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UCHWAŁA Nr 95/VI/11/2011 

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

 z dnia 14 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” 

uzdrowiska i terenów przyległych – etap I. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40  
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.; Dz. z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 
2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 
2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 
2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 
2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 
2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 
2011r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z póŎn. zm.; Dz. z 2004r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804), uchwala siň, 
co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Zgodnie z uchwałņ nr 541/IV/34/2006 
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 
23 maja 2006r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i tere-
nów przyległych, zmienionej uchwałņ nr 
41/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
z dnia 30 marca 2011r. po stwierdzeniu zgodno-
Ōci z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Konstancin-Jeziorna, zatwierdzonym 
uchwałņ nr 97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstan-
cin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999r., uchwala 
siň miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów 
przyległych – etap I, zwany dalej planem. 

2. Granica obszaru planu okreŌlona została 
na rysunku planu. 

 

 

§ 2. Załņcznikami do planu, stanowiņcymi in-
tegralnņ czňŌń tekstu uchwały sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:2000, wraz z wyry-
sem ze studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Konstan-
cina-Jeziorna, stanowiņcy załņcznik nr 1; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy, oraz o zasadach ich finan-
sowania, stanowiņce załņcznik nr 3. 

§ 3.1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mo-
wa o: 

1) działce – naleŐy przez to rozumień działkň 
budowlanņ w rozumieniu przepisów Usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) terenie – naleŐy przez to rozumień naj-
mniejszņ wydzielonņ liniami rozgraniczajņ-
cymi, jednostkň przestrzennņ ustaleŊ planu 
oznaczonņ numerem i symbolem litero-
wym; 

3) planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i te-
renów przyległych - etap I stanowiņce prze-
pisy gminne; 

4) uchwale - naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miejskiej Konstancin- Je-
ziorna, o ile z treŌci przepisu nie wynika in-
aczej; 

5) rysunku planu - naleŐy przez to rozumień 
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku 
w skali 1:2000, bňdņcym załņcznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały; 

6) obszarze planu - naleŐy przez to rozumień 
obszar wyznaczony na załņczniku graficz-
nym, objňty ustaleniami planu; 
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7) przeznaczenie podstawowe – naleŐy przez 

to rozumień okreŌlony w planie rodzaj prze-
znaczenia, które musi dominowań na da-
nym terenie, wyznaczonym liniami rozgra-
niczajņcymi; 

8) przeznaczenie uzupełniajņce - naleŐy przez 
to rozumień rodzaje przeznaczenia inne niŐ 
podstawowe, które uzupełniajņ lub wzbo-
gacajņ przeznaczenie podstawowe; 

9) nieprzekraczalna linia zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na działce li-
nie okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczalnņ 
odległoŌń zewnňtrznego lica elewacji bu-
dynku lub obiektu kubaturowego (za wyjņt-
kiem stacji transformatorowych, innych 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej, budynków dla pracowników ochro-
ny oraz wiat Ōmietnikowych) od ulicy, ciņgu 
pieszego, granicy działki lub innego obiektu 
zgodnie z rysunkiem planu; poza tň liniň 
mogņ wykraczań elementy budynku takie 
jak: loggie, balkony, wykusze wysuniňte po-
za obrys budynku oraz elementy wejŌń do 
budynku (schody, podesty, pochylnie dla 
niepełnosprawnych itp.); 

10) wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy - nale-
Őy przez to rozumień stosunek sumy po-
wierzchni całkowitych wszystkich kondy-
gnacji naziemnych wszystkich budynków, 
połoŐonych w granicach działki, do całej 
powierzchni tej działki; 

11) usługach publicznych - naleŐy przez to ro-
zumień obiekty usługowe realizowane jako 
inwestycje celu publicznego, w szczególno-
Ōci: urzňdy organów władzy, administracji, 
sņdów i prokuratury, paŊstwowych szkół 
wyŐszych, szkół publicznych, publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, publicznych 
przedszkoli i domów opieki społecznej, pla-
cówek wychowawczo-opiekuŊczych oraz 
inne obiekty realizowane jako zadania wła-
sne samorzņdów terytorialnych; 

12) linii rozgraniczajņcej – naleŐy przez to ro-
zumień ustalonņ planem granicň pomiňdzy 
terenami o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania terenu; 

13) powierzchni biologicznie czynnej - naleŐy 
przez to rozumień czňŌń działki budowlanej 
z gruntem zapewniajņcym naturalnņ wege-
tacjň, pokrytņ roŌlinnoŌciņ: przy czym; ze 
wzglňdu na połoŐenie prawie całego obsza-
ru opracowania planu w granicach stref 
ochrony uzdrowiskowej A i B, zgodnie z 
ustawņ o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro-
wiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, 
czňŌń działki stanowiņca powierzchniň bio-

logicznie czynnņ musi byń terenem zieleni, 
co oznacza, Őe naleŐy z niej wykluczyń: wo-
dy powierzchniowe a takŐe 50% powierzch-
ni tarasów i stropodachów z nawierzchniņ 
ziemnņ urzņdzonņ w sposób zapewniajņcy 
naturalnņ wegetacjň, nie mniejszņ jednak 
niŐ 10m2. Definicja nie dotyczy terenów 
oznaczonych symbolami od 1ZP do 11ZP i 
od 1ZPw do 4ZPw; 

14) ciņgu pieszo-jezdnym – naleŐy przez to ro-
zumień teren ogólnie dostňpny, przezna-
czony pod dojŌcie i dojazd do działek bu-
dowlanych oraz postój samochodów, któ-
rego szerokoŌń jest nie mniejsza niŐ 5,0m i 
nie wiňkszņ niŐ 10,0m; 

2. Pojňcia uŐyte w niniejszej uchwale, a nie 
zdefiniowane w ust. 1 naleŐy rozumień zgodnie z 
przepisami odrňbnymi. 

§ 4.1. Dla obszaru objňtego planem ustala 
siň: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym: linie zabudowy, gabaryty budynków i 
wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów objňtych ochronņ na 
podstawie przepisów odrňbnych; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci; 

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

9) zasady budowy i przebudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów; 

11) stawkň procentowņ, na podstawie której 
okreŌla siň jednorazowņ opłatň wynikajņcņ 
z wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w zwiņz-
ku z uchwaleniem planu. 
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2. Dla obszaru objňtego planem nie ustala 
siň: 

1) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeby kształto-
wania przestrzeni publicznych, ze wzglňdu na 
brak takich przestrzeni w obszarze objňtym 
planem; 

2) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów zagroŐonych osuwaniem siň mas ziem-
nych, poniewaŐ nie wystňpujņ takie tereny w 
granicach planu; 

3. Ustalenia planu okreŌlone sņ w treŌci ni-
niejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

§ 5.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku planu sņ ustaleniami planu: 

1) granica miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) tereny działek, na których obowiņzuje za-
chowanie strefy zieleni naturalnej; 

5) granice stref ochrony konserwatorskiej za-
bytków archeologicznych; 

6) zabytki nieruchome wpisane do gminnej 
ewidencji zabytków; 

7) symbole literowo-cyfrowe okreŌlajņce prze-
znaczenie terenów o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania, 
przy czym: 

a) oznaczenia literowe przedstawione na ry-
sunku planu okreŌlajņ przeznaczenie pod-
stawowe poszczególnych terenów, 

b) oznaczenia cyfrowe przedstawione na ry-
sunku planu okreŌlajņ kolejne numery po-
szczególnych terenów zlokalizowanych w 
obszarze planu o tym samym przeznacze-
niu podstawowym. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu oznaczajņ obiekty i granice obsza-
rów chronionych na podstawie przepisów od-
rňbnych: 

1) granice stref ochrony uzdrowiskowej A, B  
i C; 

2) zabytki nieruchome objňte ochronņ kon-
serwatorskņ poprzez wpis do rejestru za-
bytków; 

3) granice strefy ochrony konserwatorskiej 
zespołu budowlanego; 

 

4) granice strefy ochrony konserwatorskiej 
układu urbanistycznego; 

5) pomniki przyrody; 

6) granica Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
wego; 

7) granica otuliny Chojnowskiego Parku Kra-
jobrazowego; 

8) granica Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu (WOChK); 

9) granica strefy ochrony urbanistycznej w 
granicach Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu (WOChK); 

10) granica obszaru górniczego „Konstancin”; 

11) granica Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 222 „Dolina ŋrodkowej Wisły”; 

12) granice obszaru bezpoŌredniego zagroŐenia 
wodami powodziowymi rzeki Jeziorki; 

13) granica strefy bezpoŌredniej ochrony ujňń 
wody. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 i 2 majņ charakter infor-
macyjny. 

§ 6. Wszelkie niezbňdne dla prawidłowego 
funkcjonowania miasta obiekty i urzņdzenia, a w 
szczególnoŌci: infrastrukturň technicznņ, urzņ-
dzenia wodne i melioracji, drogi wewnňtrzne, 
zieleŊ urzņdzonņ, ciņgi pieszo-jezdne, ciņgi pie-
sze, ŌcieŐki rowerowe moŐna realizowań na kaŐ-
dym terenie w sposób nie kolidujņcy z innymi 
ustaleniami planu i przepisami odrňbnymi. 

§ 7. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych działek, naleŐy okreŌlań według 
ustaleŊ ogólnych okreŌlonych dla całego obsza-
ru objňtego planem oraz według ustaleŊ szcze-
gółowych ustalonych dla poszczególnych tere-
nów z uwzglňdnieniem warunków dotyczņcych 
obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury 
technicznej. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu 

§ 8. Plan ustala tereny o róŐnym przeznacze-
niu lub róŐnych zasadach zagospodarowania 
wyznaczone liniami rozgraniczajņcymi i ozna-
czone symbolem zgodnie z rysunkiem planu: 

1) 1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej; 

2) 1MNp/MN do 66MNp/MN - tereny zabudo-
wy pensjonatowej i mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; 
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3) 1U/MNp/MN do 28U/MNp/MN - tereny za-

budowy usługowej, pensjonatowej i miesz-
kaniowej jednorodzinnej, 

4) 1Uz/MNp/MN do 14Uz/MNp/MN - tereny 
zabudowy usług zdrowia i opieki zdrowot-
nej, pomocy społecznej, pensjonatowej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5) 1MNp/U - teren zabudowy pensjonatowej i 
usługowej; 

6) 1Uz/U/MNp i 2Uz/U/MNp - tereny zabudowy 
usług zdrowia i opieki zdrowotnej, zabudo-
wy usługowej i pensjonatowej; 

7) 1Uk/U/MNp - teren zabudowy usług kultury, 
zabudowy usługowej i pensjonatowej; 

8) 1U - teren zabudowy usługowej; 

9) 1Um - teren zabudowy usługowej z zakresu 
handlu i gastronomii z dopuszczeniem za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

10) 1Uo/Uz/Up, 2Uo/Uz/Up, 3Uo/Uz/Up - tereny 
zabudowy usług oŌwiaty, usług zdrowia i 
opieki zdrowotnej oraz usług publicznych; 

11) 1Uk, 2Uk - tereny zabudowy usług kultu 
religijnego; 

12) 1Ui, 2Ui - tereny zabudowy usług innych; 

13) 1Uz do 3Uz - tereny zabudowy usług zdro-
wia i opieki zdrowotnej; 

14) 1Uz/Uo i 2Uz/Uo - tereny zabudowy usług 
zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy spo-
łecznej, usług oŌwiaty; 

15) 1Uz/MNp, 2Uz/MNp, 3Uz/MNp - tereny za-
budowy usług zdrowia i opieki zdrowotnej i 
pensjonatowej; 

16) 1Uz/Up/U, 2Uz/Up/U - tereny zabudowy 
usług zdrowia i opieki zdrowotnej, usług 
publicznych, usług oŌwiaty i innych usług 
nieuciņŐliwych; 

17) 1MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i/lub zabudowy usługowej; 

18) 1ZP do 11ZP - tereny zieleni urzņdzonej; 

19) 1ZL do 20ZL - tereny lasów; 

20) 1Rz - teren rolniczy, łņki, zieleŊ naturalna; 

21) 1ZPw do 4ZPw - tereny zieleni urzņdzonej – 
parku z dopuszczeniem lokalizacji zbiornika 
wodnego przeciwpowodziowego; 

22) 1PG - teren górniczy; 

23) 1W - teren urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej – ujňcie wody; 

24) 1WS i 2WS - tereny wód Ōródlņdowych – 
rzeka Jeziorka i rzeka Mała; 

25) 1KDZ do 5KDZ - tereny dróg publicznych 
zbiorczych; 

26) 1KDL do 4KDL tereny dróg publicznych 
lokalnych; 

27) 1KDD do 53KDD - tereny dróg publicznych 
dojazdowych; 

28) 1KDP do 6KDP - tereny ciņgów pieszo-
jezdnych; 

Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 9.1. Na obszarze planu ustanowiono prze-
pisami odrňbnymi nastňpujņce szczególne for-
my ochrony przyrody w rozumieniu przepisów 
ustawy o ochronie przyrody: 

1) Chojnowski Park Krajobrazowy, zwany dalej 
ChPK, w granicach oznaczonych na rysunku 
planu; 

2) otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazowe-
go, w granicach oznaczonych na rysunku 
planu; 

3) Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
zwany dalej WOChK w granicach oznaczo-
nych na rysunku planu; 

4) strefa ochrony urbanistycznej w ramach 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu, w granicach oznaczonych na rysunku 
planu; 

5) pomniki przyrody - oznaczone na rysunku 
planu. 

2. Dla obszarów i obiektów wymienionych w 
ust. 1 i oznaczonych na rysunku planu, obowiņ-
zujņ wszystkie zakazy, nakazy i ograniczenia 
okreŌlone odpowiednimi przepisami odrňbnymi. 

§ 10.1. Na obszarze objňtym planem znajdujņ 
siň nastňpujņce pomniki przyrody: 

1) dņb szypułkowy zlokalizowany na działce  
nr 70 z obrňbu 03-10, ul. Batorego 4; 

2) dņb szypułkowy zlokalizowany na działce  
nr 26 z obrňbu 03-13, ul. Batorego 15; 

3) chojna kanadyjska, sosna pospolita, brzoza 
zlokalizowane na działce nr 91 z obrňbu  
03-13, ul. Batorego 20; 

4) 3 dňby szypułkowe zlokalizowane na działce 
nr 68 z obrňbu 03-13, ul. Batorego 37; 

5) dņb szypułkowy zlokalizowany na działce  
nr 70 z obrňbu 03-13, ul. Batorego 39/41; 

6) 2 dňby szypułkowe i sosna wejmutka zloka-
lizowane na działce nr 116 z obrňbu 03-10, 
ul. Batorego 43; 
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7) 3 dňby szypułkowe i brzoza brodawkowa 

zlokalizowane na działce nr 77 z obrňbu  
03-13, ul. Batorego 47; 

8) dņb szypułkowy zlokalizowany na działce  
nr 5 z obrňbu 03-13, ul. Matejki 12; 

9) brzoza brodawkowa zlokalizowana na dział-
ce nr 1 z obrňbu 03-08, ul. Mostowa 15; 

10) dņb szypułkowy zlokalizowany na działce  
nr 46 z obrňbu 03-12, ul. Sobieskiego 12; 

11) dņb szypułkowy zlokalizowany na działce  
nr 59 z obrňbu 03-13, ul. Sobieskiego 30; 

12) dņb szypułkowy zlokalizowany na działce  
nr 58 z obrňbu 03-13, ul. Sobieskiego 30(g); 

13) dņb szypułkowy zlokalizowany na działce  
nr 65 z obrňbu 03-10, ul. P. Skargi 5; 

14) dņb szypułkowy zlokalizowany na działce  
nr 66 z obrňbu 03-10, ul. P. Skargi 7; 

15) 3 dňby szypułkowe zlokalizowane na działce 
nr 82 z obrňbu 03-13, ul. Od lasu; 

16) dņb szypułkowy zlokalizowany na działce  
nr 79 z obrňbu 03-13 przy ul. S. Batorego; 

17) dņb szypułkowy zlokalizowany na działce  
nr 80 z obrňbu 03-13, przy ul. S. Batorego; 

18) dņb szypułkowy zlokalizowany na działce  
nr 47z obrňbu 03-13, ul. ŏeromskiego 9; 

19) wierzba biała zlokalizowana na działce nr 7 
z obrňbu 03-06, ul. Sułkowskiego 7 (ul. Wo-
jewódzka nad rz. Jeziorkņ); 

20) 3 głazy narzutowe, tzw. „Głazy ŏeromskie-
go” zlokalizowane na działce nr 33 z obrňbu 
03-22, ul. Od lasu. 

2. Ochrona pomników przyrody odbywań siň 
bňdzie na zasadach okreŌlonych w przepisach 
odrňbnych. 

§ 11.1. Obszar objňty planem połoŐony jest w 
granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej 
uzdrowiska Konstancin-Jeziorna - strefy A, B i C 
ochrony uzdrowiskowej, których granice ozna-
czono na rysunku planu. 

2. Na terenach, połoŐonych w granicach stre-
fy A, B i C ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska 
Konstancin-Jeziorna obowiņzujņ wszystkie zaka-
zy, nakazy i ograniczenia wynikajņce ze statutu 
uzdrowiska Konstancin-Jeziorna oraz z przepi-
sów odrňbnych dotyczņcych uzdrowisk. 

§ 12. Dla całego obszaru planu ustala siň na-
stňpujņce zasady ochrony Ōrodowiska przyrod-
niczego, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko 
oraz przedsiňwziňń mogņcych potencjalnie 

znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych z wyjņtkiem 
inwestycji celu publicznego; 

2) zakaz składowania wszelkich, w szczególno-
Ōci niebezpiecznych odpadów na całym ob-
szarze objňtym niniejszņ uchwałņ; 

3) zakaz prowadzenia działalnoŌci gospodarczej 
w budynkach lokalizowanych na działce o 
uciņŐliwoŌci wykraczajņcej poza granice 
działki lub zespołu działek do których inwe-
stor ma tytuł prawny oraz prowadzenia dzia-
łalnoŌci gospodarczej w pomieszczeniach 
zlokalizowanych w budynku mieszkalnym - o 
uciņŐliwoŌci wykraczajņcej poza lokal; 

4) zakaz wprowadzania nieczyszczonych Ōcie-
ków komunalnych do wód powierzchnio-
wych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymy-
wania otwartych kanałów i zbiorników z tymi 
Ōciekami; 

5) zakaz lokalizowania obiektów i urzņdzeŊ oraz 
prowadzenia działalnoŌci usługowej i wy-
twórczej mogņcej powodowań przekroczenie 
dopuszczalnych wielkoŌci oddziaływania na 
Ōrodowisko poprzez emisjň substancji i ener-
gii, w szczególnoŌci dotyczņcej wytwarzania 
hałasu, wibracji, promieniowania, zanie-
czyszczania powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych; 

6) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych 
w odległoŌci mniejszej niŐ 20m od linii brze-
gów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych 
z wyjņtkiem urzņdzeŊ wodnych oraz obiek-
tów słuŐņcych ochronie przyrody, prowadze-
niu racjonalnej gospodarki rolnej, leŌnej lub 
rybackiej; 

7) zakaz wycinania drzew, przy czym dopuszcza 
siň ciňcia sanitarne i trzebieŐ selekcyjnņ 
drzew oraz dopuszcza siň wycinanie drzew w 
przypadkach stwarzajņcych bezpoŌrednie za-
groŐenie dla Őycia ludzi oraz utraty mienia 
lub w przypadkach szczególnie uzasadnio-
nych, gdy stanowiņ one przeszkodň dla loka-
lizacji zabudowy, dróg i infrastruktury tech-
nicznej, na zasadach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych. 

§ 13.1. Ustala siň zgodnie z aktualnymi prze-
pisami z zakresu ochrony Ōrodowiska, nastňpu-
jņce rodzaje terenów podlegajņcych ochronie 
akustycznej: 

1) tereny połoŐone w granicach strefy uzdrowi-
skowej „A”, jak tereny połoŐone w strefie 
ochronnej „A” uzdrowiska; 

2) tereny 1Uo/Uz/Up, 1/Uz/Up/U i 1Uz/Uo - jak 
tereny zabudowy zwiņzanej ze stałym poby-
tem dzieci i młodzieŐy; 
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3) fragment terenu 1ZPw, znajdujņcy siň w gra-

nicach strefy „B” ochrony uzdrowiskowej i 
tereny 3 ZPw i 4ZPw – jako tereny rekreacyj-
no-wypoczynkowe; 

4) teren 1MW/U – jako tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbio-
rowego; 

5) dla pozostałych terenów jak dla terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 war-
toŌci dopuszczalnego hałasu w Ōrodowisku, nie 
powinny przekraczań wielkoŌci okreŌlonych w 
obowiņzujņcych przepisach odrňbnych – w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu. 

§ 14. Ponadto w zakresie ochrony Ōrodowiska 
przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego ustala siň: 

1) nakaz ochrony istniejņcego drzewostanu 
cennego pod wzglňdem przyrodniczym i kra-
jobrazowym; 

2) nakaz zapewnienia na terenie kaŐdej nieru-
chomoŌci (posesji) miejsca do składowania 
odpadów stałych; 

3) selekcjň i tymczasowe składowanie odpadów 
w granicach nieruchomoŌci oraz ich usuwa-
nie zgodnie z regulaminem czystoŌci i po-
rzņdku w gminie Konstancin-Jeziorna; 

4) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej; 

5) dopuszcza siň realizacjň w budynkach jedno-
rodzinnych, pensjonatowych lub usługowych 
kominków opalanych paliwem stałym, pod 
warunkiem, Őe nie bňdzie to główne Ŏródło 
ogrzewania budynków. 

§ 15.1. W obszarze objňtym planem znajdujņ 
siň nastňpujņce urzņdzenia wodne i melioracyj-
ne: 

1) wały wsteczne rzeki Jeziorki; 

2) jaz- piňtrzņcy wodň (dla byłej Papierni); 

3) rurociņg ø125 cm, - kanał rzeki Jeziorki; 

4) jaz piňtrzņcy wodň przed wlotem do kanału 
rzeki Jeziorki; 

5) rzeka Jeziorka i rzeka Mała. 

2. Dla terenów połoŐonych w granicach urzņ-
dzeŊ, o których mowa w ust. 1 obowiņzuje za-
gospodarowanie na zasadach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych. 

3. Dla działek sņsiadujņcych z rzekņ Małņ za-
kazuje siň zmiany ukształtowania terenu oraz 
wszelkich działaŊ mogņcych wpływań na zmianň 

stosunków wodnych na gruntach sņsiednich lub 
na warunki przepływu wody w rzece. 

4. Zagospodarowanie działek sņsiadujņcych z 
rzekņ Jeziorkņ i rzekņ Małņ oraz lokalizacja in-
westycji, na które niezbňdne jest uzyskanie po-
zwolenia wodno-prawnego musi uwzglňdniań 
zasady wynikajņce z przepisów odrňbnych w 
szczególnoŌci przepisy ustawy prawo wodne. 

§ 16.1. W obszarze planu połoŐone sņ strefy 
bezpoŌrednie ochrony ujňń wody. 

2. Dla terenów połoŐonych w granicach stref, 
o których mowa w ust. 1 obowiņzuje zagospo-
darowanie na zasadach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych. 

§ 17.1. CzňŌń obszaru objňtego planem, 
oznaczona na rysunku planu połoŐona jest w 
obszarze głównego zbiornika wód podziemnych 
nr 222 „Dolina ŋrodkowej Wisły”. 

2. W celu ochrony obszaru, o którym mowa 
w ust. 1 nakazuje siň: 

1) prowadzenie wszelkich inwestycji w sposób 
zapobiegajņcy zanieczyszczeniu wód pod-
ziemnych; 

2) przestrzeganie zasad zagospodarowania 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych doty-
czņcych ochrony wód podziemnych. 

§ 18.1. Dla gruntów leŌnych, które otrzymały 
zgodň na zmianň przeznaczenia gruntów le-
Ōnych na cele inwestycyjne: 

1) dopuszcza siň zabudowň pod warunkiem 
zachowania charakteru leŌnego działek; 

2) lokalizacja nowej zabudowy lub rozbudowa 
musi uwzglňdniań maksymalne zachowanie 
istniejņcego cennego drzewostanu. 

2. Dla wszystkich zabudowanych lub prze-
znaczonych do zabudowy działek z gruntami 
leŌnymi nakazuje siň na tych gruntach zacho-
wanie drzewostanu oraz leŌnego charakteru 
Ōciółki i podszytu, z gatunkami charakterystycz-
nymi dla boru sosnowego lub boru mieszanego. 

Zasady zagospodarowania terenów  
górniczych a także narażonych  
na niebezpieczeństwo powodzi 

§ 19.1. CzňŌń obszaru objňtego planem, 
oznaczona na rysunku planu połoŐona jest w 
obszarze górniczym „Konstancin”. 

2. Dla terenów połoŐonych w granicach ob-
szaru, o którym mowa w ust. 1 obowiņzuje za-
gospodarowanie na zasadach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych – Prawo geologiczne i 
górnicze. 
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§ 20.1. CzňŌń obszaru objňtego planem, 
oznaczona na rysunku planu połoŐona jest w 
granicach obszaru bezpoŌredniego zagroŐenia 
wodami powodziowymi rzeki Jeziorki. 

2. Dla terenów połoŐonych w granicach ob-
szaru, o którym mowa w ust. 1 obowiņzuje za-
gospodarowanie na zasadach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych - Prawo wodne. 

§ 21. Ustala siň ochronň szczelnoŌci i stabil-
noŌci istniejņcego wału przeciwpowodziowego 
zgodnie z wymogami przepisów odrňbnych, w 
szczególnoŌci przepisów ustawy prawo wodne. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 22. W obszarze objňtym planem nastňpujņ-
ce obiekty, oznaczone na rysunku planu sņ objň-
te ochronņ w rozumieniu ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami: 

1) zabytki nieruchome objňte ochronņ poprzez 
wpis do rejestru zabytków; 

2) zabytki nieruchome wpisane do gminnej 
ewidencji zabytków; 

3) zabytki archeologiczne. 

§ 23.1. W obszarze objňtym ustaleniami pla-
nu znajdujņ siň nastňpujņce zabytki nieruchome 
objňte ochronņ poprzez wpis do rejestru zabyt-
ków: 

1) strefa ochrony konserwatorskiej układu 
urbanistycznego i strefa ochrony konserwa-
torskiej zespołu budowlanego wpisana do 
rejestru zabytków zgodnie z decyzjņ Kon-
serwatora Zabytków m.st. Warszawy z dnia 
28.02.1990r. L.dz. KL VIII/1415/A/461/90; 

2) willa „Kaprys” wraz z zieleniņ w granicach 
posesji przy ul. Stefana Batorego 15; 

3) willa „Ukrainka” przy ul. Stefana Batorego 
16; 

4) willa „Rusałka” z otoczeniem i domkiem 
ogrodnika przy ul. Stefana Batorego 17; 

5) willa „Este” przy ul. Stefana Batorego 19; 

6) willa „Julia” wraz z zieleniņ w granicach 
posesji przy ul. Stefana Batorego 20; 

7) willa „Brzozy” przy ul. Stefana Batorego 30, 
rozebrana po 1996 r. – nie istnieje; 

8) dozorcówka willi przy ul. Stefana Batorego 
32/34; 

9) willa „Wanda” wraz z zieleniņ w granicach 
posesji przy ul. Stefana Batorego 33; 

10) willa „Romalin” pierwotnie „Aniela” z zie-
leniņ w granicach posesji przy ul. Stefana 
Batorego 41; 

11) willa „Józefina” z zieleniņ w granicach po-
sesji przy ul. Stefana Batorego 43; 

12) pensjonat „Syrena” z zieleniņ w granicach 
posesji przy ul. Chylickiej 31; 

13) willa wraz z zieleniņ w granicach posesji 
przy ul. Wacława Gņsiorowskiego 10; 

14) altana „Zakopianka” przy ul. JagielloŊ-
skiej 21; 

15) willa „Eloe” wraz z zieleniņ w granicach 
posesji przy ul. JagielloŊskiej 23; 

16) willa „Witoldówka” z zieleniņ w granicach 
posesji przy ul. JagielloŊskiej 28; 

17) willa „Borówka” wraz z zieleniņ w grani-
cach posesji przy ul. JagielloŊskiej 37; 

18) willa „Wierzbówka” wraz z zieleniņ w gra-
nicach posesji przy ul. Jana Matejki 10; 

19) willa „Magnolia” przy ul. KoŌcielnej 3; 

20) altana przy willi „Magnolia” przy ul. Ko-
Ōcielnej 3; 

21) willa „Poranek” przy ul. Józefa Kraszew-
skiego 1; 

22) pensjonat „Biruta” przy ul. Jana Matejki 14; 

23) „Szarotka” dawniej „Stokrotka” wraz z oto-
czeniem i figurņ Matki BoŐej wzniesionņ ok. 
1914 r. przy ul. Jana Matejki 18; 

24) willa „Biała” przy ul. Adama Mickiewicza 7; 

25) willa „Sosnówka” dawniej „Leonówka” z 
zieleniņ w granicach posesji przy ul. Mic-
kiewicza 3; 

26) willa „Pod diabłami” dawniej „Hugonów-
ka” przy ul. Mostowej 15; 

27) willa „Pallas Athene” przy ul. Piasta 32; 

28) willa „Pod dňbem” wczeŌniej „Pod Łabň-
dziem” wraz z zieleniņ w granicach posesji 
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21; 

29) koŌciół pw. Wniebowziňcia NMP przy 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 54; 

30) willa „Stamary” przy ul. Potulickich 42; 

31) willa „Szwajcarka” z zieleniņ w granicach 
posesji przy ul. Henryka Sienkiewicza 5; 

32) willa „Natemi” dawniej „Maria”, pierwot-
nie „Eugenia” z zieleniņ w granicach pose-
sji przy ul. Henryka Sienkiewicza 7; 

33) willa „Izyhali” z zieleniņ w granicach pose-
sji przy ul. Henryka Sienkiewicza 15; 

34) willa „Maryla” z zieleniņ w granicach pose-
sji przy ul. Henryka Sienkiewicza 19; 
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35) willa „Ustronie” z zieleniņ w granicach po-

sesji przy ul. Piotra Skargi 7; 

36) willa „Urocza” z zieleniņ w granicach pose-
sji przy ul. Piotra Skargi 11; 

37) willa „Fraszka” pierwotnie „Dworek w le-
sie” z otoczeniem przy ul. Piotra Skargi 18; 

38) willa „RysieŊka” z zieleniņ w granicach 
posesji przy ul. SłomczyŊskiej 20; 

39) willa „Zorza” z parkiem przy ul. Sobieskie-
go 16; 

40) willa „Zagłobin” przy ul. Sułkowskiego 1; 
park krajobrazowy przy willi „Zagłobin” 
przy ul. Sułkowskiego 1; 

41) willa „Złudzenie” z zieleniņ w granicach 
posesji przy ul. Sułkowskiego 2; 

42) willa „Zachertówka”, dawniej „Helunin” z 
zieleniņ w granicach posesji przy ul. Suł-
kowskiego 7; 

43) willa z zieleniņ w granicach posesji przy 
ul. Szpitalnej 14/16; 

44) willa „Odpoczynek” wraz z zieleniņ w gra-
nicach posesji przy ul. ŋrodkowej 12/14; 

45) willa „Wersal” z zieleniņ w granicach pose-
sji przy ul. ŋrodkowej 27; 

46) willa „Dziunio” przy ul. ŋrodkowej 30; 

47) willa „Nike” wraz z zieleniņ w granicach 
posesji przy ul. Wareckiej 2; 

48) willa „Biały Dworek” wraz z zieleniņ w gra-
nicach posesji przy ul. Ireneusza Wierze-
jewskiego 9; 

49) willa „Mon Repos” pierwotnie „Sułtanka” z 
ogrodem przy ul. Ireneusza Wierzejewskie-
go 10; 

50) willa „Malutka” przy ul. Ireneusza Wierze-
jewskiego 12; 

51) willa „MarysieŊka” pierwotnie „Ada” z 
otoczeniem i ogrodzeniem przy ul. Irene-
usza Wierzejewskiego 15; 

52) domek ogrodnika przy willi „Marysienka” 
przy ul. Ireneusza Wierzejewskiego 15; 

53) willa „ŋwit” z zieleniņ w granicach posesji 
przy ul. Stefana ŏeromskiego 4; 

54) willa „Zbyszek” przy ul. Stefana ŏerom-
skiego 6; 

55) willa „Pod WieŐņ” wraz z ogrodzeniem od 
strony ulicy oraz otoczeniem przy ul. Stefa-
na ŏeromskiego 7; 

56) wieŐa ciŌnieŊ przy ul. Stefana ŏeromskie-
go 9; 

57) willa „Anna” z zieleniņ w granicach posesji 
przy ul. Stefana ŏeromskiego 10; 

58) willa „Helena” przy ul. Stefana ŏeromskie-
go 11. 

2. Wykaz obiektów, okreŌlony w ust. 1 moŐe 
ulec zmianie na zasadach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych - ustawa o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 

3. W stosunku do zabytków nieruchomych, 
wymienionych w ust. 1, wszelkie prace remon-
towe i budowlane przy obiektach oraz działania 
inwestycyjne na działkach, na których sņ one 
usytuowane, wymagajņ pozwolenia wojewódz-
kiego konserwatora zabytków - zgodnie z zasa-
dami okreŌlonymi w przepisach ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

§ 24.1. Na obszarze objňtym ustaleniami pla-
nu znajdujņ siň nastňpujņce zabytki nieruchome 
wpisane do gminnej ewidencji zabytków: 

1) willa przy ul. Stefana Batorego 12; 

2) willa „Domek” przy ul. Stefana Batore-
go 14; 

3) willa „Eunice” przy ul. Stefana Batorego 24; 

4) willa „Empire” przy ul. Stefana Batore-
go 25; 

5) willa „Czerwone Jabłuszko” przy ul. Stefa-
na Batorego 26; 

6) willa „Wrzos” przy ul. Stefana Batorego 28; 

7) willa „Marychna” przy ul. Stefana Batore-
go 37; 

8) willa „Krystyna” przy ul. Stefana Batore-
go 47; 

9) willa „Stefanka” przy ul. Ceglanej 5; 

10) młyn wodny przy ul. Chylickiej 19; 

11) dom z ogrodem przy ul. Chylickiej 46; 

12) willa „Ida” przy ul. Stefana Czarnieckiego 4; 

13) willa „Jagusin” przy ul. Długiej 76; 

14) pensjonat „Jasna” przy ul. Wacława Gņsio-
rowskiego 3; 

15) willa przy ul. Granicznej 8; 

16) willa przy ul. Granicznej 24; 

17) willa „Piast” przy ul. Granicznej 27; 

18) willa „Słonko” przy ul. Granicznej 59; 

19) dom przy ul. JagielloŊskiej 10; 

20) willa „ZosieŊka” przy ul. JagielloŊskiej 14; 

21) willa „Kossakówka” pierwotnie „LutostaŊ-
skich” przy ul. JagielloŊskiej 36; 
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22) willa przy ul. Jasiowej 6; 

23) willa przy ul. Jaworowskiej 1; 

24) budynek przy ul. Jaworowskiej 3; 

25) willa przy ul. Jaworowskiej 4; 

26) dom przy ul. Jaworowskiej 12; 

27) willa przy ul. Jaworowskiej 15; 

28) willa przy ul. Jaworowskiej 15a; 

29) willa „Agata” przy ul. Kazimierzowskiej 18; 

30) willa „Zacisze” przy ul. Kazimierzow-
skiej 20; 

31) willa „Wanda” przy ul. KoŌcielnej 4; 

32) dom przy ul. KoŌcielnej 7; 

33) willa „ŋwitezianka” przy ul. KoŌcielnej 14; 

34) KoŌciół p.w. M.B. Anielskiej przy ul. Ko-
Ōcielnej 16; 

35) willa przy ul. KoŌcielnej 42; 

36) oficyna przy ul. Józefa Kraszewskiego 3; 

37) willa „Jezioranka” z budynkiem pomocni-
czym i stajniami przy ul. Józefa Kraszew-
skiego 8; 

38) willa „Irena” przy ul. Józefa Kraszewskie-
go 9; 

39) willa „Jutrzenka” przy ul. Józefa Kraszew-
skiego 10; 

40) willa „KrysieŊka” przy ul. Józefa Kraszew-
skiego 12; 

41) dom „Zygmusin” dawniej „Pod Kokoszkņ” 
przy ul. Jana Matejki 12; 

42) willa „GraŐyna” pierwotnie „WiňzieŊ” przy 
ul. Adama Mickiewicza 4; 

43) willa „Hel” przy ul. Adama Mickiewicza 6; 

44) budynek szkoły, póŎniej willa „Znicz” przy 
ul. Stanisława Moniuszki 13; 

45) budynek szkoły przy ul. Stanisława Mo-
niuszki 13a; 

46) dom przy ul. Stanisława Moniuszki 14; 

47) willa „Jawa” przy ul. Stanisława Moniusz-
ki 17; 

48) pensjonat „Corso” przy ul. Stanisława Mo-
niuszki 22A; 

49) budynek, cukiernia „Casino” przy ul. Stani-
sława Moniuszki 22B; 

50) budynek zespołu pensjonatu „Corso” przy 
ul. Stanisława Moniuszki 22; 

51) budynek przy ul. Niecałej 9; 

52) willa przy ul. Niecałej 19; 

53) willa przy ul. Oborskiej 8; 

54) budynek przy ul. Piasta 10; 

55) willa „BoŐa Wola” przy ul. Piasta 16; 

56) willa „Wojtusin” przy ul. Piasta 18; 

57) willa „Kalina” przy ul. Piasta 19; 

58) willa przy ul. Piasta 22; 

59) willa „Janówka” przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 9; 

60) pensjonat „Wenus” przy ul. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego 13; 

61) budynek przy ul. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego 15; 

62) budynek szkolno-teatralny przy ul. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego 28; 

63) willa „Słoneczna” przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 31; 

64) willa „Kamilin” przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 42; 

65) willa przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go 50; 

66) plebania przy koŌciele pw. Wniebowziňcia 
NMP przy ul. Marszałka Jozefa Piłsudskie-
go 54; 

67) willa przy ul. Potulickich 5; 

68) willa przy ul. Potulickich 6; 

69) willa przy ul. Potulickich 22; 

70) willa „Amisia Bogackiego”przy ul. Potulic-
kich 28; 

71) willa „PrzedwioŌnie” przy ul. Potulickich 36; 

72) willa przy ul. Potulickich 58; 

73) willa przy ul. Przebieg 3; 

74) willa „Kasztelanka”/”Promyk” przy  
ul. Przebieg 11; 

75) budynek „Adamowo” przy ul. B. Prusa 1; 

76) budynek przy ul. B. Prusa 6; 

77) willa przy ul. B. Prusa 15; 

78) willa przy ul. Rycerskiej 25; 

79) willa „Kaziutówka”/”Karolówka”, „Hipoli-
tówka” przy ul. Rycerskiej 36; 

80) willa „Moja” pierwotnie „ElŐbiecin” przy  
ul. Henryka Sienkiewicza 9; 

81) willa „Taira” pierwotnie „Stefania” przy  
ul. Henryka Sienkiewicza 11; 
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82) pensjonat „Leliwa” przy ul. Henryka Sien-

kiewicza 13; 

83) willa „Muszka” przy ul. Henryka Sienkiewi-
cza 17; 

84) willa „Miła” dawniej „Dworek Józi” przy  
ul. Piotra Skargi 4; 

85) willa „Dworek Polski” przy ul. Piotra Skar-
gi 5; 

86) willa „Jagiellonka” przy ul. Piotra Skargi 10; 

87) dom dla słuŐby przy willi „Fraszka” przy  
ul. Piotra Skargi 18; 

88) willa przy ul. SłomczyŊskiej 15; 

89) willa „JesieŊ” przy ul. SłomczyŊskiej 30; 

90) willa – kolonia Jagiełłówka przy ul. Słom-
czyŊskiej 31; 

91) willa z zieleniņ w granicach posesji przy  
ul. Szpitalnej 7; 

92) willa „Wilejka” przy ul. ŋrodkowej 5; 

93) plebania przy koŌciele p.w. M.B.Anielskiej 
przy ul. ŋrodkowej 15; 

94) willa „Greczynka”przy ul. ŋrodkowej 22; 

95) willa „Ziemianka” przy ul. ŋrodkowej 23; 

96) willa przy ul. ŋrodkowej 41; 

97) willa „Irka” przy ul. Uzdrowiskowej 2; 

98) willa „Dr. Nelkena” przy ul. Uzdrowisko-
wej 5; 

99) willa „Temlerów” przy ul. Uzdrowiskowej 7; 

100) willa przy ul. Wareckiej 21; 

101) budynek przy ul. Wareckiej 22a; 

102) willa przy ul. Wņgrodzkiej 19; 

103) willa „Nowina” przy ul. Widok 6; 

104) willa „Blizka”/”Bliska” przy ul. Ireneusza 
Wierzejewskiego 3/5; 

105) willa „Zoleta” przy ul. Ireneusza Wierzejew-
skiego 8; 

106) willa „Piaski” przy ul. Ireneusza Wierzejew-
skiego 12; 

107) willa „Sans Souci” przy ul. Ireneusza Wie-
rzejewskiego 12; 

108) willa „Perełka” przy ul. Ireneusza Wierze-
jewskiego 13; 

109) willa przy ul. Władysława Witwickiego 2; 

110) willa „Wilnianka” przy ul. Wojewódzkiej 4; 

111) willa „GraŐyna” przy ul. Wojewódzkiej 5; 

112) willa „Józefina” przy ul. Wojewódzkiej 6; 

113) willa „LeŌniczówka” przy ul. Wojewódz-
kiej 26; 

114) willa przy ul. Zielnej 5; 

115) budynek przy ul. ōródlanej 6; 

116) restauracja „Konstancja” przy ul. ōródla-
nej 6a; 

117) willa „Irena” dawniej „Iwona” pierwotnie 
„Podlasianka” przy ul. Stefana ŏeromskie-
go 13; 

118) willa „Julisin” przy ul. Stanisława ŏółkiew-
skiego 31 - nie istnieje; 

2. Wykaz obiektów, okreŌlony w ust. 1 moŐe 
ulec zmianie na zasadach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych. 

3. Ze wzglňdu na połoŐenie w strefie ochrony 
konserwatorskiej układu urbanistycznego i w 
strefie ochrony konserwatorskiej zespołu bu-
dowlanego wpisanego do rejestru zabytków - 
prace przy rozbiórce, rozbudowie, przebudowie, 
zmianie sposobu uŐytkowania, wymianie zabu-
dowy lub realizacji nowej zabudowy oraz zago-
spodarowaniu otoczenia budynków – w tym 
prac zwiņzanych z pielňgnacjņ i wycinaniem 
drzewostanu oraz krzewów – na nieruchomo-
Ōciach wymienionych w ust. 1 naleŐy prowadziń 
zgodnie z zasadami okreŌlonymi w przepisach o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

§ 25.1. Ustala siň ochronň zabytków arche-
ologicznych (stanowiska archeologiczne nr ew. 
AZP 60-67/34, 45, 50), w formie stref ochrony 
konserwatorskiej, okreŌlonych na rysunku planu 
specjalnym symbolem i oznaczonych numerami 
60-67/45, 60-67/50. 

2. W strefach ochrony konserwatorskiej, o 
których mowa w ust. 1 ustala siň: 

1) nakaz uzyskania przez inwestora, od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków – przed 
wydaniem pozwolenia na budowň lub zgło-
szeniem właŌciwemu organowi budowy wiņ-
Őņcych siň z wykonywaniem prac ziemnych – 
uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbňdnych 
badaŊ archeologicznych; 

2) nakaz uzyskania przez inwestora od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków uzgod-
nienia zakresu i rodzaju niezbňdnych badaŊ 
archeologicznych, poprzedzajņcych inne niŐ 
wymienione w pkt. 1 roboty ziemne lub 
zmianň charakteru dotychczasowej działalno-
Ōci w granicach ww. stref; 

3) nakaz przeprowadzenia badaŊ archeologicz-
nych oraz wykonania ich dokumentacji 
(przed rozpoczňciem badaŊ archeologicznych 
wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na ich 
prowadzenie). 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 157 – 31902 – Poz. 4980 
 

§ 26. Ustala siň obowiņzek uzgodnienia z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków lokalizo-
wania, budowy, przebudowy i rozbudowy na-
ziemnych elementów infrastruktury technicznej 
(sieci napowietrzne, stacje trafo itp.) w przypad-
ku realizacji ich w strefach ochrony konserwa-
torskiej, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1. 

§ 27. Na całym obszarze objňtym planem 
ustala siň ochronň konserwatorskņ zachowanej 
historycznej parcelacji letniskowej stanowiņcej 
podstawň istniejņcego układu urbanistycznego. 

§ 28. Ustala siň obowiņzek uzyskania pozwo-
lenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na 
dokonywanie podziału zabytku nieruchomego 
wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z za-
sadami okreŌlonymi w przepisach odrňbnych 
dotyczņcych ochrony zabytków. 

Zasady i warunki 

scalania i podziału nieruchomości  
objętych planem  

§ 29.1. Na obszarze objňtym planem podział 
na nowe działki budowlane ustala siň według 
ustaleŊ szczegółowych dla poszczególnych te-
renów oraz zgodnie z przepisami odrňbnymi - 
ustawa o gospodarce nieruchomoŌciami. 

2. Dopuszcza siň wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niŐ okreŌlona w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów, 
wyłņcznie: 

1) w celu powiňkszenia sņsiedniej nieruchomo-
Ōci lub regulacji istniejņcych granic działek 
pod warunkiem, Őe działka, z której wydzielo-
ny zostanie teren zachowa parametry nie 
mniejsze, niŐ okreŌlone w ustaleniach szcze-
gółowych dla poszczególnych terenów, z 
uwzglňdnieniem ochrony historycznej parce-
lacji terenu; 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej. 

3. Zachowuje siň istniejņce w dniu wejŌcia w 
Őycie ustaleŊ planu wyodrňbnione działki bu-
dowlane oraz zachowuje działki powstałe w 
wyniku wydzielenia dróg publicznych, dopusz-
czajņc ich zabudowň nawet wówczas gdy nie 
spełniajņ okreŌlonej w planie minimalnej po-
wierzchni, pod warunkiem spełnienia pozosta-
łych ustaleŊ szczegółowych ustalonych planem. 

4. Dopuszcza siň moŐliwoŌń łņczenia i podzia-
łu działek, jeŌli bňdzie to prowadziło do uzyska-
nia działek budowlanych o parametrach zgod-
nych z ustaleniami planu oraz z wymogami 
przepisów odrňbnych. 

 

Zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego  

§ 30.1. Dla wszystkich terenów przeznaczo-
nych pod zabudowň ustala siň: 

1) granice pomiňdzy terenami o róŐnych funk-
cjach lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia w postaci linii rozgraniczajņcych; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, z zakazem przekroczenia 
ich budynkami, dopuszcza siň stacje trans-
formatorowe, obiekty Ōmietników i obiekty 
dla ochrony nieruchomoŌci, przy czym obiek-
ty Ōmietników i dla ochrony nieruchomoŌci 
nie mogņ mień wiňcej niŐ 3m wysokoŌci oraz 
wiňcej niŐ 10m2 powierzchni; 

3) w istniejņcych budynkach zlokalizowanych 
niezgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy: 

a) dopuszcza siň zachowanie, remonty, wy-
mianň dachu, przebudowň i nadbudowň 
istniejņcych budynków, chyba, Őe ustale-
nia szczegółowe dla poszczególnych tere-
nów i przepisy odrňbne stanowiņ inaczej, 

b) zakazuje siň rozbudowywania istniejņcych 
budynków i budowy nowej kubatury w te-
renach pomiňdzy liniami rozgraniczajņ-
cymi drogi a nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy (z wyjņtkiem sytuacji okreŌlo-
nych w ustaleniach szczegółowych). 

2. Plan ustala minimalne parametry nowych 
działek budowlanych okreŌlone w rozdziale 3 
„Ustalenia szczegółowe dla terenów”. Działka, 
które nie spełnia parametrów ustalonych dla 
działki budowlanej moŐe byń zabudowana jeŐeli 
została wydzielona przed wejŌciem w Őycie pla-
nu i spełnia warunki okreŌlone w przepisach 
odrňbnych oraz pozostałe ustalenia szczegółowe 
dla terenu ustanowione niniejszņ uchwałņ. 

§ 31.1. Zakazuje siň umieszczania na elewa-
cjach frontowych budynków wszelkich noŌni-
ków reklam i znaków informacyjnych o po-
wierzchni przekraczajņcej 2m2 na jeden znak lub 
jeden noŌnik reklamy oraz ustala siň nastňpujņ-
ce zasady ich lokalizacji: 

1) umieszczanie reklam i znaków informacyjno 
– plastycznych na obiektach kubaturowych, 
nie powinno utrudniań uŐytkowania obiektów 
i korzystania z przestrzeni; 

2) umieszczanie reklam na budynkach objňtych 
ochronņ konserwatorskņ wymaga uzyskania 
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków; 
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3) zakaz stosowania wolnostojņcych noŌników 

reklam oraz umieszczania reklam wolnosto-
jņcych oraz na ogrodzeniach działek; 

4) zakaz umieszczania reklam na dachach bu-
dynków, porňczach i balustradach; 

5) zakaz umieszczania reklam i znaków informa-
cyjnych na drzewach, obiektach wyposaŐenia 
ulic oraz obiektach infrastruktury technicznej. 

2. Ustalenia okreŌlone w ust. 1 pkt 3 i 4 nie 
dotyczņ gminnego systemu informacji prze-
strzennej. 

§ 32. Ustala siň nastňpujņce zasady lokalizacji 
i wykonania ogrodzeŊ frontowych: 

1) ogrodzenie frontowe musi byń lokalizowa-
ne w liniach rozgraniczajņcych terenów wy-
znaczonych na rysunku planu; 

2) dopuszcza siň odstňpstwo od zasady lokali-
zowania ogrodzeŊ w wyznaczonej na ry-
sunku planu linii rozgraniczajņcej drogi - w 
przypadku, gdy w tej linii znajdujņ siň cenne 
drzewa lub szpalery drzew; ogrodzenie na-
leŐy lokalizowań poza liniņ drzew na terenie 
przeznaczonym pod zabudowň; 

3) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia 1,8m; 
wysokoŌń podmurówki w granicach do 
60cm; 

4) ogrodzenie frontowe naleŐy projektowań 
jako aŐurowe minimum 50% przeŌwitu, wy-
konane z naturalnych materiałów; 

5) zakazuje siň stosowania przňseł ogrodzenia 
z prefabrykatów betonowych; 

6) w granicach Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu i otuliny Chojnowskie-
go Parku Krajobrazowego dodatkowo naka-
zuje siň stosowanie w ogrodzeniach przejŌń 
dla drobnych zwierzņt, w szczególnoŌci pła-
zów, gadów i drobnych ssaków; Ogrodze-
nie powinno byń wykonane bez podmu-
rówki z zastosowaniem fundamentów 
punktowych lub z podmurówkņ nie wysta-
jņcņ ponad powierzchniň terenu lub z prze-
rwami w podmurówce w postaci otworów 
o Ōrednicy min. 12cm, w rozstawie co 1,5m 
umieszczonych na wysokoŌci poziomu te-
renu, zachowanie przeŌwitu o szerokoŌci 
min. 10cm miňdzy cokołem a elementem 
aŐurowym ogrodzenia, jako przejŌcie dla 
drobnych zwierzņt; 

7) zakazuje siň stosowania ogrodzeŊ pełnych 
(nieprzeziernych) na całym obszarze planu; 

 

 

8) w przypadku przebudowy/odbudowy istnie-
jņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniejszego 
planu ogrodzeŊ pełnych naleŐy je projek-
towań i realizowań zgodnie z ustaleniami 
planu; 

9) ogrodzenie działek musi umoŐliwiań migra-
cjň drobnych przedstawicieli fauny, w 
szczególnoŌci płazów, gadów i drobnych 
ssaków; 

10) ze wzglňdu na szczególnņ ochronň konser-
watorskņ terenów połoŐonych w granicach 
stref ochrony konserwatorskiej zespołu bu-
dowlanego i układu urbanistycznego ustala 
siň zakaz wykonywania ogrodzeŊ pełnych 
nie tylko od frontu działki ale równieŐ ogro-
dzeŊ miňdzy sņsiednimi działkami. 

§ 33.1. Wyznacza siň nastňpujņce tereny o 
cechach przestrzeni publicznej wymagajņce 
podwyŐszonych standardów przestrzennych: 

1) tereny zieleni urzņdzonej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami od 1ZP do 11ZP; 

2) tereny wód powierzchniowych Ōródlņdowych 
i zieleni urzņdzonej – parku z moŐliwoŌciņ lo-
kalizacji zbiornika wodnego przeciwpowo-
dziowego lub rekreacyjnego, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1ZPw, 2ZPw, 
3ZPw, 4ZPw. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 
ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, w 
tym kiosków handlowo-usługowych chyba, 
Őe ustalenia szczegółowe dla tych terenów 
stanowiņ inaczej; 

2) ujednolicenie urzņdzeŊ nawierzchni prze-
strzeni publicznych pod wzglňdem uŐytego 
materiału i kolorystyki oraz stosowania ujed-
noliconych obiektów małej architektury, 
lamp, ławek, słupów i słupków, przystanków 
komunikacji zbiorowej i innych; 

3) zakaz lokalizacji wolnostojņcych noŌników 
reklam. 

Sposób i termin  

tymczasowego zagospodarowania,  

urządzania i użytkowania terenów 

§ 34. Ustala siň sposoby i terminy tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytko-
wania terenów: 

1) do czasu realizacji inwestycji o przeznaczeniu 
ustalonym planem, na poszczególnych tere-
nach dopuszcza siň utrzymanie dotychcza-
sowego zagospodarowania terenu; 
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2) zakazuje siň tymczasowego zagospodarowa-

nia, urzņdzania i uŐytkowania terenów, za 
wyjņtkiem wykorzystania zgodnego z do-
tychczasowym uŐytkowaniem; 

3) dopuszcza siň lokalizowanie obiektów tym-
czasowych na potrzeby prowadzenia budowy 
w obrňbie działki budowlanej na której reali-
zowana jest inwestycja docelowa, w okresie 
waŐnoŌci pozwolenia na budowň. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi nie-
uciņŐliwe lokalizowane w pomieszczeniach 
budynku mieszkalnego, stacje transformato-
rowe, sień, obiekty i urzņdzenia infrastruktury 
dla potrzeb lokalnych; 

3) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i go-
spodarczej z moŐliwoŌciņ rozbudowy i prze-
budowy istniejņcych budynków na zasadach 
okreŌlonych w niniejszym paragrafie; 

4) w przypadku odtworzenia, przebudowy lub 
rozbudowy budynków istniejņcych w dniu 
wejŌcia w Őycie niniejszego planu miejsco-
wego, dopuszcza siň zachowanie istniejņcej: 
wysokoŌci i liczby kondygnacji tych budyn-
ków oraz kształtu dachu i rzňdnej parteru; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 1500m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 16,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lane muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

6) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) ustala siň lokalizacjň budynków mieszkal-
nych na działce jako wolnostojņce; na 
działkach o szerokoŌci krótszego boku 
mniejszej niŐ 20m dopuszcza siň lokaliza-
cjň budynku przy granicy działki, 

 

b) ustala siň realizacjň na kaŐdej działce tylko 
dwóch budynków, jednego budynku 
mieszkalnego i jednego gospodarczego 
(garaŐu lub garaŐowo-gospodarczego), 

c) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
bryłň budynku mieszkalnego, plan do-
puszcza lokalizacjň budynków gospodar-
czych i garaŐy jako wolnostojņcych, zloka-
lizowanych przy granicy działki lub dobu-
dowanych do budynku mieszkalnego, o ile 
nie jest to sprzeczne z przepisami odrňb-
nymi, 

d) w przypadku realizacji dobudowy po-
mieszczeŊ gospodarczych lub garaŐu do 
budynku mieszkalnego nakazuje siň wy-
konanie dachu obu budynków z tego sa-
mego materiału i wykoŊczenia elewacji 
budynków takimi samymi materiałami w 
takiej samej kolorystyce, 

e) ustala siň wysokoŌń zabudowy mieszka-
niowej – maksymalnie dwie kondygnacje 
naziemne, rzňdna parteru maksymalnie 50 
cm ponad terenem (przy głównym wej-
Ōciu do budynku) drugņ kondygnacjň po-
winno stanowiń poddasze uŐytkowe, cał-
kowita wysokoŌń budynku maksymalnie 
9,0 m, 

f) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziemna 
nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 

g) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ - 75% powierzchni działki, 

h) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,4, 

i) dachy budynków mieszkalnych naleŐy 
projektowań jako dwu (preferowane) lub 
wielospadowe o równych kņtach nachyle-
nia odpowiadajņcych sobie połaci, kņt na-
chylenia połaci musi zawierań siň miňdzy 
30° a 45°; 

j) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

k) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
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drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

l) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

m) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

n) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej; 

7) w zagospodarowaniu własnej działki lub ze-
społu działek naleŐy przewidzień 2 miejsca 
postojowe/lokal mieszkalny dla samochodów 
w granicach terenu, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny; dla pomieszczeŊ usługo-
wych 3 miejsca postojowe na kaŐde rozpo-
czňte 100m2 powierzchni uŐytkowej; nie 
mniej niŐ 2 miejsca postojowe, w przypadku 
realizacji na działce zabudowy mieszkaniowo 
– usługowej, miejsca parkingowe naleŐy zbi-
lansowań i zapewniń oddzielnie dla kaŐdej z 
funkcji. 

8) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 36. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1MNp/MN do 60MNp/MN 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
pensjonatowa, zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – pomieszcze-
nia usługowe z zakresu handlu i gastronomi 
oraz inne usługi nieuciņŐliwe, usługi zdro-
wia i opieki zdrowotnej, lokalizowane w 
bryle budynku o funkcji podstawowej; sta-
cje transformatorowe, sień, obiekty i urzņ-
dzenia infrastruktury dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐli-
woŌciņ rozbudowy i przebudowy istniejņ-
cych budynków na zasadach okreŌlonych w 
niniejszym paragrafie; w przypadku odtwo-
rzenia, przebudowy lub rozbudowy budyn-
ków istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie ni-
niejszego planu miejscowego, dopuszcza 
siň zachowanie istniejņcej: powierzchni za-

budowanej działki, wysokoŌci i liczby kon-
dygnacji tych budynków oraz kształtu da-
chu i rzňdnej parteru a takŐe ich usytuowa-
nie na działce (w tym przy granicy działki); 

4) na terenach znajdujņcych siň w granicach 
obowiņzujņcej strefy uzdrowiskowej „A” 
majņ dodatkowo zastosowanie ogranicze-
nia wynikajņce z przepisów odrňbnych (w 
szczególnoŌci ustawa o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych i statut uzdrowiska Kon-
stancin-Jeziorna), z którymi musi byń zgod-
na kaŐda działalnoŌń inwestycyjna na dział-
ce; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej – 3000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 30,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lane muszņ byń prostopadłe lub równo-
ległe do przynajmniej jednej granicy 
działki dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielo-
nej działki jest moŐliwa tylko bezpoŌred-
nio z wyznaczonych w planie dróg pu-
blicznych; 

6) na jednej normatywnej działce (3000m2) 
moŐe byń usytuowany tylko jeden budynek 
pensjonatowy lub mieszkalny. Działka, któ-
ra nie spełnia kryterium powierzchni wy-
znaczonego dla działki budowlanej moŐe 
byń zabudowana, jeŌli została wydzielona 
przed wejŌciem w Őycie planu i spełnia wa-
runki okreŌlone w przepisach odrňbnych 
oraz ustaleniach szczegółowych niniejszej 
uchwały; 

7) dopuszcza siň na jednej działce budowlanej 
realizacjň tylko jednego wolnostojņcego 
budynku o funkcji uzupełniajņcej: garaŐo-
wego lub gospodarczego lub garaŐowo-
gospodarczego, o ile nie jest to sprzeczne z 
przepisami odrňbnymi; 

8) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ustala siň realizacjň jedynie za-
budowy wolnostojņcej (wyklucza siň re-
alizacjň innych rodzajów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej) zawiera-
jņcej nie wiňcej niŐ dwa lokale mieszkal-
ne; na istniejņcych przed dniem wejŌcia 
w Őycie planu działkach o szerokoŌci 
krótszego boku mniejszej niŐ 18 m do-
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puszcza siň lokalizacjň budynku przy 
granicy działki, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi – prawo budowlane, 

b) budynki pensjonatowe na działce naleŐy 
lokalizowań wyłņcznie jako wolnostojņ-
ce, 

c) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
bryłň budynku mieszkalnego lub pensjo-
natowego lub jako budynki wolnostojņce 
o ile nie jest to sprzeczne z przepisami 
odrňbnymi, dopuszcza siň dobudowanie 
tych pomieszczeŊ do istniejņcego bu-
dynku mieszkalnego lub pensjonatowe-
go, 

d) w przypadku realizacji dobudowy po-
mieszczeŊ gospodarczych lub garaŐu do 
budynku mieszkalnego lub pensjonato-
wego nakazuje siň wykonanie dachu obu 
budynków z tego samego materiału i 
wykoŊczenia elewacji budynków takimi 
samymi materiałami w takiej samej ko-
lorystyce, 

e) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych: 

- na działkach o powierzchni minimum. 
2000m2 - maksymalnie trzy kondy-
gnacje naziemne, w tym trzecia kon-
dygnacja jako poddasze uŐytkowe, 
rzňdna parteru maksymalnie 100cm 
ponad terenem (przy głównym wej-
Ōciu do budynku) całkowita wysokoŌń 
budynku maksymalnie 12,0m; plan 
dopuszcza trzeciņ kondygnacjň z pła-
skim dachem pod warunkiem, Őe bň-
dzie ona wycofana w stosunku do 
drugiej kondygnacji, a powierzchnia 
(liczona po obrysie murów) trzeciej 
kondygnacji nie bňdzie wiňksza niŐ 
75% powierzchni kondygnacji drugiej, 

- na działkach o powierzchni poniŐej 
2000m2 - maksymalnie dwie kondy-
gnacje naziemne, rzňdna parteru 
maksymalnie 50cm ponad terenem 
(przy głównym wejŌciu do budynku), 
całkowita wysokoŌń budynku mak-
symalnie 10,0m, 

- dopuszcza siň w budynkach o funkcji 
podstawowej miejscowo realizacjň 
wyŐszych czňŌci budynku w formie 
dominanty (w tym wieŐyczek), przy 
czym powierzchnia takich wyŐszych 
czňŌci budynku nie moŐe przekraczań 
20% powierzchni rzutu parteru a ich 
wysokoŌń nie moŐe przekraczań 
15,0m; 

f) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziem-
na nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 

g) ustala siň minimalnņ powierzchniň bio-
logicznie czynnņ na: 

- 85% powierzchni działki, dla wszyst-
kich działek połoŐonych w terenach 
nie wymienionych poniŐej, 

- 80% powierzchni działki dla działek o 
powierzchni mniejszej niŐ 2000m2 
(istniejņcych przed wejŌciem w Őycie 
planu) oraz dla działki nr 35 w terenie 
51MNp/MN, 

- 70% powierzchni działki, przy zacho-
waniu 85 % powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do gruntu leŌne-
go dla działek o nr ew. 112 i 113 w te-
renie 13 MNp/MN, 

- dla działki nr ewidencyjny 77 połoŐo-
nej w terenie 39MNp/MN, działek nr 
ewidencyjny 16 i 23/2 w terenie 
44MNp/MN i działki nr ewidencyjny 
40/2 połoŐonej w terenie 47MNp/MN 
nie wyznacza siň powierzchni biolo-
gicznie czynnej; 

h) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 

- dla działek o powierzchni powyŐej 
2000m2 - 0,4, 

- dla działek o powierzchni 2000m2 i 
mniejszej – 0,3; 

- dla działek nr ewidencyjny 112 i 113 
w terenie 13MNp/MN - 0,5; 

i) dopuszcza siň projektowanie dachów 
budynków jako dowolne rozwiņzania ar-
chitektoniczne, 

j) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to gra-
fit, szary, brņzowy, zielony, kolor natu-
ralnej cegły, zakazuje siň stosowania ja-
skrawej kontrastowej kolorystyki da-
chów budynków, w szczególnoŌci wszel-
kich odcieni kolorów: niebieski, turku-
sowy, seledynowy, fiolet, pomaraŊczo-
wy, Őółty, 

k) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli 
metalowych jako materiału wykoŊcze-
niowego wszelkich obiektów kubaturo-
wych znajdujņcych siň na działce, w tym 
ogrodzeŊ, 
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l) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególno-
Ōci: jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őół-
ty, jasna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z ma-
teriałów naturalnych takich jak kamieŊ, 
cegła, drewno, metal, zakazuje siň sto-
sowania jaskrawych kolorów w płasz-
czyŎnie elewacji, 

m) dopuszcza siň zastosowanie maksymal-
nie trzech róŐnych rodzajów materiałów 
wykoŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych 
budynków, ogrodzeŊ i obiektów budow-
lanych, zakaz ten nie dotyczy drobnych 
detali architektonicznych, 

n) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie 
dotyczy dachów płaskich; 

9) zachowanie zieleni naturalnej w granicach 
strefy oznaczonej na rysunku planu w tere-
nach: 20MNp/MN; 45MNp/MN; 46MNp/MN; 
47MNp/MN; 52MNp/MN; 

10) w zagospodarowaniu własnej działki lub 
zespołu działek naleŐy przewidzień 2 miej-
sca postojowe/lokal mieszkalny dla samo-
chodów w granicach terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. W przypad-
ku budynków pensjonatowych naleŐy za-
pewniń jedno miejsce postojowe na pokój i 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 4 osoby 
zatrudnionego personelu. Dla usług naleŐy 
przewidzień minimum. trzy miejsca posto-
jowe na kaŐde rozpoczňte 100m2 po-
wierzchni usługowej, nie mniej niŐ 2 miej-
sca postojowe; zasady lokalizowania miejsc 
postojowych w strefie uzdrowiskowej „A” 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, dotyczņ-
cymi uzdrowisk; 

11) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fron-
towym, tak aby był zapewniony do nich 
bezpoŌredni dostňp. 

§ 37. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 61MNp/MN do 66MNp/MN 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
pensjonatowa, zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – pomieszcze-
nia usługowe z zakresu handlu, gastronomii 
i inne nieuciņŐliwe usługi wbudowane w 
bryłň budynku o funkcji podstawowej; sta-
cje transformatorowe, sień, obiekty i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐli-
woŌciņ rozbudowy i przebudowy istniejņ-
cych budynków na zasadach okreŌlonych w 
niniejszym paragrafie; w przypadku odtwo-
rzenia, przebudowy lub rozbudowy budyn-
ków istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie ni-
niejszego planu miejscowego, dopuszcza 
siň zachowanie istniejņcej: powierzchni za-
budowanej działki, wysokoŌci i liczby kon-
dygnacji tych budynków oraz kształtu da-
chu i rzňdnej parteru; 

4) na terenie 61MNp/MN znajdujņcym siň w 
granicach obowiņzujņcej strefy uzdrowi-
skowej „A” majņ dodatkowo zastosowanie 
ograniczenia wynikajņce z przepisów od-
rňbnych (w szczególnoŌci ustawa o lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ob-
szarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 
gminach uzdrowiskowych i statut uzdrowi-
ska Konstancin-Jeziorna), z którymi musi 
byń zgodna kaŐda działalnoŌń inwestycyjna 
na działce; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej – 2000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 25,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lane muszņ byń prostopadłe lub równo-
ległe do przynajmniej jednej granicy 
działki dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielo-
nej działki jest moŐliwa tylko bezpoŌred-
nio z wyznaczonych w planie dróg pu-
blicznych; 

6) na jednej normatywnej działce (spełniajņcej 
ustalenia planu) moŐe byń usytuowany tyl-
ko jeden budynek o funkcji podstawowej. 
Działka, która nie spełnia kryterium po-
wierzchni wyznaczonego dla działki budow-
lanej moŐe byń zabudowana, jeŌli działka 
została wydzielona przed wejŌciem w Őycie 
niniejszego planu i spełnia warunki okre-
Ōlone w przepisach odrňbnych oraz w usta-
leniach szczegółowych niniejszej uchwały; 

7) dopuszcza siň na jednej działce budowlanej 
realizacjň tylko jednego wolnostojņcego 
budynku o funkcji uzupełniajņcej: garaŐo-
wego lub gospodarczego lub garaŐowo-
gospodarczego, o ile nie jest to sprzeczne z 
przepisami odrňbnymi; 

8) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) budynki pensjonatowe lub mieszkalne 
na działce naleŐy lokalizowań wyłņcznie 
jako wolnostojņce; na istniejņcych przed 
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dniem wejŌcia w Őycie planu działkach o 
szerokoŌci krótszego boku mniejszej niŐ 
18m dopuszcza siň lokalizacjň budynku 
przy granicy działki, zgodnie z przepisa-
mi odrňbnymi – prawo budowlane, 

b) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
bryłň budynku mieszkalnego lub pensjo-
natowego lub jako budynki lokalizowane 
przy granicy działki – o ile nie jest to 
sprzeczne z przepisami odrňbnymi, do-
puszcza siň dobudowanie tych pomiesz-
czeŊ do istniejņcego budynku mieszkal-
nego lub pensjonatowego, 

c) w przypadku realizacji dobudowy po-
mieszczeŊ gospodarczych lub garaŐu do 
budynku mieszkalnego lub pensjonato-
wego nakazuje siň wykonanie dachu obu 
budynków z tego samego materiału i 
wykoŊczenia elewacji budynków takimi 
samymi materiałami w takiej samej ko-
lorystyce, 

d) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych 
- maksymalnie dwie kondygnacje na-
ziemne, rzňdna parteru maksymalnie 
50cm ponad terenem (przy głównym 
wejŌciu do budynku), całkowita wyso-
koŌń budynku maksimum 9,0m, 

e) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziem-
na nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 

f) ustala siň minimalnņ powierzchniň bio-
logicznie czynnņ na 70% powierzchni 
działki, 

g) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,5, 

h) dopuszcza siň projektowanie dachów 
budynków jako dowolne rozwiņzania ar-
chitektoniczne, 

i) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to gra-
fit, szary, brņzowy, zielony, kolor natu-
ralnej cegły, zakazuje siň stosowania ja-
skrawej kontrastowej kolorystyki da-
chów budynków, w szczególnoŌci wszel-
kich odcieni kolorów: niebieski, turku-
sowy, seledynowy, fiolet, pomaraŊczo-
wy, Őółty, 

j) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli 
metalowych jako materiału wykoŊcze-
niowego wszelkich obiektów majņcych 
kubaturň znajdujņcych siň na działce, w 
tym ogrodzeŊ, 

k) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególno-
Ōci: jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őół-
ty, jasna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z ma-
teriałów naturalnych takich jak kamieŊ, 
cegła, drewno, metal, zakazuje siň sto-
sowania jaskrawych kolorów w płasz-
czyŎnie elewacji, 

l) dopuszcza siň zastosowanie maksymal-
nie trzech róŐnych rodzajów materiałów 
wykoŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych 
budynków, ogrodzeŊ i obiektów budow-
lanych, zakaz ten nie dotyczy drobnych 
detali architektonicznych, 

m) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie 
dotyczy dachów płaskich; 

9) w zagospodarowaniu własnej działki lub 
zespołu działek naleŐy przewidzień 2 miej-
sca postojowe/lokal mieszkalny dla samo-
chodów w granicach terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. Zasady lo-
kalizowania miejsc postojowych w strefie 
uzdrowiskowej „A” zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, dotyczņcymi uzdrowisk; 

10) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fron-
towym, tak aby był zapewniony do nich 
bezpoŌredni dostňp. 

§ 38. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem 1U/MNp/MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa – usługi z zakresu kultury, zdrowia 
i opieki zdrowotnej, oŌwiaty, handlu, admini-
stracyjno-biurowe, usługi publiczne, zabu-
dowa pensjonatowa i mieszkaniowa jedno-
rodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – stacje trans-
formatorowe, sień, obiekty i urzņdzenia infra-
struktury dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków, rzňdnej parteru, kształtu da-
chu a takŐe ich usytuowanie na działce  
(w tym przy granicy działki); 
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4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 3000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 30,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lane muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) budynki na działce naleŐy lokalizowań wy-
łņcznie jako wolnostojņce, 

b) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
bryłň budynku, dopuszcza siň lokalizacjň 
budynków przy granicy działki nie bňdņcej 
granicņ z pasem drogowym ulicy, o ile nie 
jest to sprzeczne z przepisami odrňbnymi, 

c) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych - 
maksymalnie trzy kondygnacje naziemne, 
w tym trzecia kondygnacja jako poddasze 
uŐytkowe, rzňdna parteru maksymalnie 
100cm ponad terenem (przy głównym 
wejŌciu do budynku), całkowita wysokoŌń 
budynku maksymalnie 12,0m, 

d) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziemna, 
nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 

e) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 70% powierzchni działki, 

f) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,6, 

g) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

h) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

 

i) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

j) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

k) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachów płaskich; 

6) w zagospodarowaniu własnej działki naleŐy 
przewidzień min. trzy miejsca postojowe na 
kaŐde 100m2 powierzchni usługowej, nie 
mniej niŐ 2 miejsca postojowe i min. 2 miej-
sca postojowe na lokal mieszkalny, dopusz-
cza siň dla usług publicznych wyznaczenie 
miejsc postojowych w iloŌci minimum 
5 miejsc; 

7) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 2U/MNp/MN do 
27U/MNp/MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa, realizowana wyłņcznie jako 
usługi z zakresu handlu i gastronomii, 
zdrowia i opieki zdrowotnej, administracyj-
no - biurowe, oŌwiaty, zabudowa pensjona-
towa i zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna oraz usługi publiczne na działce o nr 
ew. 30 w terenie 5U/MNp/MN; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – stacje trans-
formatorowe, sień, obiekty i urzņdzenia in-
frastruktury dla potrzeb lokalnych oraz: 

a) w terenie 10U/MNp/MN – moŐliwoŌń 
budowy parkingu ogólnodostňpnego na 
wydzielonej działce, 

b) w terenie 20U/MNp/MN na działkach nr 
ewidencyjny 9 i 10 – moŐliwoŌń realizacji 
dwóch budynków o funkcji podstawo-
wej; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy wieloro-
dzinnej na terenie oznaczonym symbolem 
15 U/MNp/MN; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 157 – 31910 – Poz. 4980 
 
4) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐli-

woŌciņ rozbudowy i przebudowy istniejņ-
cych budynków na zasadach okreŌlonych w 
niniejszym paragrafie; w przypadku odtwo-
rzenia, przebudowy lub rozbudowy budyn-
ków istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie ni-
niejszego planu miejscowego, dopuszcza 
siň zachowanie istniejņcej: powierzchni za-
budowanej działki, wysokoŌci i liczby kon-
dygnacji tych budynków, rzňdnej parteru, 
kształtu dachu a takŐe ich usytuowanie na 
działce (w tym przy granicy działki); 

5) na terenach znajdujņcych siň w granicach 
obowiņzujņcej strefy uzdrowiskowej „A” 
majņ dodatkowo zastosowanie ogranicze-
nia wynikajņce z przepisów odrňbnych (w 
szczególnoŌci ustawa o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych i statut uzdrowiska Kon-
stancin-Jeziorna), z którymi musi byń zgod-
na kaŐda działalnoŌń inwestycyjna na dział-
ce; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej – 3000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 30,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równo-
ległe do przynajmniej jednej granicy 
działki dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielo-
nej działki jest moŐliwa tylko bezpoŌred-
nio z wyznaczonych w planie dróg pu-
blicznych; 

7) na jednej normatywnej działce (3000m2) 
moŐe byń usytuowany tylko jeden budynek 
o funkcji podstawowej, z wyjņtkiem działek 
o nr ew. 9 i 10 w terenie 20U/MNp/MN 
Działka, która nie spełnia kryterium po-
wierzchni wyznaczonego dla działki budow-
lanej moŐe byń zabudowana, jeŌli działka 
została wydzielona przed wejŌciem w Őycie 
niniejszego planu i spełnia warunki okre-
Ōlone w przepisach odrňbnych oraz ustale-
niach szczegółowych niniejszej uchwały; 

8) dopuszcza siň, na jednej działce budowla-
nej, realizacjň tylko jednego wolnostojņce-
go budynku o funkcji uzupełniajņcej: gara-
Őowego lub gospodarczego lub garaŐowo-
gospodarczego, o ile nie jest to sprzeczne z 
przepisami odrňbnymi; 

 

9) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ustala siň realizacjň jedynie za-
budowy wolnostojņcej (wyklucza siň re-
alizacjň innych rodzajów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej) zawiera-
jņcej nie wiňcej niŐ dwa lokale mieszkal-
ne; na istniejņcych przed dniem wejŌcia 
w Őycie niniejszego planu działkach o 
szerokoŌci krótszego boku mniejszej niŐ 
18m dopuszcza siň lokalizacjň budynku 
przy granicy działki, zgodnie z przepisa-
mi odrňbnymi – prawo budowlane, 

b) budynki pensjonatowe lub usługowe na 
działce naleŐy lokalizowań wyłņcznie jako 
wolnostojņce, 

c) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
bryłň budynku mieszkalnego lub pensjo-
natowego lub jako budynki wolnostojņ-
ce, o ile nie jest to sprzeczne z przepisa-
mi odrňbnymi, dopuszcza siň dobudo-
wanie tych pomieszczeŊ do istniejņcego 
budynku mieszkalnego lub pensjonato-
wego; jedynie na terenach 23U/MNp/MN 
i 24U/MNp/MN dopuszcza siň lokalizacjň 
tych budynków przy granicy działki, 

d) w przypadku realizacji dobudowy po-
mieszczeŊ gospodarczych lub garaŐu do 
budynku mieszkalnego nakazuje siň wy-
konanie dachu obu budynków z tego 
samego materiału i wykoŊczenia elewa-
cji budynków takimi samymi materiała-
mi w takiej samej kolorystyce, 

e) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych: 

- na działkach o powierzchni min. 
2000m2 - maksymalnie trzy kondy-
gnacje naziemne, w tym trzecia kon-
dygnacja jako poddasze uŐytkowe, 
rzňdna parteru maksymalnie 100cm 
ponad terenem (przy głównym wej-
Ōciu do budynku), całkowita wyso-
koŌń budynku maksymalnie 12,0m; 
plan dopuszcza trzeciņ kondygnacjň z 
płaskim dachem pod warunkiem, Őe 
bňdzie ona wycofana w stosunku do 
drugiej kondygnacji, a powierzchnia 
trzeciej kondygnacji nie bňdzie wiňk-
sza niŐ 75 % powierzchni kondygnacji 
drugiej, 

- na działkach o powierzchni poniŐej 
2000m2 - maksimum dwie kondygna-
cje naziemne, rzňdna parteru maksy-
malnie 50cm ponad terenem (przy 
głównym wejŌciu do budynku), cał-
kowita wysokoŌń budynku maksy-
malnie - 10,0m, 
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- na działkach o nr ewidencyjnych 39, 
40, 41, 42, 43, 44 i 45 zlokalizowanych 
w terenie 23U/MNp/MN i dla działek o 
nr ewidencyjnych 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58 i 59 zlokalizowanych w te-
renie 24U/MNp/MN – całkowita wy-
sokoŌń budynku maksymalnie - 
10,0m, 

- dopuszcza siň w budynkach o funkcji 
podstawowej miejscowo realizacjň 
wyŐszych czňŌci budynku w formie 
dominanty (w tym wieŐyczek), przy 
czym powierzchnia takich wyŐszych 
czňŌci budynku nie moŐe przekraczań 
20% powierzchni rzutu parteru a ich 
wysokoŌń nie moŐe przekraczań 
15,0m; ustalenie to nie dotyczy tere-
nów 23U/MNp/MN i 24U/MNp/MN; 

f) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziem-
na nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 

g) ustala siň minimalnņ powierzchniň bio-
logicznie czynnņ: 

- na 85% powierzchni działki, dla 
wszystkich działek połoŐonych w te-
renach nie wymienionych poniŐej, 

- na 80% powierzchni działki dla działek 
o powierzchni mniejszej niŐ 2000m2 
(istniejņcych przed wejŌciem w Őycie 
planu), 

- na 80% powierzchni działki dla działki 
o nr ewidencyjnych 22 połoŐonej w 
terenie 15U/MNp/MN, 

- na 75% powierzchni działki dla działek 
o nr ewidencyjnych 42, 44, 45, 46 po-
łoŐonych w terenie 16U/MNp/MN, 

- na 70% powierzchni działki dla działek 
zlokalizowanych w terenie 4U/MNp/ 
MN, 

- na 60% powierzchni działki dla działek 
o nr ewidencyjnych 39, 40, 41, 42, 43, 
44 i 45 zlokalizowanych w terenie 
23U/MNp/MN i dla działek o nr ewi-
dencyjnych 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59 zlokalizowanych w terenie 
24U/MNp/MN, 

- na 55% powierzchni działki dla działek 
nr ewidencyjny 24, 25, 26, 27, 28 zlo-
kalizowanych w terenie 19U/MNp/MN 
i dla działek nr ewidencyjny 9, 10, 18, 
19, 20, 21 zlokalizowanych w terenie 
20U/MNp/MN, 

 

- dla działki: nr ewidencyjny 14 połoŐo-
nej w terenie 18U/MNp/MN, nr ewi-
dencyjny 39 połoŐonej w terenie 
16U/MNp/MN i nr ewidencyjny 26 po-
łoŐonej w terenie 15U/MNp/MN, nr 
ewidencyjny 47/2 połoŐonej w terenie 
21U/MNp/MN, nie ustala siň po-
wierzchni biologicznie czynnej; 

h) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: 

- dla działek o powierzchni powyŐej 
2000m2 nie wymienionych poniŐej - 
0,45, 

- dla działek o powierzchni 2000m2 i 
mniejszej, nie wymienionych poniŐej 
– 0,4, 

- dla działek o nr ewidencyjnych 39, 40, 
41, 42, 43, 44 i 45 połoŐonych w tere-
nie 23U/MNp/MN i dla działek o nr 
ewidencyjnych 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59 połoŐonych w terenie 
24U/MNp/MN – 0,7, 

- dla działek nr ewidencyjny 24, 25, 26, 
27, 28 połoŐonych w terenach 
19U/MNp/MN i dla działek nr ewiden-
cyjny 9, 10, 18, 19, 20, 21 połoŐonych 
w terenie 20U/MNp/MN – 0,8; 

i) dopuszcza siň projektowanie dachów 
budynków jako dowolne rozwiņzania ar-
chitektoniczne, za wyjņtkiem dachów 
płaskich, 

j) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to gra-
fit, szary, brņzowy, zielony, kolor natu-
ralnej cegły, zakazuje siň stosowania ja-
skrawej kontrastowej kolorystyki da-
chów budynków, w szczególnoŌci wszel-
kich odcieni kolorów: niebieski, turku-
sowy, seledynowy, fiolet, pomaraŊczo-
wy, Őółty, 

k) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli 
metalowych jako materiału wykoŊcze-
niowego wszelkich obiektów majņcych 
kubaturň znajdujņcych siň na działce, w 
tym ogrodzeŊ, 

l) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególno-
Ōci: jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őół-
ty, jasna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z ma-
teriałów naturalnych takich jak kamieŊ, 
cegła, drewno, metal, zakazuje siň sto-
sowania jaskrawych kolorów w płasz-
czyŎnie elewacji, 
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m) dopuszcza siň zastosowanie maksymal-
nie trzech róŐnych rodzajów materiałów 
wykoŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych 
budynków, ogrodzeŊ i obiektów budow-
lanych, zakaz ten nie dotyczy drobnych 
detali architektonicznych, 

n) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej; 

10) zachowanie zieleni naturalnej w granicach 
strefy oznaczonej na rysunku planu w tere-
nach: 4U/MNp/MN; 17U/MNp/MN; 
25U/MNp/MN; 

11) w zagospodarowaniu własnej działki lub 
zespołu działek naleŐy przewidzień 2 miej-
sca postojowe/lokal mieszkalny dla samo-
chodów w granicach terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. W przypad-
ku budynków pensjonatowych naleŐy za-
pewniń jedno miejsce postojowe na pokój i 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 4 osoby 
zatrudnionego personelu. Dla usług naleŐy 
przewidzień min. trzy miejsca postojowe na 
kaŐde 100 m2 powierzchni usługowej, nie 
mniej niŐ 2 miejsca postojowe, dopuszcza 
siň dla usług publicznych wyznaczenie 
miejsc postojowych w iloŌci minimum  
5 miejsc. Zasady lokalizowania miejsc po-
stojowych w strefie uzdrowiskowej „A” 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, dotyczņ-
cymi uzdrowisk; 

12) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fron-
towym, tak aby był zapewniony do nich 
bezpoŌredni dostňp. 

§ 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 28U/MNp/MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa - usługi z zakresu kultury, handlu i 
gastronomii, zdrowia i opieki zdrowotnej, 
administracyjno-biurowe, oŌwiaty, zabudowa 
pensjonatowa i zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – stacje trans-
formatorowe, sień, obiekty i urzņdzenia infra-
struktury dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków, rzňdnej parteru, kształtu da-

chu a takŐe ich usytuowanie na działce (w 
tym przy granicy działki); 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 3000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 30,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

5) na jednej normatywnej działce (3000m2) mo-
Őe byń usytuowany tylko jeden budynek o 
funkcji podstawowej. Działka, która nie speł-
nia kryterium powierzchni wyznaczonego dla 
działki budowlanej moŐe byń zabudowana, 
jeŌli działka została wydzielona przed wej-
Ōciem w Őycie niniejszego planu i spełnia wa-
runki okreŌlone w przepisach odrňbnych oraz 
ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwa-
ły; 

6) dopuszcza siň na jednej działce budowlanej 
realizacjň tylko jednego wolnostojņcego bu-
dynku o funkcji uzupełniajņcej: garaŐowego 
lub gospodarczego lub garaŐowo - gospo-
darczego, o ile nie jest to sprzeczne z przepi-
sami odrňbnymi; 

7) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej dopuszcza siň realizacjň jedynie 
zabudowy wolnostojņcej (wyklucza siň re-
alizacjň innych rodzajów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej) zawierajņ-
cej nie wiňcej niŐ dwa lokale mieszkalne, 

b) budynki pensjonatowe lub usługowe na 
działce naleŐy lokalizowań wyłņcznie jako 
wolnostojņce, 

c) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
bryłň budynku mieszkalnego/ pensjona-
towego lub usługowego, jako budynki 
wolnostojņce, o ile nie jest to sprzeczne z 
przepisami odrňbnymi, plan dopuszcza 
dobudowanie tych pomieszczeŊ do istnie-
jņcego budynku mieszkalnego/ pensjona-
towego lub usługowego, 

d) w przypadku realizacji dobudowy po-
mieszczeŊ gospodarczych lub garaŐu do 
budynku mieszkalnego/pensjonatowego 
lub usługowego nakazuje siň wykonanie 
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dachu obu budynków z tego samego ma-
teriału i wykoŊczenia elewacji budynków 
takimi samymi materiałami w takiej samej 
kolorystyce, 

e) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych: 

- na działkach o powierzchni min. 2000m2 - 
maksymalnie trzy kondygnacje naziemne, 
w tym trzecia kondygnacja jako poddasze 
uŐytkowe, rzňdna parteru maksymalnie 
100cm ponad terenem (przy głównym 
wejŌciu do budynku), całkowita wysokoŌń 
budynku maksymalnie 12,0m; plan do-
puszcza trzeciņ kondygnacjň z płaskim da-
chem pod warunkiem, Őe bňdzie ona wy-
cofana w stosunku do drugiej kondygna-
cji, a powierzchnia trzeciej kondygnacji nie 
bňdzie wiňksza niŐ 75% powierzchni kon-
dygnacji drugiej, 

- na działkach o powierzchni poniŐej 
2000m2 - maksymalnie dwie kondygnacje 
naziemne, rzňdna parteru maksymalnie 
50cm ponad terenem (przy głównym wej-
Ōciu do budynku), całkowita wysokoŌń 
budynku maksimum 10,0m, 

- plan dopuszcza w budynkach o funkcji 
podstawowej miejscowo realizacjň wyŐ-
szych czňŌci budynku w formie dominanty 
(w tym wieŐyczek), przy czym powierzch-
nia takich wyŐszych czňŌci budynku nie 
moŐe przekraczań 20% powierzchni rzutu 
parteru a ich wysokoŌń nie moŐe przekra-
czań 15,0 m; 

f) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziemna 
nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 

g) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 85% powierzchni działki; 
dla działek o powierzchni mniejszej niŐ 
2000m2 (istniejņcych przed wejŌciem w 
Őycie planu) ustala siň minimalnņ po-
wierzchniň biologicznie czynnņ na 80%, 

h) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: dla działek o po-
wierzchni powyŐej 2000m2 - 0,4; dla dzia-
łek o powierzchni 2000m2 i mniejszej – 
0,3, 

i) dopuszcza siň projektowanie dachów bu-
dynków jako dowolne rozwiņzania archi-
tektoniczne, 

j) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-

ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

k) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

l) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

m) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

n) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachów płaskich; 

8) w zagospodarowaniu własnej działki lub ze-
społu działek naleŐy przewidzień 2 miejsca 
postojowe/lokal mieszkalny dla samochodów 
w granicach terenu, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny. W przypadku budynków 
pensjonatowych naleŐy zapewniń jedno 
miejsce postojowe na pokój i dodatkowo 
1 miejsce postojowe na 4 osoby zatrudnio-
nego personelu. Dla usług naleŐy przewidzień 
min. trzy miejsca postojowe na kaŐde 100m2 
powierzchni usługowej, nie mniej niŐ 2 miej-
sca postojowe; 

9) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 41. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1Uz/MNp/MN do 
14Uz/MNp/MN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy 
społecznej, zabudowa pensjonatowa i 
mieszkaniowa jednorodzinna a w terenie  
5 Uz/MNp/MN dodatkowo usługi oŌwiaty; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – pomieszcze-
nia usługowe z zakresu handlu, gastronomii 
i inne nieuciņŐliwe usługi wbudowane w 
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bryłň budynku o funkcji podstawowej; sta-
cje transformatorowe, sień, obiekty i urzņ-
dzenia infrastruktury dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐli-
woŌciņ rozbudowy i przebudowy istniejņ-
cych budynków na zasadach okreŌlonych w 
niniejszym paragrafie; w przypadku odtwo-
rzenia, przebudowy lub rozbudowy budyn-
ków istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie ni-
niejszego planu miejscowego, dopuszcza 
siň zachowanie istniejņcej powierzchni za-
budowanej działki, wysokoŌci i liczby kon-
dygnacji tych budynków, rzňdnej parteru, 
kształtu dachu a takŐe ich usytuowanie na 
działce (w tym przy granicy działki); 

4) wszystkie tereny znajdujņ siň w granicach 
obowiņzujņcej strefy uzdrowiskowej „A”, 
dodatkowo majņ wiňc zastosowanie ogra-
niczenia wynikajņce z przepisów odrňbnych 
(w szczególnoŌci ustawa o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych i statut uzdrowiska Kon-
stancin-Jeziorna), z którymi musi byń zgod-
na kaŐda działalnoŌń inwestycyjna na dział-
ce; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej – 3000m2, 

b) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej pod nowņ zabudowň usług zdrowia 
i opieki zdrowotnej – 5000m2, 

c) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 30,0m, 

d) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równo-
ległe do przynajmniej jednej granicy 
działki dzielonej, 

e) obsługa komunikacyjna nowowydzielo-
nej działki jest moŐliwa tylko bezpoŌred-
nio z wyznaczonych w planie dróg pu-
blicznych; 

6) na jednej normatywnej działce (3000m2) 
moŐe byń usytuowany tylko jeden budynek 
pensjonatowy lub mieszkalny. Działka, któ-
ra nie spełnia kryterium powierzchni wy-
znaczonego dla działki budowlanej moŐe 
byń zabudowana, jeŌli działka została wy-
dzielona przed wejŌciem w Őycie niniejsze-
go planu i spełnia warunki okreŌlone w 
przepisach odrňbnych oraz ustaleniach 
szczegółowych niniejszej uchwały; 

 

7) moŐliwoŌń realizacji na jednej działce bu-
dowlanej tylko jednego wolnostojņcego 
budynku o funkcji uzupełniajņcej: garaŐo-
wego lub gospodarczego lub garaŐowo-
gospodarczego, o ile nie jest to sprzeczne z 
przepisami odrňbnymi; 

8) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ustala siň realizacjň jedynie za-
budowy wolnostojņcej (wyklucza siň re-
alizacjň innych rodzajów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej) zawiera-
jņcej nie wiňcej niŐ dwa lokale mieszkal-
ne, 

b) budynki pensjonatowe lub usługowe na 
działce naleŐy lokalizowań wyłņcznie jako 
wolnostojņce, 

c) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
bryłň budynku mieszkalnego/ pensjona-
towego lub usługowego lub jako budyn-
ki wolnostojņce, dopuszcza siň dobudo-
wanie tych pomieszczeŊ do istniejņcego 
budynku mieszkalnego/pensjonatowego 
lub usługowego, 

d) w przypadku realizacji dobudowy po-
mieszczeŊ gospodarczych lub garaŐu do 
budynku mieszkalnego/pensjonatowego 
lub usługowego nakazuje siň wykonanie 
dachu obu budynków z tego samego 
materiału i wykoŊczenia elewacji budyn-
ków takimi samymi materiałami w takiej 
samej kolorystyce, 

e) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych: 

- na działkach o powierzchni min. 
2000m2 - maksymalnie trzy kondy-
gnacje naziemne, w tym trzecia kon-
dygnacja jako poddasze uŐytkowe, 
rzňdna parteru maksymalnie 100cm 
ponad terenem (przy głównym wej-
Ōciu do budynku), całkowita wyso-
koŌń budynku maksymalnie 12,0m; 
plan dopuszcza trzeciņ kondygnacjň z 
płaskim dachem pod warunkiem, Őe 
bňdzie ona wycofana w stosunku do 
drugiej kondygnacji, a powierzchnia 
trzeciej kondygnacji nie bňdzie wiňk-
sza niŐ 75% powierzchni kondygnacji 
drugiej, 

- na działkach o powierzchni poniŐej 
2000m2 - maksymalnie dwie kondy-
gnacje naziemne, rzňdna parteru 
maksymalnie 50cm ponad terenem 
(przy głównym wejŌciu do budynku), 
całkowita wysokoŌń budynku mak-
symalnie 10,0m, 
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- plan dopuszcza w budynkach o funk-
cji podstawowej miejscowo realizacjň 
wyŐszych czňŌci budynku w formie 
dominanty (w tym wieŐyczek), przy 
czym powierzchnia takich wyŐszych 
czňŌci budynku nie moŐe przekraczań 
20% powierzchni rzutu parteru a ich 
wysokoŌń nie moŐe przekraczań 
15,0m; 

f) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziem-
na nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 

g) ustala siň minimalnņ powierzchniň bio-
logicznie czynnņ: 

- na 85% powierzchni działki, dla 
wszystkich działek połoŐonych w te-
renach nie wymienionych poniŐej, 

- na 80% powierzchni działki dla działek 
o powierzchni mniejszej niŐ 2000m2 
(istniejņcych przed wejŌciem w Őycie 
planu), 

- na 60% powierzchni działki dla działki 
nr 105 połoŐonej w terenie 
5Uz/MNp/MN, 

- dla działki nr ewidencyjny 6 połoŐonej 
w terenie 11Uz/MNp/MN nie ustala 
siň powierzchni biologicznie czynnej; 

h) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy: dla działek o po-
wierzchni powyŐej 2000m2 - do 0,4; dla 
działek o powierzchni 2000m2 i mniejszej 
– do 0,3; dla działki nr 105 połoŐonej w 
terenie 5Uz/MNp/MN – 0,7, 

i) dopuszcza siň projektowanie dachów 
budynków jako dowolne rozwiņzania ar-
chitektoniczne, 

j) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to gra-
fit, szary, brņzowy, zielony, kolor natu-
ralnej cegły, zakazuje siň stosowania ja-
skrawej kontrastowej kolorystyki da-
chów budynków, w szczególnoŌci wszel-
kich odcieni kolorów: niebieski, turku-
sowy, seledynowy, fiolet, pomaraŊczo-
wy, Őółty, 

k) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli 
metalowych jako materiału wykoŊcze-
niowego wszelkich obiektów majņcych 
kubaturň znajdujņcych siň na działce, w 
tym ogrodzeŊ, 

l) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególno-

Ōci: jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őół-
ty, jasna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z ma-
teriałów naturalnych takich jak kamieŊ, 
cegła, drewno, metal, zakazuje siň sto-
sowania jaskrawych kolorów w płasz-
czyŎnie elewacji, 

m) dopuszcza siň zastosowanie maksymal-
nie trzech róŐnych rodzajów materiałów 
wykoŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych 
budynków, ogrodzeŊ i obiektów budow-
lanych, zakaz ten nie dotyczy drobnych 
detali architektonicznych, 

n) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie 
dotyczy dachów płaskich; 

9) w zagospodarowaniu własnej działki lub 
zespołu działek naleŐy przewidzień 2 miej-
sca postojowe/lokal mieszkalny dla samo-
chodów w granicach terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. Zasady lo-
kalizowania miejsc postojowych w strefie 
uzdrowiskowej „A” zgodnie z przepisami 
odrňbnym, dotyczņcymi uzdrowisk; 

10) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fron-
towym, tak aby był zapewniony do nich 
bezpoŌredni dostňp. 

§ 42. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MNp/U ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa pen-
sjonatowa, zabudowa usługowa z zakresu 
gastronomii, handlu; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – stacje trans-
formatorowe, sień, obiekty i urzņdzenia infra-
struktury dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; 

4) ustala siň szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 5000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 30,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 
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5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) ustala siň lokalizowanie budynków o funk-
cji podstawowej jako wolnostojņcych,  

b) ustala siň moŐliwoŌń lokalizacji tylko jed-
nego budynku o funkcji podstawowej na 
działce, 

c) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
bryłň budynku o funkcji podstawowej lub 
dobudowanych do tego budynku, 

d) ustala siň wysokoŌń zabudowy – maksy-
malnie dwie kondygnacje naziemne, rzňd-
na parteru maksymalnie 50cm ponad te-
renem (przy głównym wejŌciu do budyn-
ku), całkowita wysokoŌń budynku maksy-
malnie 10,0m, 

e) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 50% powierzchni tere-
nu, 

f) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,4, 

g) dopuszcza siň projektowanie dachów bu-
dynków jako dowolne rozwiņzania archi-
tektoniczne, 

h) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

i) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

j) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

k) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

l) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, ustalenie to 
nie dotyczy dachów płaskich, 

m) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizacji obiek-
tów tymczasowych słuŐņcych do obsługi 
obiektu usługowego w tym ogródków se-
zonowych; 

6) w zagospodarowaniu własnej działki lub ze-
społu działek naleŐy zapewniń: w przypadku 
budynków pensjonatowych jedno miejsce 
postojowe na pokój i dodatkowo 1 miejsce 
postojowe na 4 osoby zatrudnionego perso-
nelu; dla usług naleŐy przewidzień min. trzy 
miejsca postojowe na kaŐde 100m2 po-
wierzchni usługowej, nie mniej niŐ 2 miejsca 
postojowe; 

7) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1Uz/U/MNp, 2Uz/U/MNp usta-
la siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi zdrowia i 
opieki zdrowotnej, zabudowa usługowa z za-
kresu handlu i gastronomii i zabudowa pen-
sjonatowa; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – inne usługi 
nieuciņŐliwe wbudowane w bryłň budynku o 
funkcji podstawowej, stacje transformatoro-
we, sień, obiekty i urzņdzenia infrastruktury 
dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków, rzňdnej parteru, kształtu da-
chu a takŐe ich usytuowanie na działce (w 
tym przy granicy działki); 

4) ustala siň szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 5000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 30,0m, 
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c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiņzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynków, 
dopuszcza siň lokalizacjň budynków przy 
granicy działki, 

b) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
bryłň budynku o funkcji podstawowej, ja-
ko wolnostojņcych lub dobudowanych do 
budynku o funkcji podstawowej, 

c) w przypadku realizacji dobudowy po-
mieszczeŊ gospodarczych lub garaŐu do 
budynku o funkcji podstawowej nakazuje 
siň wykonanie dachu obu budynków z te-
go samego materiału i wykoŊczenia ele-
wacji budynków takimi samymi materia-
łami w takiej samej kolorystyce, 

d) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych: 

- na terenie 1Uz/U/MNp maksymalnie trzy 
kondygnacje naziemne, rzňdna parteru 
maksymalnie 50cm ponad terenem (przy 
głównym wejŌciu do budynku), całkowita 
wysokoŌń budynku maksymalnie 16,0m, 

- na terenie 2Uz/U/MNp maksymalnie trzy 
kondygnacje naziemne, rzňdna parteru 
maksymalnie 50cm ponad terenem (przy 
głównym wejŌciu do budynku), całkowita 
wysokoŌń budynku maksymalnie 14,0m; 

e) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziemna 
nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 

f) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 60% powierzchni terenu 
1Uz/U/MNp i na 85% powierzchni terenu 
2Uz/U/MNp, 

g) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,6, 

h) dopuszcza siň projektowanie dachów bu-
dynków jako dowolne rozwiņzania archi-
tektoniczne, 

i) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 

kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

j) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

k) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

l) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

m) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachów płaskich; 

6) w przypadku budynków pensjonatowych i 
usług zdrowia i opieki zdrowotnej zasady lo-
kalizowania miejsc postojowych w strefie 
uzdrowiskowej „A” zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; dla usług naleŐy przewidzień min. 
trzy miejsca postojowe na kaŐde 100m2 po-
wierzchni usługowej, nie mniej niŐ 2 miejsca 
postojowe; 

7) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 44. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1Uk/U/MNp ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usług kultury, oŌwiaty, usług z zakresu han-
dlu i gastronomii, zabudowa pensjonatowa; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi nie-
uciņŐliwe wbudowane w bryłň budynku o 
funkcji podstawowej, stacje transformatoro-
we, sień, obiekty i urzņdzenia infrastruktury 
dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
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nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków oraz kształtu dachu i rzňdnej 
parteru; 

4) ustala siň szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 3000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 30,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiņzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynków, 
dopuszcza siň lokalizacjň budynków przy 
granicy działki, 

b) ustala siň realizacjň budynków gospodar-
czych i garaŐy jako wolnostojņcych, o ile 
nie jest to sprzeczne z przepisami odrňb-
nymi, 

c) dopuszcza siň realizacjň pomieszczeŊ go-
spodarczych i garaŐy jako dobudowane do 
budynku o funkcji podstawowej; w przy-
padku realizacji dobudowy pomieszczeŊ 
gospodarczych lub garaŐu do budynku o 
funkcji podstawowej nakazuje siň wyko-
nanie dachu obu budynków z tego same-
go materiału i wykoŊczenia elewacji bu-
dynków takimi samymi materiałami w ta-
kiej samej kolorystyce, 

d) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych – 
maksymalnie trzy kondygnacje naziemne, 
rzňdna parteru maksymalnie 100cm po-
nad terenem (przy głównym wejŌciu do 
budynku), całkowita wysokoŌń budynku 
maksymalnie 12,0m (liczone przy głów-
nym wejŌciu do budynku), plan dopuszcza 
przekroczenie tych parametrów kubatu-
rowych jedynie ze wzglňdów technolo-
gicznych wykorzystanych rozwiņzaŊ (w 
tym standardy wynikajņce z przepisów do-
tyczņcych sal widowiskowych, kinowych), 

e) ustala siň, Őe wysokoŌń kalenicy i okapu 
dachowego głównego budynku na działce 
musi byń wyŐsza od wysokoŌci kalenicy i 
okapu budynku gospodarczego bņdŎ ga-
raŐu, 

f) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziemna 
nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 

g) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 85% powierzchni działki, 

h) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,4, 

i) dopuszcza siň projektowanie dachów bu-
dynków jako dowolne rozwiņzania archi-
tektoniczne, 

j) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

k) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

l) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

m) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

n) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachów płaskich; 

6) w przypadku budynków pensjonatowych 
zasady lokalizowania miejsc postojowych w 
strefie uzdrowiskowej „A” zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; dla usług naleŐy przewi-
dzień min. trzy miejsca postojowe na kaŐde 
100m2 powierzchni usługowej, nie mniej niŐ 
2 miejsca postojowe; 
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7) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-

wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1Um ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa z zakresu handlu i gastronomii z 
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków, rzňdnej parteru, kształtu da-
chu a takŐe ich usytuowanie na działce  
(w tym przy granicy działki); 

3) na terenie zlokalizowanym w granicach obo-
wiņzujņcej strefy uzdrowiskowej „A” majņ 
dodatkowo zastosowanie ograniczenia wyni-
kajņce z przepisów odrňbnych (w szczegól-
noŌci ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowi-
skowej oraz o gminach uzdrowiskowych i 
statut uzdrowiska Konstancin-Jeziorna), z 
którymi musi byń zgodna kaŐda działalnoŌń 
inwestycyjna na działce; 

4) ustala siň szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 1000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 20,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

5) lokalizacjň tylko jednego budynku usługowe-
go i jednego budynku mieszkalnego na dział-
ce budowlanej; 

6) moŐliwoŌń realizacji na jednej działce budow-
lanej tylko jednego wolnostojņcego budynku 
o funkcji uzupełniajņcej: garaŐowego lub go-
spodarczego lub garaŐowo-gospodarczego, o 
ile nie jest to sprzeczne z przepisami odrňb-
nymi; 

7) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) ustala siň lokalizacjň budynku mieszkalne-
go na działce jako wolnostojņcego lub 
przy granicy działki, lokalizacja budynku 
usługowego przy linii rozgraniczajņcej ul. 
Granicznej, w miejscu jej poszerzenia two-
rzņcego placyk, 

b) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
bryłň budynku mieszkalnego lub usługo-
wego lub jako budynek lokalizowany przy 
granicy działki, plan dopuszcza dobudo-
wanie tych pomieszczeŊ do istniejņcego 
budynku mieszkalnego, 

c) w przypadku realizacji dobudowy po-
mieszczeŊ gospodarczych lub garaŐu do 
budynku mieszkalnego lub usługowego 
nakazuje siň wykonanie dachu obu bu-
dynków z tego samego materiału i wy-
koŊczenia elewacji budynków takimi sa-
mymi materiałami w takiej samej kolory-
styce, 

d) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych - 
maksimum dwie kondygnacje naziemne, 
rzňdna parteru maksimum 50cm ponad 
terenem (przy głównym wejŌciu do bu-
dynku), całkowita wysokoŌń budynku 
maksimum 9,0m, 

e) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziemna 
nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 

f) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 20% powierzchni działki, 

g) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,7, 

h) dopuszcza siň projektowanie dachów bu-
dynków jako dowolne rozwiņzania archi-
tektoniczne, 

i) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

j) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 
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k) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

l) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

m) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej, zakaz nie dotyczy 
dachów płaskich; 

8) w zagospodarowaniu własnej działki lub ze-
społu działek naleŐy przewidzień 2 miejsca 
postojowe/lokal mieszkalny dla samochodów 
w granicach terenu, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny. Dla usług naleŐy przewi-
dzień min. dwa miejsca postojowe na kaŐde 
100m2 powierzchni usługowej; 

9) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 46. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1U ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa z zakresu handlu i gastronomii; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – lokal miesz-
kalny, inne usługi nieuciņŐliwe wbudowane 
w bryłň budynku o funkcji podstawowej; sta-
cje transformatorowe, sień, obiekty i urzņ-
dzenia infrastruktury dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków, rzňdnej parteru, kształtu da-
chu a takŐe ich usytuowanie na działce  
(w tym przy granicy działki); 

4) ustala siň szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 2000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 20,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiņzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy od strony rzeki Małej, 

b) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych  
w bryłň budynku usługowego lub dobu-
dowanych do tego budynku, 

c) w przypadku dobudowy pomieszczeŊ go-
spodarczych lub garaŐu do budynku o 
funkcji podstawowej nakazuje siň wyko-
nanie dachu obu budynków z tego same-
go materiału i wykoŊczenia elewacji bu-
dynków takimi samymi materiałami w ta-
kiej samej kolorystyce, 

d) ustala siň wysokoŌń zabudowy – maksy-
malnie dwie kondygnacje naziemne, w 
tym poddasze uŐytkowe, rzňdna parteru 
maksymalnie 50cm ponad terenem (przy 
głównym wejŌciu do budynku), całkowita 
wysokoŌń budynku maksymalnie 10,0m, 

e) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 55% powierzchni działki, 

f) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,7, 

g) dopuszcza siň projektowanie dachów bu-
dynków jako dowolne rozwiņzania archi-
tektoniczne, 

h) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

i) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 
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j) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

k) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

l) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachów płaskich; 

6) dla usług naleŐy przewidzień min. dwa miej-
sca postojowe na kaŐde 100m2 powierzchni 
usługowej, nie mniej niŐ 2 miejsca postojo-
we; zasady lokalizowania miejsc postojo-
wych w strefie uzdrowiskowej „A” zgodnie z 
przepisami odrňbnymi, dotyczņcymi uzdro-
wisk; 

7) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 47. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami do 1Uo/Uz/Up do 3Uo/Uz/Up 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usług oŌwiaty, usługi zdrowia i opieki zdro-
wotnej oraz usługi publiczne a w terenie  
3 Uo/Uz/Up zabudowa pensjonatowa; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi z zakre-
su handlu i gastronomii, lokale mieszkalne, 
inne usługi nieuciņŐliwe wbudowane w bryłň 
budynku o funkcji podstawowej; stacje trans-
formatorowe, sień, obiekty i urzņdzenia infra-
struktury dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków oraz kształtu dachu i rzňdnej 
parteru; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 4000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 20,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

5) na terenach znajdujņcych siň w granicach 
obowiņzujņcej strefy uzdrowiskowej „A” ma-
jņ dodatkowo zastosowanie ograniczenia 
wynikajņce z przepisów odrňbnych (ustawa o 
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 
gminach uzdrowiskowych i statut uzdrowiska 
Konstancin-Jeziorna), z którymi musi byń 
zgodna kaŐda działalnoŌń inwestycyjna na 
działce; 

6) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiņzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynków, 

b) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
bryłň, dobudowanych do budynku głów-
nego lub jako budynki wolnostojņce, 

c) w przypadku dobudowy pomieszczeŊ go-
spodarczych lub garaŐu do budynku o 
funkcji podstawowej nakazuje siň wyko-
nanie dachu obu budynków z tego same-
go materiału i wykoŊczenia elewacji bu-
dynków takimi samymi materiałami w ta-
kiej samej kolorystyce, 

d) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych – 
maksymalnie trzy kondygnacje naziemne, 
rzňdna parteru maksymalnie 50cm ponad 
terenem (przy głównym wejŌciu do bu-
dynku), całkowita wysokoŌń budynku 
maksymalnie 14,0m (liczone przy głów-
nym wejŌciu do budynku); dopuszcza siň 
na miejscowe przekroczenie parametrów 
wysokoŌciowych ze wzglňdu na zastoso-
wane rozwiņzania technologiczne, 

e) ustala siň, Őe wysokoŌń kalenicy i okapu 
dachowego głównego budynku na działce 
musi byń wyŐsza od wysokoŌci kalenicy i 
okapu budynku gospodarczego bņdŎ ga-
raŐu, 
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f) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziemna 
nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 

g) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 30% powierzchni działki, 

h) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,7, 

i) plan dopuszcza projektowanie dachów 
budynków jako dowolne rozwiņzania ar-
chitektoniczne, 

j) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

k) dopuszczalna kolorystyka elewacji budyn-
ku: jasnoszary, jasnobeŐowy i/lub wykoŊ-
czenie z materiałów naturalnych takich jak 
kamieŊ, cegła, drewno, metal, 

l) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

m) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachów płaskich; 

7) w zagospodarowaniu działki lub zespołu 
działek naleŐy przewidzień miejsca postojowe 
dla samochodów w granicach terenu do któ-
rego inwestor posiada tytuł prawny, naleŐy 
przewidzień min. trzy miejsca postojowe na 
kaŐde 100m2 powierzchni uŐytkowej, nie 
mniej niŐ 2 miejsca postojowe; dopuszcza siň 
dla usług publicznych wyznaczenie miejsc 
postojowych w iloŌci minimum 10 miejsc. 
Zasady lokalizowania miejsc postojowych w 
strefie uzdrowiskowej „A” zgodnie z przepi-
sami odrňbnym, dotyczņcymi uzdrowisk; 

8) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 48. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1Uk, 2Uk ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usług kultu religijnego; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – zabudowa 
mieszkaniowa (plebania) towarzyszņca usłu-

gom kultu religijnego; stacje transformato-
rowe, sień, obiekty i urzņdzenia infrastruktury 
dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków oraz kształtu dachu i rzňdnej 
parteru; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 5000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 30,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiņzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich obiektów ku-
baturowych, 

b) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wolnostojņcych, 

c) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziemna 
nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 

d) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych – 
maksymalnie dwie kondygnacje naziem-
ne, rzňdna parteru maksymalnie 50cm 
ponad terenem (przy głównym wejŌciu do 
budynku), całkowita wysokoŌń budynku 
maksymalnie 12,0m, dopuszcza siň na 
miejscowe przekroczenie parametrów wy-
sokoŌciowych ze wzglňdu na rozwiņzania 
technologiczne zastosowanych rozwiņzaŊ 
(w tym w szczególnoŌci dzwonnica); pa-
rametry wysokoŌciowe nie dotyczņ bu-
dynków koŌciołów, 

e) ustala siň, Őe wysokoŌń kalenicy i okapu 
dachowego głównego budynku na działce 
musi wyŐsza od wysokoŌci kalenicy i oka-
pu budynku gospodarczego bņdŎ garaŐu, 
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f) zakazuje siň rozbudowy jak i dobudowy 
do budynku koŌcioła obiektów lub po-
mieszczeŊ nie zwiņzanych bezpoŌrednio z 
usługami kultu religijnego, 

g) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 75% powierzchni działki, 

h) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,5, 

i) dachy budynków naleŐy projektowań dwu 
lub wielospadowe o kņtach równych od-
powiadajņcym sobie połaci, zapis nie do-
tyczy budynku koŌcioła, 

j) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

k) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

l) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

m) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

n) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachów płaskich; 

6) zachowanie zieleni naturalnej w granicach 
strefy oznaczonej na rysunku planu w terenie 
2Uk; 

7) w zagospodarowaniu własnej działki lub ze-
społu działek naleŐy przewidzień 1 miejsce 
postojowe/lokal mieszkalny dla samochodów 
w granicach terenu, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny; zasady lokalizowania 
miejsc postojowych w strefie uzdrowiskowej 

„A” zgodnie z przepisami odrňbnymi, doty-
czņcymi uzdrowisk; 

8) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 49. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami do 1Ui, 2Ui ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi inne – 
usługi infrastruktury technicznej zaopatrzenia 
w wodň, usługi publiczne; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – garaŐe, ujňcie 
wody, budynki gospodarcze, stacje transfor-
matorowe; sień, obiekty i urzņdzenia infra-
struktury technicznej dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków oraz kształtu dachu i rzňdnej 
parteru; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 1000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 20,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiņzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynków, 

b) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wolnostojņcych lub 
wbudowanych w bryłň budynku o funkcji 
podstawowej, 

c) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja naziemna 
nie wyŐej jednak niŐ 7,0m, 
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d) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych – 
maksymalnie dwie kondygnacje naziem-
ne, rzňdna parteru maksimum 50cm po-
nad terenem; całkowita wysokoŌń budyn-
ku maksymalnie 12,0m (liczone przy 
głównym wejŌciu do budynku) dopuszcza 
siň na miejscowe przekroczenie parame-
trów wysokoŌciowych ze wzglňdu na roz-
wiņzania technologiczne zastosowanych 
rozwiņzaŊ (w tym wieŐe), 

e) ustala siň, Őe wysokoŌń kalenicy i okapu 
dachowego głównego budynku na działce 
musi byń wyŐsza od wysokoŌci kalenicy i 
okapu budynku gospodarczego bņdŎ ga-
raŐu, 

f) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ okreŌla siň na 60% po-
wierzchni działki, 

g) ustala siň wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy - do 0,6, 

h) dachy budynków naleŐy projektowań dwu 
lub wielospadowe o równych kņtach od-
powiadajņcym sobie połaci o kņcie nachy-
lenia do 40o, 

i) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

j) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

k) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

l) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

m) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachów płaskich; 

6) w zagospodarowaniu własnej działki lub ze-
społu działek naleŐy przewidzień miejsca po-
stojowe dla wszystkich wykorzystywanych 
pojazdów, liczba ta moŐe byń pomniejszona 
o liczbň miejsc postojowych przewidzianych 
w garaŐach bņdŎ w czňŌciach garaŐowych 
budynków; zasady lokalizowania miejsc po-
stojowych w strefie uzdrowiskowej „A” 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, dotyczņ-
cymi uzdrowisk; 

7) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 50. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami do 1Uz do 3Uz ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usług zdrowia i opieki zdrowotnej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – zabudowa 
pensjonatowa, inne usługi nieuciņŐliwe wbu-
dowane w bryłň budynku o funkcji podsta-
wowej, stacje transformatorowe, sień, obiek-
ty i urzņdzenia infrastruktury dla potrzeb lo-
kalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków, rzňdnej parteru, kształtu da-
chu a takŐe ich usytuowanie na działce (np. 
przy granicy działki); 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 5000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 30,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 
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5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiņzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynków; 
plan dopuszcza lokalizacjň zabudowy przy 
granicy działki, 

b) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
bryłň budynku o funkcji podstawowej, 

c) ustala siň wysokoŌń zabudowy – maksy-
malnie trzy kondygnacje naziemne, cał-
kowita wysokoŌń budynku maksymalnie 
14,0m (liczone przy głównym wejŌciu do 
budynku); dopuszcza siň na miejscowe 
przekroczenie parametrów wysokoŌcio-
wych ze wzglňdu na rozwiņzania techno-
logiczne zastosowanych rozwiņzaŊ, 

d) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 55% powierzchni działki 
dla terenów 1Uz i 3Uz oraz 20% po-
wierzchni działki dla terenu 2Uz, 

e) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,6, 

f) dopuszcza siň projektowanie dachów bu-
dynków jako dowolne rozwiņzania archi-
tektoniczne, jednakŐe naleŐy w pierwszej 
kolejnoŌci rozwaŐyń zastosowanie kształtu 
dachu podobnego jak w budynkach juŐ 
istniejņcych zlokalizowanych na poszcze-
gólnych terenach, 

g) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

h) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

i) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

 

j) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

k) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachów płaskich; 

6) w zagospodarowaniu własnej działki lub ze-
społu działek zasady lokalizowania miejsc 
postojowych w strefie uzdrowiskowej „A” 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, dotyczņ-
cymi uzdrowisk; 

7) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 51. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1Uz/Uo, 2Uz/Uo ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy 
społecznej i oŌwiaty; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – zabudowa 
pensjonatowa, usługi z zakresu gastronomii, 
inne usługi nieuciņŐliwe wbudowane w bryłň 
budynku o funkcji podstawowej, stacje trans-
formatorowe, sień, obiekty i urzņdzenia infra-
struktury dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków oraz kształtu dachu i rzňdnej 
parteru; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 3000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 30,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 
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5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiņzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynków, 
lokalizacja budynków o funkcji podsta-
wowej jako wolnostojņcych, 

b) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
budynek o funkcji podstawowej lub dobu-
dowanych do budynku o funkcji podsta-
wowej, 

c) w przypadku dobudowy pomieszczeŊ go-
spodarczych lub garaŐu do budynku o 
funkcji podstawowej nakazuje siň wyko-
nanie dachu obu budynków z tego same-
go materiału i wykoŊczenia elewacji bu-
dynków takimi samymi materiałami w ta-
kiej samej kolorystyce, 

d) ustala siň wysokoŌń zabudowy – maksy-
malnie trzy kondygnacje naziemne, cał-
kowita wysokoŌń budynku maksymalnie 
14,0m, 

e) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 85% powierzchni działki, 

f) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,4, 

g) dopuszcza siň projektowanie dachów bu-
dynków jako dowolne rozwiņzania archi-
tektoniczne, 

h) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

i) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

j) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

 

k) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

l) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachów płaskich; 

6) w zagospodarowaniu własnej działki lub ze-
społu działek naleŐy przewidzień miejsca po-
stojowe dla samochodów w granicach terenu 
do którego inwestor posiada tytuł prawny – 
trzy miejsca postojowe na kaŐde 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej budynku usługowego, 
nie mniej niŐ 2 miejsca postojowe; zasady lo-
kalizowania miejsc postojowych w strefie 
uzdrowiskowej „A” zgodnie z przepisami od-
rňbnymi, dotyczņcymi uzdrowisk; 

7) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 52. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami do 1Uz/MNp do 3Uz/MNp 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usług zdrowia i opieki zdrowotnej, zabudowa 
pensjonatowa; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi z zakre-
su gastronomii, inne usługi nieuciņŐliwe 
wbudowane w bryłň budynku o funkcji pod-
stawowej; stacje transformatorowe, sień, 
obiekty i urzņdzenia infrastruktury dla po-
trzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków oraz kształtu dachu i rzňdnej 
parteru; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 3000m2, 

b) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej pod nowņ zabudowň usług zdrowia i 
opieki zdrowotnej – 5000 m2, 
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c) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 30,0m, 

d) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

e) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiņzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynków, 
dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy o 
funkcji podstawowej przy granicy działki, 

b) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy jako wbudowanych w 
budynek o funkcji podstawowej lub dobu-
dowanych do budynku o funkcji podsta-
wowej, 

c) w przypadku dobudowy pomieszczeŊ go-
spodarczych lub garaŐu do budynku o 
funkcji podstawowej nakazuje siň wyko-
nanie dachu obu budynków z tego same-
go materiału i wykoŊczenia elewacji bu-
dynków takimi samymi materiałami w ta-
kiej samej kolorystyce, 

d) ustala siň wysokoŌń zabudowy o funkcji 
podstawowej – maksymalnie trzy kondy-
gnacje naziemne, rzňdna parteru maksy-
malnie 50cm ponad terenem (przy głów-
nym wejŌciu do budynku), całkowita wy-
sokoŌń budynku maksymalnie 14,0m (li-
czone przy głównym wejŌciu do budynku), 

e) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 85% powierzchni działki 
dla terenów oznaczonych symbolami 
1Uz/MNp, 3Uz/MNp, 

f) dla terenu 2Uz/MNp nie ustala siň wskaŎ-
nika powierzchni biologicznie czynnej, 

g) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,4, 

h) dopuszcza siň projektowanie dachów bu-
dynków jako dowolne rozwiņzania archi-
tektoniczne, 

i) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

j) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

k) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

l) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

m) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachów płaskich; 

6) zasady lokalizowania miejsc postojowych w 
strefie uzdrowiskowej „A” zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi, dotyczņcymi uzdrowisk; 

7) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 53. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1Uz/Up/U do 2Uz/Up/U ustala 
siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usług zdrowia i opieki zdrowotnej, usługi pu-
bliczne, oŌwiaty oraz inne usługi nieuciņŐli-
we; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – parking, stacje 
transformatorowe, sień, obiekty i urzņdzenia 
infrastruktury dla potrzeb lokalnych, urzņ-
dzenia sportowo-rekreacyjne, place zabaw 
dla dzieci, ciņgi piesze, obiekty małej archi-
tektury; 

3) rozbudowa i przebudowa istniejņcych bu-
dynków na zasadach okreŌlonych w niniej-
szym paragrafie; w przypadku odtworzenia, 
przebudowy lub rozbudowy budynków ist-
niejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniejszego 
planu miejscowego, dopuszcza siň zachowa-
nie istniejņcej: powierzchni zabudowanej 
działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji tych 
budynków oraz kształtu dachu i rzňdnej par-
teru; 
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4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 1000m2 dla terenu oznaczonego 
symbolem 1Uz/Up/U, 

b) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 10.000m2 dla terenu oznaczonego 
symbolem 2Uz/Up/U, 

c) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej dla terenu oznaczonego symbo-
lem 1Uz/Up/U- 20,0m, 

d) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej dla terenu oznaczonego symbo-
lem 2Uz/Up/U - 100,0m, 

e) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

f) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiņzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynków, 
dopuszcza siň lokalizacjň budynków o 
funkcji podstawowej przy granicy działki, 

b) ustala siň realizacjň pomieszczeŊ gospo-
darczych i garaŐy wbudowanych w bryłň 
budynku o funkcji podstawowej lub jako 
budynki wolnostojņce, 

c) w przypadku dobudowy pomieszczeŊ go-
spodarczych lub garaŐu do budynku naka-
zuje siň wykonanie dachu obu budynków 
z tego samego materiału i wykoŊczenia 
elewacji budynków takimi samymi mate-
riałami w takiej samej kolorystyce, 

d) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych- 
maksymalnie trzy kondygnacje naziemne, 
całkowita wysokoŌń budynku maksymal-
nie 14,0m, 

e) ustala siň wysokoŌń budynków gospodar-
czych i garaŐy -jedna kondygnacja na-
ziemna, całkowita wysokoŌń budynku 
maksymalnie 6,0 m (liczone przy głównym 
wejŌciu do budynku), 

f) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 55% powierzchni działki 
dla terenu oznaczonego symbolem 
1Uz/Up/U, 

 

g) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 70% powierzchni działki 
dla terenu oznaczonego symbolem 
2Uz/Up/U, przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej 85% 
powierzchni działki w obrňbie gruntu le-
Ōnego, 

h) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 0,7, 

i) dopuszcza siň projektowanie dachów bu-
dynków jako dowolne rozwiņzania archi-
tektoniczne, 

j) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

k) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

l) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

m) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

n) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, zakaz nie do-
tyczy dachów płaskich; 

6) w zagospodarowaniu działki lub zespołu 
działek naleŐy przewidzień miejsca postojowe 
dla samochodów w granicach terenu do któ-
rego inwestor posiada tytuł prawny, naleŐy 
przewidzień min. trzy miejsca postojowe na 
kaŐde 100m2 powierzchni uŐytkowej, nie 
mniej niŐ 2 miejsca postojowe, dopuszcza siň 
dla usług publicznych wyznaczenie miejsc 
postojowych w iloŌci minimum 10 miejsc. 
Zasady lokalizowania miejsc postojowych w 
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strefie uzdrowiskowej „A” zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi, dotyczņcymi uzdrowisk; 

7) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 54. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MW/U ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i/lub usługi z 
zakresu handlu i gastronomii; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – inne usługi 
nieuciņŐliwe wbudowane w bryłň budynku o 
funkcji podstawowej; stacje transformatoro-
we, sień, obiekty i urzņdzenia infrastruktury 
dla potrzeb lokalnych; 

3) zachowanie istniejņcej zabudowy z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy istniejņcych 
budynków na zasadach okreŌlonych w ni-
niejszym paragrafie; w przypadku odtworze-
nia, przebudowy lub rozbudowy budynków 
istniejņcych w dniu wejŌcia w Őycie niniej-
szego planu miejscowego, dopuszcza siň za-
chowanie istniejņcej: powierzchni zabudo-
wanej działki, wysokoŌci i liczby kondygnacji 
tych budynków oraz kształtu dachu i rzňdnej 
parteru; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej – 2000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 20,0m, 

c) nowe granice podziału na działki budow-
lanej muszņ byń prostopadłe lub równole-
głe do przynajmniej jednej granicy działki 
dzielonej, 

d) obsługa komunikacyjna nowowydzielonej 
działki jest moŐliwa tylko bezpoŌrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiņzuje zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy dla wszystkich budynków, 
lokalizacja zabudowy o funkcji podstawo-
wej jako wolnostojņca, 

b) ustala siň realizacjň budynków gospodar-
czych lub garaŐu jako wolnostojņce lub 
przy granicy działki, 

c) w przypadku dobudowy pomieszczeŊ go-
spodarczych lub garaŐu do budynku naka-
zuje siň wykonanie dachu obu budynków 
z tego samego materiału i wykoŊczenia 

elewacji budynków takimi samymi mate-
riałami w takiej samej kolorystyce, 

d) ustala siň wysokoŌń zabudowy z wyjņt-
kiem garaŐy i budynków gospodarczych – 
maksymalnie piňń kondygnacji naziem-
nych, rzňdna parteru maksymalnie 50cm 
ponad terenem (przy głównym wejŌciu do 
budynku), całkowita wysokoŌń budynku 
maksymalnie 16,0m, 

e) ustala siň wysokoŌń garaŐy i budynków 
gospodarczych - jedna kondygnacja na-
ziemna, całkowita wysokoŌń budynku 
maksymalnie 7,0m (liczone przy głównym 
wejŌciu do budynku), 

f) ustala siň minimalnņ powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ na 55% powierzchni działki, 

g) ustala siň maksymalny wskaŎnik inten-
sywnoŌci zabudowy - 1,4, 

h) dopuszcza siň projektowanie dachów bu-
dynków jako dowolne rozwiņzania archi-
tektoniczne, 

i) kolorystyka dachów nie wyróŐniajņca siň 
w krajobrazie, dozwolone kolory to grafit, 
szary, brņzowy, zielony, kolor naturalnej 
cegły, zakazuje siň stosowania jaskrawej 
kontrastowej kolorystyki dachów budyn-
ków, w szczególnoŌci wszelkich odcieni 
kolorów: niebieski, turkusowy, seledyno-
wy, fiolet, pomaraŊczowy, Őółty, 

j) zakazuje siň stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych i powlekanych paneli me-
talowych jako materiału wykoŊczeniowe-
go wszelkich obiektów majņcych kubaturň 
znajdujņcych siň na działce, w tym ogro-
dzeŊ, 

k) kolorystyka elewacji budynku powinna 
byń pastelowa (co naleŐy rozumień jako 
silnie rozbielone kolory): w szczególnoŌci: 
jasnoszary, jasnobeŐowy, jasny Őółty, ja-
sna zieleŊ i/lub wykoŊczenie z materiałów 
naturalnych takich jak kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, zakazuje siň stosowania 
jaskrawych kolorów w płaszczyŎnie ele-
wacji, 

l) dopuszcza siň zastosowanie maksymalnie 
trzech róŐnych rodzajów materiałów wy-
koŊczeniowych Ōcian zewnňtrznych bu-
dynków, ogrodzeŊ i obiektów budowla-
nych, zakaz ten nie dotyczy drobnych de-
tali architektonicznych, 

m) zakazuje siň stosowania w pokryciu da-
chowym papy czarnej jako warstwy ze-
wnňtrznej, wykoŊczeniowej, ustalenie to 
nie dotyczy dachów płaskich; 
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6) w zagospodarowaniu własnej działki lub ze-

społu działek naleŐy przewidzień 1 miejsce 
postojowe/lokal mieszkalny dla samochodów 
w granicach terenu do którego inwestor po-
siada tytuł prawny, przy lokalizacji usług trzy 
miejsca postojowe na kaŐde 100m2 po-
wierzchni uŐytkowej, nie mniej niŐ 2 miejsca 
postojowe; 

7) lokalizacjň przyłņczeniowych szafek gazo-
wych i energetycznych w ogrodzeniu fronto-
wym, tak aby był zapewniony do nich bezpo-
Ōredni dostňp. 

§ 55.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1ZP do 11ZP ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny publicz-
ne zieleni urzņdzonej wraz z obiektami i urzņ-
dzeniami towarzyszņcymi, sień, obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniajņce – 
parkingi dla osób niepełnosprawnych, urzņ-
dzenia sportowo-rekreacyjne, w tym przysta-
nie wodne, wypoŐyczalnie sprzňtu wodnego, 
turystyki niekubaturowej, obiekty małej ar-
chitektury, place zabaw dla dzieci, kładki, 
mostki dla ruchu pieszo-rowerowego, szalety 
miejskie oraz budynki zwiņzane z obsługņ te-
renu parku oraz informacjņ turystycznņ a na 
terenie 1ZP dodatkowo usługi zdrowia i opie-
ki zdrowotnej, turystyki i gastronomii; 

3) moŐliwoŌń realizacji w terenach ZP miejsc do 
zatrzymywania pojazdów przywoŐņcych oso-
by niepełnosprawne; 

4) ochronň istniejņcych wartoŌciowych zadrze-
wieŊ (nawet pojedynczych drzew), spełniajņ-
cych funkcje ekologiczne oraz maksymalne 
nasycanie terenów zieleniņ; 

5) minimalnņ powierzchniň biologicznie czynnņ: 

a) na terenie 2ZP, 3ZP 4ZP, 5ZP, 6ZP, 10ZP – 
minimum 90 % powierzchni terenu, 

b) na terenie 1ZP, 7ZP – minimum 70% po-
wierzchni terenu, 

c) na terenie 8ZP, 9ZP – minimum 40% po-
wierzchni terenu, 

d) a terenie 11ZP – minimum 85% po-
wierzchni terenu; 

6) obsługň komunikacyjnņ z przyległych dróg 
publicznych; 

7) dla terenów obowiņzujņ równieŐ ustalenia 
§ 33 ust. 2. 

 

 

2. Ponadto dla poszczególnych terenów zie-
leni urzņdzonej ustala siň dodatkowo: 

1) dla terenu 1ZP – moŐliwoŌń remontu i rozbu-
dowy, przebudowy i wymiany istniejņcego 
budynku pod warunkiem Őe: 

a) powierzchnia zabudowy nie bňdzie wiňk-
sza niŐ 25% powierzchni terenu, 

b) budynek bňdzie miał maksymalnie trzy 
kondygnacje naziemne przy czym trzeciņ 
kondygnacjň bňdzie stanowiń poddasze 
uŐytkowe, 

c) całkowita wysokoŌń budynku nie przekro-
czy 13,0m, 

d) dach budynku bňdzie realizowany jako 
dowolne rozwiņzanie architektoniczne; 

2) na terenie 3ZP istnieje moŐliwoŌń zlokalizo-
wania budynku usługowego – kwiaciarnia, 
pod warunkiem, Őe: 

a) powierzchnia zabudowy nie bňdzie wiňk-
sza niŐ 50,0m2, 

b) budynek bňdzie miał maksymalnie jednņ 
kondygnacjň naziemnņ, 

c) całkowita wysokoŌń budynku nie przekro-
czy 8,0m, 

d) dach budynku bňdzie realizowany jako 
dowolne rozwiņzanie architektoniczne, 

e) koncepcjň rozwiņzania bryły budynku na-
leŐy uzgodniń z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków, 

f) budynek bňdzie zlokalizowany w odległo-
Ōci od brzegu rz. Małej min. 20,0m; 

3) dla budynków szaletów miejskich i budyn-
ków gospodarczych zwiņzanych z obsługņ te-
renu parku oraz informacjņ turystycznņ usta-
la siň nastňpujņce zasady i warunki kształto-
wania zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy nie 
bňdzie wiňksza niŐ 100m2, 

b) maksymalna wysokoŌń budynku – jedna 
kondygnacja naziemna, 

c) maksymalna wysokoŌń budynku - 6,0m, 

d) dach budynku naleŐy realizowań jako do-
wolne rozwiņzanie architektoniczne; 

4) na terenie 5 ZP ustala siň realizacje wjazdów 
do działki o nr ew. 46, połoŐonej w terenie  
23 U/MNp/MN, działek o nr ew. 55, 56, poło-
Őonych w terenie 24 U/MNp/MN i działek  
o nr ew. 66 i 68, połoŐonych w terenie  
12 Uz/MNp/MN; 
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5) na terenie 6ZP naleŐy zlokalizowań jedynie 

zieleŊ niskņ, niskopiennņ o maksymalnej wy-
sokoŌci 120 cm; 

6) na terenie 11ZP – w Parku Zdrojowym za-
chowuje siň istniejņce tňŐnie z moŐliwoŌciņ 
rozbudowy i przebudowy a takŐe wznoszenia 
podobnych obiektów budowlanych oraz za-
chowuje siň istniejņcy amfiteatr z moŐliwo-
Ōciņ rozbudowy i przebudowy. 

§ 56. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1ZL do 20ZL ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny leŌne z 
dopuszczeniem adaptacji budynków rekreacji 
indywidualnej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – infrastruktura 
inŐynieryjna dla urzņdzeŊ liniowych; 

3) dopuszcza siň remonty istniejņcej zabudowy, 
bez moŐliwoŌci przebudowy oraz rozbudowy; 

4) nastňpujņce zakazy: 

a) zakazuje siň realizacji nowej zabudowy, 

b) zakazuje siň przebudowy lub rozbudowy ist-
niejņcej zabudowy, 

c) zakazuje siň wprowadzania nawierzchni 
utwardzonych; 

5) dolesienia naleŐy prowadziń zgodnie z pla-
nem urzņdzania lasu i z planem ochrony par-
ku krajobrazowego – ChPK, w przypadku te-
renów znajdujņcych siň w otulinie ChPK; 

6) sposób zagospodarowania: 

a) gospodarkň leŌnņ prowadziń zgodnie z 
planami urzņdzania lasów, 

b) adaptuje siň istniejņce drogi leŌne, 

c) naleŐy stosowań dla szlaków pieszych i 
rowerowych nawierzchnie gruntowe, wa-
runkowo w miejscach o niekorzystnych 
warunkach gruntowo-wodnych dopuszcza 
siň nawierzchnie gruntowo-Őwirowe lub 
drewniane, 

d) dopuszcza siň moŐliwoŌń zagospodaro-
wania dróg leŌnych elementami „małej 
architektury” takimi jak schrony przeciw-
deszczowe, tablice edukacyjne i informa-
cyjne, ławki, kosze na Ōmieci pod warun-
kiem zastosowania drewna jako podsta-
wowego materiału konstrukcyjnego;  

§ 57. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1Rz ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren rolniczy, 
łņki, zieleŊ naturalna; 

2) zakazuje siň lokalizowania budynków i obiek-
tów infrastrukturalnych; 

3) nakazuje siň maksymalne nasycenia terenu 
zieleniņ. 

§ 58. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1ZPw, 2ZPw, 3ZPw, 4ZPw 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni 
urzņdzonej – parku z moŐliwoŌciņ lokalizacji 
zbiornika wodnego przeciwpowodziowego 
lub rekreacyjnego; 

2) na terenach dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) urzņdzeŊ komunikacji pieszej i pieszo-
jezdnej w uzasadnionych przypadkach, 

b) elementów małej architektury tj. ławki, 
oŌwietlenie, 

c) elementów tymczasowych bņdŎ trwałych 
o funkcji rekreacyjnej w szczególnoŌci: 
pływajņcych przystani, pływajņcych 
ogródków; 

3) obiekty wymienione w pkt 2 mogņ byń reali-
zowane jako inwestycje celu publicznego tyl-
ko na zasadach okreŌlonych w przepisach 
odrňbnych z zakresu ochrony Ōrodowiska i 
prawo wodne; 

4) zakaz lokalizowania budynków; 

5) obowiņzek zachowania istniejņcych walorów 
Ōrodowiska przyrodniczego; 

6) powierzchniň biologicznie czynna na mini-
mum 90%; 

7) lokalizacjň zbiornika wodnego o charakterze 
przeciwpowodziowym lub rekreacyjnym; 

8) dla terenów obowiņzujņ równieŐ ustalenia 
§ 33 ust. 2. 

§ 59. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1WS, 2WS ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych Ōródlņdowych rzeka Je-
ziorka i rzeka Mała; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniajņce – 
nasadzenia zieleni, mosty i obiekty budowla-
ne, realizowanych w zakresie, na jaki pozwa-
lajņ przepisy odrňbne – z zakresu ochrony 
Ōrodowiska i prawo wodne; 

3) w granicach Parku Zdrojowego urzņdzenie 
terenów powinno nawiņzywań do sposobu 
urzņdzenia Parku Zdrojowego w zakresie uŐy-
tych materiałów i charakteru elementów ma-
lej architektury; 

4) zakaz wznoszenia budynków. 
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§ 60. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1PG ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren górniczy; 

2) zagospodarowanie i uŐytkowanie terenu 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

§ 61. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1W ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej – ujňcia wody; 

2) zagospodarowanie i uŐytkowanie terenu 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

Rozdział 4 
Przepisy szczegółowe w zakresie komunikacji 

§ 62.1. Ustala siň nastňpujņce zasady adapta-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunika-
cyjnych w obszarze planu: 

1) system dróg/ulic ogólnodostňpnych, obsłu-
gujņcych komunikacyjnie obszar planu, w 
skład których wchodzņ drogi podzielone ze 
wzglňdów funkcjonalnych i technicznych na 
klasy: 

- „KDZ” – zbiorcza, 

- „KDL” - lokalna, 

- „KDD” – dojazdowa, 

- „KDP” - tereny ciņgów pieszo-jezdnych; 

2) dla ciņgów pieszo-jezdnych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami od 1KDP do 6KDP 
przeznaczenie terenu pod ciņg pieszo-jezdny 
o szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych min. 
5,0m; 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
ustala siň lokalizacjň urzņdzeŊ sieciowych infra-
struktury technicznej, elementów małej architek-
tury i zieleni, jako przeznaczenie uzupełniajņce. 

 
Symbol 

drogi 
Klasa ulicy /  
Nazwa ulicy 

SzerokoŌń w liniach  
rozgraniczajņcych 

Minimalny przekrój 
poprzeczny 

1KDZ Z – istniejņca ul. Piłsudskiego zgodnie z rysunkiem planu ze wzglňdu 
na ustanowione strefy ochrony konser-
watorskiej, o których mowa w § 23.1, 
pkt 1 

1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

2KDZ Z – istniejņca ul. Prusa j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

3KDZ Z – istniejņca ul. Chylicka j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

4KDZ Z – istniejņca ul. Długa j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

5KDZ Z – istniejņca ul. Warecka min. 12 m zgodnie z rysunkiem planu ze 
wzglňdu na ustanowione strefy ochrony 
konserwatorskiej, o których mowa w 
§ 23.1, pkt 1  

1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

1KDL L – istniejņca ul. Chylicka j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

2KDL L – istniejņca ul. Sobieskiego zgodnie z rysunkiem planu, plan ustala 
tylko południowo-zachodniņ liniň roz-
graniczajņcņ drogi  

1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

3KDL L – istniejņca ul. Gņsiorowskiego zgodnie z rysunkiem planu ze wzglňdu 
na ustanowione strefy ochrony konser-
watorskiej, o których mowa w § 23.1, 
pkt 1; 

1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa 

4KDL L – istniejņca ul. Potulickich j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa;  

1KDD D – istniejņca ul. Deotymy zgodnie z rysunkiem planu ze wzglňdu 
na ustanowione strefy ochrony konser-
watorskiej, o których mowa w § 23.1, 
pkt 1 

1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

2KDD D – istniejņca ul. MakuszyŊskiego j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

3KDD D – istniejņca ul. Ujejskiego j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

4KDD D – istniejņca ul. Słowackiego j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 
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5KDD D – istniejņca ul. Moniuszki j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

6KDD D – istniejņca ul. Kazimierzowska j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

7KDD D – istniejņca ul. Zielna j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

8 KDD D – istniejņca ul. Wschodnia j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

9 KDD D – istniejņca ul. Ceglana j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

10 KDD D – istniejņca ul. Spokojna j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

11KDD D – istniejņca ul. Cedrowa j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

12KDD D – istniejņca ul. Rycerska j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

13KDD D – istniejņca ul. Wojewódzka j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

14KDD D – istniejņca ul. ŋrodkowa j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

15KDD D – istniejņca ul. KoŌcielna j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

16KDD D – istniejņca ul. SłomczyŊska j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

17KDD D – istniejņca ul. Niecała j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

18KDD D – istniejņca ul. Graniczna j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

19KDD D – istniejņca ul. Mostowa j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

20KDD D – istniejņca ul. Mostowa j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

21KDD D – istniejņca ul. Widok j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

22KDD D – istniejņca ul. Przebieg j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

23KDD D – istniejņca ul. Łņczna j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

24KDD D – istniejņca ul. Sułkowskiego j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

25KDD D – istniejņca ul. Oborska j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

26KDD D – istniejņca ul. JaŌminowa j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

27KDD D – istniejņca ul. Szpitalna j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

28KDD D – istniejņca ul. Kraszewskiego j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

29KDD D – istniejņca ul. Sanatoryjna j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

30KDD D – istniejņca ul. Jaworowska j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

31KDD D – istniejņca ul. Wierzejewskiego j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

32KDD D – istniejņca ul. Skargi j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

33KDD D – istniejņca ul. Wrzosowa j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 
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34KDD D – istniejņca ul. ŏółkiewskiego j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

35KDD D – istniejņca ul. Czarneckiego j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

36KDD D – istniejņca ul. Chodkiewicza j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

37KDD D – istniejņca ul. Wņgrodzka j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

38KDD D – istniejņca ul. Uzdrowiskowa j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

39KDD D – istniejņca ul. Witwickiego j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

40KDD D – istniejņca ul. Mickiewicza j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

41KDD D – istniejņca ul. Matejki j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

42KDD D – istniejņca ul. Sienkiewicza j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

43KDD D – istniejņca ul. ōródlana min.10 m, zgodnie z rysunkiem planu  1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

44KDD D – istniejņca ul. ŏeromskiego zgodnie z rysunkiem planu ze wzglňdu 
na ustanowione strefy ochrony konser-
watorskiej, o których mowa w § 23.1, 
pkt 1  

1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

45KDD D – istniejņca ul. Strumykowa j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

46KDD D – istniejņca ul. Stefana Batorego j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

47KDD D – istniejņca ul. JagielloŊska j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

48KDD D – istniejņca ul. Piasta j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

49KDD D – istniejņca ul. Jasiowa j.w. 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

50KDD D – istniejņca ul. Elektryczna 10 m plan wyznacza tylko południowo-
wschodniņ liniň rozgraniczajņcņ dogi  

1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

51KDD D – istniejņca ul. Przyrzecze zmienna, zgodnie z rysunkiem planu 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

52KDD D – istniejņca ul. Przyrzecze 10m 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

53KDD D – istniejņca ul. Przyrzecze 10m 1 / 2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa; 

 
3. Na terenach dróg a takŐe ciņgów pieszo-

jezdnych, ustala siň nastňpujņce zasady zago-
spodarowania wynikajņce z potrzeb jednorod-
nego kształtowania przestrzeni wykorzystywa-
nych publicznie: 

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic i chodników w sposób 
umoŐliwiajņcy bezkolizyjne korzystanie oso-
bom niepełnosprawnym ruchowo; 

2) moŐliwoŌń lokalizacji poza jezdniņ: 

a) obiektów małej architektury (ławki, słupy 
ogłoszeniowe, reklamy tylko na słupach 
ogłoszeniowych), 

b) zieleni urzņdzonej, 

c) przystanków komunikacji zbiorowej, 

d) urzņdzeŊ zwiņzanych z utrzymaniem i eks-
ploatacjņ dróg, 

e) urzņdzeŊ i sieci infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza siň lokalizacjň poza pasem jezd-
nym obiektów i urzņdzeŊ, o których mowa w 
pkt 2 pod warunkiem nienaruszania wyma-
gaŊ okreŌlonych w odrňbnych przepisach do-
tyczņcych dróg publicznych, a takŐe uzyska-
nia zgody zarzņdcy drogi. 

4. Dla całego obszaru opracowania, ze 
wzglňdu na brak moŐliwoŌci zwiňkszenia miejsc 
parkingowych, plan ustala koniecznoŌń wpro-
wadzenia zorganizowanej komunikacji uzdrowi-
skowej powiņzanej z centrum miasta. 
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Rozdział 5 
Przepisy szczegółowe  

w zakresie wyposażenia  
w infrastrukturę techniczną 

§ 63.1. Ustala siň zaopatrzenie terenów w 
media techniczne poprzez istniejņcy, rozbudo-
wywany i projektowany system uzbrojenia, na 
warunkach okreŌlonych poprzez właŌciwego dla 
danej sieci (systemu) zarzņdcň. 

2. Zachowanie w liniach rozgraniczajņcych 
ulic, istniejņcych urzņdzeŊ nadziemnych i pod-
ziemnych uzbrojenia terenu, z moŐliwoŌciņ ich 
rozbudowy i przebudowy ze wzglňdu na stan 
techniczny lub na kolizje. 

3. Lokalizacja projektowanych urzņdzeŊ li-
niowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia 
terenów, z wyjņtkiem przyłņczy dla budynków i 
posesji, w liniach rozgraniczajņcych ulic, bņdŎ na 
innych terenach, z zachowaniem przepisów od-
rňbnych w zakresie ich lokalizacji i wzajemnych 
odległoŌci. 

4. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów in-
frastruktury technicznej takich jak: stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie Ōcie-
ków czy kontenerowe stacje telekomunikacyjne i 
inne na podstawie opracowaŊ technicznych, na 
całym obszarze objňtym planem. Na terenach, 
na których zlokalizowane sņ obiekty objňte 
ochronņ konserwatorskņ przed wydaniem decy-
zji administracyjnej wymagane uzyskanie zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w 
terenach dla których obowiņzek uzgadniania 
wynika z ustaleŊ planu). 

5. Przyłņczeniowe szafki gazowe i energe-
tyczne naleŐy lokalizowań w ogrodzeniu zlokali-
zowanym z przestrzeniņ dróg/ulic zapewniajņc 
do nich bezpoŌredni dostňp. 

§ 64. W zakresie zaopatrzenia w wodň ustala 
siň: 

1) zaopatrzenie z istniejņcej i rozbudowywanej 
miejskiej sieci wodociņgowej; 

2) przy rozbudowie sieci wodociņgowej naleŐy 
uwzglňdniń wymogi dotyczņce przepisów 
ppoŐ. zaopatrzenia w wodň, lokalizacji na-
ziemnych hydrantów oraz przygotowanie 
awaryjnych ujňń wody do wykorzystania w 
sytuacjach szczególnych; 

3) budowň przewodów wodociņgowych w li-
niach rozgraniczajņcych ulic, ciņgów pieszo-
jezdnych lub pieszych; dopuszcza siň prze-
bieg sieci przez działki prywatnych właŌcicieli 
pod warunkiem uzyskania zgody ich właŌci-
cieli przy zapewnieniu warunków do eksplo-
atacji sieci poprzez odpowiednie regulacje 
prawne; 

4) moŐliwoŌń przebudowy istniejņcej sieci wo-
dociņgowej kolidujņcej z istniejņcym lub pro-
jektowanym zagospodarowaniem lub ze 
wzglňdu na zły stan techniczny; 

5) dla istniejņcej na dzieŊ wejŌcia w Őycie zabu-
dowy, do czasu, realizacji sieci wodociņgowej 
plan dopuszcza korzystanie z istniejņcych 
ujňń indywidualnych; 

6) dla nowych inwestycji, realizowanych po 
wejŌciu w Őycie planu, wymagane jest podłņ-
czenie budynków do sieci wodociņgowej; 

7) do celów utrzymania zieleni na terenie Parku 
Zdrojowego na terenie parków (ZP i ZPw) 
ustala siň dodatkowo pobór wody z rzeki Ma-
łej i rzeki Jeziorki na warunkach ustalonych z 
zarzņdcņ tych wód; 

8) dopuszcza siň budowň i utrzymanie indywi-
dualnych i lokalnych ujňń wody przeznaczo-
nych do celów awaryjnych i specjalnych (w 
tym ppoŐ.) na warunkach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych. 

§ 65. W zakresie odprowadzenia Ōcieków sa-
nitarnych ustala siň: 

1) odprowadzanie Ōcieków bytowo – gospodar-
czych (komunalnych) do istniejņcej i projek-
towanej miejskiej sieci kanalizacji; 

2) obowiņzek podłņczenia wszystkich budynków 
do sieci kanalizacyjnej po jej realizacji; 

3) zakaz wprowadzania nieczyszczonych Ōcie-
ków bytowych do wód powierzchniowych 
lub do gruntu oraz utrzymywania otwartych 
kanałów z tymi Ōciekami; 

4) moŐliwoŌń przebudowy istniejņcej sieci kana-
lizacyjnej kolidujņcej z istniejņcym lub projek-
towanym zagospodarowaniem oraz ze 
wzglňdu na zły stan techniczny; 

5) budowň kanałów sanitarnych w liniach roz-
graniczajņcych ulic; 

6) dopuszcza siň przebieg kanałów sanitarnych 
przez działki prywatnych właŌcicieli pod wa-
runkiem uzyskania zgody ich właŌcicieli i za-
pewnienia zarzņdcy sieci dostňpu do studzie-
nek kanalizacyjnych i moŐliwoŌci prowadze-
nia czynnoŌci eksploatacyjnych poprzez od-
powiednie regulacje prawne; 

7) dla istniejņcej na dzieŊ wejŌcia w Őycie zabu-
dowy, do czasu budowy kanalizacji zbiorczej, 
dopuszcza siň korzystanie z istniejņcej kanali-
zacji indywidualnej i gromadzenie Ōcieków w 
szczelnych zbiornikach bezodpływowych pod 
warunkiem zapewnienia (udokumentowania) 
wywozu nieczystoŌci taborem asenizacyj-
nym; 
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8) dla nowych inwestycji, realizowanych po 

wejŌciu w Őycie planu, wymagane jest podłņ-
czenie budynków do sieci kanalizacji sanitar-
nej. 

§ 66.1. W zakresie odprowadzenia wód opa-
dowych i roztopowych ustala siň, Őe odbiorni-
kiem wód opadowych i roztopowych z terenów 
objňtych planem jest rzeka Jeziorka oraz rzeka 
Mała; odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych do rzeki Małej bňdzie moŐliwe tylko za 
poŌrednictwem zbiorników retencyjnych. 

2. Dla odprowadzenia wód opadowych i roz-
topowych dopuszcza siň system mieszany pole-
gajņcy na: 

1) budowie kanalizacji deszczowej lub zastoso-
wanie studni chłonnych dla odwodnienia 
układu komunikacyjnego przy zastosowaniu 
urzņdzeŊ do podczyszczenia tychŐe wód przy 
wylotach kanałów do odbiorników; 

2) w terenach zabudowy usługowej odwodnie-
nie powierzchniowe i odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych na teren własnej 
działki z zastosowaniem studzienek chłon-
nych lub tworzenie sztucznych oczek wod-
nych; 

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej od-
wodnienie powierzchniowe i odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych na terenie 
własnej działki. 

3. Odprowadzanie do odbiornika wód opa-
dowych i roztopowych pochodzņcych z utwar-
dzonych powierzchni komunikacyjnych i parkin-
gów (o wiňcej niŐ 5 stanowisk) po podczyszcze-
niu do gruntu lub do studni chłonnych. 

4. Wody opadowe i roztopowe z innych po-
wierzchni niŐ powierzchnie, o których mowa w 
ust. 2 i 3 mogņ byń wprowadzane do gruntu bez 
oczyszczenia. 

§ 67. W zakresie zasilania w energiň elek-
trycznņ ustala siň: 

1) zasilanie z istniejņcej sieci Ōredniego napiňcia 
(15kV) i niskiego napiňcia (0,4/023kV); bezpo-
Ōredni dosył energii elektrycznej do odbior-
ców poprzez przyłņcza elektroenergetyczne 
niskiego napiňcia; 

2) budowň, przebudowň i remonty sieci oraz 
budowň urzņdzeŊ elektroenergetycznych 
prowadzonņ w uzgodnieniu z właŌciwym Za-
kładem Energetycznym; 

3) budowň liniowych odcinków sieci Ōredniego i 
niskiego napiňcia w liniach rozgraniczajņcych 
ulic po oddzielnych trasach, plan dopuszcza 
przebieg sieci napowietrznej poza liniami 

rozgraniczajņcymi ulic (ze wzglňdu na zawň-
Őenie parametrów ulic); 

4) lokalizowanie nowych stacji transformatoro-
wych wnňtrzowych poza liniami rozgranicza-
jņcymi ulic, na wydzielonych działkach, z 
bezpoŌrednim dojazdem od drogi publicznej; 

5) plan dopuszcza lokalizowanie stacji trans-
formatorowych słupowych 15/0,4kV w liniach 
rozgraniczajņcych ulic; 

6) przyłņczenie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej poprzez budowň sieci i urzņdzeŊ elek-
troenergetycznych prowadzonņ w oparciu o 
warunki przyłņczenia i umowy przyłņczenio-
we zawierane przez właŌciwy Zakład Energe-
tyczny z podmiotami ubiegajņcymi siň o przy-
łņczenie do sieci; 

7) przebudowa sieci elektroenergetycznej koli-
dujņcej z projektowanym zagospodarowa-
niem przestrzennym i układem komunikacyj-
nym moŐe byń zrealizowana w uzgodnieniu i 
na warunkach okreŌlonych przez zarzņdzajņ-
cego sieciņ według przepisów odrňbnych; 

8) w granicach stref ochrony konserwatorskiej o 
których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 ustala siň 
obowiņzek uzgodnienia, przed wydaniem po-
zwolenia na budowň, projektu sieci napo-
wietrznej z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

§ 68. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala 
siň: 

1) zaopatrzenie w gaz przewodowy z istniejņcej 
i rozbudowywanej sieci gazowej Ōredniego 
ciŌnienia; 

2) rozbudowň i przebudowň sieci gazowej na 
warunkach okreŌlonych przez przedsiňbior-
stwo gazownicze, zgodnie z warunkami tech-
nicznymi jakim powinny odpowiadań sieci 
gazowe, zgodnie z aktualnie obowiņzujņcymi 
przepisami; 

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i pensjonatowej lokalizacjň szafek 
gazowych w linii ogrodzeŊ (otwieranych na 
zewnņtrz od strony ulicy), w pozostałych 
przypadkach w miejscu uzgodnionym z za-
rzņdzajņcym sieciņ gazowņ. Linia ogrodzenia 
winna przebiegań w odległoŌci min. 0,5 m od 
gazociņgu; 

4) dostawa gazu ziemnego dla nowych odbior-
ców bňdzie moŐliwa, o ile zostanņ spełnione 
kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz 
zostanņ zawarte odpowiednie porozumienia 
pomiňdzy dostawcņ i odbiorcņ; 
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5) podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 

dróg naleŐy zabezpieczyń istniejņce gazociņgi 
przed uszkodzeniem przez ciňŐki sprzňt bu-
dowlany i samochody; 

6) gazociņgi, które w wyniku modernizacji ulic 
znalazłyby siň pod jezdniņ, naleŐy przenieŌń 
w pas drogowy poza jedniņ na koszt inwesto-
ra budowy; 

7) dla urzņdzeŊ liniowych uzbrojenia przebiega-
jņcych przez teren działek budowlanych usta-
la siň koniecznoŌń zapewnienia dostňpu w ce-
lu wykonania bieŐņcych napraw i konserwa-
cji. 

§ 69. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala 
siň zaopatrzenie w ciepło z lokalnych Ŏródeł cie-
pła z obowiņzkiem stosowania technologii i pa-
liw ekologicznych (np. takich jak: gaz, olej nisko-
siarkowy, energia elektryczna, pompy cieplne 
lub odnawialne Ŏródła energii – wiatrowe, wod-
ne lub słoneczne) tj. zapewniajņce wysoki sto-
pieŊ czystoŌci emisji. 

§ 70.1. W zakresie telekomunikacji ustala siň: 

1) przyłņczenie do sieci telefonicznej bňdzie 
realizowane z istniejņcej i projektowanej sieci 
w liniach rozgraniczajņcych ulic; 

2) bezpoŌrednie przyłņczenie do sieci bňdzie 
realizowane za poŌrednictwem przyłņczy na 
warunkach okreŌlonych przez operatora tele-
komunikacyjnego. 

2. Plan dopuszcza przebieg istniejņcych kabli 
telekomunikacyjnych doziemnych i linii telefo-
nicznych napowietrznych, poza liniami rozgrani-
czajņcymi ulic. 

3. W granicach stref ochrony konserwator-
skiej o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 ustala 
siň obowiņzek uzgodnienia, przed wydaniem 
pozwolenia na budowň, projektu sieci napo-
wietrznej z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków. 

§ 71. W zakresie usuwania nieczystoŌci sta-
łych ustala siň selekcjň i gromadzenie odpadów i 
nieczystoŌci stałych w wyznaczonych na dział-
kach lub zespołach działek urzņdzeniach przy-
stosowanych do ich gromadzenia oraz ich od-
biór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszcza-
nia przyjňtym przez gminň. 

Rozdział 6 
Ustalenia przejściowe i końcowe 

§ 72. WartoŌń stawki procentowej, powstałej 
na skutek uchwalenia niniejszego planu słuŐņcej 
naliczaniu opłaty zwiņzanej ze wzrostem warto-
Ōci nieruchomoŌci ustala siň na 20%. 

§ 73. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Gminy Konstancin – Jeziorna. 

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

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej Konstancin Jeziorna: 

Andrzej Cieślawski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 95/VI/11/2011 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
z dnia 14 czerwca 2011r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoŐonego do publicznego wglņdu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska 
 i terenów przyległych – etap I 

 
L.p. Data wpływu 

wniosku 
Nazwisko i imiň, nazwa 
jednostki org. i adres 
zgłaszajņcego uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci,  

której dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomoŌci,  

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie burmistrza  
w sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygniňcie Rady Miejskiej 
załņcznik nr 2  

do uchwały nr 95/VI/11/2011  
z dnia 14 czerwca 2011r. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga  
nieuwzglňdniona 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga  
nieuwzglňdniona 

 

1. 05.12.2008r. Jolanta Biedrzycka-Xu 

 

Wnosi o przeznaczenie działki w planie jako działki 
budowlanej przeznaczonej pod zabudowň z moŐliwoŌciņ 
powiňkszenia zabudowy do 30% w celu zapewnienia 
moŐliwoŌci rozwoju w przyszłoŌci rodzinie. 

Działka o nr ew. 35  
z obrňbu 03-21 

o pow. 0,2981 ha 

 51 MNp/MN 

Dla tej działki, w obrňbie 
terenu 51MNp/MN plan 
ustala 80 % powierzchni 
biologicznie czynnej, 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

2. 08.12.2008r. Jerzy JóŎkowiak 

 

Przeznaczenie działki o nr ew. 71/1z obrňbu 03-05 pod 
zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ 

71/1 z obrňbu 03-05 o 
pow. 0,0067 ha 

1 KDD  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

3. 10.12.2008r.  Polikarp Szczurowski 

 

Wnosi o przywrócenie normalnej szerokoŌci drogi 
dojazdowej od ul. Witwickiego do działki o nr ew. 31 
z obrňbu 03-20.  

Do 1975 r. była to droga dojazdowa do działek o nr ew. 31, 
32, 37 i 35 – 8 m w liniach rozgraniczajņcych. Zdaniem 
wnoszņcego uwagň drogň naleŐy poszerzyń do 8 m, 
przynajmniej do 6 m.  

Działki o nr ew. 33/1, 
34/1, 34/2 z obrňbu  
03-20 

49 MNp/MN 

Działki o nr ew. 33/1, 34/1 
– własnoŌń gmina. 

Działka o nr ew. 34/2 o 
pow. 0,0150 ha - prywatna 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Działka o nr ew. 
31 z obrňbu 03-
20 przylega do 
drogi publicznej 

ul. Witwickiego. 

4. 10.12.2008r. Danuta i Sławomir 
Nestorowicz  

Wnoszņ o przeprowadzenie kontroli i doprowadzenie do 
likwidacji firmy Centrobud. Wielka uciņŐliwoŌń w/w firmy 
doprowadziła do zniszczenia mienia, zdrowia i wpływa na 
Őycie całej rodziny. 

Działka o nr ew. 106/1 
obrňb 01-29 
 pow. 1,5889 ha 

4 U/MNp/MN 

Aktualnie 4 U/MNp/MN 
i 3 ZPw 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Zapisy planu nie 
mogņ 
likwidowań 
istniejņcej 
działalnoŌci. 

5. 11.12.2008r. Paweł Łukaszewicz 

pełnomocnik 

Andrzeja Gackowskiego 

Wnosi o przeznaczenie terenu działki o nr ew. 2 z obrňbu 
03-06 pod zabudowň mieszkaniowņ, stosownie do 
prawomocnego pozwolenia na budowň Nr 168/05 z dnia 
22.02.2005 r. 

Działka 2 z obrňbu  
03-06 

O pow. 1,3386 ha 

1 Rz 

Aktualnie 1 MN i 1 Rz 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

6. 22.12.2008r. Barbara i Jacek 

Hryniuk 

Wnosi o wykreŌlenie z listy gminnej ewidencji zabytków 
willi z zieleniņ w granicach posesji przy ul. Szpitalnej 7 

ul. Szpitalna 7, 

działka o nr ew. 21 
 z obrňbu 03-08 

o pow. 0,1477 ha 

12U/MNp/MN  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

7. 23.12.2008r. Stowarzyszenie 
Uzdrowisko Dzieciom 

Stowarzyszenie Komitet 
Uzdrowiska Konstancin 

Stowarzyszenie EKO-
Bielawska 

Stowarzyszenie Otwarty 
Konstancin 

 

Zdaniem Składajņcych uwagň: 

naleŐy doprecyzowań oraz rozszerzyń zapisy dotyczņce 
estetyki, problematyki bezpieczeŊstwa pieszych, 
dostňpnoŌci przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, 

naleŐy wprowadziń zapisy o ŌcieŐkach rowerowych, 

plan winien umoŐliwiń odbudowň starej zabudowy nawet 
w przypadku połoŐenia obiektu w pasie pomiňdzy drogņ  
a liniņ zabudowy. Linia zabudowy powinna ograniczań 
inwestowanie tylko w przypadku nowych budynków, 

Ponadto naleŐy wprowadziń: 

4. zakaz wyodrňbniania lokali uŐytkowych i mieszkalnych 
w istniejņcych budynkach mieszkalnych, 

5. zakaz prowadzenia nowych i przebudowywanych 
instalacji napowietrznych (wszystkie kable powinny byń 
instalacjami podziemnymi), 

6. zakaz budowy słupowych i wolno stojņcych stacji 
transformatorowych. Tego typu obiekty mogņ byń 
projektowane jako kontenery podziemne, 

7. na terenie strefy „A” powinna obowiņzywań strefa 
ciszy, 

8. na terenie Parku Zdrojowego oraz terenach przyległych 
powinny zostań wyznaczone ŌcieŐki rowerowe. ŋcieŐki te 
powinny posiadań połņczenia z innymi miejscami 
Konstancina oraz juŐ wyznaczonymi trasami rowerowymi, 

Ustalenia ogólne 
planu 

Ustalenia ogólne planu  1. nieuwzglňdniona 

2.nieuwzglňdniona, 

3. nieuwzglňdniona 

4. nieuwzglňdniona 

5. nieuwzglňdniona 

6. nieuwzglňdniona 

7. nieuwzglňdniona 

8. nieuwzglňdniona 

 

 1. nieuwzglňdniona 

2.nieuwzglňdniona, 

3. nieuwzglňdniona 

4. nieuwzglňdniona 

5. nieuwzglňdniona 

6. nieuwzglňdniona 

7. nieuwzglňdniona 

8. nieuwzglňdniona 

 

   9. połņczenie pomiňdzy Parkiem Zdrojowym a Starņ 
Papierniņ naleŐy projektowań i poprowadziń w formie 
estakady nad brzegiem Rzeki Jeziorki. 

10. zapisy planu powinny w sposób szczegółowy 
obejmowań zagospodarowanie brzegów i nurtu rzeki 
Jeziorki w Parku Zdrojowym i na terenie przyległym. 

11. Po rekultywacji i oczyszczeniu naleŐy dopuŌciń 
moŐliwoŌń budowy przystani i kładek (drewnianych) dla 
łódek wiosłowych gondoli, a takŐe moŐliwoŌń przekopania 
połņczeŊ ze stawami w dzikiej czňŌci za Jeziorkņ. 

12. NaleŐy przewidzień dodatkowe miejsca parkingowe: 

dla obiektów usługowo-leczniczych min. 5 miejsc oraz 
dodatkowo 5 miejsc na kaŐde 100m2 powierzchni obiektu 
(zsumowana powierzchnia wszystkich kondygnacji), 

dla obiektów handlowych min. 10 miejsc oraz dodatkowo 
5 miejsc na kaŐde 100m2 powierzchni obiektu. 

   10. nieuwzglňdniona 

11. nieuwzglňdniona 

12. nieuwzglňdniona 

 

 10. nieuwzglňdniona 

11. nieuwzglňdniona 

12. nieuwzglňdniona 

 

8. 30.12.2008r. Małgorzata i Jacek 
Kuhnl-Kinel 

 

Wnoszņ o zmianň minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej z 85 % powierzchni działki na 75 % powierzchni 
działki.  

Działka o nr ew. 39 z 
obrňbu 03-11 

o pow. 0,2149 ha 

43 MNp/MN 

Dla tej działki, w obrňbie 
terenu 43MNp/MN plan 
ustala 85 % powierzchni 
biologicznie czynnej. 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

9. 30.12.2008r. Krzysztof Kołodziejczyk 

 

Wnosi o dopuszczenie moŐliwoŌci dokonania podziału 
działki o nr ew. 55 z obrňbu 03-05 na dwie równe połowy 
kaŐda o pow. powyŐej 1650m2. 

Zdaniem Składajņcego uwagň: 

  - strefa „A” nie jest strefņ jednorodnņ, 

projekt planu zakłada istnienie obrňbów”, w których 
minimalna wielkoŌń działki wynosi od 1500m2 do 3000m2, 

w najbliŐszej okolicy znajdujņ siň działki o powierzchniach 
duŐo mniejszych niŐ 1600m2, 

prawo lokalne winno słuŐyń przede wszystkim jej 
mieszkaŊcom.  

Działka o nr ew. 55 z 
obrňbu 03-05 

o pow. 0,3318 ha 

1 MNp/MN  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Działka znajduje 
siň w granicach 
układu 
urbanistycznego 
wpisanego do 
rejestru 
zabytków 

10. 30.12.2008r. Dariusz Wlazłowicz 

  

Wnoszņ o zezwolenie na zbliŐenie siň z planowanņ 
rozbudowņ czňŌci garaŐowej na 1,5 m do północnej 
granicy działki. 

Działka o nr ew. 32 z 
obrňbu 03-14 

o pow. 0,5035 ha 

57 MNp/MN  nieuwzglňdniona   nieuwzglňdniona  

11. 30.12.2008r. Agata i Włodzimierz 
KiciŊscy 

  

Wnoszņ o zmianň wskaŎnika powierzchni biologicznie 
czynnej na 70 % oraz maksymalnego wskaŎnika 
intensywnoŌci zabudowy na 0,7.Składajacy uwagň 
zamierzajņ zrealizowań budynek pensjonatowy z czňŌciņ 
SPA. Obok nieruchomoŌci znajduje siň CKi RI o wysokim 
stopniu zurbanizowania. 

Działka o nr ew. 9/1 z 
obrňbu 03-22 

o pow. 0,2868 ha  

8 Uz/MNp/MN 

Dla tej działki, w obrňbie 
terenu 8Uz/MNp/MN plan 
ustala 85 % powierzchni 
biologicznie czynnej. 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Wystņpienie 
dotyczņce 
działki o nr ew. 
9/1 nie jest 
zgodne z 
decyzjņ 
Marszałka 
Województwa 
Mazowieckiego 
Nr 113/07 z dnia 
29.06.2007 r. 
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12. 31.12.2008r. Albina Praga 

 

Wnosi o wprowadzenie do tekstu planu moŐliwoŌci 
budowy domu jednorodzinnego wolnostojņcego na 
działce o nr ew. 18/2 z obrňbu 03-17. Na działce znajduje 
siň budynek mieszkalny na granicy działki. 

Działka o nr ew. 18/2 z 
obrňbu 03-17 

Działka 18 o pow. 
0,3318 ha 

3 MNp/MN  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona ZałoŐeniem 
planu jest 
budowa 
wyłņcznie 
jednego 
budynku 
mieszkalnego 
na działce 

13. 31.12.2008r. Indywidualna Kancelaria 
Adwokacka 

Adwokat Maciej 
Bednarkiewicz 

  

Nie wyraŐajņ zgody na przeznaczenie działki pod zieleŊ 
urzņdzonņ - parku z moŐliwoŌciņ lokalizacji zbiornika 
wodnego na rzece Jeziorce i podtrzymuje wszystkie 
złoŐone wnioski do planu tj. przeznaczenie pod 
budownictwo mieszkaniowe w zabudowie ekstensywnej 
zharmonizowanej z istniejņcymi terenami zieleni i 
istniejņcym charakterem uzdrowiska.  

Działka o nr ew. 83/1 z 
obrňbu 01-22 

O pow. 3,8198 ha 

1 ZPw,  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

14 02.01.2009r. Igor Jurecki 

 

Ze wzglňdu na małņ powierzchnie działki wnosi o: 

moŐliwoŌń zlokalizowania na działce budynku  
o 3 kondygnacjach naziemnych (ewentualnie trzecia 
wycofana) i 12 m wysokoŌci, 

zmianň wskaŎnika intensywnoŌci zabudowy na 0,5, 

Działka o nr ew. 44 z 
obrňbu 03-10 

o pow. 0,0947 ha 

16 U/MNp/MN 

Dla tej działki, w obrňbie 
terenu 16U/MNp/MN  

maksymalnņ wysokoŌń 2 
kondygnacje naziemne, 
całkowita wysokoŌń 10m, 

maksymalny wskaŎnik 
intensywnoŌci zabudowy - 
0,4. 

 1.nieuwzglňdnion 

2. nieuwzglňdniona 

 1.nieuwzglňdnion 

2. nieuwzglňdniona 

 

15. 05.01.2009r. Jerzy CieŌlik 

BoŐenna NieŌcier-CieŌlik 

 

Wnoszņ o stworzenie strefy buforowej na terenie działki o 
nr ew. 85, wzdłuŐ granicy z działkņ o nr ew. 86, ze wzglňdu 
na koniecznoŌń zapewnienia bezpieczeŊstwa i ochrony 
przeciwpoŐarowej.  

Działka o nr ew. 85 z 
obrňbu 03-13 

o pow. 0,5963ha 

(własnoŌń Skarb 
PaŊstwa) 

1 ZL  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

16. 05.01.2009r. Towarzystwo 
MiłoŌników Piňkna i 
Zabytków Konstancina  

im. Stefana ŏeromskiego  

 

Wnoszņ o: 

1. zweryfikowanie wykazu obiektów zabytkowych np. willa 
„Brzoza” została zburzona, willa „Hel” nie istnieje w 
pierwotnym kształcie, willa „Julisin” nie istnieje. 

2. w stosunku do reklam naleŐy wprowadziń: 

- całkowity zakaz reklam na obiektach zabytkowych, 

- na innych obiektach reklamy dozwolone jedynie dla 
informowania o działalnoŌci w danym obiekcie, 

- całkowity zakaz oraz likwidacja istniejņcych powierzchni 
reklamowych, wynajmowanych innym reklamodawcom, 

- moŐliwoŌń umieszczania reklam wolnostojņcych na 
posesji ( zamiast na budynkach) dla informowania o 
działalnoŌci w danym obiekcie. 

- do rozwaŐenia zmniejszenie maksymalnej powierzchni 
reklamowej, gdyŐ 2m2 wydaje siň zbyt duŐy. 

3. w stosunku do ogrodzeŊ frontowych naleŐy zwiňkszyń 
przeŌwit do 80 %, 

4. zwróciń uwagň na zapisy w planie dotyczņce nowych 
podziałów na działki o pow. 1500m2 a nawet 1000m2. 

5. w odniesieniu do działek leŌnych winno wykonywań siň 
inwentaryzacje drzewostanu przed i po zakoŊczeniu 
inwestycji, 

6. naleŐy wprowadziń obowiņzek dolesienia pod nadzorem 
słuŐb leŌnych. 

Ustalenia ogólne 
planu 

Ustalenia ogólne planu  

 

1. nieuwzglňdniona 

2. nieuwzglňdniona 

3.nieuwzglňdniona 

4.nieuwzglňdniona 

5. nieuwzglňdniona 

6.nieuwzglňdniona 

 

 1. nieuwzglňdniona 

2. nieuwzglňdniona 

3.nieuwzglňdniona 

4.nieuwzglňdniona 

5. nieuwzglňdniona 

6.nieuwzglňdniona 

 

 

17. 05.01.2009r. Włodzimierz ChruŌciel 

  

Wnosi o dopuszczenie dla działek o powierzchni powyŐej 
2000m2 –maksymalnego wskaŎnika intensywnoŌci 
zabudowy 0,5. 

Działka o nr ew. 94 z 
obrňbu 01-29 

O pow. 0,5107 ha 

4 U/MNp/MN 

Dla tej działki, w obrňbie 
terenu 4 U/MNp/MN plan 
ustala maksymalny 
wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,45 

 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

18. 05.01.2009r. Bogusław Komosa 

  

Wnosi o poszerzenie ulicy Jaworowskiej z 9 m na 13,5 m 
na odcinku od ul. Prusa do ul. Potulickich. SzerokoŌń ulicy 
powinna byń wpisana w tekŌcie planu.  

30 KDD 30 KDD  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Plan adaptuje 
historyczny 
układ drogowy, 
który znajduje 
siň w granicach 
układu 
urbanistycznego 
i zespołu 
budowlanego 
wpisanego do 
rejestru 
zabytków.  

 

19. 05.01.2009r. Stanisław Chrzanowski 

 

Projekt planu został opracowany na nieaktualnej mapie do 
celów projektowych. 

Na rysunku planu nie uwzglňdniono faktu, Őe 
ul. Potulickich przynajmniej na odcinku od ul. 
SłomczyŊskiej do ul. KoŌcielnej po północnej stronie 
zajmuje pas terenu o szer. ok. 0,7-0,8 m, który nie jest 
własnoŌciņ gminy, 

Na rysunku planu brak jest aktualnych podziałów 
własnoŌciowych działek połoŐonych przy skrzyŐowaniu  
ul. Potulickich i ul. KoŌcielnej (działki o nr ew. 75/1, 75/2 i 
75/3), 

wnosi zastrzeŐenia wobec zapisów planu w § 32 pkt 5 
i pkt 9, które wprowadzajņ ustalenie, Őe wszystkie 
ogrodzenia winny byń aŐurowe i jednoczeŌnie nakłada 
obowiņzek aby wszystkie pełne ogrodzenia wykonane 
przed uchwaleniem planu zostały w ciņgu roku 
przebudowane, 

wnosi zastrzeŐenia do zapisów § 25 ust. 1 pkt 2, 
odnoszņcego siň do obiektów wpisanych do gminnej 
ewidencji zabytków. Zdaniem P. Chrzanowskiego jest to 
zapis niewystarczajņcy i zbňdny. WKZ nie posiada 
wystarczajņcej iloŌci informacji oraz kadr, które 
pozwoliłyby na profesjonalne dokonywanie uzgodnieŊ 
wszystkich projektów. 

Proponuje aby w ramach prac nad planem miejscowym 
opracowań w porozumieniu z WKZ ustalenia obowiņzujņce 
przy wykonywaniu prac na w/w posesjach. Ustalenia te 
stanowiłyby czňŌń planu miejscowego i obowiņzywałyby 
jako prawo lokalne wszystkie organy wydajņce pozwolenie 
na budowň.  

Ustalenia ogólne 
planu 

Ustalenia ogólne planu  1. nieuwzglňdniona 

2. nieuwzglňdniona 

3. nieuwzglňdniona 

4. nieuwzglňdniona 

5. nieuwzglňdniona 

6. nieuwzglňdniona 

 1. nieuwzglňdniona 

2. nieuwzglňdniona 

3. nieuwzglňdniona 

4. nieuwzglňdniona 

5. nieuwzglňdniona 

6. nieuwzglňdniona 

 

20. 05.01.2009r Towarzystwo 
MiłoŌników Piňkna i 
Zabytków Konstancina  

im. Stefana ŏeromskiego 

Wnosi zastrzeŐenia do wysokoŌci budownictwa 
wielorodzinnego - § 54 pkt 5 d)– 5 kondygnacji 
naziemnych. 

Blokowisko o wys. 5 kondygnacji naziemnych stanowi 
zagroŐenie dla funkcji uzdrowiskowej i krajobrazu. 

Teren 1 MW/U Teren 1 MW/U  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Plan uwzglňdnia 
istniejņcņ 
zabudowň 
wielorodzinnņ  

21. 05.01.2009r Jerzy Smolak 

 

Wnosi o: 

rozszerzenie punktu 8 g w § 37 poprzez ustalenie dla 
terenów 13 MNp/MN, 14 MNp/MN i 15 MNp/MN – 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 70 %, 

rozszerzenie punktu 8 h w § 37 poprzez ustalenie dla 
terenów 13 MNp/MN, 14 MNp/MN i 15 MNp/MN – 
intensywnoŌci zabudowy – 0,5, 

przyjňcie w § 37 dla terenów o symbolach od 1 MNp/MN 
do 61 MNp/MN jako maksymalnej wysokoŌci budynku 14 
m a jednoczeŌnie ograniczenie najwyŐszej krawňdzi Ōciany 
frontowej do 10 m lub 11m. 

zredagowanie projektu w taki sposób, który pozwoli 
rozróŐniń mieszkaŊcom nowņ strefň uzdrowiskowņ „A” od 
nagłówka projektu, który mówi o strefie A uzdrowiska. W 
tekŌcie projektu jest takŐe niejasne o jakich aktualnych 
strefach uzdrowiskowych jest mowa. 

Dotyczy ustaleŊ 
ogólnych planu – 
aktualnie zapisy § 36 

Dotyczy ustaleŊ ogólnych 
planu 

 1.nieuwzglňdniona, 

2. nieuwzglňdniona 

3 nieuwzglňdniona 

4. nieuwzglňdniona 

  Uwaga została 
wycofana 
pismem nr dz. 
7487 z dnia 
03.06.2011 r. , 
złoŐonym przez 
Pana Jerzego 
Smolaka.  

Zatem 
rozstrzygniecie 
Rady Miejskiej 
w sprawie tej 
uwagi naleŐy 
uznań za 
bezprzedmio-
towe 

 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
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22. 07.01.2009r. 

poczta 

05.01.2009r. 

Miňdzyrzecze  

Sp. z o.o. 

  

Projekt planu nie uwzglňdnia wniosków zgłoszonych do 
planu zagospodarowania przestrzennego tj. dopuszczenia 
na czňŌci terenu działki o nr ew. 82 z obrňbu 01-25 
zabudowy mieszkaniowej, w tym o charakterze 
pensjonatowo-hotelowym, a takŐe na realizacjň obiektów i 
urzņdzeŊ wspomagajņcych uzdrowisko, z dopuszczeniem 
usług zwiņzanych z funkcjonowaniem uzdrowiska, w tym 
przeznaczonych dla obsługi kuracjuszy i mieszkaŊców 
stałych, z uwzglňdnieniem obsługi parkingowej. 

§ 33 ust 1 pkt 2 zamiast „tereny zieleni urzņdzonej” 
powinno byń: „tereny, których podstawowym 
przeznaczeniem jest zieleŊ urzņdzona”, 

§ 33 ust 2 naleŐy usunņń zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych – uwaŐamy, Őe lokalizacja obiektów 
tymczasowych m.in. zwiņzanych z funkcjņ uzdrowiska jest 
na tym terenie uzasadniona. Ponadto lokalizacjň takich 
obiektów dopuszcza Studium dla terenu 2 E, 

§ 59 - po pkt 1 dodań pkt 2 o brzmieniu: „przeznaczenie 
uzupełniajņce – zabudowa rekreacyjna i hotelowo-
uzdrowiskowa oraz usługi wspomagajņce funkcjň 
rekreacyjnņ i uzdrowiskowņ (restauracje, bary, drobny 
handel) - tego rodzaju obiekty kubaturowe sņ dopuszczone 
przez Studium dla terenu 2 E, (aktualnie § 58) 

§ 59 pkt 2 lit „c” – usunņń lub rozwinņń wyliczenie 
przykładowe, w obecnym brzmieniu niewiele wyjaŌnia 
sugerujņc ograniczenie lokalizacji innych obiektów 
tymczasowych (kubaturowych) dopuszczonych przez 
Studium, 

Działka o nr ew. 82 z 
obrňbu 01-25 

o pow. 11,6461 ha 

1 ZPw  1.nieuwzglňdniona, 

2. nieuwzglňdniona 

3 nieuwzglňdniona 

4. nieuwzglňdniona 

 

 1.nieuwzglňdniona, 

2. nieuwzglňdniona 

3 nieuwzglňdniona 

4. nieuwzglňdniona 

 

   § 59 pkt 3 usunņń zakaz lokalizacji budynków i dopuŌciń 
budynki o wysokoŌci do 11 m (3 kondygnacje nadziemne) 
(aktualnie § 58) 

o funkcji zwiņzanej z przeznaczeniem podstawowym lub 
uzupełniajņcym, poniewaŐ lokalizacja obiektów 
kubaturowych jest dopuszczona przez Studium, 

§ 59 pkt 4 na koŊcu dodań: „z zastrzeŐeniem sposobu 
zagospodarowania terenu dopuszczonego postanowie-
niami planu miejscowego”, (aktualnie § 58) 

§ 59 pkt 5 – powierzchnia biologicznie czynna powinna 
wynosiń minimum 70 % powierzchni terenu (aktualnie  
§ 58) 

Wnoszņ o nie uchwalenie planu dla tego terenu do czasu 
uchwalenia zmian w Studium. 

   5. nieuwzglňdniona 

6. nieuwzglňdniona 

7..nieuwzglňdniona, 

8. nieuwzglňdniona 

 

 5. nieuwzglňdniona 

6. nieuwzglňdniona 

7..nieuwzglňdniona, 

8. nieuwzglňdniona 

 

23. 07.01.2009r. 

poczta 

05.01.2009r. 

Ewa i Włodzimierz 
Otulak 

  

Wnoszņ o zmianň powierzchni biologicznie czynnej na 
w/w działce z 85 % na 75 % 

Działka o nr ew. 42 z 
obrňbu 03-09 o pow. 
0,3258 ha 

28 MNp/MN 

Dla tej działki, w obrňbie 
terenu 28 MNp/MN plan 
ustala 85 % powierzchni 
biologicznie czynnej. 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Wystņpienie nie 
jest zgodne z 
decyzjņ 
Marszałka 
Województwa 
Mazowieckiego 
Nr 113/07 z dnia 
29.06.2007 r. 

24. 06.01.2009r. 

poczta 

05.01.2009r. 

Paweł Szostek 

 

Wnosi o: 

zmianň procentowego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej na 70 %, który umoŐliwi dla działki naroŐnej, 
połoŐonej w terenie przeznaczonym pod zabudowň 
usługowņ i pensjonatowņ w bezpoŌrednim sņsiedztwie 
tňŐni, przy głównym ciņgu spacerowym, realizacjň tego 
typu zabudowy, 

zmianň wysokoŌci budynku na 15 m, gdyŐ taka jest 
wysokoŌń istniejņcego obiektu w kalenicy 

Działka o nr ew. 22 z 
obrňbu 03-10 o pow. 
0,2612 ha 

15 U/MNp/MN 

Dla tej działki, w obrňbie 
terenu 15 U/MNp/MN plan 
ustala 80 % powierzchni 
biologicznie czynnej, 
maksymalnņ wysokoŌń 3 
kondygnacje naziemne, w 
tym trzecia kondygnacja 
jako poddasze uŐytkowe, 
całkowita wysokoŌń 12m,  

 1.nieuwzglňdniona, 

2. nieuwzglňdniona 

 1.nieuwzglňdniona, 

2. nieuwzglňdniona 

Wystņpienie 
dot. zmiany 
pow. 
biologicznie 
czynnej nie jest 
zgodne z 
decyzjņ 
Marszałka 
Województwa 
Mazowieckiego 
Nr 113/07 z dnia 
29.06.2007 r. 

Ponadto plan 
adaptuje 
istniejņcņ 
wysokoŌń 

25. 20.01.2009r. 

poczta 

05.01.2009r. 

Rafał Rewuski 

  

Wnosi o zwiňkszenie powierzchni działki przeznaczonej 
pod zabudowň do 40 %, w stosunku do nastňpujņcych 
nieruchomoŌci: 

działka o nr ew. 27/1 ul. Kraszewskiego, 

działka o nr ew. 26 ul. Graniczna, 

działka o nr ew. 28/1 ul. Kraszewskiego, 

działka o nr ew. 29/1 ul. Kraszewskiego, 

działka o nr ew. 24 ul. Graniczna, 

działka o nr ew. 25 ul. Kraszewskiego. 

Działki o nr ew. 27/1, 
26, 28/1, 29/1, 24 i 25 z 
obrňbu 03-08 

2 Uz/U/MNp 

Dla tych działek, w obrňbie 
terenu 2 Uz/U/MNp plan 
ustala 85 % powierzchni 
biologicznie czynnej. 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

 
II wyłoŐenie  

26. 11.10.2010r. Marek WoŎniak  

 

Wnosi o przywrócenie obszaru zabudowy z pierwszego 
wyłoŐenia planu, uwzglňdniajņc wydane pozwolenie na 
budowň Nr 784/06  z dnia 10.08.2006 r.  

Działka o nr ew. 
106/2 z obrňbu 01-29 

O pow. 1,010ha 

4U/MNp/MN i 3 ZPw  nieuwzglňdniona 

 

 nieuwzglňdniona Plan uwzglňdnia 
wydane 
pozwolenie na 
budowň Nr 
784/06  z dnia 
10.08.2006 r. 

27. 29.10.2010r. Andrzej Gackowski 

  

Wnosi: 

zwiňkszenie terenu przeznaczonego pod zabudowň działki 
o nr ew. 2/2 z obrňbu 03-06  - kosztem terenu, oznaczonego 
symbolem 1 Rz, 

wydzielenie na terenie 7 MN  - 4 działek budowlanych – 
zgodnie z koncepcjņ zagospodarowania terenu załņczonņ 
do złoŐonej uwagi.  

Powiňkszenie terenu pod zabudowň umoŐliwi dokonanie 
podziału i wydzielenie 4 działek budowlanych.  

Działka nr ew. 2/2 z 
obrňbu 03-06 o pow. 
1,34ha 

7 MN i 1 Rz. 

 

Aktualnie 1 MN i 1 Rz 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

 

28. 29.10.2010r. Miňdzyrzecze Sp. z o.o. 

 

Wnoszņ o: 

1/ uŐycie okreŌlenia w § 33 ust. 1 pkt 2 –„tereny, których 
podstawowym przeznaczeniem jest zieleŊ urzņdzona” 
zamiast „tereny zieleni urzņdzonej”, 

2/ usuniňcie w  § 33 ust. 2 pkt 1 zakazu lokalizacji obiektów 
tymczasowych, 

3/ dodanie po punkcie 1w § 60 kolejnego punktu o 
brzmieniu: „przeznaczenie uzupełniajņce – zabudowa 
rekreacyjna i hotelowo-uzdrowiskowa oraz usługi 
wspomagajņce funkcjň rekreacyjnņ i uzdrowiskowņ 
(restauracje, bary, drobny handel) (aktualnie § 58), 

4/ usuniňcie lub rozwiniňcie w § 60 pkt 2 lit. c przykładowe-
go wyliczenia, poniewaŐ w obecnym brzmieniu wyliczenie 
to jest niejasne (aktualnie § 58), 

5/ usuniecie w § 60 pkt 3 zakazu lokalizacji budynków i 
dopuszczenie lokalizacji budynków o wysokoŌci do 12,5 m 
(3 kondygnacje naziemne) o funkcji zwiņzanej z 
przeznaczeniem podstawowym, poniewaŐ lokalizacja 
obiektów kubaturowych jest dopuszczona przez Studium 
(aktualnie § 58), 

6/ dodanie  w § 60 pkt 4 „z zastrzeŐeniem sposobu 
zagospodarowania terenu dopuszczonego postanowie-
niami planu miejscowego” (aktualnie § 58), 

7/ ustalenie w § 60 pkt 5 powierzchni biologicznie czynnej 
na minimum 65% powierzchni terenu. (aktualnie § 58) 

Działka o nr ew. 82 z 
obrňbu 01-25 

1 ZPw  1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

4) nieuwzglňdniona 

5) nieuwzglňdniona 

6) nieuwzglňdniona 

7) nieuwzglňdniona 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

4) nieuwzglňdniona 

5) nieuwzglňdniona 

6) nieuwzglňdniona 

7) nieuwzglňdniona 

 

29. 05.11.2010r. 

Poczta 

02.11.2010r. 

Indywidualna Kancelaria 
Adwokacka 

Adwokat Maciej 
Bednarkiewicz  

Podtrzymuje wszystkie złoŐone wnioski do planu tj. 
przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe w 
zabudowie ekstensywnej zharmonizowanej z istniejņcymi 
terenami zieleni i istniejņcym charakterem uzdrowiska.  

Działka o nr ew. 83/1 
z obrňbu 01-22 

1 ZPw  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

30. 02.11.2010r. FICE STRUPCZEWSKI 

Adwokaci Spółka 
Partnerska 

Wnoszņ o zmianň usytuowania w projekcie planu ciņgu 
pieszego 1 KP na taki, który nie powoduje kolizji z prawem 
własnoŌci działek oznaczonych nr 11 i 12   

Działki o nr ew. 11 i 
12 z obrňbu 03-12 o 
pow. razem 2300m2 

1 KP, 20 20U/MNp/MN 

 

Aktualnie 20U/MNp/MN 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Wyznaczony ciņg 
pieszy – 1 KP 
został 
zlikwidowany. 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 157 – 31942 – Poz. 4980 
 

31. 21.09.2010r. Polikarp Szczurowski, 

Adela Szczurowska, 

Grzegorz Szczurowski, 

Alicja Szczurowska, 

Przemysław Misiak, 

Agnieszka Szczurowska-
Misiak, 

Wojciech Stňpel, 

Anna Stňpel 

Wnoszņ o przywrócenie normalnej szerokoŌci drogi 
dojazdowej od ul. Witwickiego do działki o nr ew. 31 z 
obrňbu 03-20.  

Do 1975 r. była to droga dojazdowa do działek o nr ew. 31, 
32, 37 i 35 – 8 m w liniach rozgraniczajņcych. Zdaniem 
wnoszņcych uwagň drogň naleŐy poszerzyń przynajmniej 
do 6 m. 

Działki o nr ew. 33/1, 
34/1, 34/2 z obrňbu 
03-20 

49 MNp/MN 

Działki o nr ew. 33/1, 34/1 – 
własnoŌń gminy. 

Działka o nr ew. 34/2 o pow. 
0,0150 ha - prywatna 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Działka o nr ew. 
31 z obrňbu 03-
20 przylega do 
drogi publicznej 

Ul. Witwickiego. 

32. 25.10.2010 Małgorzata Celuch Wnosi o zapewnienie dostňpu do drogi publicznej dla 
działki o nr ew. 10 z obrňbu 03-27. Aktualnie toczy siň 
sprawa w Sņdzie Rejonowym dla Warszawy –Pragi 
Południe II Wydział Cywilny o ustalenie drogi koniecznej.   

Działka o nr ew. 10 z 
obrňbu 03-27 o pow. 
1200m2 

66 MNp/MN  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

33. 29.10.2010r. Adwokat Mirosław 
Sobolak  

Wnosi o przeznaczenie w/w działek pod zabudowň 
mieszkaniowņ. 

Działki o nr ew. 4/1, 
4/2 i 90 z obrňbu  
03-22 

9Uz/MNp/MN 

 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Teren ten jest 
przeznaczony w 
planie pod 
zabudowň 
mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ 
przy 
uwzglňdnieniu  
ustawy o 
uzdrowiskach   

34. 29.10.2010r. Barbara Repetowska 

  

Wnosi o zmianň zapisów zawartych w planie, w ten 
sposób, aby ulica Mostowa oraz ul. Graniczna pozostały w 
niezmienionym, czyli obecnym kształcie wzdłuŐ działek 3/6 
i 3/4 przy jednoczesnym rozszerzeniu  planowanego 
obszaru 9 ZP na całņ działkň 3/6 i 3/4 z dopuszczeniem w 
planie na obszarze 9 ZP, tj na działce 3/6 i 3/4 istniejņcej 
zabudowy  - budynku przy ul. Granicznej 2 wraz z 
istniejņcym na działce ogrodzeniem.  

Działki o nr ew. 3/6 i 
3/4 z obrňbu 03-08 

9 ZP, 19 KDD  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

35. 18.10.2010r. Krzysztof Kołodziejczyk  

 

Wnosi o zmianň statusu 2/3 działki z rolnej na budowlanņ. 
Działka nie jest wykorzystywana na cele rolnicze  

Działka o nr ew. 55 z 
obrňbu 03-05 

1 MNp/MN  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Działka w planie 
jest 
przeznaczona w 
całoŌci pod 
zabudowň  

36. 28.09.2010r. Maria Kubiak-
Piotrowska 

 

Wnosi o korektň przebiegu linii nieprzekraczalnej linii 
zabudowy w taki sposób, Őeby przebiegała ona w 
odległoŌci 6 m od granicy działki (20 m od brzegu rzeki), a 
nie jak teraz w odległoŌci 10 m od granicy działki. 

Działki o nr ew. 3/1 i 
3/2 z obrňbu 03-07  

Działka o nr ew. 3/1 o 
pow. 1900m2 

19 MNp/MN  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

37. 28.09.2010r. Maria Kubiak-
Piotrowska 

 

Wprowadzenie w planie zapisu umoŐliwiajņcego zabudowň 
w ostrej granicy działki. Na sņsiedniej działce nr ew. 6 w 
odległoŌci 90 cm. od granicy stoi garaŐ o wysokoŌci 7 m.  
Zapis w planie powinien umoŐliwiń zabudowň w ostrej 
granicy działek o nr ew. 3/1 i 3/2 czňŌciņ budynku o 
długoŌci równej długoŌci istniejņcego garaŐu oraz 
wysokoŌci dwóch kondygnacji tj. ok. 9 m. Działki o nr ew. 
3/1 i 3/2 posiadajņ nieregularny kształt.  

Działki o nr ew. 3/1 i 
3/2 z obrňbu 03-07 

Działka o nr ew. 3/1 o 
pow. 1900m2 

19 MNp/MN  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

38. 25.10.2010r. Joanna Malara-Mikos 

  

Wnosi o zwiňkszenie powierzchni pod zabudowň z 15 % na 
25 %. 

Działka o nr ew. 25 z 
obrňbu 03-07 o pow. 
3300m2  

B-3300m2 

23 MNp/MN 

Dla tej działki, w obrňbie 
terenu 23/MNp/MN plan 
ustala 85 % powierzchni 
biologicznie czynnej 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

39. 02.11.2010r. Aldona Figurska-Barszcz 

  

Wnosi o okreŌlenie dla działki o nr ew. 46 z obrňbu 03-10  - 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej -65 % 
powierzchni działki 

Działka o nr ew. 46 z 
obrňbu 03-10 o pow. 
1000m2 

B-Ls – 1000m2 

16 U/MNp/MN 

Dla tej działki, w obrňbie 
terenu 13/MNp/MN plan 
ustala 75 % powierzchni 
biologicznie czynnej 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

40. 02.11.2010r. Katarzyna Puszkarska 

  

Wnosi o okreŌlenie dla działki o nr ew. 4 z obrňbu 03-11  - 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej -80 % 
powierzchni działki 

Działka o nr ew. 4 z 
obrňbu 03-11 

o pow. 2200m2 

B-800m2 

LsV-1400m2 

44MNp/MN Dla tej działki, w 
obrňbie terenu 44MNp/MN 
plan ustala 85 % 
powierzchni biologicznie 
czynnej 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

41. 02.11.2010r. Andrzej Bogdanowicz 

  

Wnosi o przyjňcie dla działek 18, 19, 20 i 21 w terenie 20 
U/MNp/MN, działek 24, 25, 26, 27 i 28 w terenie 19 
U/MNp/MN oraz działek 13 i 15 w terenie 18 U/MNp/MN 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 75 % 
powierzchni działki 

Działki o nr ew. 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 26, 
27 i 28 z obrňbu 03-
12 oraz działki 13 i 15 
z obrňbu 03-10 

Działka o nr ew. 13 o 
pow. 2300, w tym 
500m2 –Ls, 

Działka o nr ew. 15 o 
pow. 4600, w tym 
3700m2 –Ls 

18 U/MNp/MN, 

19 U/MNp/MN, 

20 U/MNp/MN 

Dla działek o nr ew. 18, 19, 
20, 21, 24, 25, 26, 27 i 28 z 
obrňbu 03-12 plan ustala 55 
% powierzchni biologicznie 
czynnej. Natomiast dla 
działek o nr ew. 13 i 15 z 
obrňbu 03-10 plan ustala 85 
% powierzchni biologicznie 
czynnej  

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

42. 02.11.2010r. Robert Ciok 

Magdalena Ciok 

  

Wnosi o ustalenie w planie zasady proporcjonalnego 
obliczania obowiņzujņcego minimalnego wskaŎnika 
powierzchni biologicznie czynnej dla działek budowlanych 
o powierzchni pomiňdzy 2000 m2 a 3000m2. WskaŎnik ten 
winien wzrastań odpowiednio pomiňdzy wielkoŌciami 
powierzchni biologicznie czynnej od min. 80 % do min. 
85% proporcjonalnie do wzrostu powierzchni działki 
budowlanej od 2000m2 do 3000m2. 

Działka o nr ew. 105 
z obrňbu 03-19 a 
takŐe wszystkich 
działek budowlanych 
o pow. pomiňdzy 
2000 m2a 3000m2 

Działka o nr ew. 105 
o pow. 2400m2 

1000m2- B-Ls, 

1400-LsV 

34 MNp/MN   nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Wystņpienie nie 
jest zgodne z 
decyzjņ 
Marszałka 
Województwa 
Mazowieckiego 
Nr 113/07 z dnia 
29.06.2007 r. 

43. 29.10.2010r. Ewa i Włodzimierz 
Otulak 

  

Wnosi o dokonanie zmian w projekcie planu w zakresie 
powierzchni biologicznie czynnej  - § 37 ppkt g)  - na 75 % 
powierzchni biologicznie czynnej  

Działka o nr ew. 42 z 
obrňbu 03-09 

o pow. 3300m2  

Ls – 3300m2 

28 MNp/MN 

Dla tego terenu plan ustala 
minimum 85 %  powierzchni 
biologicznie czynnej 

 nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona Wystņpienie nie 
jest zgodne z 
decyzjņ 
Marszałka 
Województwa 
Mazowieckiego 
Nr 113/07 z dnia 
29.06.2007 r. 

44. 04.11.2010r. 

poczta 

02.112010r. 

Klaudia Westnes 

Cztery Pory Roku  
Sp. z o.o. 

  

Wnoszņ o: 

okreŌlenie maksymalnej wysokoŌci zabudowy na 16 m, 

okreŌlenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na 
60 %, 

uznanie stanu zastanego i dopisanie do planu zabudowy 
mieszkaniowej.  

 

Działki o nr ew. 29/1, 
28/1, 27/1, 26, 25 i 24 

Dz. 24 –5600m2, w 
tym 4900 m2-Ls, 

Dz. 25 –1900m2, w 
tym 900 m2-Ls, 

Dz. 26 –2000m2, w 
tym 1500 m2-Ls, 

Dz. 27/1 –3700m2, w 
tym 3700 m2-Ls, 

Dz. 28/1 –3300m2, w 
tym 2500 m2-Ls, 

Dz. 29/1 –3100m2, w 
tym 2600 m2-Ls 

2 Uz/U/MNp 

Dla tego terenu plan ustala 
min. pow. biologicznie 
czynnņ 85 % powierzchni 
działki i maksymalnņ 
wysokoŌń zabudowy 14m.  

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

Wystņpienie 
dotyczņce działki 
o nr ew. 27/1 nie 
jest zgodne z 
decyzjņ 
Marszałka 
Województwa 
Mazowieckiego 
Nr 113/07 z dnia 
29.06.2007 r. 

45. 29.10.2010r. Jerzy Smolak 

 

Wnosi o  : 

przyjňcie dla działek 112 i 113 maksymalnej wysokoŌci 
zabudowy 14 m, 

dopuszczenie 3 kondygnacji takŐe w przypadku dachu 
spadzistego  

dopuszczenie ogrodzenia o wysokoŌci 2,20 m dla działek o 
nr ew. 112 i 113.  

Działki o nr ew. 112 i 
113 z obrňbu 03-17 

Działka o nr ew. 112 
o pow. 3300m2, w 
tym 2200m2 - Ls. 

Działka o nr ew. 113 
o pow. 2200m2, w 
tym 1800m2 - Ls. 

13 MNp/MN 

Dla tych działek, w obrňbie 
terenu 13/MNp/MN plan 
ustala maksymalnņ 
wysokoŌń 3 kondygnacje 
naziemne, w tym trzecia 
kondygnacja jako poddasze 
uŐytkowe, całkowita 
wysokoŌń 12m, maksymalnņ 
wysokoŌń ogrodzeŊ 1,8, 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

 

46. 06.10.2010r. Andrzej Milewski  

 

Wnosi o  przeznaczenie działek o nr ew. 72/2 i 72/3 z 
obrňbu 03-17 na zabudowň hotelowo-mieszkalnņ oraz 
ustalenie 50 % powierzchni biologicznie czynnej. 

Działki o nr ew. 72/2 i 
72/3 z obrňbu 03-17 
razem o pow. 
3500m2, w tym 
3500m2 –Ls. 

7 MNp/MN  nieuwzglňdniona 

 

 nieuwzglňdniona Wystņpienie nie 
jest zgodne z 
decyzjņ 
Marszałka 
Województwa 
Mazowieckiego 
Nr 113/07 z dnia 
29.06.2007 r. 
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47. 28.09.2010r. Piotr WilczyŊski  

  

Wnosi o: 

zmianň zapisu  dot. powierzchni biologicznie czynnej - § 42 
pkt 8 g tiret 1 na 80 % powierzchni działki , dla wszystkich 
działek połoŐonych na terenach nie wymienionych poniŐej,  

zmianň zapisu  dot. powierzchni biologicznie czynnej - § 42 
pkt 8 g tiret 2 na 80 % powierzchni działki dla działek o 
pow. mniejszej niŐ 2100m2 , (istniejņcych przed wejŌciem 
w Őycie planu), 

zmianň zapisu  dot. maksymalnego wskaŎnika 
intensywnoŌci zabudowy  - § 42 pkt 8 h na  0,6 – dla działek 
o powierzchni powyŐej 2000m2. (aktualnie § 41) 

Działka o nr ew. 90 z 
obrňbu 03-20 o pow. 
2100m2, w tym 
2100m2- (Ls) 

9Uz/MNp/MN 

Dla tego terenu i działki o nr 
ew. 90 z obrňbu 03-20 plan 
ustala 85 % minimalnej 
powierzchni biologicznie 
czynnej oraz maksymalny 
wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy –0,4.  

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

Wystņpienie dot. 
zmiany pow. 
biolog. czynnej 
nie jest zgodne z 
decyzjņ 
Marszałka 
Województwa 
Mazowieckiego 
Nr 113/07 z dnia 
29.06.2007 r. 

48. 28.10.2010r. Iwona Sobota 

Robert Sobota 

Andrzej Kamecki 

 

Wnoszņ o: 

zmianň § 39 ust 9 pkt e) poprzez dodanie do tekstu zapisu: 
„dla działek od 51 do 59 znajdujņcych siň na terenie 24 
U/MNp/MN maksimum 3 kondygnacje naziemne, rzňdna 
parteru maksymalnie 100 cm ponad terenem, całkowita 
wysokoŌń budynku maksimum 12 m”, 

zmianň § 39 ust 9 pkt g) poprzez dodanie zapisu „oraz dla 
działek o nr ew. 51 do 59 znajdujņcych siň w terenie  
24 U/MNp/MN”, celem tej zmiany jest zmiana pow. 
biologicznie czynnej na 55%, 

zmianň § 39 ust 9 pkt h) poprzez dodanie zapisu „ na 
działkach o nr ew. od 51 do 59 znajdujņcych siň na terenie 
24 U/MNp/MN –0,8, 

zmiana wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy dla 
działek od 51 do 59 znajdujņcych siň na terenie  
24 U/MNp/MN na 3 m 

Dotyczy działek od 
51 do 59 z obrňbu 
03-13 

Działka o nr ew. 51-
800m2 (B), 

Działka o nr ew. 52-
800m2 (B), 

Działka o nr ew. 53-
800m2 (B), 

Działka o nr ew. 54-
700m2 (B), 

Działka o nr ew. 55-
700m2 (B), 

Działka o nr ew. 56-
700m2 (B), 

Działka o nr ew. 57-
1000m2 (RV), 

Działka o nr ew. 58-
800m2 (B), 

Działka o nr ew. 59-
100m2 (RV), 

24 U/MNp/MN 

Dla tych działek, w obrňbie 
terenu 24U/MNp/MN plan 
ustala maksymalnņ 
wysokoŌń 2 kondygnacje 
naziemne, rzňdna parteru 
maksymalnie 50 cm, 
całkowita wysokoŌń 10m. 

Ponadto plan ustala 80 % 
powierzchni biologicznie 
czynnej i wskaŎnik 
intensywnoŌci zabudowy  - 
maksymalnie 0,4 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

4) nieuwzglňdniona 

 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

4) nieuwzglňdniona 

Plan ustala 
maksymalnņ 
wysokoŌń  
zabudowy - 10m. 

Ponadto plan 
ustala 60 % 
powierzchni 
biologicznie 
czynnej i 
maksymalny 
wskaŎnik 
intensywnoŌci 
zabudowy  - 0,7 

Od ul. 
Poprzecznej 
została 
wyznaczona 
nieprzekraczalna 
linia zabudowy  - 
4m. 

49. 28.10.2010r. Agnieszka Ferens  

 

Wnosi o: 

zmianň § 39 ust 9 pkt e) poprzez dodanie do tekstu zapisu: 
„dla działek od 51 do 59 znajdujņcych siň na terenie  
24 U/MNp/MN maksimum 3 kondygnacje naziemne, 
rzňdna parteru maksymalnie 100 cm ponad terenem, 
całkowita wysokoŌń budynku maksimum 12 m”, 

zmianň § 39 ust 9 pkt g) poprzez dodanie zapisu „oraz dla 
działek o nr ew. 51 do 59 znajdujņcych siň w terenie  
24 U/MNp/MN”, celem tej zmiany jest zmiana pow. 
biologicznie czynnej na 55%, 

zmianň § 39 ust 9 pkt h) poprzez dodanie zapisu „ na 
działkach o nr ew. od 51 do 59 znajdujņcych siň na terenie 
24 U/MNp/MN –0,8, 

zmianň wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy dla 
działek od 51 do 59 znajdujņcych siň na terenie  
24 U/MNp/MN na 3 m 

Dotyczy działek od 
51 do 59 z obrňbu 
03-13 

24 U/MNp/MN 

Dla tych działek, w obrňbie 
terenu 24U/MNp/MN plan 
ustala maksymalnņ 
wysokoŌń 2 kondygnacje 
naziemne, rzňdna parteru 
maksymalnie 50 cm, 
całkowita wysokoŌń 10m. 

Ponadto plan ustala 80 % 
powierzchni biologicznie 
czynnej i wskaŎnik 
intensywnoŌci zabudowy  - 
maksymalnie 0,4 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

4) nieuwzglňdniona 

 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

4) nieuwzglňdniona 

 

50. 28.10.2010r. Grzegorz Sobczak 

 

Wnosi o: 

zmianň § 39 ust 9 pkt e) poprzez dodanie do tekstu zapisu: 
„dla działek od 51 do 59 znajdujņcych siň na terenie  
24 U/MNp/MN maksimum 3 kondygnacje naziemne, 
rzňdna parteru maksymalnie 100 cm ponad terenem, 
całkowita wysokoŌń budynku maksimum 12 m”, 

zmianň § 39 ust 9 pkt g) poprzez dodanie zapisu „oraz dla 
działek o nr ew. 51 do 59 znajdujņcych siň w terenie  
24 U/MNp/MN”, celem tej zmiany jest zmiana pow. 
biologicznie czynnej na 55%, 

zmianň § 39 ust 9 pkt h) poprzez dodanie zapisu „ na 
działkach o nr ew. od 51 do 59 znajdujņcych siň na terenie 
24 U/MNp/MN –0,8, 

zmianň wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy dla 
działek od 51 do 59 znajdujņcych siň na terenie  
24 U/MNp/MN na 3 m 

Dotyczy działek od 
51 do 59 z obrňbu 
03-13 

24 U/MNp/MN 

Dla tych działek, w obrňbie 
terenu 24U/MNp/MN plan 
ustala maksymalnņ 
wysokoŌń 2 kondygnacje 
naziemne, rzňdna parteru 
maksymalnie 50 cm, 
całkowita wysokoŌń 10m. 

Ponadto plan ustala 80 % 
powierzchni biologicznie 
czynnej i wskaŎnik 
intensywnoŌci zabudowy  - 
maksymalnie 0,4 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

4) nieuwzglňdniona 

 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

4) nieuwzglňdniona 

 

51. 08.10.2010r. Telekomunikacja Polska 

Spółka Akcyjna  

 

Wnosi o dopuszczenie podziału i wydzielenie działki 
ponadnormatywnej o powierzchni min. 2300m2 z 
przeznaczeniem pod zabudowň mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ. Pozostała czňŌń działki byłaby zabudowana 
istniejņcym budynkiem technicznym (centrala telefoniczna 
dla potrzeb abonentów Konstancina-Jeziorny.  

Działka o nr ew. 23 z 
obrňbu 03-18 

 pow. 3400m2  

8 U/MNp/MN  nieuwzglňdniona  nieuwzglňdniona  

52. 29.10.2010r. Towarzystwo 
MiłoŌników Piňkna i 
Zabytków Konstancina 

im. Stefana 
ŏeromskiego  

 

Wnoszņ o: 

wykreŌlenie willi Hel z gminnej ewidencji zabytków, 

dopuszczenie reklam wyłņcznie informujņcych o 
działalnoŌci w danym obiekcie, 

wprowadzenie całkowitego zakazu i zlikwidowanie 
istniejņcych powierzchni reklamowych, wynajmowanych 
innym reklamodawcom – na sprzedaŐ, 

dopuszczenie umieszczania reklamy wolnostojņcej na 
posesji (reklamujņcej jej działalnoŌń) zamiast na budynku, 
w przypadku obiektów połoŐonych w głňbi posesji, słabo 
widocznych lub zabytkowych, 

W odniesieniu do działek leŌnych winno wykonywań siň 
inwentaryzacje drzewostanu przed i po zakoŊczeniu 
inwestycji oraz wprowadziń obowiņzek dolesiania pod 
nadzorem słuŐb leŌnych, 

Zweryfikowanie zapisu dotyczņcego podziałów na działki 
na 1500m2 a nawet 1000m2 – zapis ten moŐe spowodowań 
zagňszczenie zabudowy wraz z jej konsekwencjami, 

Zabezpieczyń teren pod tereny zalewowe rzeki Jeziorki, 

Nie uwzglňdniań w planie dalszej budowy wielorodzinnej, 
nawet na osiedlu Grapa  

 Dotyczy ustaleŊ ogólnych 
planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

4) nieuwzglňdniona 

5) nieuwzglňdniona 

6) nieuwzglňdniona 

7) nieuwzglňdniona 

8) nieuwzglňdniona 

 

 1) nieuwzglňdniona 

2) nieuwzglňdniona 

3) nieuwzglňdniona 

4) nieuwzglňdniona 

5) nieuwzglňdniona 

6) nieuwzglňdniona 

7) nieuwzglňdniona 

8) nieuwzglňdniona 

 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Andrzej Cieślawski 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 95/VI/11/2011 

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
z dnia 14 czerwca 2011r. 

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

technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna rozstrzyga, co nastňpuje: 
 

Lp. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej 

 

Sposób realizacji Zasady finansowania 

Forma: 

1 - zadania 
krótkookresowe 

2 - zadanie 
wieloletnie 

Tryb zamówieŊ Odpowiedzialni  
za realizacjň 

i współpracujņcy: 

1- burmistrz, 

2 - wykonawca, 

3 - pracownik urzňdu 
właŌciwy do spraw 
infrastruktury 

Prognozowane Ŏródła 
finansowania 

1 - dochody własne, 

2 - dotacje, 

3 - kredyty, poŐyczki 
komercyjne, 

4 - kredyty, poŐyczki 
preferencyjne, 

5 - obligacje komunalne, 

6 - prywatyzacja majņtku 
komunalnego, 

7 - nadwyŐki budŐetu z 
lat poprzednich, 

8 – inne 

Potencjalny udział 
innych inwestorów  

w finansowaniu 
zadania 

1 - właŌciciele nieru-
chomoŌci 

2 - fundacje i organiza-
cje wspomagajņce 

3 - inwestorzy ze-
wnňtrzni 

4 - inne 

 

1. DROGI 
PUBLICZNE 

WYKUP TERENÓW 1, 2 Zgodnie z ustawami o 
gospodarce nieruchomo-
Ōciami i prawo zamówieŊ 
publicznych 

1 1, 4, 6, 7, 8 - 

2. BUDOWA 2 Zgodnie z ustawņ prawo 
zamówieŊ publicznych 

1, 2, 3 1, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 

3. POZOSTAŁE 

 

WODOCIŅGI 1,2 Zgodnie z ustawņ prawo 
zamówieŊ publicznych 

1, 2, 3 1, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 

4. KANALIZACJA 1,2 Zgodnie z ustawņ prawo 
zamówieŊ publicznych 

1, 2, 3 1, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 

5. GOSPODARKA 
ODPADAMI 

1 Zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami 

1, 2, 3 1, 2 1 

6. ELEKTROENERGETYKA 1,2 Zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami 

3, 2 8 1, 3, 4 

7.  GAZOWNICTWO 1,2 Zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami 

3, 2 8 1, 3, 4 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Andrzej Cieślawski 
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UCHWAŁA Nr 108/VI/12/2011 

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 

na liniach uzupełniających ("L"), na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej 
(tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) 
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co 
nastňpuje:  

 

 

§ 1.1. Ustala siň opłaty za usługi przewozowe 
Ōrodkami lokalnego transportu zbiorowego na 
liniach uzupełniajņcych ("L") na terenie gminy 
Konstancin-Jeziorna w wysokoŌci: 

1) bilet jednorazowy normalny w cenie nie wyŐ-
szej niŐ 3,60 PLN, 

2) bilet jednorazowy ulgowy w cenie nie wyŐ-
szej niŐ 1,80 PLN, 

 


