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UCHWAŁA Nr XXXI/284/09 

RADY GMINY IZABELIN 

z dnia 28 paŝdziernika 2009 r. 

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek Etap III”. 

Na podstawie art. 15 w związku z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póŝn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku z uchwałą 
Rady Gminy Izabelin nr XI/77/2007 z dnia 24 paŝ-
dziernika 2007r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czćści wsi Truskaw i 
Truskaw – Helenówek, Etap I” zatwierdzonego 
uchwałą Rady Gminy Izabelin nr LV/424/2002 z 
dnia 19 czerwca 2002r. i opublikowanego w 
Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowiec-
kiego nr 190 z dnia 19 lipca 2002r. poz. 4388 oraz 
uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XXI/176/08 z dnia 
22 paŝdziernika 2008r. w sprawie zmiany w 
uchwale Rady Gminy Izabelin nr XI/77/2007 z dnia 
24 paŝdziernika 2007r., po stwierdzeniu zgodności 
projektowanych rozwiązań z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Izabelin” przyjćtego 
uchwałą nr XVIII/159/08 Rady Gminy Izabelin z 
dnia 2 lipca 2008r. uchwala sić, co nastćpuje: 

§ 1.1. Uchwala sić „Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw 
- Helenówek Etap III”, zwany dalej planem, wraz z 
załącznikami, oznaczonymi kolejnymi numerami 
od 1 do 4, o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 5. 

2. Integralną czćścią uchwały jest rysunek pla-
nu, bćdący załącznikiem graficznym sporządzo-
nym w skali 1:1000, stanowiący: 

1) w zakresie „Kompleksu A”: załącznik numer 1A 
do niniejszej uchwały; 

2) w zakresie „Kompleksu B”: załącznik numer 1B 
do niniejszej uchwały; 

2. Stanowisko Rady Gminy Izabelin rozstrzyga-
jące o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych 
do projektu planu, stanowi załącznik numer 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Stanowisko Rady Gminy Izabelin w przed-
miocie stwierdzenia zgodności rozwiązań przyjć-
tych w planie miejscowym z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Izabelin”, stanowi za-
łącznik numer 3 do niniejszej uchwały. 

4. Stanowisko Rady Gminy Izabelin rozstrzyga-
jące o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
naleşących do zadań własnych Gminy oraz zasa-
dach ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowi załącznik numer 4 
do niniejszej uchwały. 

Dział I 
Przepisy ogólne 

§ 2.1. Granice obszaru objćtego planem zamy-
kają sić nastćpująco: 

1) KOMPLEKS „A”: od północno – zachodniego 
naroşnika działki oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 519 pochodzącej z obrćbu Truskaw, 
północną granicą rowu północnego w kierunku 
wschodnim, nastćpnie w kierunku południo-
wym wschodnią granicą działki 565/1 do połu-
dniowo – wschodniego naroşnika działki 565/1, 
nastćpnie w kierunku zachodnim północną li-
nią rozgraniczającą ul. Północnej do punktu 
przecićcia sić z zachodnią granicą działki nr 519 
oraz zachodnią granicą tejşe działki w kierunku 
północnym do północno – zachodniego naroş-
nika działki nr 519. 

2) KOMPLEKS „B”: od północno – wschodniego 
naroşnika działki oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 605/3 pochodzącej z obrćbu Truskaw, 
południową linią rozgraniczającą ul. Łosia w 
kierunku wschodnim, do zachodniej linii roz-
graniczającej ul. Borzćcińskiej oznaczonej w 
obowiązującym planie miejscowym symbolem 
planistycznym 3 KLg, nastćpnie w kierunku po-
łudniowym zachodnią linią rozgraniczającą tej-
şe ulicy, dalej północną linią rozgraniczającą ul. 
Bobrowej w kierunku zachodnim (oznaczonej w 
obowiązującym planie symbolem 11 KDg) oraz 
w kierunku północnym wschodnią linią rozgra-
niczającą ul. Lisiej (11KDg) do północno – 
wschodniego naroşnika działki nr ew.605/3. 

2. Granice obszaru, o których mowa w ust. 1 
zostały naniesione na rysunkach planu sporzą-
dzonych w skali 1:1000. 
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§ 3. Ilekroć w planie jest mowa o: 

1) ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawć z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póŝn. zm.), o ile z treści przepisu 
nie wynika inaczej; 

2) przepisach szczególnych i odrćbnych - naleşy 
przez to rozumieć inne ustawy wraz z aktami 
wykonawczymi; 

3) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Gminy Izabelin; 

4) planie - naleşy przez to rozumieć tekst planu i 
rysunek planu; 

5) tekście planu - naleşy przez to rozumieć treść 
niniejszej uchwały; 

6) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć 
czćść graficzną stanowiącą załącznik numer 
1A i 1B do niniejszej uchwały; 

7) nakazach, zakazach, dopuszczeniach i ograni-
czeniach w zagospodarowaniu terenów - na-
leşy przez to rozumieć określenie sposobów 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich uşytkowaniu; 

8) obszarze - naleşy przez to rozumieć tereny 
objćte niniejszym planem w granicach nanie-
sionych na rysunku planu i określone w § 2 
uchwały; 

9) terenie - naleşy przez to rozumieć czćść ob-
szaru objćtego planem o określonym jego 
ustaleniami przeznaczeniu, wyznaczoną na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i 
oznaczoną symbolami literowymi; 

10) linii rozgraniczającej - naleşy przez to rozu-
mieć - granicć określoną na rysunku planu 
pomićdzy terenami o róşnym przeznaczeniu 
podstawowym, róşnej funkcji, róşnym sposo-
bie uşytkowania; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć naniesioną na rysunku pla-
nu granicć sytuowania ścian budynków i in-
nych obiektów kubaturowych w sposób swo-
bodny, lecz bez prawa przekroczenia tej linii 
na zewnątrz; 

12) maksymalnej wysokości zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć najwićkszą nieprzekraczal-
ną wysokość budynku, mierzoną od poziomu 
terenu przy najnişej połoşonym wejściu do 
pierwszej kondygnacji naziemnej budynku do 
najwyşej połoşonej krawćdzi lub najwyşej po-
łoşonego punktu stropodachu, dachu lub in-
nego przekrycia, z zastrzeşeniem, iş do wyso-
kości budynku nie wlicza sić wystających po-

nad przekrycie budynku elementów technicz-
nego wyposaşenia takich jak czerpnie i wy-
rzutnie wentylacyjne, kominy, anteny itp. 

13) uciąşliwości obiektów i urządzeń - naleşy 
przez to rozumieć negatywne ich oddziaływa-
nie na otoczenie, powodowane emisją gazów 
i pyłów, zapachu, hałasu, promieniowania 
itp., a takşe wynikające ze wzmoşonego ruchu 
pojazdów związanego z funkcjonowaniem 
tych obiektów i urządzeń; 

14) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie - taką funkcjć, 
która dominuje na danym terenie, wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi; 

15) przeznaczeniu towarzyszącym - naleşy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu in-
ne niş podstawowe, które nie powodują koli-
zji w stosunku do funkcji podstawowej, lecz ją 
uzupełniają i nie są z nią sprzeczne; 

16) powierzchni zabudowy – naleşy przez to ro-
zumieć dopuszczoną na danej działce okre-
śloną wielkość, wyraşoną w metrach kwadra-
towych, bądŝ według wskaŝnika wyraşające-
go stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni ogólnej działki; 

17) maksymalnym wskaŝniku intensywności za-
budowy – naleşy przez to rozumieć najwićk-
szą nieprzekraczalną wartość stosunku po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych wszystkich budynków istnieją-
cych i projektowanych w obrćbie działki bć-
dącej przedmiotem inwestycji (działki budow-
lanej) do powierzchni całkowitej tejşe działki; 

18) reklamie – naleşy przez to rozumieć przekaz 
informacyjno-reklamowy o wyrobach, usłu-
gach lub ich producencie lub wykonawcy, w 
formie grafiki umieszczanej na materialnym 
podłoşu lub formie przestrzennej lub teş w 
obu tych formach zespolonych w dowolnej 
proporcji; 

19) nośniku reklamowym – naleşy przez to rozu-
mieć nośnik informacji wizualnej, bćdącej re-
klamą, w jakiejkolwiek formie materialnej 
(bilboard, banner, szyld, słup ogłoszeniowy, 
maszt itp.); 

20) szyldzie - naleşy przez to rozumieć zewnćtrz-
ne oznaczenie stałego miejsca wykonywania 
przez przedsićbiorcć działalności gospodar-
czej, zawierające oznaczenie przedsićbiorcy - 
firmć lub nazwć przedsićbiorcy ze wskaza-
niem formy prawnej, a w przypadku osoby fi-
zycznej - imić i nazwisko przedsićbiorcy oraz 
nazwć, pod którą wykonuje działalność go-
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spodarczą oraz zwićzłe określenie przedmiotu 
wykonywanej działalności gospodarczej; 

21) szyldzie reklamowym – naleşy przez to rozu-
mieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad wi-
tryną lub wejściem do lokalu / miejsca pro-
wadzenia działalności gospodarczej, zawiera-
jącego grafikć informacyjno-reklamową, 
określającą nazwć i charakter prowadzonej 
działalności; 

22) bannerze – naleşy przez to rozumieć grafikć 
reklamową na nośniku tekstylnym lub pcv, 
nie przyklejanym do podłoşa; 

23) Kampinoskim Parku Narodowym - naleşy 
przez to rozumieć obszar określony w § 2 roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia  
25 września 1997r. w sprawie Kampinoskiego 
Parku Narodowego (Dz.U. Nr 132 poz. 876); 

24) otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego - 
naleşy przez to rozumieć obszar określony w 
§ 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 25 września 1997r. w sprawie Kampino-
skiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 132, poz. 
876); 

25) skrót literowy KPN - naleşy przez to rozumieć 
Kampinoski Park Narodowy; 

26) powierzchni biologicznie czynnej – naleşy 
przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziem-
ną urządzoną w sposób zapewniający natu-
ralną wegetacjć, a takşe 50% powierzchni ta-
rasów i stropodachów z taką nawierzchnią, 
nie mniejszą jednak niş 10m2, oraz wodć po-
wierzchniową na tym terenie. 

§ 4.1. Na obszarze, o którym mowa w § 2, plan 
określa: 

1) przeznaczenie terenów pod: 

a) zabudowć mieszkaniową jednorodzinną, 
oznaczoną symbolem planistycznym – 
MN; 

b) tereny dróg klasy dojazdowej, oznaczone 
symbolem planistycznym - KD; 

c) komunikacjć wewnćtrzną, tereny ciągów 
pieszo – jezdnych, oznaczonych symbolem 
planistycznym – KW; 

d) ciągi piesze, oznaczone symbolem plani-
stycznym - CP; 

e) wody rowu północnego, oznaczonego 
symbolem – W, a takşe linii rozgraniczają-
cych tych terenów, zasady oraz warunki 
ich zagospodarowania i zabudowy; 

2) nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 
zagospodarowaniu przestrzennym słuşące 
ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego; 

3) nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
wynikające z połoşenia obszaru w otulinie 
KPN oraz czćściowo w granicach KPN, w są-
siedztwie obszaru objćtego programem NA-
TURA 2000 oraz czćściowo w ramach terenu 
NATURA 2000 – dla Kompleksu „A”; 

4) nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
wynikające z połoşenia obszaru w otulinie 
KPN, w sąsiedztwie obszaru objćtego pro-
gramem NATURA 2000 – dla Kompleksu „B”; 

5) zasady ochrony: krajobrazu kulturowego, 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej; 

6) zasady umieszczania urządzeń technicznych, 
zieleni, nośników reklamowych; 

7) gabaryty budynków, nieprzekraczalne linie 
zabudowy oraz wskaŝniki intensywności za-
budowy; 

8) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów podlegających ochronie; 

9) szczegółowe zasady i warunki scalenia i po-
działu nieruchomości; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej, w tym 
napowietrznej linii 15kV; 

12) stawkć procentową słuşącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

2. W ramach poszczególnych terenów ustala 
sić przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnio-
nych przypadkach określa sić przeznaczenie do-
puszczalne i warunki jego dopuszczenia na zasa-
dach, o których mowa w dalszych ustaleniach. 

3. Na obszarze, o którym mowa w § 2, ze 
wzglćdu na wystćpujące uwarunkowania plan nie 
określa granic i sposobów zagospodarowania 
terenów naraşonych na niebezpieczeństwo powo-
dzi, zagroşonych osuwaniem mas ziemnych i te-
renów górniczych oraz wymagań wynikających z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

4. Na rysunku planu znajdują sić oznaczenia in-
formacyjne niebćdące ustaleniami planu: 

1) rysunek „Kompleks A”, dla których obowiązują 
ustalenia zawarte w uchwale Rady Gminy Iza-
belin nr LV/424/2002 z dnia 19 czerwca 2002r. 
zgodnie z symbolami planistycznymi: 
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a) B9-MN2002 – oznaczającym tereny zabudo-
wy mieszkaniowej ekstensywnej jednoro-
dzinnej; 

b) B14-MN2002 – oznaczającym tereny zabu-
dowy mieszkaniowej ekstensywnej jedno-
rodzinnej; 

c) B23-W2002 – oznaczającym teren cieków 
wodnych (rowu północnego); 

d) B11-CP2002 – oznaczającym teren ciągu 
pieszego i dojazdu eksploatacyjnego do 
cieku wodnego; 

e) 6KLg2002 – oznaczającym teren dróg klasy 
lokalnej (kategorii gminnej ul. Północna); 

2) rysunek „Kompleks A”: 

a) granica Kampinoskiego Parku Narodowego 
i obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampino-
ska”; 

b) granica Kampinoskiego Parku Narodowego; 

3) rysunek „Kompleks B”, dla których obowiązują 
ustalenia zawarte w uchwale Rady Gminy Iza-
belin nr LV/424/2002 z dnia 19 czerwca 2002r. 
zgodnie z symbolami planistycznymi: 

a) A2-MN2002 – oznaczającym tereny zabudowy 
mieszkaniowej ekstensywnej jednorodzin-
nej; 

b) A18-W2002 – oznaczającym tereny cieków 
wodnych (wód rowu południowego). 

c) 5KLg2002 – oznaczającym teren dróg klasy 
lokalnej (kategorii gminnej ul. Łosia); 

d) 3KLg2002 – oznaczającym teren dróg klasy 
lokalnej (kategorii gminnej ul. Borzćcińska); 

e) 11KDg2002 – oznaczającym teren dróg klasy 
dojazdowej (kategorii gminnej ul. Bobrowa); 

f) 11KDg2002 – oznaczającym teren dróg klasy 
dojazdowej, kategorii gminnej ul. Lisia; 

4) rysunek „Kompleks B”: 

a) granica Kampinoskiego Parku Narodowego 
i obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampino-
ska”; 

Dział II 
Granica Kampinoskiego Parku Narodowego  

i obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” 

§ 5. Na terenach objćtych planem, ustala sić 
nastćpujące zasady i warunki realizacji ogrodzeń: 

1) linia ogrodzeń nie moşe przekroczyć granicy 
działki i linii rozgraniczającej dróg, ulic, ciągów 
pieszo – jezdnych i ciągów pieszych, przy czym 
plan dopuszcza moşliwość miejscowego wyco-
fania ogrodzenia w głąb terenu; 

2) zakazuje sić realizacji ogrodzeń z betonowych 
płyt i elementów prefabrykowanych; 

3) ogrodzenie powinno być aşurowe od wysoko-
ści nie wićkszej niş 0,6m od poziomu urządzo-
nego terenu; 

4) aşur, o którym mowa w pkt 3, pomićdzy przć-
słami, winien wynosić minimum 25%; 

5) maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,8m od 
urządzonego poziomu terenu; 

6) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać 
sić na zewnątrz działki; 

7) linia ogrodzeń winna przebiegać minimum  
0,5 metra od gazociągu; 

8) dopuszcza sić umieszczanie w ogrodzeniach 
szafek gazowych i energetycznych z zapewnio-
nym dostćpem od strony ulicy po uprzednim 
uzgodnieniu z zarządcą sieci (odpowiednio ga-
zowym i energetycznym). 

§ 6.1. Sposób zabudowy i zagospodarowania 
terenów naleşy określać według zasad ustalonych 
w stosunku do terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, z uwzglćdnieniem ustaleń do-
tyczących infrastruktury technicznej i układu ko-
munikacyjnego, zasad ochrony środowiska przy-
rodniczego oraz ograniczeń w zabudowie i zago-
spodarowaniu, zawartych w treści niniejszej 
uchwały i na rysunku planu. 

2. Dopuszcza sić zachowanie istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej oraz innej o ile nie powoduje 
ona uciąşliwości dla sąsiedniej zabudowy miesz-
kaniowej. Wszelka uciąşliwość winna zamykać sić 
w granicach działki, do której inwestor posiada 
tytuł prawny. 

3. Nakazuje sić kształtowanie powierzchni dzia-
łek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i 
ulice przed spływem wód opadowych. 

4. W liniach rozgraniczających dróg naleşy re-
zerwować tereny dla infrastruktury technicznej 
bćdącej celami publicznymi. 

5. W przypadkach uzasadnionych wymogami 
technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej bćdącej celem publicz-
nym poza liniami rozgraniczającymi ulicy na dział-
kach stanowiących własność osób trzecich. 

6. Zakazuje sić lokalizowania budynków rekre-
acji indywidualnej (zwanych domkami letnisko-
wymi). 

7. Wprowadza sić zakaz stosowania przydo-
mowych oczyszczalni ścieków i tzw. szamb ekolo-
gicznych. 
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Dział III 
Przepisy szczegółowe 

Rozdział 1 
Tereny przeznaczone pod zabudowę 

§ 7.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1, 2 i 3 MN, jako obowiązujące 
przeznaczenie podstawowe, ustala sić zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną, realizowaną w for-
mie zabudowy wolnostojącej i bliŝniaczej o mak-
symalnie 2 lokalach mieszkalnych. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sić 
usługi nieuciąşliwe dla otoczenia lub których 
uciąşliwość nie wykracza poza granice działki, do 
której inwestor posiada tytuł prawny, realizowane 
w formie lokali wbudowanych w budynki miesz-
kalne, bądŝ jako budynki wolnostojące przy czym 
przeznaczenie dopuszczalne nie moşe przekroczyć 
30% przeznaczenia podstawowego liczonego jako 
powierzchnia wewnćtrzna wszystkich budynków 
znajdujących sić na działce. 

3. Plan wyklucza realizacjć usług, o których 
mowa w ustćpie 2, które stwarzać bćdą uciąşliwo-
ści dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej, w 
tym przede wszystkim zakaz lokalizowania no-
wych obiektów produkcyjnych, składowych, han-
dlu hurtowego i innych mogących powodować 
uciąşliwości wynikające ze wzmoşonego ruchu 
pojazdów, a w szczególności warsztatów napraw-
czych pojazdów, dyskotek, domów weselnych itp.; 

4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sić parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz ich zagospodarowania: 

1) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usługowej nie wićcej 
niş 11,0m, nachylenie połaci dachu maksy-
malnie do 450, przy czym maksymalna wyso-
kość zabudowy jest uzaleşniona od kąta na-
chylenia dachu, i tak: 

a) w przypadku zastosowania dachów o na-
chyleniu połaci w granicach 200 – 450 mak-
symalna wysokość zabudowy wynosić 
moşe 11,0 metra. W odniesieniu do nowo-
powstających budynków usytuowanie po-
ziomu 0.00 poziomu podłogi budynku 
maksimum 0,5m powyşej poziomu terenu, 
w wyjątkowych sytuacjach ze wzglćdu na 
istniejące uwarunkowania dopuszcza sić 
usytuowanie poziomu 0.00 na wysokość 
0,9m nad poziomem istniejącego terenu 
oraz podniesienie poziomu otaczającego 
terenu o ok. 0,4m, z zachowaniem mak-
symalnej wysokości 11,0m; 

b) w przypadku zastosowania dachów o na-
chyleniu połaci ponişej 20o maksymalna 

wysokość zabudowy nie wićcej niş 9,0m. 
W odniesieniu do nowopowstających bu-
dynków usytuowanie poziomu 0.00 po-
ziomu podłogi budynku maksimum 0,5m 
powyşej poziomu terenu, w wyjątkowych 
sytuacjach ze wzglćdu na istniejące uwa-
runkowania dopuszcza sić usytuowanie 
poziomu 0.00 na wysokość 0,9m nad po-
ziomem istniejącego terenu oraz podnie-
sienie poziomu otaczającego terenu o ok. 
0,4m, z zachowaniem maksymalnej wyso-
kości 9,0m; 

2) w przypadku zastosowania dachów mansar-
dowych, w odniesieniu do ich dolnej czćści, 
nie stosuje sić ograniczenia nachylenia poła-
ci, o których mowa w ust. 4 pkt 1; 

3) maksymalna wysokość wolnostojących bu-
dynków gospodarczych i garaşy nie wićcej niş 
5m; 

4) ustala sić kolor elewacji: biały oraz jasne od-
cienie barw ziemi, naturalny kolor drewna 
bądŝ cegły; 

5) ustala sić kolor dachu: odcienie klasycznej 
dachówki ceramicznej (czerwieni) z dopusz-
czeniem stonowanych odcieni grafitu i brą-
zów – nie dotyczy dachów o kącie nachylenia 
ponişej 50; 

6) w zagospodarowaniu terenu, obowiązuje 
urządzenie i zachowanie powierzchni biolo-
gicznie czynnej na przestrzeni nie mniejszej 
niş 70% ogólnej powierzchni działki; 

7) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy 0,8; 

8) dla realizacji nowych budynków ustala sić 
nieprzekraczalne linie zabudowy określone na 
rysunku planu: 

a) 10 metrów od południowej najwyşszej 
krawćdzi rowu północnego, oznaczonego 
symbolem W, 

b) 5 metrów od północnej linii rozgraniczają-
cej ul. Północnej, oznaczonej symbolem 
planistycznym 6 KLg2002; 

c) 5 metrów od południowej linii rozgranicza-
jącej ul. Łosia, oznaczonej symbolem pla-
nistycznym 5KLg2002; 

d) 5 metrów od zachodniej linii rozgranicza-
jącej ul. Borzćcińskiej, oznaczonej symbo-
lem planistycznym 3 KLg2002; 

e) 5 metrów od północnej linii rozgraniczają-
cej ul. Bobrowej, oznaczonej symbolem 
planistycznym 11 KDg2002; 
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f) 4 metry od wschodniej linii rozgraniczają-
cej ul. Lisiej, oznaczonej symbolem plani-
stycznym 11 KDg2002; 

g) 4 metry od drogi klasy dojazdowej ozna-
czonej symbolem KD; 

h) 4 metry od ciągu pieszo – jezdnego ozna-
czonego symbolem KW; 

9) miejsca parkingowe winny być zlokalizowane 
w obrćbie posesji własnych inwestorów we-
dług minimalnego wskaŝnika określonego na: 

a) 2m.p. na kaşdy 1 lokal mieszkalny; 

b) 2m.p. na kaşdy 1 lokal usługowy; 

10) dla kaşdej działki inwestycyjnej naleşy zapro-
jektować tereny zieleni urządzonej; 

5. Ustala sić nastćpujące szczegółowe warunki 
i zasady scalenia i podziału nieruchomości. 

1) minimalna powierzchnia nowotworzonej dział-
ki przeznaczonej pod zabudowć wynosi 1000m2 
z dopuszczalnym odstćpstwem 15%, przy czym 
plan dopuszcza podział nieruchomości na 
działki mniejsze pod warunkiem, iş nowo two-
rzona działka o powierzchni nienormatywnej 
powstaje w wyniku wydzielenia działki pod 
drogć publiczną zgodnie z liniami rozgranicza-
jącymi określonymi na rysunku planu. Powsta-
łe w wyniku takiego podziału nienormatywne 
działki, moşliwe bćdą do zabudowy zgodnie z 
przeznaczeniem podstawowym po doprowa-
dzeniu ich do normatywnej powierzchni np. 
poprzez przyłączenie do działki sąsiedniej, w 
wyniku scalenia lub reparcelacji; 

2) front nowotworzonej działki nie moşe być 
mniejszy niş 18 metrów w przypadku zabudo-
wy wolnostojącej i nie mniej niş 11 metrów dla 
zabudowy bliŝniaczej rozumianej jako realizacja 
w ostrej granicy; 

3) kąt połoşenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego w przedziale od 45 do 900; 

6) Jako bezpośrednią obsługć komunikacyjną 
terenów oznaczonych symbolem planistycz-
nym 1MN ustala sić: 

1) ciąg pieszo – jezdny oznaczony na rysunku 
planu symbolem KW; 

2) ulica lokalna oznaczona na rysunku planu 
symbolem: 6KLg2002 (ul. Północna) znajdują-
ca sić poza zakresem opracowania planu 
miejscowego. 

7. Jako bezpośrednią obsługć komunikacyjną 
terenów oznaczonych symbolem planistycznym 
2MN ustala sić: 

1) ciąg pieszo – jezdny oznaczony na rysunku 
planu symbolem KW; 

2) droga klasy dojazdowej, oznaczona symbolem 
KD; 

3) ulica lokalna oznaczona na rysunku planu 
symbolem: 6KLg2002 (ul. Północna) znajdująca 
sić poza zakresem opracowania planu miej-
scowego. 

8. Jako bezpośrednią obsługć komunikacyjną 
terenów oznaczonych symbolem planistycznym 
3MN ustala sić znajdujące poza zakresem opra-
cowania planu miejscowego: 

1) ulicć lokalną, ul. Łosia, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem 5KLg2002; 

2) ulicć lokalną, ul. Borzćcińska, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem 3KLg2002; 

3) ulicć dojazdową, ul. Bobrowa, oznaczoną sym-
bolem 11KDg2002; 

4) ulicć dojazdową, ul. Lisia, oznaczoną symbo-
lem 11KDg2002; 

9. Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam, nośni-
ków reklamowych, szyldów, szyldów reklamo-
wych i bannerów niezwiązanych bezpośrednio z 
działalnością wykonywaną na danej działce. 

10. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tym-
czasowych i w konstrukcji nietrwałej. 

11. Obowiązuje zakaz realizacji zabudowy sze-
regowej. 

Rozdział 2 
Tereny przeznaczone pod modernizację,  

rozbudowę i budowę systemów komunikacji 

§ 8. Ustala sić parametry techniczne układu 
komunikacyjnego, o których mowa w § 4 ust. 1 
pkt 1 litera b) c) i d) oraz warunki ich zagospoda-
rowania i zasady obsługi terenów przyległych w 
oparciu o drogi publiczne stanowiące lokalny cel 
publiczny oznaczone na rysunku planu symbolem 
KD oraz ciągi pieszo – jezdne oraz ciągi piesze, 
oznaczone na rysunku planu symbolem literowym 
KW i CP: 

1. tereny dróg publicznych stanowiące lokalny cel 
publiczny: teren oznaczony symbolem plani-
stycznym KD z przeznaczeniem pod poszerze-
nie istniejącego ciągu pieszo – jezdnego znaj-
dującego sić poza zakresem opracowania pla-
nu miejscowego do parametrów drogi klasy 
dojazdowej: 

1) parametry techniczne w granicach opraco-
wania: 

a) minimalna szerokość w liniach rozgrani-
czających nie mniej niş 4,0m; 
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b) skrzyşowania z ulicą lokalną – ulicą Pół-
nocną znajdującą sić poza zakresem 
opracowania planu oznaczoną symbolem 
6KLg2002 - dla wszystkich relacji skrćt-
nych, zapewniająca pełną moşliwość 
wyboru kierunku jazdy; 

2) warunki zagospodarowania – 

a) dopuszczalne sytuowanie chodników 
bezpośrednio przy jezdniach; 

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

c) moşliwość realizacji nawierzchni jedno-
przestrzennej; 

d) obowiązek zachowania naroşnych ścićć 
w celu lepszej widoczności; 

3) obsługa komunikacyjna terenów przyle-
głych - bezpośrednia, dla wszystkich działek 
i terenów; 

2. tereny komunikacji wewnćtrznej ogólnodo-
stćpnej w formie ciągu pieszo – jezdnego 
oznaczonego symbolem KW: 

1) parametry techniczne - 

a) minimalna szerokość pasów komunikacji 
wewnćtrznej w liniach rozgraniczających 
nie mniej niş 5,0m; 

b) skrzyşowania z ulicą lokalną – ulica Pół-
nocna (znajdującą sić poza zakresem 
opracowania planu) oznaczoną symbo-
lem 6KLg2002 - dla wszystkich relacji 
skrćtnych, zapewniająca pełną moşli-
wość wyboru kierunku jazdy; 

2) warunki zagospodarowania – 

a) dopuszczalne sytuowanie chodników 
bezpośrednio przy jezdniach; 

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

c) moşliwość realizacji nawierzchni jedno-
przestrzennej; 

d) obowiązek zachowania naroşnych ścićć 
w celu lepszej widoczności; 

3) obsługa komunikacyjna terenów przyle-
głych - bezpośrednia, dla wszystkich działek 
i terenów; 

4) ochrona wartości przyrodniczych – szczegó-
łowe projektowanie winno uwzglćdniać ist-
niejące zadrzewienia z ich maksymalną 
ochroną oraz fakt istnienia rowu północne-
go znajdującego sić w granicach KPN; 

3. tereny ciągu pieszego ogólnodostćpnego 
oznaczonego symbolem CP, funkcjonalnie 
związanego z obsługą konserwacyjną rowu 
północnego oraz terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; 

1) parametry techniczne - 

a) minimalna szerokość pasa terenu ciągu 
pieszego w liniach rozgraniczających nie 
mniej niş 5,0m, liczona od górnej naj-
wyşszej krawćdzi rowu; 

2) warunki zagospodarowania – 

a) zakaz przegradzania ciągu pieszego; 

b) obsługa dojazdowa do rowu północnego 
dla sprzćtu zmechanizowanego w celu 
moşliwości prowadzenia konserwacji 
„rowu północnego”; 

c) do czasu realizacji ciągu dopuszcza sić 
dotychczasowy sposób zagospodarowa-
nia; 

3) ochrona wartości przyrodniczych – szczegó-
łowe projektowanie winno uwzglćdniać ist-
niejące zadrzewienia z ich maksymalną 
ochroną oraz fakt istnienia rowu północne-
go znajdującego sić w granicach KPN i w 
obszarze NATURA 2000; 

4. W celu zapewnienia oraz poprawienia obsługi 
komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod 
zabudowć dopuszcza sić lokalizacjć ciągów 
pieszo - jezdnych lub innych dojazdów prywat-
nych, nieokreślonych na rysunku planu, pod 
warunkiem, iş jej minimalna szerokość nie mo-
şe być mniejsza niş 5 metrów. Nieprzekraczalna 
linia zabudowy od strony takich dojazdów 
prywatnych oraz ustanowionych słuşebności 
wynosi 3 metry. 

5. Dopuszcza sić umieszczanie wolnostojących 
znaków informacyjnych, reklam i innych nośni-
ków reklamowych w ramach pasa drogowego, 
pod warunkiem, iş są one zgodne z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, przepisami Prawa budowlanego oraz nie 
spowodują utrudnień w komunikacji pieszej i 
kołowej. 

6. Reklamy oraz inne nośniki reklamowe nawią-
zywać mają swym charakterem do znaków in-
formacyjnych Kampinoskiego Parku Narodo-
wego oraz zawierać bćdą elementy drewniane 
(m.in. charakterystyczne daszki). 

7. Na terenach układu komunikacji wewnćtrznej 
realizowanego w formie ciągów pieszych i pie-
szo – jezdnych, wyznaczonego na rysunku pla-
nu, do czasu jego realizacji dopuszcza sić do-
tychczasowy sposób uşytkowania. 
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8. Plan nie dopuszcza na terenach projektowane-

go układu komunikacyjnego lokalizacji zabu-
dowy tymczasowej. 

Rozdział 3 
Tereny wód 

§ 9.1. Tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem W określa tereny wód rowu północne-
go. 

2. Jako przeznaczenie ustala sić: przeznaczenie 
pod cieki wodne, kanały i rowy. 

3. Teren połoşony w granicach Kampinoskiego 
Parku Narodowego oraz w ramach Obszaru NA-
TURA 2000. 

4. Wszelkie inwestycje realizowane w przekroju 
koryt cieków – tj. inwestycje liniowe, budowle 
komunikacyjne, wyloty wód itp. wymagają 
uzgodnienia z Dyrektorem Kampinoskiego Parku 
Narodowego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska oraz zaopiniowania w Wojewódzkim 
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspek-
torat w Grodzisku Mazowieckim. 

Rozdział 4 
Zasady ochrony środowiska przyrodniczego 

§ 10. W zakresie ochrony środowiska przyrod-
niczego wprowadza sić nastćpujące ustalenia: 

1) uwzglćdnienie w sposobie zabudowy, zago-
spodarowania i uşytkowania terenu ustaleń 
wynikających z połoşenia w granicach oraz w 
otulinie KPN, jak równieş w ramach Obszaru 
NATURA 2000 – zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska 2000 z dnia 21 lipca 
2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochro-
ny ptaków Natura 2000 (Dz.U. 229, poz. 2313) 
w tym równieş zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; 

2) maksymalne zachowanie istniejącego drze-
wostanu; 

3) w ramach terenu przeznaczonego pod zabu-
dowć mieszkaniową w przypadku usunićcia 
drzewostanu pod inwestycjć naleşy uwzglćd-
nić w planie zagospodarowania działki obo-
wiązek sadzenia drzew według wskaŝnika  
3 dodatkowe drzewa za kaşde 1 wycićte pod 
inwestycjć; 

4) nakaz ochrony istniejącego układu hydrogra-
ficznego przed zanieczyszczeniem, zasypywa-
niem i likwidacją oraz osuszaniem; 

5) zaleca sić, aby wszelkie konieczne uzbrojenie 
prowadzone było w płytkich wykopach, nie 
naruszając stosunków wodnych. Kanalizacja 
sanitarna winna być wykonana w sposób za-

pewniający szczelność przewodów, studzie-
nek i przepompowni; 

6) zakaz odprowadzania do gleby i wód nie-
oczyszczonych lub niedostatecznie oczysz-
czonych ścieków; 

7) plan wyklucza odprowadzanie z działek pry-
watnych ścieków deszczowych i wód drena-
şowych do kanalizacji sanitarnej, rowów 
przydroşnych oraz rowu północnego i połu-
dniowego; 

8) wynikające z prowadzonej działalności eks-
ploatacje instalacji, powodujące wprowadze-
nie gazów i pyłów do powietrza, nie mogą 
powodować przekroczenia standardów jako-
ści powietrza poza terenem do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny; 

9) w celu ochrony powietrza plan zakazuje sto-
sowania paliw stałych z wyjątkiem kominków; 

10) uciąşliwość akustyczna wszelkiej działalności 
usługowej oraz innych działalności, powsta-
łych zgodnie z warunkami określonymi dla 
poszczególnych funkcji, winna zamykać sić w 
granicach obiektu, w której jest prowadzona; 

11) ustala sić obowiązek zachowania walorów 
środowiska przyrodniczego, w tym równieş 
odpowiedzialność właścicieli działek za spra-
wowanie opieki nad tworami przyrody znaj-
dującymi sić na terenie działek, a przede 
wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wy-
sokiej: pojedynczych drzew, zadrzewień śród-
polnych i przydroşnych oraz zieleni; 

12) ze wzglćdu na ochronć KPN plan zakazuje 
wprowadzania gatunków flory obcej rodzimej 
przyrodzie, w tym szczególnie czeremchy 
amerykańskiej, robinii akacjowej, klonu jesio-
nolistnego; 

13) wprowadza sić obowiązek naleşytej ochrony i 
maksymalnego utrzymania dotychczasowego 
ukształtowania terenu oraz charakterystycz-
nych form geomorfologicznych. 

Rozdział 5 
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego,  

dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 11.1. Na terenie objćtym planem nie wystć-
pują elementy krajobrazu kulturowego chronione 
na podstawie odrćbnych przepisów. Ponadto nie 
wystćpują: zabytki, dobra kultury współczesnej 
oraz elementy dziedzictwa kulturowego. 

2. Z uwagi na charakter obszaru, oraz jego po-
łoşenie, plan ustala, iş obiekty budowlane naleşy 
projektować w sposób zapewniający formć archi-
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tektoniczną dostosowaną do krajobrazu, skali i 
charakteru otaczającej zabudowy. 

Rozdział 6 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemów infrastruktury technicznej 

§ 12.1. Plan ustala nastćpujące zasady moder-
nizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruk-
tury technicznej bćdących celami publicznymi: 

1) zaopatrzenie wszystkich terenów przeznaczo-
nych w planie na cele zabudowy w media in-
frastruktury technicznej oraz odbiór ścieków w 
ramach istniejących i rozbudowanych zbioro-
wych systemów uzbrojenia: 

a) komunalną sieć wodociągową, 

b) komunalne sieci kanalizacji sanitarnej lub 
ewentualnie (w zaleşności od stwierdzonych 
potrzeb) deszczowej, 

c) sieć gazową, 

d) sieci elektroenergetyczną średniego i ni-
skiego napićcia, 

e) indywidualny system zaopatrzenia w ciepło, 

f) sieci telefoniczne, 

2) plan ustala adaptacjć istniejących ciągów in-
frastruktury technicznej z moşliwością ich roz-
budowy, przebudowy i remontu, 

3) budowć, rozbudowć i przebudowć poszczegól-
nych sieci i urządzeń naleşy planować i prowa-
dzić w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci, 

4) zbieranie na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi w uchwale rady gminy dotyczącymi 
porządku w gminie; zasady gospodarowania 
odpadami innymi niş komunalne zgodnie z 
ustawą o odpadach i ustawą prawo ochrony 
środowiska z uwzglćdnieniem funkcji terenu 
oraz prowadzonej działalności. 

2. Dla wszystkich nadziemnych i podziemnych 
urządzeń liniowych uzbrojenia terenu, przebiega-
jących w terenach niepublicznych ustala sić ko-
nieczność zapewnienia dostćpu w celu wykonania 
bieşących konserwacji, napraw i remontów. 

3. Dopuszcza sić sytuowanie sieci uzbrojenia 
terenu poza liniami rozgraniczającymi ulic z za-
chowaniem przepisów szczególnych w zakresie 
normatywnych odległości. 

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodć: 

a) docelowe zaopatrzenie w wodć dla potrzeb 
bytowo-gospodarczych i ochrony przeciw-

poşarowej z gminnej sieci wodociągowej na 
warunkach i zasadach określonych przez za-
rządcć sieci, 

b) rozbudowć sieci wodociągowej, w układach 
rozgałćŝnych, 

c) dopuszczalne sytuowanie własnych ujćć 
wody, 

d) obowiązek podłączenia do sieci wodociągu 
gminnego bezpośrednio po jego realizacji, 

e) wyposaşenie sieci w hydranty p. poşarowe 
zewnćtrzne wg zasad określonych w przepi-
sach szczególnych i odrćbnych, 

2) odprowadzanie ścieków: 

a) docelowe odprowadzanie ścieków w opar-
ciu o gminny system kanalizacji sanitarnej 
odprowadzającej ścieki do oczyszczalni 
„MOKRE ŁĄKI” w Truskawiu (poza zakre-
sem opracowania planu), 

b) sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacji, 

c) ustanawia sić obowiązek bezzwłocznego 
podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 
na warunkach i zasadach określonych przez 
zarządcć sieci, 

d) do czasu realizacji kanalizacji plan dopusz-
cza moşliwość budowy oraz eksploatacji 
szczelnych zbiorników bezodpływowych po-
siadających atest na stosowanie, 

e) wprowadza sić zakaz stosowania przydo-
mowych oczyszczalni ścieków oraz tzw. 
szamb ekologicznych, wykonanych np. z 
tworzyw sztucznych czy innych materiałów, 

f) plan zaleca aby zbiornik o którym mowa w 
pkt 2 litera „d” lokalizować od strony ulicy, 
jako projektowany przyszły przykanalik, 

g) zalecenie przyspieszenia budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej. 

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych: 

a) dopuszczalne odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych z ulic, ciągów pieszych i 
pieszo - jezdnych do sieci kanalizacji desz-
czowej, w układzie zlewniowym, bądŝ do 
rowów, w tym rowów chłonnych, odparo-
wywanych itp.; 

b) w przypadku realizacji kanalizacji deszczo-
wej zakończonej odpływem do cieków wod-
nych bądŝ rowów chłonnych, odparowywa-
nych itp., na wylotach kanałów naleşy sytu-
ować urządzenia słuşące do podczyszczania 
ścieków, wypełniając warunki oraz normy 
wskazane w przepisach szczególnych, 
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c) na terenach przeznaczonych pod zabudowć 
woda opadowa winna zostać odprowadzana 
powierzchniowo w teren, 

4) zasilanie w energić elektryczną: 

a) zasilanie w energić elektryczną z sieci elek-
troenergetycznej wysokiego, średniego i ni-
skiego napićcia, istniejącej i projektowanej, 
kablowej lub napowietrznej wyposaşonej w 
istniejące stacje transformatorowe oraz sta-
cje projektowane, 

b) przyłącza do budynków winny być realizo-
wane wyłącznie w formie kablowej pod-
ziemnej, 

c) przyłączenie obiektów odbywać sić bćdzie 
w uzgodnieniu, na warunkach i według za-
sad określonych w przepisach prawa ener-
getycznego, 

d) zachowuje sić istniejącą linić 15kV z moşli-
wością jej przebudowy, rozbudowy i mo-
dernizacji. 

5) zasilanie w gaz przewodowy: 

a) docelowe zasilanie odbiorców z istniejącej 
sieci gazowej średniego ciśnienia  65 mm 
zlokalizowanej w ul. 3 Maja (poza zakresem 
opracowania), 

b) głównym ŝródłem zasilania jest stacja re-
dukcyjno – pomiarowa Io „ARKUSZOWA” 
zlokalizowana poza zakresem opracowania 
planu, 

c) sukcesywna rozbudowa sieci gazowej, 

d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej szafki gazowe winny być lokalizowane w 
linii ogrodzeń i winny otwierać sić na ze-
wnątrz tj. od strony ulicy. W pozostałych 
przypadkach w miejscu uzgodnionym z za-
rządcą sieci, 

e) przyłączenie obiektów odbywać sić bćdzie 
w uzgodnieniu, na warunkach i według za-
sad określonych w przepisach prawa ener-
getycznego. 

6) zaopatrzenie w ciepło: 

a) do celów grzewczych i ciepłej wody uşytko-
wej w oparciu o indywidualne ŝródła ciepła, 
z zastosowaniem technologii i paliw „eko-
logicznych” tj. gazu, energii elektrycznej, 
oleju opałowego o niskiej zawartości siarki 
oraz pochodzących z odnawialnych ŝródeł 
energii, 

b) zakaz stosowania paliw stałych za wyjąt-
kiem kominków z zastrzeşeniem pkt 6 lite-
ra c); 

c) jako uzupełniające ŝródło ciepła dopuszcza 
sić stosowanie paliw stałych z biomasy 
(system pellet). 

7) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne: 

a) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne w 
oparciu o istniejącą i planowaną rozbudowć 
sieci telekomunikacyjnej; 

b) zakaz lokalizacji wieşy telefonii komórkowej 
(opcjonalnie stacji bazowej); 

8) W zakresie gospodarki odpadami plan ustala: 

a) selekcjć i gromadzenie odpadów na pose-
sjach w pojemnikach przystosowanych do 
ich gromadzenia zgodnie z wymaganiami 
określonymi w uchwale Rady Gminy doty-
czącej utrzymania czystości i porządku w 
gminie. W planie zagospodarowania działki 
naleşy uwzglćdnić zadaszone miejsce dla 
potrzeb selektywnej zbiórki odpadów dla  
4 typów pojemników. Postuluje sić rozróş-
nienie nastćpujących typów pojemników 
na: odpady wymieszane przeznaczone na 
składowisko, surowce wtórne, odpady or-
ganiczne przeznaczone do kompostowania, 
wydzielone odpady niebezpieczne z odpa-
dów komunalnych. 

b) iş wywóz nieczystości stałych odbywać sić 
bćdzie poza obszar opracowania planu, 

c) wymóg udokumentowania przyszłego wy-
wozu odpadów stałych przed zasiedleniem. 

5. Na obszarze objćtym planem dopuszcza sić: 
lokowanie obiektów infrastruktury technicznej 
takich jak stacje transformatorowe, podziemne 
przepompownie ścieków, jak równieş inne urzą-
dzenia, na podstawie opracowań technicznych, z 
wyjątkiem lokalizacji stacji bazowych oraz wieş 
telefonii komórkowych, bez konieczności zmiany 
niniejszego planu, pod warunkiem, şe ewentualna 
uciąşliwość tychşe urządzeń ograniczona bćdzie 
do granic działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny. 

Rozdział 7 
Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu 

§ 13.1. Obowiązuje zakaz lokalizacji stacji ba-
zowych oraz wieşy telefonii komórkowych. 

2. Zakaz stosowania paliw stałych z wyjątkiem 
kominków z zastrzeşeniem wynikającym z § 12 
ust. 4 pkt 6 litera „c”. 

3. Plan wyznacza strefć ochronną związaną z 
oddziaływaniem linii elektroenergetycznej 15kV w 
pasie 2x6 metrów od osi linii. 
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4. Na terenie, o którym mowa w ust. 3 plan do-
puszcza lokalizacjć obiektów budowlanych, sa-
dzenie drzew oraz prowadzenie innych działań, 
które powodują zmianć zagospodarowania terenu 
pod warunkiem kaşdorazowego, indywidualnego 
rozpatrzenia przy współudziale Zarządcy Sieci, w 
celu określenia szczegółowych warunków zago-
spodarowania zapewniających bezpieczeństwo 
ludzi i ich mienia oraz prawidłową pracć linii 
średniego napićcia. 

Dział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 14. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.), dla terenów objćtych planem ustala sić dla 
naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości stawkć w wysokości 10%. 

§ 15. Do spraw wszczćtych i niezakończonych 
decyzją ostateczną przed dniem wejścia w şycie 
niniejszej uchwały stosuje sić przepisy dotychcza-
sowe. 

§ 16. W granicach objćtych Planem traci moc 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek Etap I” 
zatwierdzony zgodnie z uchwałą Rady Gminy Iza-
belin nr LV/424/2002 z dnia 19 czerwca 2002r. i 
opublikowany w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2002r. Nr 
190, poz. 4388. 

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Izabelin. 

§ 18. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Jerzy Pietrzak 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXI/284/09 

Rady Gminy Izabelin 
z dnia 28 paŝdziernika 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 

 
W trakcie wyłoşenia projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Tru-
skaw – Helenówek, Etap III” do publicznego wglądu, które nastąpiło w dniach od 31 sierpnia 2009r. do  
22 września 2009r. oraz w przewidzianym terminie do dnia 6 paŝdziernika 2009r. wniesiono 20 uwag. 

Rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Truskaw i Truskaw Helenówek ETAP III” nastąpiło zarządzeniem nr 141/2009 Wójta Gminy Izabelin z 
dnia 20 paŝdziernika 2009r. 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXI/284/09 

Rady Gminy Izabelin 
z dnia 28 paŝdziernika 2009r. 

 
 
Rozstrzygnićcie w zakresie stwierdzenia zgodności przedłoşonego do uchwalenia projektu „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III” z ustaleniami „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin” zatwierdzonego zgod-
nie z uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XVIII/159/2008 z dnia 2 lipca 2008r. 
 
1. Przedłoşony do uchwalenia projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw 

i Truskaw – Hleneówek, Etap III” pozostaje w zgodności z obowiązującymi ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin” zatwierdzonymi zgodnie z 
uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XVIII/159/2008 z dnia 2 lipca 2008r. 

2. Na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny numer 1 do niniejszej uchwały, zgodnie z wymogami 
§ 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) w 
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarto 
wyrys z obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Izabelin” zawierający oznaczenie granic obszaru objćtego planem miejscowym. 

3. Obszar objćty planem w ramach Kompleksu „A” oznaczony został w studium symbolem MN stanowią-
cym teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Podstawowe przeznaczenie terenów: pod za-
budowć mieszkaniową jednorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi itp. związanym 
funkcjonalnie z przeznaczeniem podstawowym, np. zabudowa mieszkaniowa o charakterze sakralnym, 
zabudowa mieszkaniowa oraz usługi zdrowia i opieki społecznej itp. Dopuszczalne przeznaczenie: lokali-
zacja usług nieuciąşliwych, tzn. takich, których uciąşliwość nie wykracza poza granice nieruchomości. 
Maksymalna wysokość zabudowy: 13 metrów do kalenicy od poziomu gruntu istniejącego, 

4. Obszar objćty planem w ramach Kompleksu „A” oznaczony został w studium symbolem MN stanowią-
cym teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Podstawowe przeznaczenie terenów: pod za-
budowć mieszkaniową jednorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi itp. związanym 
funkcjonalnie z przeznaczeniem podstawowym, np. zabudowa mieszkaniowa o charakterze sakralnym, 
zabudowa mieszkaniowa oraz usługi zdrowia i opieki społecznej itp. Dopuszczalne przeznaczenie: lokali-
zacja usług nieuciąşliwych, tzn. takich, których uciąşliwość nie wykracza poza granice nieruchomości. 
Maksymalna wysokość zabudowy: 13 metrów do kalenicy od poziomu gruntu istniejącego. 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr XXXI/284/09 

Rady Gminy Izabelin 
z dnia 28 paŝdziernika 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
1.1. Sposób realizacji zadań naleşących do zadań własnych Gminy zapisanych w Miejscowym Planie Zago-

spodarowania Przestrzennego: 

Za podstawć przyjćcia do realizacji zadań określonych w § 8 i § 12 miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, które naleşą do zadań własnych gminy przyjmuje sić zapisy zadań inwestycyjnych 
wieloletnich realizowanych przez Gminć Izabelin a określonych m.in. w Planie Rozwoju Lokalnego przy-
jćtego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XXII/179/2004 z dnia 14 lipca 2004r. oraz zawartych w 
uchwałach budşetowych w tym m.in. w uchwałach nr XIII/97/2007 z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie 
uchwalenia budşetu gminy Izabelin na rok 2008 (m.in. w załączniku nr 3 pn. „limity wydatków na wielo-
letnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010), nr XVII/142/08 z dnia 9 czerwca 2008r. oraz innych 
uchwałach Rady z tego zakresu, 

Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone bćdzie według kryte-
riów i zasad przyjćtych przy konstruowaniu oraz modyfikacji wieloletniego programu inwestycyjnego. 

2. Zasady finansowania zadań naleşących do zadań własnych Gminy zapisanych w ustaleniach miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego: 

Finansowanie kosztów ponoszonych przy realizacji zadań odbywać sić bćdzie przy pełnym lub czćścio-
wym udziale środków budşetowych. 

 
 

Załącznik nr 5 
do uchwały nr XXXI/284/09 

Rady Gminy Izabelin 
z dnia 28 paŝdziernika 2009r. 

 
Uzasadnienie przyjćtych w „Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  

wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III” rozwiązań. 
 
1. Przyjćcie przedłoşonych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Tru-

skaw – Helenówek, Etap III” rozwiązań umoşliwi ustalenie ścisłego przeznaczenia terenu na obszarze ob-
jćtym opracowaniem planu miejscowego, w tym równieş w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu pu-
blicznego w postaci układu dróg publicznych, komunikacji wewnćtrznej oraz szczegółowego określenia 
sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. W planie w sposób szczegółowy określono 
równieş zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1) Całość obszaru objćtego niniejszą analizą objćta została ustaleniami obowiązującego Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I” zatwierdzone-
go uchwałą Rady Gminy Izabelin nr LV/424/2002 z dnia 19 czerwca 2002r. i opublikowanego w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2002r. Nr 190, poz. 4388, w ramach te-
renów oznaczonych symbolami planistycznymi: 

 dla KOMPLEKSU „A”: 

 B9 - MN oznaczającym teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 
jednorodzinnej z moşliwością adaptacji (modernizacji), wymiany istniejącej zabudowy i realizacji 
nowej zabudowy. 

 B15 - MN oznaczającym teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej jednorodzin-
nej; 
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 B23 - W oznaczającym teren wód rowu północnego; 

 B11 – CP tereny ciągu pieszego i dojazdu sprzćtem zmechanizowanym dla zapewnienia moşliwości 
konserwacji rowu; 

 B12 – CP tereny ciągu pieszego i dojazdu sprzćtem zmechanizowanym dla zapewnienia moşliwości 
konserwacji rowu; 

 B13 – KW teren komunikacji wewnćtrznej, ciągu pieszo-jezdnego, dojazdu do działek połoşonych 
na terenach zabudowy mieszkaniowej B9 – MN i B15 – MN; 

 B16 – KW teren komunikacji wewnćtrznej; ciągu pieszo – jezdnego, dojazdu do działek połoşonych 
na terenach zabudowy mieszkaniowej B15 – MN i B18 – MN. 

 dla KOMPLEKSU „B”: 

 A3 - MN oznaczającym teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 
jednorodzinnej z moşliwością adaptacji (modernizacji), wymiany istniejącej zabudowy i realizacji 
nowej zabudowy; 

2) przedmiotem zmiany planu miejscowego jest zmniejszenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od granic 
Kampinoskiego Parku Narodowego, utrudniającego w chwili obecnej dalszą zabudowć. Tereny objćte 
planem charakteryzowały sić znaczną linią zabudowy, ograniczającą de facto ruch budowlany do czć-
ści obszaru, co jest niekorzystne w szczególności w sytuacji obecnie dokonywanych oraz planowa-
nych do dokonania podziałów nieruchomości. 

3) Przyjmuje sić, iş zmniejszenie linii zabudowy od granic Kampinoskiego Parku Narodowego przyczyni 
sić do lepszego wykorzystania wyşej wyszczególnionego obszaru oraz doprowadzi do usystematyzo-
wania przestrzennego terenu wskutek dokonywanych podziałów. Jednocześnie dopuszczenie dalszej 
zabudowy umoşliwi prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego w tym terenie bez negatywnych 
skutków dla środowiska przyrodniczego. 

4) Objćcie zmianą planu i umoşliwienie zagospodarowania przedmiotowych działek według nowych za-
sad stworzy wspólną architektoniczną całość, spowoduje faktyczne uporządkowanie przestrzenne te-
renu, poprawi równieş estetykć terenu bćdącego przedmiotem opracowania, wraz z terenem przyle-
głym, umoşliwi dozór i pielćgnacjć otoczenia, zaś istniejąca infrastruktura techniczna, uwzglćdnienia 
uwarunkowania środowiska przyrodniczego. 

5) Szybkie wprowadzenie przedmiotowych zmian umoşliwi poprawć jakości şycia mieszkańców. 
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UCHWAŁA Nr XXXI/285/09 

RADY GMINY IZABELIN 

z dnia 28 paŝdziernika 2009 r. 

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Hornówek, część „D”. 

Na podstawie art. 15 w związku z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póŝn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku z uchwałą 
Rady Gminy Izabelin nr XI/75/2007 z dnia 24 paŝ-
dziernika 2007r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czćści wsi Hornówek, 

czćść „A” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy 
Izabelin nr V/25/2003 z dnia 26 lutego 2003r. i 
opublikowanego w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2003r. 
Nr 79, poz. 2064, po stwierdzeniu zgodności pro-
jektowanych rozwiązań z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Izabelin” przyjćtego 
uchwałą nr XVIII/159/08 Rady Gminy Izabelin z 
dnia 2 lipca 2008r. uchwala, co nastćpuje: 

 
 


