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UCHWAŁA Nr XII/111/2011 

RADY GMINY JABŁONNA 

 z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/60/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 kwietnia 2011r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu 

prowadzonym przez Gminę Jabłonna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z póčn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r. 
o systemie oċwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje, 
Rada Gminy Jabłonna uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. W uchwale nr VII/60/2011 Rady Gminy 
Jabłonna z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie 
ustalenia wysokoċci opłat za pobyt dziecka 
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez 
Gminć Jabłonna, wprowadza sić nastćpujące 
zmiany: 

1. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odpłatnoċć, o której mowa w ust. 1, 
obejmuje koszty usług opiekuĉczo – wycho-
wawczo - bytowych ċwiadczonych w czasie 
rzeczywistego przebywania dziecka w przed-
szkolu, w ramach których prowadzone są za-
jćcia ogólnorozwojowe, w tym w szczególno-
ċci: 

1) rozwijające uzdolnienia; 

2) kształtujące twórcze postawy; 
3) inspirujące do poznawania i odkrywania 

siebie i ċwiata; 

4) wyzwalające aktywnoċć własną dziecka; 

5) umoďliwiające relaksacjć i wyciszenie; 

6) wspierające indywidualne zainteresowa-
nia.” 

2. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłata za ċwiadczenie usług, o których 
mowa w § 1 ust. 2, za kaďdą godzinć rzeczy-
wistego przebywania dziecka w przedszkolu 
oraz za kaďdą rozpoczćtą godzinć rzeczywi-
stego czasu przebywania dziecka w przed-
szkolu wynosi 0,22% minimalnego wynagro-
dzenia miesićcznego ustalonego na podsta-
wie ustawy z dnia 10 pačdziernika 2002r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracć 
(Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).” 

3. W § 2 dodaje sić ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 
6.30-8.00 jest bezpłatny.” 

§ 2. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy: 
Włodzimierz Kowalik 
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UCHWAŁA Nr XII/113/2011 

RADY GMINY JABŁONNA 

 z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna 

w zakresie działek o nr ewid. od 179/4 do 179/6 i od 179/18 do 179/60 oraz od 1046/2 do 1046/12 

położonych we wsi Chotomów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi 
zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. 
zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Jabłon-
na nr L/526/2010 z dnia 25 sierpnia 2010r. 
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr 
ewid. od 179/4 do 179/6 i od 179/18 do 179/60 
oraz od 1046/2 do 1046/12 połoďonych we wsi 
Chotomów, stwierdzając, ďe niniejszy plan jest 
zgodny z ustaleniami studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jabłonna, zatwierdzonego uchwałą 
nr XXV/260/2000 Rady Gminy Jabłonna z dnia 
12 grudnia 2000r. Rada Gminy Jabłonna uchwa-
la, co nastćpuje. 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Jabłonna 
w zakresie działek o nr ewid. od 179/4 do 179/6 
i od 179/18 do 179/60 oraz od 1046/2 do 1046/12 
połoďonych we wsi Chotomów, zwany dalej 
„planem”. 

2. Granicć obszaru objćtego planem stano-
wią: od północy – południowa granica działki 
o nr ewid. 179/3 (ul. Jasna), od wschodu – za-
chodnia granica działek o nr ewid. 176/4, 176/5, 
176/6, 176/27, 176/28, 176/8, 2171, 2172, 176/10 
od południa –północna granica działki o nr ewid. 
253, od zachodu – wschodnia granica działek 
o nr ewid. od 1291 do 1298 oraz czćċci działki 
o nr ewid. 1047. 

§ 2.1. Integralnymi czćċciami planu jest ni-
niejsza uchwała oraz załącznik nr 1 – rysunek 
planu zawierający ustalenia planu w skali 
1:1000; 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnićcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnićcie o sposobie 
realizacji i zasadach finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, naleďą-
cych do zadaĉ własnych gminy. 

§ 3.1. W planie okreċla sić: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych prze-

pisów, w tym terenów naraďonych na nie-
bezpieczeĉstwo powodzi; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci; 

7) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów; 

10) stawkć procentową na podstawie której 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r. 

2. W planie nie okreċla sić: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

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

3) granic terenów górniczych oraz zagroďonych 
osuwaniem sić mas ziemnych; 

§ 4.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawar-
te w niniejszej uchwale do terenu objćtego pla-
nem. 

2. Na rysunku planu wyznacza sić tereny 
o nastćpujących przeznaczeniach: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczony symbolem: MN; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej na działkach leċnych oznaczony symbo-
lem: MNL; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z towarzyszącą zabudową usługową na 
działkach leċnych oznaczony symbolem: 
MNL/U; 

4) teren komunikacji pieszo – rowerowej ozna-
czony symbolem: KPR; 

5) teren dróg wewnćtrznych oznaczony symbo-
lem: KDW; 

3. Okreċlone w planie przeznaczenia po-
szczególnych terenów wskazują podstawowy, 
ustalony w planie sposób ich uďytkowania. 

4. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granica obszaru objćtego planem; 
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2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-

znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) zwymiarowane wzajemne odległoċci elemen-
tów zagospodarowania; 

5) przeznaczenie terenów oznaczone numerem i 
symbolem literowym. 

5. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu mają charakter informacyjny: 

1) granica Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu (WOCHK); 

2) granica obszaru naraďonego na niebezpie-
czeĉstwo powodzi. 

§ 5.1. Ilekroć w planie uďywa sić okreċleĉ ta-
kich jak: 

1) „droga w liniach rozgraniczających naleďy 
przez to rozumieć: pas terenu zawierający 
drogć z niezbćdnymi obiektami, urządze-
niami i instalacjami słuďącymi ruchowi dro-
gowemu, zieleĉ izolacyjną i ozdobną oraz 
urządzenia i instalacje słuďące przesyłowi 
mediów i obsłudze inďynieryjnej terenów 
budowlanych;” 

2) „działka naleďy przez to rozumieć: działkć 
budowlaną w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym;” 

3) „infrastruktura techniczna naleďy przez to 
rozumieć: urządzenia i sieci: wodociągowe, 
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, 
gazowe i telekomunikacyjne;” 

4) „linia rozgraniczająca” naleďy przez to ro-
zumieć: wyznaczoną na rysunku planu linić 
okreċlającą granice terenów o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospo-
darowania; 

5) „maksymalna wysokoċci zabudowy” naleďy 
przez to rozumieć: najwićkszy nieprzekra-
czalny wymiar pionowy budynku i budowli 
mierzony od poziomu gruntu rodzimego do 
najwyďszego punktu przekrycia dachu lub 
najwyďszego punktu budowli; 

6) „maksymalny wskačnik intensywnoċci za-
budowy” naleďy przez to rozumieć: naj-
wićkszą nieprzekraczalną wartoċć stosunku 
powierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych wszystkich budynków 
istniejących i lokalizowanych na terenie 
działki do powierzchni całkowitej terenu tej 
działki; 

 

7) „nieprzekraczalna linia zabudowy naleďy 
przez to rozumieć: wskazaną na rysunku 
planu linić, której nie moďe przekroczyć 
ďadna z czćċci budowanego lub rozbudo-
wanego budynku;” 

8) „powierzchnia biologicznie czynna naleďy 
przez to rozumieć: powierzchnić działki na 
gruncie rodzimym, która pozostaje nieza-
budowana powierzchniowo lub kubaturo-
wo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie 
stanowiącą nawierzchni dojazdów i dojċć 
pieszych, nieutwardzoną, pokrytą trwałą ro-
ċlinnoċcią lub uďytkowaną rolniczo, a takďe 
wody powierzchniowe;” 

9) „przedsićwzićcie mogące znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko naleďy przez to rozu-
mieć: zamierzenia budowlane lub inną in-
gerencjć w ċrodowisko, polegającą na 
przekształceniu lub zmianie sposobu wyko-
rzystania terenu, w tym równieď wydoby-
wanie kopalin, dla których wymagane jest 
przeprowadzenie oceny oddziaływania 
przedsićwzićcia na ċrodowisko w rozumie-
niu przepisów odrćbnych;” 

10) „przeznaczenie podstawowe” naleďy przez 
to rozumieć: rodzaj przeznaczenia, które zo-
stało ustalone jako jedyne lub przewaďają-
ce, którego udział musi stanowić powyďej 
60% powierzchni uďytkowej wszystkich ist-
niejących i projektowanych na działce 
obiektów – na terenach przeznaczonych 
pod zabudowć lub powierzchni terenów; 

11) „przeznaczenie terenu naleďy przez to ro-
zumieć: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zago-
spodarowania oraz działalnoċci ustalone 
dla danego terenu;” 

12) „przeznaczenie towarzyszące” naleďy przez 
to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie 
moďe jedynie współwystćpować z podsta-
wowym przeznaczeniem terenu; 

13) „teren” naleďy przez to rozumieć: fragment 
obszaru objćtego planem o okreċlonym 
przeznaczeniu lub okreċlonych zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
kolejnym numerem i odpowiednim symbo-
lem literowym; 

14) „usługi nieuciąďliwe naleďy przez to rozu-
mieć: działalnoċć słuďącą zaspokajaniu po-
trzeb ludnoċci, niezaliczoną do przedsić-
wzićć mogących znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, nie powodującą przekraczania 
standardów jakoċci ċrodowiska oraz zanie-
czyszczeĉ poza terenem, do którego pro-
wadzący działalnoċć posiada tytuł prawny.” 
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Rozdział 2 
Ustalenie ogólne – dotyczące modernizacji, 

rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

§ 6.1. W zakresie lokalizowania oraz przebu-
dowy sieci infrastruktury technicznej: 

1) nakazuje sić lokalizowanie sieci i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej: 

a) w liniach rozgraniczających dróg we-
wnćtrznych i ciągów pieszo – rowero-
wych; 

b) wzdłuď granic nieruchomoċci; 

2) dopuszcza sić inną lokalizacjć w przypadku 
braku moďliwoċci lokalizowania sieci i urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej, okreċlonych 
w lit. a) i b), w miejscu dostćpnym dla wła-
ċciwych słuďb eksploatacyjnych; 

3) wysokoċć zabudowy okreċlona w ustaleniach 
szczegółowych nie dotyczy infrastruktury 
technicznej oraz inwestycji celu publicznego 
z zakresu łącznoċci; 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 

1) nakazuje sić zaopatrzenia w wodć z projek-
towanej sieci wodociągowej, w oparciu o 
ujćcia wody zlokalizowane poza obszarem 
planu; 

2) nakazuje sić zapewnienie zaopatrzenia w 
wodć do celów przeciwpoďarowych zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

3) do czasu budowy sieci wodociągowej do-
puszcza sić zaopatrzenie w wodć z indywidu-
alnych ujćć wody. 

3. W zakresie odprowadzania ċcieków: 

1) zakazuje sić odprowadzania ċcieków powsta-
łych na obszarze planu do wód powierzch-
niowych, rowów melioracyjnych oraz wprost 
do gruntu; 

2) ustala sić budowć kanalizacji sanitarnej; 

3) dopuszcza sić budowć pompowni kanało-
wych ċcieków stosownie do potrzeb, równieď 
na terenach własnych inwestorów; 

4) ustala sić odprowadzanie ċcieków systemem 
grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni zlo-
kalizowanej poza obszarem planu; 

5) dopuszcza sić odprowadzanie ċcieków z bu-
dynków do szczelnych, atestowanych zbior-
ników, opróďnianych za poċrednictwem wy-
specjalizowanych słuďb, posiadających sto-
sowne zezwolenia od właċciwych organów 
administracji, wyłącznie w przypadku braku 
sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich ob-
sługi; 

6) nakazuje sić podłączenie budynków do sieci 
kanalizacji sanitarnej wybudowanej do ich 
obsługi, najpóčniej w ciągu roku od dnia jej 
powstania. 

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych: 

1) nakazuje sić utwardzanie i skanalizowanie 
terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na któ-
rych moďe dojċć do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi i chemicznymi; 

2) nakazuje sić neutralizowanie substancji ro-
popochodnych i chemicznych na terenach 
własnych inwestorów; 

3) nakazuje sić zagospodarowywanie wód opa-
dowych i roztopowych z powierzchni nieza-
nieczyszczonych na działkach własnych in-
westorów poprzez odprowadzenie ich do 
gruntu lub inne wykorzystanie np. fontanny, 
zbiorniki retencyjne itp.; 

4) dopuszcza sić odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych niezanieczyszczonych 
substancjami ropopochodnymi i chemicz-
nymi z terenów dróg wewnćtrznych i ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuď ulic, w ich pobo-
czach lub w trawnikach przez system rozsą-
czający; 

5. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

1) ustala sić budowć stacji transformatorowych 
oraz rozbudowć i modernizacjć sieci roz-
dzielczej ċredniego i niskiego napićcia sto-
sownie do potrzeb; 

2) nakazuje sić stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji 
transformatorowych SN/nN w wykonaniu 
wewnćtrznym, dopuszcza sić w technicznie 
lub ekonomicznie uzasadnionych przypad-
kach stosowanie linii elektroenergetycznych 
w wykonaniu napowietrznym oraz stacji 
w wykonaniu słupowym; 

3) nakazuje sić w projektach zagospodarowania 
działek rezerwowanie miejsc i terenu dla lo-
kalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych 
elementów infrastruktury elektroenergetycz-
nej, niezbćdnych dla zaopatrzenia lokowa-
nych na tych terenach budynków i budowli 
w energić elektryczną, a takďe oċwietlenia te-
renu wokół obiektów. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) dopuszcza sić budowć sieci gazowej; 

2) zakazuje sić lokalizowania ogrodzeĉ w odle-
głoċci mniejszej niď: 0,5m od gazociągu; 
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3) nakazuje sić lokalizowanie szafek gazowych 

w linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz 
lub miejscu uzgodnionym z zarządcami sieci 
gazowej; 

4) dopuszcza sić stosowanie indywidualnych 
zbiorników gazowych dla celów bytowych 
i gospodarczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energić cieplną: 

1) nakazuje sić stosowanie ekologicznych čró-
deł zaopatrzenia w ciepło, tj.: ogrzewanie ga-
zem, olejem opałowym lekkim o zawartoċci 
siarki do 0,3%, zasilanie elektrycznoċcią, 
energią odnawialną lub innym paliwem eko-
logicznym, 

2) zakazuje sić zaopatrzenie w ciepło z indywi-
dualnych urządzeĉ grzewczych opalanych 
paliwem stałym; 

3) dopuszcza sić stosowanie ogrzewania ko-
minkowego, wyłącznie jako dodatkowego 
čródła ogrzewania obiektów; 

8. W zakresie obsługi telekomunikacji: 

1) dopuszcza sić ċwiadczenie usług telekomuni-
kacyjnych przez wszystkich uprawnionych 
operatorów sieci; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie infrastruktury 
telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym 
oddziaływaniu w rozumieniu przepisów od-
rćbnych. 

9. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) nakazuje sić stosowanie zasad utrzymania 
czystoċci i porządku oraz gospodarowania 
odpadami, w oparciu o obowiązujące przepi-
sy odrćbne oraz regulamin gminny; 

2) nakazuje sić lokalizowanie miejsc na odpady 
w sposób umoďliwiający dostćp do nich 
z dróg wewnćtrznych; 

3) nakazuje sić selektywną zbiórkć odpadów na 
kaďdej działce; 

4) nakazuje sić gromadzenie i segregacjć odpa-
dów powstałych wyłącznie na obszarze dzia-
łek własnych inwestorów. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu: 5.MN, 6.MN ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenów: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) zieleĉ urządzona; 

 

b) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskačniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) ustala sić lokalizowanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie 
w układzie wolno stojącym; 

2) zakazuje sić budowy wićcej niď jednego 
budynku mieszkalnego w obrćbie jednej 
działki lub zmiany funkcji w budynkach 
na funkcjć mieszkaniową, jeďeli na dział-
ce znajduje sić juď budynek mieszkalny; 

3) dopuszcza sić rozbudowć budynków wy-
łącznie przy nawiązaniu kompozycji ele-
wacji oraz geometrii dachu nowej czćċci 
budynku do rozwiązaĉ przyjćtych w bu-
dynku rozbudowywanym; 

4) dopuszcza sić wydzielanie lokali usłu-
gowych o powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 30% powierzchni całko-
witej budynku; 

5) dopuszcza sić lokalizowanie: 

a) lokali usług nieuciąďliwych; 

b) budynków gospodarczych; 

c) budynków garaďowych przewidzia-
nych do obsługi terenów: MN; 

d) miejsc postojowych przewidzianych 
do obsługi terenów: MN; 

e) obiektów małej architektury; 

6) nakazuje sić lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległoċci nie mniejszej niď 7,5m 
od linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 2.KPR; 

b) w odległoċci nie mniejszej niď 5m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 1.KDW. 

7) dopuszcza sić lokalizowanie wyłącznie 1 
budynku garaďowego na jednej działce, 
przewidzianego na maksymalnie 2 sta-
nowiska postojowe; 

8) ustala sić maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy: 0,3; 

9) ustala sić maksymalną wysokoċć zabu-
dowy: 

a) mieszkaniowej: 2 kondygnacje nad-
ziemne (łącznie z poddaszem uďytko-
wym) – 9m; 

b) gospodarczej i garaďowej: 6m; 
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10) dopuszcza sić realizacjć kondygnacji 
podziemnej poza granicami strefy zagro-
ďenia powodzią; tak zwaną: wodą stulet-
nią; 

11) dopuszcza sić stosowanie dachów: dwu-
spadowych, wielospadowych o syme-
trycznym układzie połaci głównych i na-
chyleniu w zakresie: 200- 450; 

12) nakazuje sić stosowanie pokrycia da-
chów w formie: dachówki lub materia-
łów o wyglądzie zbliďonym do dachówki; 

13) nakazuje sić stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szaroċci; 

14) zakazuje sić sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

15) zakazuje sić stosowania dachów o mija-
jących sić połaciach; 

16) nakazuje sić zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykoĉcze-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce; 

17) zakazuje sić stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeĉ; 

18) zakazuje sić stosowania na elewacjach 
okładzin z blach jako materiału wykoĉ-
czeniowego; 

19) dopuszcza sić umieszczanie reklam 
i elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) lokalizowania ich wyłącznie na płasz-
czyčnie elewacji budynków; 

b) umieszczania ich do wysokoċci stro-
pu nad pierwszą kondygnacją nad-
ziemną; 

c) lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych związanych z działalno-
ċcią prowadzoną na danej działce; 

d) utrzymania powierzchni informacyj-
nej i promocyjnej maksymalnie: 2m2 

w obrćbie jednej działki; 

20) dopuszcza sić grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeĉ w liniach 
rozgraniczających z terenami dróg 
wewnćtrznych, ciągów pieszo - rowe-
rowych z dopuszczeniem miejscowe-
go wycofania w głąb działek do 2m; 

b) stosowania ogrodzeĉ aďurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia), 
o maksymalnej wysokoċci 1,80m; 

c) stosowania poza granicami War-
szawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (WOCHK,) cokołów peł-
nych, maksymalnie do wysokoċci 
0,5m nad poziom terenu; 

d) stosowanie w granicach Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu (WOCHK), wyłącznie funda-
mentów punktowych lub podmuró-
wek niewystających ponad po-
wierzchnić terenu lub z przerwami w 
podmurówkach w formie otworów o 
ċrednicy min. 12cm i rozstawie maks. 
co 1,5m, umieszczonych na wysoko-
ċci poziomu terenu oraz zachowanie 
przeċwitu o szerokoċci min. 10cm 
mićdzy cokołem, a elementem aďu-
rowym ogrodzenia; 

e) ustalenia, o których mowa w lit. b) 
nie dotyczą ogrodzeĉ w formie ďywo-
płotów; 

f) zakazuje sić stosowania ogrodzeĉ 
z prefabrykatów betonowych i nie-
powlekanej siatki drucianej; 

21) nakazuje sić zapewnienie miejsc posto-
jowych w iloċci co najmniej: 

a) 2 miejsca postojowe na budynek 
mieszkalny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (liczone łącznie 
z miejscami garaďowymi); 

b) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uďytkowej usług, lecz nie 
mniej niď 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uďytkowy; 

c) nakazuje sić realizacjć wszystkich 
miejsc postojowych przewidzianych 
do obsługi zabudowy na terenie 
działki, na której jest realizowana za-
budowa; 

22) ustala sić obsługć komunikacyjną bez-
poċrednio z przyległej drogi wewnćtrz-
nej 1.KDW; 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
70% powierzchni działki; 

2) zakazuje sić przekraczania standardów ja-
koċci ċrodowiska, w tym standardów ja-
koċci powietrza poza granicami działki, do 
której prowadzący działalnoċć posiada ty-
tuł prawny, z dopuszczeniem lokalizowa-
nia inwestycji celu publicznego z zakresu 
łącznoċci; 
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3) przyjmuje sić kwalifikacjć w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w ċrodo-
wisku zgodnie z przepisami odrćbnymi, 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej; 

4) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko, z wyłączeniem uzbrojenia terenu 
w tym inwestycji celu publicznego z za-
kresu łącznoċci; 

5) teren 5.MNczćċciowo znajduje sić w gra-
nicach Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu (WOCHK) w jego zasićgu 
obowiązują ustalenia zgodne z przepisami 
odrćbnymi, w szczególnoċci: 

a) stosowanie wyłącznie fundamentów 
punktowych lub podmurówek niewy-
stających ponad powierzchnić terenu 
lub z przerwami w podmurówkach 
w formie otworów o ċrednicy min. 
12cm i rozstawie maks. co 1,5m, 
umieszczonych na wysokoċci poziomu 
terenu oraz zachowanie przeċwitu 
o szerokoċci min. 10cm mićdzy coko-
łem, a elementem aďurowym ogrodze-
nia 

b) zakazuje sić likwidowania i niszczenia 
zadrzewieĉ ċródpolnych i przydroď-
nych, jeďeli nie wynikają one z potrzeby 
budowy i rozbudowy dróg lub koniecz-
noċci usunićcia drzew chorych; 

c) zakazuje sić wykonywania prac ziem-
nych trwale zniekształcających rzečbć 
terenu; 

d) zakazuje sić dokonywania zmian sto-
sunków wodnych, jeďeli słuďą innym 
celom niď ochrona przyrody; 

e) zakazuje sić likwidowania drzew prze-
stoi oraz drzew dziuplastych; 

f) dopuszcza sić stosowanie ochrony ro-
ċlin wyłącznie metodami biologiczny-
mi. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów: 

1) teren 6.MN czćċciowo i teren: 5.MN w ca-
łoċci znajduje sić w granicy obszaru nara-
ďonego na niebezpieczeĉstwo powodzi. W 
obszarze terenów naraďonych na zalanie 
w przypadku: 

a) przelania sić wód przez koronć wału 
przeciwpowodziowego; 

b) zniszczenia lub uszkodzenia wału prze-
ciwpowodziowego; 

c) zniszczenia lub uszkodzenia budowli 
pićtrzących; 

d) zniszczenia lub uszkodzenia budowli 
ochronnych pasa technicznego; 

2) obowiązują przepisy odrćbne oraz zakazu-
je sić realizacji kondygnacji podziemnych. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 

1) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowć, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 800m2; 

b) minimalnej szerokoċci frontu działki: 
20m; 

c) kąta połoďenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700– 1100; 

- równolegle do istniejących granic 
działek; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 
okreċlonych w pkt 1, lit. a) i b), które uzy-
skały status działek przed wejċciem planu 
w ďycie lub zostały wydzielone na pod-
stawie prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy na 
działkach wydzielonych na podstawie 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 
pod warunkiem stosowania okreċlonych 
w planie parametrów i wskačników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu; 

4) dopuszcza sić wydzielanie działek 
o mniejszych powierzchniach i szeroko-
ċciach frontów niď okreċlone w niniejszym 
planie, w sytuacji kiedy: 

a) wydzielona działka zostanie przezna-
czona na powićkszenie działki sąsied-
niej (poprzez jej scalenie), przy czym 
działka uzyskana w wyniku tego po-
działu i nie przewidziana na powićk-
szenie działki sąsiedniej bćdzie spełnia-
ła warunki okreċlone w pkt 1) lit. a) i b); 

b) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturć techniczną, 
drogi i dojazdy; 

5) nie ustala sić granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomoċci. 
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6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania: 

1) zakazuje sić lokalizowania zabudowy tym-
czasowej, w tym obiektów kontenerowych 
i barakowozów, niezwiązanych z prowa-
dzeniem budowy; 

2) dopuszcza sić uďytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy pod warunkiem, ďe 
działalnoċć prowadzona na ich obszarze: 

a) nie jest čródłem uciąďliwoċci wykracza-
jącej poza ich granice; 

b) nie uniemoďliwia wprowadzenia usta-
leĉ planu na działkach do nich przyle-
gających. 

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu: 3.MNLustala sić 

1. Przeznaczenie terenów: 

1) przeznaczanie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna na działkach 
leċnych; 

2) przeznaczenie towarzyszące: infrastruktura 
techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskačniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) ustala sić lokalizowanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie 
w układzie wolno stojącym; 

2) zakazuje sić budowy wićcej niď jednego 
budynku mieszkalnego w obrćbie jednej 
działki lub zmiany funkcji w budynkach, 
jeďeli na działce znajduje sić juď budynek 
mieszkalny; 

3) dopuszcza sić rozbudowć budynków wy-
łącznie przy nawiązaniu kompozycji ele-
wacji oraz geometrii dachu nowej czćċci 
budynku do rozwiązaĉ przyjćtych w bu-
dynku rozbudowywanym; 

4) dopuszcza sić lokalizowanie: 

a) miejsc postojowych przewidzianych 
do obsługi terenów: MNL; 

b) obiektów małej architektury; 

5) nakazuje sić lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy w odległoċci nie mniejszej 
niď 5m od linii rozgraniczających z tere-
nami oznaczonymi symbolem: 1.KDW; 

 

 

6) ustala sić maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy: 0,3; 

7) ustala sić maksymalną wysokoċć zabu-
dowy mieszkaniowej: 2 kondygnacje 
nadziemne (łącznie z poddaszem uďyt-
kowym) – 9m; 

8) dopuszcza sić realizacjć kondygnacji 
podziemnej; 

9) nakazuje sić stosowanie dachów: dwu-
spadowych, wielospadowych o syme-
trycznym układzie połaci głównych i na-
chyleniu w zakresie: 200- 450; 

10) nakazuje sić stosowanie pokrycia da-
chów w formie: dachówki lub materia-
łów o wyglądzie zbliďonym do dachówki; 

11) nakazuje sić stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szaroċci; 

12) zakazuje sić sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

13) zakazuje sić stosowania dachów o mija-
jących sić połaciach; 

14) nakazuje sić zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykoĉcze-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na jednej działce; 

15) zakazuje sić stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeĉ; 

16) zakazuje sić stosowania na elewacjach 
okładzin z blach jako materiału wykoĉ-
czeniowego; 

17) dopuszcza sić grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeĉ w liniach 
rozgraniczających z terenami dróg 
wewnćtrznych z dopuszczeniem 
w przypadkach uzasadnionych miej-
scowego wycofania w głąb działek do 
2m; 

b) stosowania ogrodzeĉ aďurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia) z co-
kołem pełnym maksymalnie do wy-
sokoċci 0,5m nad poziom terenu, 
o maksymalnej wysokoċci 1,80m; 

c) ustalenia, o których mowa w lit. b) 
nie dotyczą ogrodzeĉ w formie ďywo-
płotów; 

d) zakazuje sić stosowania ogrodzeĉ 
z prefabrykatów betonowych i nie-
powlekanej siatki drucianej; 
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18) nakazuje sić zapewnienie miejsc posto-
jowych w iloċci co najmniej: 

a) 2 miejsca postojowe na budynek 
mieszkalny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (liczone łącznie 
z miejscami garaďowymi); 

b) nakazuje sić realizacjć wszystkich 
miejsc postojowych przewidzianych 
do obsługi zabudowy na terenie 
działki, na której jest realizowana za-
budowa; 

19) ustala sić obsługć komunikacyjną bez-
poċrednio z przyległej drogi wewnćtrz-
nej 1.KDW; 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
80% powierzchni działki; 

2) dopuszcza sić przeznaczenie maksymal-
nie: 400m2powierzchni poszczególnych 
działek na cele niestanowiące powierzchni 
biologicznie czynnej; 

3) zakazuje sić przekraczania standardów ja-
koċci ċrodowiska, w tym standardów ja-
koċci powietrza poza granicami działki, do 
której prowadzący działalnoċć posiada ty-
tuł prawny; 

4) przyjmuje sić kwalifikacjć w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w ċrodo-
wisku zgodnie z przepisami odrćbnymi 
z zakresu ochrony ċrodowiska jak dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej; 

5) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko, z wyłączeniem uzbrojenia terenu 
w tym inwestycji celu publicznego z za-
kresu łącznoċci; 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 

1) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowć, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
1350m2; 

b) minimalnej szerokoċci frontu działki: 
22m; 

c) kąta połoďenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

 

 

- w zakresie: 700– 1100; 

- równolegle do istniejących granic 
działek; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 
okreċlonych w pkt 1, lit. a) i b), które uzy-
skały status działek przed wejċciem planu 
w ďycie lub zostały wydzielone na pod-
stawie prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy na 
działkach wydzielonych na podstawie 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 
pod warunkiem stosowania okreċlonych 
w planie parametrów i wskačników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu; 

4) dopuszcza sić wydzielanie działek 
o mniejszych powierzchniach i szeroko-
ċciach frontów niď okreċlone w niniejszym 
planie, w sytuacji kiedy: 

a) wydzielona działka zostanie przezna-
czona na powićkszenie działki sąsied-
niej (poprzez jej scalenie), przy czym 
działka uzyskana w wyniku tego po-
działu i nie przewidziana na powićk-
szenie działki sąsiedniej bćdzie spełnia-
ła warunki okreċlone w pkt 1) lit. a) i b); 

b) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturć techniczną, 
drogi i dojazdy; 

5) nie ustala sić granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomoċci. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje sić realizacji garaďy wolno stoją-
cych i budynków gospodarczych; 

2) zakazuje sić wydzielania lokali usługo-
wych; 

3) zakazuje sić lokalizowania reklam; 

6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) zakazuje sić lokalizowania zabudowy tym-
czasowej, w tym obiektów kontenerowych 
i barakowozów, niezwiązanych z prowa-
dzeniem budowy; 

2) dopuszcza sić uďytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy. 
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§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu: 4.MNL/U ustala sić 

1. Przeznaczenie terenów: 

1) przeznaczanie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna na działkach 
leċnych; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) zabudowa usług nieuciąďliwych; 

b) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskačniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) ustala sić lokalizowanie zabudowy 
o funkcji: mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej i usługowej wyłącznie 
w układzie wolno stojącym; 

2) zakazuje sić budowy wićcej niď jednego 
budynku mieszkalnego w obrćbie jednej 
działki lub zmiany funkcji w budynkach, 
jeďeli na działkach znajduje sić juď budy-
nek mieszkalny; 

3) dopuszcza sić wprowadzenie zabudowy 
o funkcji usługowej wyłącznie w przy-
padku wczeċniejszej lub równoczesnej 
realizacji zabudowy mieszkaniowej; 

4) dopuszcza sić rozbudowć budynków wy-
łącznie przy nawiązaniu kompozycji ele-
wacji oraz geometrii dachu nowej czćċci 
budynku do rozwiązaĉ przyjćtych w bu-
dynku rozbudowywanym; 

5) dopuszcza sić lokalizowanie: 

a) miejsc postojowych przewidzianych 
do obsługi terenów: MNL; 

b) obiektów małej architektury; 

6) nakazuje sić lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległoċci nie mniejszej niď 7m od 
linii rozgraniczających ulicą Jasną po-
za obszarem planu; 

b) w odległoċci nie mniejszej niď 5m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolem: 1.KDW; 

7) ustala sić maksymalną wysokoċć zabu-
dowy: mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej i usługowej: 2 kondygnacje 
nadziemne (łącznie z poddaszem uďyt-
kowym) – 9m; 

8) dopuszcza sić realizacjć kondygnacji 
podziemnej; 

9) ustala sić maksymalny wskačnik inten-
sywnoċci zabudowy: 0,3; 

10) nakazuje sić stosowanie dachów: dwu-
spadowych, wielospadowych o syme-
trycznym układzie połaci głównych i na-
chyleniu w zakresie: 200- 450; 

11) nakazuje sić stosowanie pokrycia da-
chów w formie: dachówki lub materia-
łów o wyglądzie zbliďonym do dachówki; 

12) nakazuje sić stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szaroċci; 

13) zakazuje sić sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

14) zakazuje sić stosowania dachów o mija-
jących sić połaciach; 

15) nakazuje sić zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykoĉcze-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na jednej działce; 

16) zakazuje sić stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeĉ; 

17) zakazuje sić stosowania na elewacjach 
okładzin z blach jako materiału wykoĉ-
czeniowego; 

18) dopuszcza sić umieszczanie reklam 
i elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) lokalizowania ich wyłącznie na płasz-
czyčnie elewacji budynków; 

b) umieszczania ich do wysokoċci stro-
pu nad pierwszą kondygnacją nad-
ziemną; 

c) lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych związanych z działalno-
ċcią prowadzoną na terenie działki; 

d) utrzymania powierzchni informacyj-
nej i promocyjnej maksymalnie: 2m2 
w obrćbie jednej działki; 

19) dopuszcza sić grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeĉ w liniach 
rozgraniczających z terenami dróg 
publicznych i wewnćtrznych z do-
puszczeniem miejscowego wycofania 
w głąb działek do 2m; 

b) stosowania ogrodzeĉ aďurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia) z co-
kołem pełnym maksymalnie do wy-
sokoċci 0,5m nad poziom terenu, 
o maksymalnej wysokoċci 1,80m; 
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c) ustalenia, o których mowa w lit. b) 
nie dotyczą ogrodzeĉ w formie ďywo-
płotów; 

d) zakazuje sić stosowania ogrodzeĉ z 
prefabrykatów betonowych i niepo-
wlekanej siatki drucianej; 

20) nakazuje sić zapewnienie miejsc posto-
jowych w iloċci co najmniej: 

a) 2 miejsca postojowe na budynek 
mieszkalny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (liczone łącznie 
z miejscami garaďowymi); 

b) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uďytkowej usług, lecz nie 
mniej niď 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uďytkowy; 

c) nakazuje sić realizacjć wszystkich 
miejsc postojowych przewidzianych 
do obsługi zabudowy na terenie 
działki, na której jest realizowana za-
budowa; 

21) ustala sić obsługć komunikacyjną bez-
poċrednio z przyległej drogi wewnćtrz-
nej 1.KDW; 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje sić zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
80% powierzchni działki; 

2) dopuszcza sić przeznaczenie maksymal-
nie: 400m2powierzchni poszczególnych 
działek na cele niestanowiące powierzchni 
biologicznie czynnej; 

3) zakazuje sić przekraczania standardów ja-
koċci ċrodowiska, w tym standardów ja-
koċci powietrza poza granicami działki, do 
której prowadzący działalnoċć posiada ty-
tuł prawny; 

4) przyjmuje sić kwalifikacjć w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w ċrodo-
wisku zgodnie z przepisami odrćbnymi 
z zakresu ochrony ċrodowiska jak dla te-
renów zabudowy mieszkaniowo - usługo-
wej; 

5) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko, z wyłączeniem uzbrojenia terenu 
w tym inwestycji celu publicznego z za-
kresu łącznoċci; 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 

1) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowć, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
1350m2; 

b) minimalnej szerokoċci frontu działki: 
22m; 

c) kąta połoďenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego w zakresie: 
700– 1100; 

- w zakresie: 700– 1100; 

- równolegle do istniejących granic 
działek; 

2) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 
okreċlonych w pkt 1, lit. a) i b), które uzy-
skały status działek przed wejċciem planu 
w ďycie lub zostały wydzielone na pod-
stawie prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie zabudowy na 
działkach wydzielonych na podstawie 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 
pod warunkiem stosowania okreċlonych 
w planie parametrów i wskačników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu; 

4) dopuszcza sić wydzielanie działek 
o mniejszych powierzchniach i szeroko-
ċciach frontów niď okreċlone w niniejszym 
planie, w sytuacji kiedy: 

a) wydzielona działka zostanie przezna-
czona na powićkszenie działki sąsied-
niej (poprzez jej scalenie), przy czym 
działka uzyskana w wyniku tego po-
działu i nie przewidziana na powićk-
szenie działki sąsiedniej bćdzie spełnia-
ła warunki okreċlone w pkt 1) lit. a) i b); 

b) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturć techniczną, 
drogi i dojazdy; 

5) nie ustala sić granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomoċci. 

5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) zakazuje sić lokalizowania zabudowy tym-
czasowej, w tym obiektów kontenerowych 
i barakowozów, niezwiązanych z prowa-
dzeniem budowy; 

2) dopuszcza sić uďytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy. 
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Rozdział 4 
Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemu komunikacyjnego 

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu: 1.KDW, ustala sić 
1. Przeznaczenie terenów: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga we-
wnćtrzna; 

2) przeznaczenie towarzyszące: infrastruktura 
techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskačniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) dopuszcza sić zlokalizowanie jednostron-

nie chodników. 
2) zakazuje sić lokalizowania reklam. 

3. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów: 
1) teren czćċciowo znajduje sić w strefie po-

tencjalnego zagroďenia powodzią, tzw. 
wodą stuletnią, w jej zasićgu obowiązują 
przepisy odrćbne; 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 
1) nie ustala sić granic obszarów wymagają-

cych scalenia i podziału nieruchomoċci. 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 
1) ustala sić szerokoċć drogi w liniach roz-

graniczających 8m oraz 2m zgodnie z ry-
sunkiem planu, pozostała czćċć szerokoċci 
drogi zlokalizowana jest poza obszarem 
niniejszego planu; 

6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 
1) dopuszcza sić uďytkowanie działek w spo-

sób dotychczasowy. 
§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu: 2.KPR, ustala sić: 
1. Przeznaczenie terenów: 

1) przeznaczenie podstawowe: ciągi pieszo – 
rowerowy; 

2) przeznaczenie towarzyszące: infrastruktura 
techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskačniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) zakazuje sić lokalizowania reklam. 

3. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) teren czćċciowo znajduje sić w granicach 

Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (WOCHK) w jego zasićgu 
obowiązują ustalenia zgodne z przepisami 
odrćbnymi: 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrćbnych przepisów: 
1) teren czćċciowo znajduje sić w obszarze 

naraďonym na niebezpieczeĉstwo powo-
dzi. W obszarze terenów naraďonych na 
zalanie w przypadku; 
a) przelania sić wód przez koronć wału 

przeciwpowodziowego; 
b) zniszczenia lub uszkodzenia wału prze-

ciwpowodziowego; 
c) zniszczenia lub uszkodzenia budowli 

pićtrzących; 
d) zniszczenia lub uszkodzenia budowli 

ochronnych pasa technicznego; 
2) obowiązują przepisy odrćbne 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci: 
1) nie ustala sić granic obszarów wymagają-

cych scalenia i podziału nieruchomoċci. 
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 
1) ustala sić szerokoċć ciągu w liniach roz-

graniczających 2m zgodnie z rysunkiem 
planu, pozostała czćċć szerokoċci ciągu 
zlokalizowana jest poza obszarem niniej-
szego planu; 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 
1) dopuszcza sić uďytkowanie działek w spo-

sób dotychczasowy. 
Rozdział 5 

Przypisy końcowe 

§ 12. Stawkć procentową stanowiącą pod-
stawć do okreċlania opłaty, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala sić na: 30%, słownie: trzydzieċci procent. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Jabłonna. 

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