametry techniczne – 

- łączna szerokoċć pasa ciągu pieszo - 
jezdnego – zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

- nie przewiduje sić krawćďników wy-
dzielających jezdnić; 

b) warunki zagospodarowania – 

- lokalizowanie ciągów infrastruktury 
technicznej w pasie ciągu pieszo-
jezdnego; 

- realizacja nawierzchni jednoprze-
strzennej, w tym takďe z nawierzchni 
rozbieralnej; 

- obowiązek zachowania naroďnych 
ċcićć w celu lepszej widocznoċci; 

- ogólnodostćpnoċć ciągów; 

c) obsługa komunikacyjna terenów przyle-
głych - bezpoċrednia, dla wszystkich 
działek i terenów; 

d) ciąg pieszo-jezdny oznaczony symbolem 
KPJ 4 przebiegający przez teren wydmy 
zostanie zrealizowany z zachowaniem 
istniejących rzćdnych terenu bez naru-
szania jego naturalnego ukształtowania. 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy od cią-
gu KPJ na działce Nr ew. 781/3 wynosi 
od 3,0 do 5,0m. 

5) tereny komunikacji wewnćtrznej, w formie 
ciągów pieszo – jezdnych oraz dojazdów 
prywatnych (istniejących), oznaczonych 
symbolami KDW: 

a) parametry techniczne – 

- łączna szerokoċć pasa komunikacji 
wewnćtrznej – zgodnie z rysunkiem 
planu; 

- droga jednoprzestrzenna bez wydzie-
lania jezdni krawćďnikami; 
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b) warunki zagospodarowania – 

- lokalizowanie ciągów infrastruktury 
technicznej w pasie komunikacji we-
wnćtrznej; 

- realizacja nawierzchni jednoprze-
strzennej, w tym takďe z naw. rozbie-
ralnej; 

- obowiązek zachowania naroďnych 
ċcićć w celu lepszej widocznoċci; 

6) W celu zapewnienia oraz poprawienia ob-
sługi komunikacyjnej terenów przeznaczo-
nych pod zabudowć dopuszcza sić lokaliza-
cjć ciągów pieszo - jezdnych lub innych do-
jazdów prywatnych, oznaczonych na planie 
literami KW lub nie okreċlonych na rysunku 
planu, pod warunkiem, iď ich minimalna 
szerokoċć nie moďe być mniejsza niď 5,0m. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 
takich dojazdów prywatnych oraz ustano-
wionych słuďebnoċci wynosi 3 metry. Bra-
my i furtki naleďy lokalizować w odległoċci 
minimum 2,5m od tych ciągów i dojazdów, 
jako cofnićte w głąb działki. 

7) W obrćbie linii rozgraniczających ciągów 
komunikacyjnych, ustala sić: 

- obowiązek zabezpieczenia pasów terenu 
dla urządzeĉ i przewodów podziemnych 
infrastruktury technicznej; 

- dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ dro-
gowych i urządzeĉ związanych z utrzy-
maniem i obsługą ruchu, a takďe urzą-
dzeĉ energetycznych i telekomunikacyj-
nych; 

- zakazuje sić realizacji jakichkolwiek 
obiektów budowlanych; 

- ustala sić, ďe chodniki oraz miejsca 
przejċć przez jezdnie dla pieszych muszą 
być przystosowane do poruszania sić 
osób niepełnosprawnych. 

8) Na terenach układu komunikacyjnego wy-
znaczonego na rysunku planu, do czasu je-
go realizacji dopuszcza sić dotychczasowy 
sposób uďytkowania. 

9) Plan nie dopuszcza na terenach układu ko-
munikacyjnego lokalizacji zabudowy tym-
czasowej. 

10) Nakazuje sić realizacjć miejsc parkingo-
wych w obr. własnych działek wg nastćpu-
jących ustaleĉ: 

- dla handlu, gastronomii i usług 20-25 
stanowisk na 1000m2 powierzchni han-
dlowej, gastronomicznej lub usługowej, 

ale minimum 2 stanowiska na kaďde roz-
poczćte 100m2 powierzchni. W bilansie 
nie wlicza sić powierzchni komunikacji 
wewnćtrznej, sanitariatów, pomieszczeĉ 
socjalnych; 

- dla terenów zabudowy jednorodzinnej – 
dwa stanowiska na kaďdej działce (w tym 
garaďe); 

Rozdział 8 
Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

§ 38. Ustalenie dotyczące naliczania opłat z 
tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci. 
Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póčniejszymi zmianami), dla terenów objćtych 
planem ustala sić dla naliczenia jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci 
stawkć w wysokoċci: 

- 10% - dla terenów oznaczonych symbolami 
planistycznymi MN 2, MN 4, MN 2/Z, MN 2/U 
i MN 2/S; 

- 0% - dla terenów oznaczonych symbolami 
planistycznymi: U 1, KDZ/w, KDL/g 1, KDL/g 
2, KDL/g 3, KDD/g 1, KDD/g 2, KPJ/g, KPJ i 
KDW; 

- 0% - dla innych terenów przeznaczanych na 
cel publiczny. 

Rozdział 9 
Przepisy końcowe 

§ 39. Ustalenia dotyczące dotychczas obo-
wiązujących planów zagospodarowania. 

Na obszarze objćtym planem tracą moc ustale-
nia: miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wschodniej czćċci Gminy Stare 
Babice w zakresie wsi Klaudyn, zatwierdzonego 
uchwałą nr XI/65/03 Rady Gminy Stare Babice z 
dnia 30 pačdziernika 2003r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 305 z dnia 9 grudnia 2003r. poz. 8139). 

§ 40. Ustalenia prawne dotyczące wprowa-
dzenia uchwały. 

1) Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Stare Babice. 

2) Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego, 
wywieszenia na tablicy ogłoszeĉ w Urzćdzie 
Gminy oraz ogłoszenia w lokalnej prasie o jej 
podjćciu. 

3) Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Henryk Kuncewicz 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLIV/415/10 
Rady Gminy Stare Babice 

z dnia 4 listopada 2010r. 
 

WYKAZ UWAG NIEUWZGLĆDNIONYCH LUB CZĆĊCIOWO NIEUWZGLĆDNIONYCH 
WNIESIONYCH DO WYŁOĎONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego wschodniej czćċci gminy Stare Babice 
w zakresie czćċci wsi Klaudyn 

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 nieruchomoċci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnićcie wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi Uwagi 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 04.12.2009 Zofia i Czesław 
Iwaniccy ul. 
Wrocławska 16/58 
Warszawa 

Przesunićcie projekto-
wanej linii zabudowy 
bliďej linii rozgraniczają-
cej ul. Sikorskiego 

834/10 834/11 Linić zabudowy usytuowa-
no 20m od krawćdzi jezdni 
ul. Władysława Sikorskie-
go. W pasie mićdzy linią 
rozgraniczającą ulicy a linią 
zabudowy znajdują sić 
istniejące sieci uzbrojenia 
podziemnego: wodociągo-
wa Ø110, dwie sieci 
telekomunikacyjne oraz na 
czćċci terenu sieć gazowa. 

 Linia zabudowy podyktowana 
została w trakcie uzgodnieĉ z 
Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich pismem z dnia 
1 kwietnia 2009r. l.d. 
MZDW.P.P.7323-100/09. Wymóg ten 
zgodny jest z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

 

2. 04.12.2009 Stefan Siemiątkowski 
Klaudyn Nr 1 
Stare Babice 

Przesunićcie projekto-
wanej linii zabudowy 
bliďej linii rozgraniczają-
cej ul. Sikorskiego 

834/9 Linić zabudowy usytuowa-
no 20m od krawćdzi jezdni 
ul. Władysława Sikorskie-
go. W pasie mićdzy linią 
rozgraniczającą ulicy a linią 
zabudowy znajdują sić 
istniejące sieci uzbrojenia 
podziemnego: wodociągo-
wa Ø110, dwie sieci 
telekomunikacyjne oraz na 
czćċci terenu sieć gazowa. 

 Linia zabudowy podyktowana 
została w trakcie uzgodnieĉ z 
Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich pismem z dnia 
1 kwietnia 2009r. l.d. 
MZDW.P.P.7323-100/09. Wymóg ten 
zgodny jest z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

 

3. 04.12.2009 Ewa Zawadka ul. 
Wrocławska 16/58 
Warszawa 

Przesunićcie projekto-
wanej linii zabudowy 
bliďej linii rozgraniczają-
cej ul. Sikorskiego 

834/7 
834/8 

Linić zabudowy usytuowa-
no 20m od krawćdzi jezdni 
ul. Władysława Sikorskie-
go. W pasie mićdzy linią 
rozgraniczającą ulicy a linią 
zabudowy znajdują sić 
istniejące sieci uzbrojenia 
podziemnego: wodociągo-
wa Ø110, dwie sieci 
telekomunikacyjne oraz na 
czćċci terenu sieć gazowa. 

 Linia zabudowy podyktowana 
została w trakcie uzgodnieĉ z 
Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich pismem z dnia 
1 kwietnia 2009r. l.d. 
MZDW.P.P.7323-100/09. Wymóg ten 
zgodny jest z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

 

4. 29.12.2009 Małgorzata Gałecka 
ul. Lutosławskiego 84 
Klaudyn 

Kwestionuje przyjćte 
rozwiązanie dotyczące 
przeznaczenia terenów 
leċnych 

1101 Czćċć działki stanowi 
ewidencyjny grunt leċny 
nie wyłączony z gospodarki 
leċnej. Pozostałą czćċć 
działki stanowi fragment 
zabudowany oraz fragment 
pod nową zabudowć. 

 Decyzją Marszałka Województwa 
Mazowieckiego czćċć działki, bćdąca 
ewidencyjnym gruntem leċnym nie 
została wyłączona z gruntów 
leċnych. W tej sytuacji leċna czćċć 
działki nie moďe być przeznaczona 
pod zabudowć. 

 

5. 28.01.2010 Ewa i Leszek 
Ďukowscy 
ul. Lutosławskiego 35 
Klaudyn 

Wnioskuje pozostawie-
nie istniejącej drogi 
dojazdowej KPJ/g 10 
w istniejącej, nie 
zmienionej szerokoċci. 

803/1 Ulica KPJ/g 10 stanowi 
drogć dojazdową łączącą 
drogi KDL/g 1 i KDL/g 3. 
Droga projektowana 
szerokoċci 8,0 m. 

 Projektowana droga KPJ/g 10 
obsługiwać bćdzie ca 40 działek. Jej 
szerokoċć musi uwzglćdnić potrzeby 
komunikacji całego przyległego 
terenu. Poszerzenie tej ulicy nie 
przeszkadza w zagospodarowaniu 
działki, co uwzglćdniono wyraďając 
zgodć na podział tej działki. 

 

6. 02.02.2010 Teresa i Sławomir 
Sochoccy 
Lutosławskiego 39 
Izabelin 

Nie wyraďają zgody na 
realizacjć drogi KPJ/g 
10. 

802/5 Droga KPJ/g 10 poprowa-
dzona została czćċciowo po 
ċladzie ul. istniejącej w 
granicach działki 802/5, 
czćċciowo jako projekto-
wana po dokonaniu 
komasacji przyległych 
terenów. 

 Projektowana droga umoďliwia 
czćċciową zabudowć działki 
wnioskodawcy, a takďe wielu działek 
sąsiednich. Droga prowadzona po 
ċladzie drogi istniejącej. 

 

7. 11.02.2010 Irena Rawa 
Lutosławskiego 66 
Klaudyn 

Przesunićcie drogi 
KDL/g 3 w stronć 
południowo-zachodnią 
ze wzglćdu na istniejące 
drzewo 

791 Droga wyznaczona została 
pomićdzy istniejącym 
dćbem i istniejącym 
budynkiem mieszkalnym w 
odległoċci ca 3,0m od okien 
tego budynku. Przesunićcie 
ulicy zaprojektowano w 
odległoċci ca 30m od dćbu. 

 Sprawa była szczegółowo badana 
po zgłoszeniu uwag do planu w 
trakcie jego opracowywania. 
Stwierdzono, ďe istniejący na działce 
dąb jest niemal w całoċci zniszczony. 
Wadliwa pielćgnacja tego drzewa 
doprowadziła do niemal całkowitego 
zasychania konarów. Brak wićc 
przesłanek, by wprowadzać 
projektowaną drogć bezpoċrednio 
pod okna istniejącego budynku 
mieszkalnego na działce Nr 790/5. W 
przypadku, gdyby jednak drzewo 
przetrwało, usytuowane jest ono w 
granicy pomićdzy linią regulacyjną 
projektowanej drogi i działką i nie 
ma koniecznoċci usuwania go. 
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8. 12.02.2010 Krystyna i Łukasz 
Szczepaĉscy 
Elbląska 67/71 
Warszawa 

1. Likwidacja drogi 
KPJ 4 

2. Zlikwidować linie 
zabudowy 

3. Zezwolić na budynek 
wolnostojący 

4. Przesunićcie drogi w 
stosunku do dćbu 

790/11 Działka 790/11 została 
podzielona na 2 czćċci 
drogą KPJ 4. Po stronie 
północnej wyznaczono 
działkć o normatywnej 
powierzchni ca 3000m2 pod 
zabudowć jednorodzinną 
wolnostojącą z prawem 
zabudowy budynkiem 
mieszkalnym jednorodzin-
nym. Fragment działki po 
południowej stronie ulicy 
KPJ 4 stanowi czćċć drugiej 
nieruchomoċci przeznaczo-
nej pod zabudowć 
mieszkaniową jednoro-
dzinną wolnostojącą. 

2. Wniosek uwzglćdniono 
w zakresie linii zabudowy 
ze wzglćdu na istniejące 
zadrzewienie północnej 
czćċci działki. Linia 
zabudowy została 
oznaczona na całej działce. 

3. Wniosek uwzglćdniono 
w zakresie ustalenia 
zabudowy w formie 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnosto-
jącego ze wzglćdu na 
istniejący podział 
ewidencyjny i niemoďli-
woċć właċciwego 
zagospodarowania tak 
duďej działki po jej 
podzieleniu przez 
projektowaną drogć KPJ 4. 

1. Droga KPJ 4 przebiega przez 
tereny przeznaczone pod zabudowć i 
niezbćdna jest w celu zapewnienia 
dojazdu do działek Nr 796/1, 787, 
788. Droga nie przebiega przez 
tereny łąk i nie graniczy z systemem 
Obszarów i obiektów chronionych. 

4. Wniosek w zakresie odsunićcia 
drogi od istniejącego szpaleru 
dćbów na wschód nie jest uwzglćd-
niony z nastćpujących powodów: 

1) dćby zostaną zachowane jako 
szpaler drzew zieleni drogowej, 

2) w rejonie dćbów projektowana 
droga składa sić z pasa szer. 3m z 
działki nr 790/11, pasa szer. 4m z 
działki nr 790/7 (istniejąca droga 
prywatna) oraz z pasa szer. 3m z dz. 
nr 791. Na działkach 790/7 i 791 w 
tym rejonie nie ma ďadnych drzew i 
zmieċci sić w tym miejscu jezdnia 
szer. 5m i chodnik szer. 2m, 

3) jeďeli na etapie projektu 
budowlanego drogi okaďe sić 
zasadnym przesunićcie jezdni, 
chodnika czy trasy infrastruktury 
podziemnej to Gmina podejmie 
negocjacje i dokupi niezbćdny 
dodatkowy pas terenu na ten cel od 
właċcicieli działki nr ew. 791 

 

9. 12.02.2010 Teresa, Andrzej, 
Marta i Agnieszka 
Łapiĉscy 
Lutosławskiego 43 
Izabelin 

Sprawa scalenia i 
odszkodowania za sad. 

Sprawa przedłuďenia 
drogi KDL/g 3 w stronć 
ul. Sikorskiego. 

800 Działka została przeznaczo-
na do komasacji z 
sąsiednimi, bardzo wąskimi 
działkami w celu umoďli-
wienia ich zabudowy. 

Ul. KDL/g 3przebiega w 
sposób płynny do ul. 
Lutosławskiego. 

Z istoty procesu scalenio-
wego wynika, ďe iloċć, 
powierzchnia i wartoċć 
nowopowstałych działek 
musi być adekwatna do 
wniesionego areału. Jeċli 
właċciciele nie wyraďą 
zgody na scalenie, tereny te 
nie bćdą stanowić działek 
budowlanych. Zgodnie z 
art. 106 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomoċci w 
ramach procedury scalenia 
Gmina wypłaca właċcicie-
lowi odszkodowanie za 
działki gruntu wydzielone 
pod nowe drogi... oraz za 
drzewa i krzewy. 

Działka Nr 800 posiada szerokoċć ca 
12m i jako taka nie spełnia 
parametrów działki budowlanej, 
podobnie jak sąsiednie działki Nr 
794, 796, 797, 798, 799 oraz 801 i 
802. Nadanie tym działkom statusu 
działek budowlanych wymaga wićc 
ich scalenia i ponownego podziału. 

Droga KDL/g 3 jest drogą lokalną, 
obsługującą teren osiedla, 
niecelowe jest wićc wprowadzenie 
na tą ulicć czćċci ruchu komunika-
cyjnego z ul. Sikorskiego. Ul. 
Sikorskiego jest drogą wojewódzką 
klasy Z. W ċwietle przepisów 
niedopuszczalne jest wprowadzanie 
nowych wlotów na tć ulicć. 

 

10. 15.02.2010 Agnieszka i Bogusław 
Bujak 
Chłopickiego 6 
Izabelin 

Przesunićcie południo-
wej granicy opracowa-
nia planu 

792/20 Plan wyznaczył granicć 
zgodnie ze Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Stare Babice. 

 Wniosek dotyczący przesunićcia 
południowej granicy planu wykracza 
poza tematykć tego planu. 
Uwzglćdnienie go w planie 
stanowiłoby naruszenie przepisów 
prawnych. Granice planu ustalono 
na podstawie Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Babice, 
które wyznaczyło dokładnie granice 
obszarów i obiektów chronionych. 

 

11. 15.02.2010 Stanisław Kominiak 
i Iwona Strzałkowska-
Kominiak 
Pileckiego 110 m. 80 
Warszawa 

Nie zgadza sić na 
scalenie 

793/22 Działka znajduje sić 
wewnątrz obszaru 
przewidzianego do 
scalenia. 

Decyzja w sprawie 
koniecznoċci scalania moďe 
zapaċć w trakcie opraco-
wania geodezyjnego planu 
scalenia i ponownego 
podziału tego terenu. 

Działka połoďona jest na obszarze, 
gdzie wystćpują wąskie działki, które 
samoistnie nie stanowią działki 
budowlanej. Działka Nr 793/22 jako 
taka posiada szerokoċć wystarczają-
cą pod zabudowć, jednakďe decyzja, 
czy musi być ona skomasowana z 
działką sąsiednią wyniknie w trakcie 
opracowania geodezyjnego planu 
scalenia i ponownego podziału tego 
terenu. 

 

12. 15.02.2010 Agnieszka Jóčwiak i 
Krzysztof Politowicz 
ul. Słoneczna 27 
Czeczotki 

Przesunićcie południo-
wej granicy opracowa-
nia planu 

792/18 792/19 Plan wyznaczył granicć 
zgodnie ze Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Stare Babice. 

 Wniosek dotyczący przesunićcia 
południowej granicy planu wykracza 
poza tematykć tego planu. 
Uwzglćdnienie go w planie 
stanowiłoby naruszenie przepisów 
prawnych. Granice planu ustalono 
na podstawie Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Babice, 
które wyznaczyło dokładnie granice 
obszarów i obiektów chronionych. 

 

13. 15.02.2010 Grzegorz i Beata 
Wójciccy 
ul. Topolowa 13 
Henryszew 

Przesunićcie południo-
wej granicy opracowa-
nia planu 

793/14 793/15 Plan wyznaczył granicć 
zgodnie ze Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Stare Babice. 

 Wniosek dotyczący przesunićcia 
południowej granicy planu wykracza 
poza tematykć tego planu. 
Uwzglćdnienie go w planie 
stanowiłoby naruszenie przepisów 
prawnych. Granice planu ustalono 
na podstawie Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Babice, 
które wyznaczyło dokładnie granice 
obszarów i obiektów chronionych. 

 

14. 15.02.2010 Zbiorowo wg listy 
zamieszczonej w 
dokumentacji planu 
miejscowego 

Przesunićcie południo-
wej granicy opracowa-
nia planu 

829/2 
+ inne 

Plan wyznaczył granicć 
zgodnie ze Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Stare Babice. 

 Wniosek dotyczący przesunićcia 
południowej granicy planu wykracza 
poza tematykć tego planu. 
Uwzglćdnienie go w planie 
stanowiłoby naruszenie przepisów 
prawnych. Granice planu ustalono 
na podstawie Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Babice, 
które wyznaczyło dokładnie granice 
obszarów i obiektów chronionych. 

 

15. 15.02.2010 Zbiorowo wg listy 
zamieszczonej w 
dokumentacji planu 
miejscowego 

Przedłuďenie drogi do ul. 
Sikorskiego 

829/2 
829/4 

Plan wyznaczył granicć 
zgodnie ze Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Stare Babice. 

 Wniosek dotyczący przesunićcia 
południowej granicy planu wykracza 
poza tematykć tego planu. 
Uwzglćdnienie go w planie 
stanowiłoby naruszenie przepisów 
prawnych. Granice planu ustalono 
na podstawie Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Babice, 
które wyznaczyło dokładnie granice 
obszarów i obiektów chronionych. 
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16. 15.02.2010 Cieċliĉski & Gładki 
Adwokacka Spółka 
Jawna reprezentują-
ca p. Witolda 
Dziemidowicza 

Przesunićcie południo-
wej granicy opracowa-
nia planu i likwidacja 
drogi pomićdzy 
działkami 1223/4 i 1223/5 

820/2 1223/4 
1223/5 1223/6 

Plan wyznaczył granicć 
zgodnie ze Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Stare Babice. Fragment 
ulicy KDL/g 4 (obecnie 
zmienionej na KDD/g 2) 
poprowadzony pomićdzy 
działkami łączy sić z 
dalszym przebiegiem tej 
ulicy. 

 Wniosek dotyczący przesunićcia 
południowej granicy planu wykracza 
poza tematykć tego planu. 
Uwzglćdnienie go w planie 
stanowiłoby naruszenie przepisów 
prawnych. Granice planu ustalono 
na podstawie Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Babice, 
które wyznaczyło dokładnie granice 
obszarów i obiektów chronionych. 

Przeprowadzenie drogi KDD/g 2 
pomićdzy działkami Nr 1223/4 i 
1223/5 jest niezbćdne w celu 
płynnego przebiegu komunikacji w 
obrćbie osiedla oraz zapewnienia 
wymaganych parametrów 
technicznych projektowanych sieci 
uzbrojenia podziemnego. 

 

Uwagi złoďone po terminie 
1. 16.02.2010 Jadwiga Dorajczyk-

Kwapisiewicz 
Szczćċliwicka 19/26 
Warszawa 

Dotyczy przeprowa-
dzenia drogi KPJ/g 2 i 
KW 

725/6 Plan wyznaczył linie 
rozgraniczające drogi 
KPJ/g 2 z oznaczeniem 
przebiegu w stosunku do 
istniejącej ewidencji. 

Wnioski uwzglćdniono w 
czćċci graficznej planu w 
zakresie drogi KPJ/g 2. 

Droga KPJ/g 2 poniďej rowu nie 
jest drogą gminną. Stanowi 
dojazd wewnćtrzny. Jego 
szerokoċć ustawowo nie moďe 
być mniejsza niď 5,0 m. Dokładne 
wyznaczenie dojazdu moďe być 
wykonane zgodnie z umową 
współwłaċcicieli dojazdu i nie 
stanowi ustaleĉ MPZP. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Henryk Kuncewicz 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLIV/415//10 

Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 4 listopada 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych 

w „Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
południowej czćċci wsi Klaudyn” 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy 
oraz zasady ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 
1. Sposób realizacji zadaĉ naleďących do za-

daĉ własnych Gminy zapisanych w Miej-
scowym Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego: 

1.1. Za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ 
okreċlonych w §§ 12 i 15 miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, któ-
re naleďą do zadaĉ własnych gminy przyj-
muje sić zapisy zadaĉ inwestycyjnych wie-
loletnich realizowanych przez Gminć Stare 
Babice a okreċlonych m.in. w: Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym Gminy Stare Babice 
na lata 2009 – 2013 przyjćtym zgodnie z 
uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr 
XXII/206/08 z dnia 18.09.2008r.; Planie Roz-
woju Lokalnego Gminy Stare Babice; Wielo-
letnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzą-
dzeĉ Wodociągowych i Urządzeĉ Kanaliza-
cyjnych Gminy Stare Babice na lata 2005 – 
2009 przyjćtego zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy nr XXIV/181/2004 z dnia 16 lipca 
2004r. oraz zawartych w uchwałach budďe-
towych w tym m.in. w uchwale Rady Gminy 
Stare Babice nr XXXVI/340/09 z dnia 18 
grudnia 2009r. oraz innych uchwałach Rady 
z tego zakresu. 

 

1.2. Okreċlenie terminów przystąpienia i zakoĉ-
czenia realizacji tych zadaĉ, ustalone bćdzie 
według kryteriów i zasad przyjćtych przy 
konstruowaniu wieloletniego programu in-
westycyjnego. 

1.3. Realizacja zadaĉ w zakresie dróg publicz-
nych: 

- wykup terenu pod drogi publiczne: od-
bywać sić bćdzie w momencie dokony-
wania podziału nieruchomoċci na wnio-
sek właċcicieli działek lub z urzćdu w 
przypadku stwierdzenia koniecznoċci 
wydzielenia działki pod drogć, zgodnie z 
przepisami ustawy o gospodarce nieru-
chomoċciami, 

- budowa gminnych dróg publicznych 
(jezdni, chodników, poboczy, wjazdów 
na posesje, elementów odwodnienia i 
oċwietlenia): realizowana bćdzie zgodnie 
z zatwierdzonym Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym w zakresie dróg uchwa-
lonym przez Radć Gminy Stare Babice. 

1.4. Realizacja zadaĉ w zakresie budowy wodo-
ciągów i kanalizacji: 

- wodociąg: rozbudowa sieci wodociągo-
wej w gminie nastąpi zgodnie z harmo-
nogramem ustalonym w Wieloletnim 
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Planie Inwestycyjnym oraz Wieloletnim 
Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeĉ 
Wodociągowych i Urządzeĉ Kanalizacyj-
nych, które uwzglćdniają zarówno tempo 
zmian w zagospodarowaniu przestrzen-
nym jak równieď uwzglćdniają potrzeby 
w zakresie realizacji infrastruktury tech-
nicznej. 

- kanalizacja: budowa sieci kanalizacyjnej 
w gminie nastąpi zgodnie z harmono-
gramem ustalonym w Wieloletnim Pla-
nie Inwestycyjnym oraz Wieloletnim 
Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeĉ 
Wodociągowych i Urządzeĉ Kanalizacyj-
nych, które uwzglćdniają zarówno tempo 
zmian w zagospodarowaniu przestrzen-
nym jak równieď uwzglćdniają potrzeby 
w zakresie realizacji infrastruktury tech-
nicznej. 

- budowa sieci i urządzeĉ elektrycznych, 
gazowych i telekomunikacyjnych: w ob-
szarze planu znajdują sić nastćpujące 
sieci: elektryczna, gazowa i telekomuni-
kacyjna; rozbudowa sieci elektrycznej, 
gazowej i telekomunikacyjnej oraz bu-
dowa nowych stacji trenasformatoro-
wych zgodnie z zapisami planu, odby-
wać sić bćdzie na podstawie indywidu-
alnych umów zawartych pomićdzy zain-
teresowanymi inwestorami oraz właċci-
wymi przedsićbiorstwami (energetycz-
nymi, gazowymi i telekomunikacyjnymi); 
do zadaĉ własnych gminy zgodnie z 
dyspozycją art. 18 Prawa energetyczne-
go, w zakresie zaopatrzenia w energić 
elektryczną i paliwa gazowe, naleďy pla-
nowanie i organizowanie zaopatrzenia 
oraz finansowanie oċwietlenia dróg. 

2. Zasady finansowania zadaĉ naleďących do 
zadaĉ własnych Gminy zapisanych w usta-
leniach Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego: 

 

2.1. Finansowanie kosztów ponoszonych przy 
realizacji zadaĉ odbywać sić bćdzie przy 
pełnym lub czćċciowym udziale ċrodków 
budďetowych i ewentualnie pozyskane fun-
dusze zgodnie z przepisami szczególnymi. 

2.2. Realizacja zadaĉ w zakresie dróg publicz-
nych: 

- wykup terenu pod drogi publiczne: ċrod-
ki finansowe na odszkodowania za dział-
ki gruntu przeznaczone pod układ dro-
gowy pochodzić bćdą ze ċrodków budďe-
tu gminy, 

- budowa gminnych dróg publicznych 
(jezdni, chodników, poboczy, wjazdów 
na posesje, elementów odwodnienia i 
oċwietlenia): ċrodki finansowe na budo-
wć dróg pochodzić bćdą z budďetu gmi-
ny; ponadto zakłada sić moďliwoċć 
współfinansowania ze ċrodków funduszy 
Unii Europejskiej o które kaďdorazowo 
wystćpuje gmina (np. działanie 3.1 RPO 
WM). 

2.3. Realizacja zadaĉ w zakresie budowy wodo-
ciągów i kanalizacji: 

- wodociąg: ċrodki finansowe na budowć 
wodociągów pochodzić bćdą z budďetu 
gminy i wspierane mają być ċrodkami z 
Narodowego Funduszu Ochrony Ċrodo-
wiska i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Ċrodowiska oraz funduszy Unii 
Europejskiej (np. działanie 4.1 RPO WM), 

- kanalizacja: ċrodki finansowe na budowć 
kanalizacji pochodzić bćdą z budďetu 
gminy i wspierane są przez ċrodki Naro-
dowego Funduszu Ochrony Ċrodowiska i 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ċro-
dowiska oraz funduszy Unii Europejskiej 
(np. działanie 4.1 RPO WM), 

- budowa sieci i urządzeĉ elektrycznych, 
gazowych i telekomunikacyjnych: ċrodki 
finansowe pochodzić bćdą z budďetu 
gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Henryk Kuncewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


