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2. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Dćbinkach 8 godzin, 

3. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Kicinach 17 godzin, 

4. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Zabrodziu 5 godzin, 

5. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zabro-
dziu 8 godzin. 

§ 2. Wymiar zajćć ustalony zgodnie z posta-
nowieniami § 1 uchwały dotyczy równieď na-
uczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w 
zastćpstwie nauczycieli, którym powierzono te 
stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca, na-
stćpującego po miesiącu w którym zlecono na-
uczycielowi zastćpstwo. 

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono sta-
nowiska kierownicze organ prowadzący moďe 
przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymia-
rze nie przekraczającym 9 godzin tygodniowo, 

chyba, ďe z planów nauczania przedmiotu wyni-
ka potrzeba przydzielenia wićkszej iloċci godzin. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XIX/77/2000 Rady 
Gminy Zabrodzie z dnia 24 sierpnia 2000r. w 
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniďek tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin za-
jćć nauczycielom, którym powierzono stanowi-
ska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku 
realizacji tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajćć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuĉczych, zasad okreċlenia obowiąz-
kowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizu-
jących w ramach stosunku pracy obowiązki 
okreċlone dla stanowisk o róďnym tygodniowym 
wymiarze godzin. 

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

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

 
 Przewodniczący Rady: 

Andrzej Garbarczyk 
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UCHWAŁA Nr XII/55/2011 

RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA 

 z dnia 30 sierpnia 2011 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska 

obejmującego fragment wsi Budy Zaklasztorne. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póčn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póčn. zm) oraz uchwały nr 
XXXXVII/283/2006 Rady Gminy w Puszczy Ma-
riaĉskiej z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu gminy Puszcza Mariaĉska 
obejmującego fragmentu wsi Budy Zaklasztorne 
oraz uchwały nr XXXXIX/295/2006 Rady Gminy 
Puszcza Mariaĉska z dnia 2 sierpnia 2006r. w 
sprawie zmiany uchwały nr XXXXVII/283/2006 
Rady Gminy w Puszczy Mariaĉskiej z dnia  
13 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragment 
gminy Puszcza Mariaĉska obejmującego frag-
ment wsi Budy Zaklasztorne, stwierdzając ďe 
niniejszy plan jest zgodny ze „Studium uwarun-

kowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puszcza Mariaĉska” (uchwała 
nr XXXXIV/246/2006 Rady Gminy Puszcza Ma-
riaĉska z dnia 9 marca 2006r.), Rada Gminy w 
Puszczy Mariaĉskiej uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy w Puszczy Ma-
riaĉskiej obejmujący fragment wsi Budy Za-
klasztorne zwany dalej planem, w obszarze i w 
brzmieniu okreċlonym niniejszą uchwałą. 

§ 2.1. Plan obejmuje fragment wsi Budy Za-
klasztorne, o łącznej powierzchni 289,30ha, po-
łoďonej w gminie Puszcza Mariaĉska. 

2. Granice obszaru objćtego planem ozna-
czone są odpowiednim symbolem graficznym 
na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2000 
stanowiącym załącznik nr 1 (graficzny) do ni-
niejszej uchwały. 
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§ 3.1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałć; 

2) rysunek planu w skali 1:2000 bćdący inte-
gralną czćċcią niniejszej uchwały stanowiący 
załącznik nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objćtego grani-
cami planu przy uďyciu oznaczeĉ zastosowa-
nych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne bćdące ustaleniami 
planu: 

- granice obszaru objćtego planem, 

- linia rozgraniczająca tereny o róďnym 
przeznaczeniu i róďnych zasadach za-
gospodarowania, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy, 

- wymiarowanie linii rozgraniczających i 
linii zabudowy, 

- strefy ochrony konserwatorskiej zabyt-
ków archeologicznych, 

- przeznaczenie terenów – okreċlone 
numerem i symbolem literowym. 

b) oznaczenia informacyjne nie stanowiące 
ustaleĉ planu: 

- granice administracyjne wsi/gminy, 

- linie energetyczne NN/SN wraz z ob-
szarem ograniczonego zagospodaro-
wania związanym z przebiegiem istnie-
jącej linii energetycznej SN, 

- linia rozgraniczająca tereny istnieją-
cych dróg publicznych poza obszarem 
opracowania planu, 

- osie dróg publicznych, 

- obiekty bćdące w ewidencji konserwa-
tora zabytków, 

- granice obszarów obowiązujących 
miejscowych planów, 

- tereny zdrenowane, 

- rowy melioracyjne w ewidencji 
WZMiUW, 

- rowy melioracyjne nie bćdące w ewi-
dencji WZMiUW. 

c) oznaczenia graficzne wynikające z przepi-
sów odrćbnych: 

- granica Bolimowskiego Parku Krajo-
brazowego, 

- otulina Bolimowskiego Parku Krajobra-
zowego, 

- granica Bolimowsko – Radziejowickie-
go z doliną ċrodkowej Rawki Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 

2. Załącznikami nr 2a, 2b, 2c do niniejszej 
uchwały jest rozstrzygnićcie dotyczące sposobu 
rozpatrzenia uwag do projektu planu zgłoszo-
nych w czasie wyłoďenia planu do publicznego 
wglądu. 

3. Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 
jest rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania, które naleďą do 
zadaĉ własnych gminy. 

§ 4.1. Plan sporządza sić w zakresie zgodnym 
z ustawą. 

2. W planie nie wystćpują: 

1) Obszary przestrzeni publicznej definiowanej 
przepisami ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym; 

2) Tereny lub obiekty podlegające ochronie, 
ustalonej na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym tereny naraďone na niebezpie-
czeĉstwo powodzi oraz zagroďone osuwa-
niem sić mas ziemnych. 

§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mo-
wa o: 

1) planie – naleďy przez to rozumieć miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Puszcza Mariaĉska dla fragmentu 
wsi Budy Zaklasztorne; 

2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek sporządzony na mapie ewidencyj-
nej w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 
(graficzny) do niniejszej uchwały; 

3) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Puszcza Mariaĉ-
ska, o ile z treċci przepisu nie wynika ina-
czej; 

4) ustawie – naleďy przez to rozumieć przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, o 
ile z treċci przepisu nie wynika inaczej; 

5) przepisach odrćbnych – naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

6) obszarze – naleďy przez to rozumieć obszar 
objćty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

7) terenie – naleďy przez to rozumieć czćċć 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi o okreċlonym 
przeznaczeniu, sposobie uďytkowania lub 
odrćbnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczoną na rysunku planu numerem i 
symbolem literowym; 
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8) linii rozgraniczającej - naleďy przez to rozu-

mieć granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu linią ciągłą, dzielące obszar 
planu na tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania; 

9) przeznaczeniu podstawowym – przeznacze-
nie terenu, która powinno dominować w 
danym terenie lub obszarze w sposób okre-
ċlony ustaleniami planu; 

10) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – 
przeznaczenie terenu inne niď podstawowe, 
które uzupełnia lub wzbogaca przeznacze-
nie podstawowe terenu w sposób okreċlo-
ny w ustaleniach planu, lokalizowane na 
zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem 
podstawowym wynikającym z ich sąsiedz-
twa; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku 
planu lub ustaloną linić okreċlającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległoċć budynku 
od linii rozgraniczającej drogi, od innych 
obiektów lub granic działki, która nie moďe 
być przekroczona; poza nieprzekraczalne li-
nie zabudowy mogą wystawać elementy 
budynków wymienione w przepisach ogól-
nych; 

12) usługach towarzyszących – naleďy przez to 
rozumieć usługi z wykorzystaniem urządzeĉ 
słuďących działalnoċci, której celem jest za-
spokajanie podstawowych potrzeb ludno-
ċci, a które nie wytwarzają dóbr material-
nych bezpoċrednimi metodami przemysło-
wymi: usługi handlu detalicznego, działal-
noċci biurowej, oċwiaty, odnowy biologicz-
nej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, 
sportu i rekreacji, kultury, projektowania i 
pracy twórczej, drobnych usług rzemieċlni-
czych takich jak usługi fryzjerskie, kosme-
tyczne, pralnicze oraz drobne usługi na-
prawcze sprzćtu codziennego uďytku z wy-
łączeniem napraw samochodów i motocykli 
itp.); 

13) usługach nieuciąďliwych - usługi w zakresie 
handlu, gastronomii, rzemiosła usługowe-
go, zdrowia, oċwiaty, biurowoċci, poċred-
nictwa itp. nie wymagające placów składo-
wych i bazy pojazdów transportu towaro-
wego i nie zaliczane do przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko wymagających sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na ċrodowisko a takďe nie 
zaliczanych do przedsićwzićć, dla których 
obowiązek sporządzenia raportu o oddzia-
ływaniu na ċrodowisko moďe być wymaga-
ny; 

14) maksymalnej wysokoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć maksymalną wysokoċć 
liczoną od poziomu terenu przy wejċciu 
głównym budynku do wysokoċci głównej 
kalenicy lub najwyďszego punktu dachu; 

15) froncie działki – czćċć działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi 
wewnćtrznej, z której odbywa sić wjazd na 
działkć; 

16) elewacji frontowej – elewacja budynku zlo-
kalizowana od strony frontu działki; 

17) maksymalnej intensywnoċci zabudowy - 
nieprzekraczalna wartoċć stosunku sumy 
powierzchni liczonej w obrysie zewnćtrz-
nym murów wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych wszystkich budynków, do po-
wierzchni działki; 

18) maksymalnej wielkoċci powierzchni zabu-
dowy - nieprzekraczalna wartoċć stosunku 
powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków do powierzchni działki okreċlona w %; 

19) powierzchnia biologicznie czynna - stosu-
nek powierzchni terenu biologicznie czyn-
nego do powierzchni działki budowlanej; 

20) zachowaniu istniejącej zabudowy - moďli-
woċć pozostawienia budynków istnieją-
cych, bez naruszania ich istniejącej sub-
stancji (mury zewnćtrzne, konstrukcja), z 
dopuszczeniem ich przebudowy i remontu 
(okreċlonych przepisami ustawy prawo bu-
dowlane); 

21) drogach wewnćtrznych – naleďy przez to 
rozumieć wydzieloną z terenu działkć, która 
na zasadach okreċlonych w przepisach od-
rćbnych, pełni funkcjć drogi wewnćtrznej 
dla pozostałych działek do niej przylegają-
cych; 

22) osiowym poszerzeniu drogi – obustronne 
poszerzenie istniejącej drogi do szerokoċci 
w liniach rozgraniczających podanej w pla-
nie wzdłuď osi symetrii istniejącej drogi; 

23) terenach realizacji celów publicznych – na-
leďy przez to rozumieć tereny, na których 
lokalizuje sić obiekty budowlane przezna-
czone do działalnoċci słuďącej celom pu-
blicznym w rozumieniu przepisów odrćb-
nych; 

24) strefie ochrony konserwatorskiej zabytku 
archeologicznego – obszar, na którym 
stwierdzono ċlady działalnoċci i egzystencji 
człowieka, objćty szczegółowymi ustale-
niami niniejszego planu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi z zakresu ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 205 – 41422 – Poz. 6160 
 
25) obszarze ograniczonego zagospodarowania 

– teren połoďony w sąsiedztwie linii ċred-
niego napićcia, w którym zagospodarowa-
nie podlega ograniczeniom wynikającym z 
Polskich Norm i przepisów odrćbnych; 

26) dopuszcza sić – naleďy przez to rozumieć 
moďliwoċć działaĉ lub sposobów zagospo-
darowania terenu okreċlonych w ustale-
niach planu, lecz nie uznanych za optymal-
ne. 

2. W odniesieniu do innych okreċleĉ uďytych 
w planie i nie zdefiniowanych w niniejszej 
uchwale naleďy stosować definicje zgodne z 
obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi. 

§ 6. Informacje dotyczące konstrukcji planu: 

1. Przepisy ogólne obowiązują na całym obsza-
rze objćtym planem, przepisy szczegółowe 
obowiązują dla poszczególnych terenów 
oznaczonych symbolem cyfrowym i litero-
wym. 

2. Dla kaďdego terenu o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania i 
zabudowy zapisano przepisy szczegółowe. 

§ 7.1. Plan wyznacza tereny o róďnym prze-
znaczeniu i róďnych zasadach zagospodarowa-
nia okreċlone odpowiednim symbolem litero-
wym i numerem wyróďniającym je spoċród in-
nych terenów. 

2. Dla terenów wyznaczonych planem ustala 
sić przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie 
dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia. 

3. Linie rozgraniczające tereny o róďnym 
przeznaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania okreċlono na rysunku planu stanowią-
cym integralną czćċć niniejszej uchwały. 

4. Tereny, mogą być w całoċci wykorzystane 
na cele zgodnie z ich podstawowym przezna-
czeniem lub uzupełniająco na cele przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego na zasadach 
ustalonych w dalszych przepisach planu. 

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Przeznaczenie terenu 

§ 8. Przeznaczenie terenu. 

Plan wyznacza tereny o nastćpującym przezna-
czeniu podstawowym: 

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,  

UM - teren zabudowy usługowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

R - tereny rolnicze, 

R/L - tereny rolnicze przeznaczone do zalesieĉ, 

R/Z - tereny rolnicze - tereny istniejących łąk, 
pastwisk i zadrzewieĉ, 

ZL - tereny lasów, 

WW - teren infrastruktury – istniejąca stacja 
uzdatniania wody, 

E - tereny infrastruktury technicznej - stacje 
transformatorowe 15/04kV, 

WS - tereny wód powierzchniowych - rzeka Ko-
rabiewka, 

KDZ - teren drogi publicznej kategorii powiato-
wej klasy zbiorczej, 

KD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 

KDW - tereny dróg wewnćtrznych. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania  

ładu przestrzennego 

§ 9. Zasady struktury funkcjonalno – prze-
strzennej: 

1) Plan przyjmuje nastćpujące zasady struktury 
funkcjonalno- przestrzennej: 

a) ustala sić przeznaczenie terenów na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz zagrodowej wzdłuď drogi powiatowej 
nr 4718W (ul. Mazowiecka) oraz dróg 
gminnych (ul. Górczewska, ul. Lipowa, ul. 
Podleċna, ul. Róďana), 

b) tereny połoďone wzdłuď drogi powiatowej 
i wschodniej granicy wsi w planie zostały 
przeznaczone na cele zabudowy usługo-
wej, 

c) pozostawienie dotychczasowego przezna-
czenia w obszarach chronionych, 

d) ograniczenie w przeznaczeniu lasów na 
cele nieleċne. 

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowa-
nia ładu przestrzennego są okreċlone w §28 
niniejszej uchwały. 

§ 10. Zasady ustalania połoďenia linii rozgra-
niczających: 

1) Linie rozgraniczające wyznaczające tereny 
dróg publicznych o szerokoċci podanej w 
planie są wyznaczone nastćpująco: 

a) dla drogi oznaczonej symbolem 1KDZ 
(droga powiatowa 4718W nr ul. Mazo-
wiecka), zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dla drogi oznaczonej symbolem 1KD 
(ul. Róďana) jako osiowe poszerzenie ist-
niejącej drogi do 12,0 m, 
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c) dla drogi oznaczonej symbolem 2KD linie 
rozgraniczające zostały wyznaczone zgod-
nie z rysunkiem planu, 

d) dla dróg oznaczonych symbolami 3KD, 
4KD, 9KD (ul. Podleċna) jako osiowe po-
szerzenie istniejących dróg do 10,0m, 

e) dla dróg oznaczonych symbolami: 5KD, 
6KD, 8KD, 10KD, 11KD (ul. Lipowa), 12KD, 
13KD, 15KD linie rozgraniczające zostały 
wyznaczone zgodnie z rysunkiem planu, 

f) dla fragmentu istniejącej drogi (ul. Gór-
czewska) oznaczonej symbolem 7KD jako 
osiowe poszerzenie istniejącej drogi do 
11,0m, 

g) dla drogi 14KD linie rozgraniczające zosta-
ły wyznaczone wzdłuď wschodniej granicy 
planu jako lewostronne poszerzenie istnie-
jącej drogi do 10,0m, 

2) Linie rozgraniczające pozostałych terenów 
okreċla rysunek planu. 

§ 11. Zasady ustalania linii zabudowy: 

1) Linie zabudowy od strony dróg zostały wy-
znaczone jako nieprzekraczalne, wskazane i 
zwymiarowane na rysunku planu oraz opi-
sane w § 28; 

2) Dopuszcza sić wysunićcie poza linić zabu-
dowy: słupów, zadaszeĉ, podestów wej-
ċciowych, tarasów, okapów - max do szero-
koċci 2.0m; 

3) Dopuszcza sić wysunićcie poza linić zabu-
dowy 30% szerokoċci ċciany stanowiącej 
elewacjć frontową budynku. Wysunićcie 
budynku nie powinno być wićksze niď 
1.20m; 

4) Dla terenu oznaczonego symbolem 1UM 
poza linie zabudowy mogą być wysunićte 
obiekty małej architektury, budynki portier-
ni, oraz obiekty infrastruktury technicznej; 

5) Plan dopuszcza zachowanie istniejącej za-
budowy w dobrym stanie technicznym, zlo-
kalizowanej poza wyznaczonymi nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy okreċlonymi 
w niniejszym planie do czasu technicznego 
zuďycia obiektów, z zakazem rozbudowy 
niezgodnej z ustaleniami planu; 

6) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
pozostałych granic działek naleďy wyzna-
czać zgodnie z przepisami odrćbnymi1); 

7) Linie zabudowy od strony rzeki Korabiewki 
zostały wyznaczone jako nieprzekraczalne, 
wskazane i zwymiarowane na rysunku pla-
nu oraz opisane w § 28; 

8) Linie zabudowy od rowów melioracyjnych 
wynoszą: 

- minimum 3.0m od górnej skarpy rowu – 
dla zabudowy kubaturowej, 

9) Plan dopuszcza lokalizacjć budynków w 
granicy lub w odległoċci min.1,5m od gra-
nicy w przypadku, gdy ċciana budynku 
przylegająca do granicy spełnia warunki 
przepisów odrćbnych bądč szerokoċć dział-
ki wynosi 13,0 – 18,0m; 

10) Ustala sić zakaz realizacji obiektów budow-
lanych, za wyjątkiem sieci i urządzeĉ infra-
struktury technicznej, w pasie terenu zawar-
tym pomićdzy okreċlonymi planem– linią 
zabudowy i linią rozgraniczającą drogi. 

§ 12. Zasady kształtowania zabudowy: 

1) Forma nowych budynków powinna być 
ukształtowana w nawiązaniu do architektury 
tradycyjnej; 

2) Kierunek głównej kalenicy dachu budynku 
powinien być prostopadły lub równoległy do 
granic bocznych działki budowlanej zakłada-
jąc, ďe frontem działki jest granica przylega-
jąca do drogi, z której odbywa sić główny 
zjazd lub wejċcie na działkć; 

3) Dla obszarów MN ustala sić zabudowć działki 
budowlanej tylko jednym budynkiem miesz-
kalnym i usługowym; 

4) Ustala sić kolorystykć dachów w terenach 
zabudowy mieszkaniowej w odcieniach brą-
zu, zieleni, szaroċci, czerwienie i czerni; 

5) Kolorystyka elewacji w kolorach pastelo-
wych, z wykluczeniem kolorów bardzo ja-
skrawych na duďych powierzchniach elewa-
cji. 

§ 13. Zasady sytuowania ogrodzeĉ: 

1) Ustala sić sytuowanie ogrodzeĉ od strony 
dróg publicznych w linii rozgraniczającej 
drogi; 

2) Ustala sić zakaz lokalizowania pełnych ogro-
dzeĉ betonowych z elementów prefabryko-
wanych; 

3) Ogrodzenia powinny być aďurowe w co naj-
mniej 25% i nie wyďsze niď 1.8m, a dla otuliny 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - 
1,7m; 

4) Ustala sić zakaz wykoĉczenia zwieĉczeĉ 
ogrodzenia elementami ostrymi, niebez-
piecznymi (np. szkło, drut kolczasty itp.); 

5) Istniejące ogrodzenia, zlokalizowane nie-
zgodnie z linią rozgraniczającą, mogą być 
uďytkowane w dotychczasowej lokalizacji, z 
prawem do ich zachowania, z wyłączeniem 
modernizacji, przebudowy i odbudowy; 
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6) Dla dróg o szerokoċci mniejszej niď 10.0m 

bramy wjazdowe naleďy lokalizować zacho-
wując minimalną odległoċć 7.0m do osi dro-
gi; 

7) Ogrodzenia od strony rowów naleďy lokali-
zować minimum 1.5m od górnej skarpy ro-
wu. 

Rozdział 3 
Szczegółowe zasady i warunki  

scalania i podziału oraz podziału nieruchomości  
objętych planem 

§ 14.1. W obszarze objćtym planem nie usta-
la sić granic terenów wymagających scalenia i 
podziału nieruchomoċci. 

2. Dopuszcza sić wydzielenie działek o mniej-
szej powierzchni i mniejszej szerokoċci frontu 
niď ustalone dla poszczególnych terenów w 
przypadku gdy taka działka ma słuďyć powićk-
szeniu działki sąsiedniej. 

3. Zasady scalania i podziału oraz zasady po-
działu nieruchomoċci zostały okreċlone dla po-
szczególnych terenów o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania w 
Dziale II. 

4. Postuluje sić w celu racjonalnego zago-
spodarowania terenu zgodnego z załoďeniami 
niniejszego planu, połączenie i ponowny podział 
działek, które nie spełniają parametrów okreċlo-
nych w Dziale II. 

Rozdział 4 
Zasady i warunki zagospodarowania  

wynikające z potrzeb ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 15.1. Obszar objćty planem połoďony jest w 
duďej czćċci w Bolimowsko – Radziejowickim z 
doliną ċrodkowej Rawki Obszarze Chronionego 
Krajobrazu oraz czćċciowo w otulinie BPK - 
wszelkie działania inwestycyjne i sposób zago-
spodarowania w/w terenu muszą być zgodne z 
obowiązującym rozporządzeniem w sprawie 
Bolimowsko – Radziejowickiego z doliną ċrod-
kowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu 
oraz Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie Boli-
mowsko – Radziejowickiego z doliną ċrodkowej 
Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, a takďe 
z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego leďącego 
czćċciowo w granicach województwa mazo-
wieckiego oraz obowiązującym rozporządze-
niem w sprawie ustanowienia planu ochrony 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. 

 

 

2. Ustala sić zakaz realizacji inwestycji mogą-
cych znacząco oddziaływać na ċrodowisko w 
rozumieniu ustawy o udostćpnianiu informacji o 
ċrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeĉ-
stwa w ochronie ċrodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na ċrodowisko poza inwestycja-
mi celu publicznego tj. infrastruktura techniczna 
i komunikacja. 

3. Ustala sić, ďe prowadzenie działalnoċci nie 
powinno powodować przekroczenia standardów 
jakoċci ċrodowiska. 

§ 16. Ustala sić, ďe realizacja niezbćdnych 
elementów infrastruktury technicznej lub urzą-
dzeĉ ochrony ċrodowiska zapewniających 
ochronć gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych oraz powietrza powinna nastćpować 
równoczeċnie lub wyprzedzająco w stosunku do 
realizacji inwestycji i urządzeĉ na terenach objć-
tych planem. 

§ 17. W zakresie ochrony wód podziemnych i 
powierzchniowych: 

Plan ustala: 

1) Obowiązek ochrony rzeki Korabiewki oraz 
rowów melioracyjnych przed zasypaniem, 
uszkodzeniem brzegów i zaċmiecaniem; 

2) W granicach planu wystćpują tereny zdre-
nowane wskazane na rysunku planu. Wszel-
kie działania inwestycyjne w w/w terenie na-
leďy uzgodnić z odpowiednim terytorialnie 
zarządem melioracji; 

3) Zabudowa terenów zdrenowanych moďliwa 
jest wyłącznie po przebudowie bądč likwida-
cji istniejącej sieci drenarskiej po uzgodnie-
niu z odpowiednim terytorialnie zarządem 
melioracji; 

4) Wszelkie prace melioracyjne oraz prace 
ziemne związane z przekształceniem układu 
hydrograficznego, w tym równieď sypanie 
wałów przekształcanie poziomów terenu 
mogącego naruszyć spływ powierzchniowy 
wody i stosunki wodne wymagają uzgodnie-
nia na warunkach zgodnych z przepisami 
Prawa Wodnego i kaďdorazowo zgłoszenia 
do ewidencji odpowiedniego zarządu melio-
racji i urządzeĉ wodnych; 

5) Plan wprowadza ochronć wód podziemnych i 
powierzchniowych poprzez zakaz lokalizacji 
obiektów, których oddziaływanie lub emito-
wane zanieczyszczenia mogą negatywnie 
wpływać na stan tych wód oraz zakaz zabu-
dowy dla obiektów nie związanych z obsługą 
techniczną oraz konserwacją rowów i rzeki 
Korabiewki; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 205 – 41425 – Poz. 6160 
 
6) Wody opadowe i roztopowe z terenów ozna-

czonych symbolem MN moďna odprowadzić 
na teren własny działki. 

§ 18. W zakresie ochrony powietrza: 

1) Ustala sić, ďe prowadzenie działalnoċci po-
wodującej wprowadzenie gazów lub pyłów 
do powietrza, emisjć hałasu oraz wytwarza-
nie pól elektromagnetycznych nie powinno 
powodować przekroczenia standardów jako-
ċci ċrodowiska poza granicami terenu, do 
którego właċciciel posiada tytuł prawny oraz 
nie moďe przekraczać na tej granicy norm 
dopuszczalnych dla terenów sąsiednich; 

2) Ustala sić wykorzystanie jako czynników 
grzewczych w szczególnoċci: gazu, energii 
elektrycznej, energii słonecznej, oleju nisko-
siarkowego i innych. 

§ 19. W zakresie ochrony i wzbogacania lo-
kalnych wartoċci ċrodowiskowych, przyrodni-
czych i krajobrazowych: 

1) W obszarze opracowania wystćpują prawne 
formy ochrony przyrody. Teren bezpoċrednio 
graniczy z Bolimowskim Parkiem Krajobra-
zowym oraz czćċciowo połoďony jest w otuli-
nie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – 
wszelkie działania inwestycyjne i sposób za-
gospodarowania w/w terenu musi być zgod-
ny z obecnie obowiązującym rozporządze-
niem w sprawie Bolimowskiego Parku Krajo-
brazowego leďącego czćċciowo w granicach 
woj. mazowieckiego. Ponadto teren połoďony 
jest w Bolimowsko – Radziejowickim z doliną 
ċrodkowej Rawki Obszarze Chronionego Kra-
jobrazu.– wszelkie działania inwestycyjne i 
sposób zagospodarowania w/w terenu musi 
być zgodny z obowiązującym rozporządze-
niem w sprawie wyznaczenia obszarów 
chronionego krajobrazu; 

2) Plan ustala zachowanie lokalnych powiązaĉ 
przyrodniczych z terenami otaczającymi po-
przez zachowanie cieku wodnego i towarzy-
szących jemu zadrzewieĉ i zakrzewieĉ oraz 
ich wzbogacenie, a takďe lokalizowanie ogro-
dzeĉ w sposób umoďliwiający migracjć 
drobnej fauny; 

3) Na terenach wszystkich działek połoďonych w 
obszarze objćtym planem obowiązuje za-
chowanie i ochrona istniejącej zieleni wyso-
kiej (za wyjątkiem drzew owocowych, drzew i 
krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat 
oraz drzew i krzewów sadzonych na planta-
cjach) oraz wprowadzanie nowych nasadzeĉ 
w miejsce drzew usuwanych z przyczyn uza-
sadnionych; 

 

4) Plan postuluje wprowadzanie na całym ob-
szarze maksymalnej iloċci zieleni towarzyszą-
cej w formie zieleni ogrodów przydomo-
wych, zieleni towarzyszącej obiektom usłu-
gowym; 

5) Dla terenów, które uzyskały zgodć na zmianć 
przeznaczenia gruntów leċnych na cele niele-
ċne zgodnie z Decyzja Nr 89/09 Marszałka 
Województwa Mazowieckiego ustala sić: 

a) zabudowć z zachowaniem charakteru le-
ċnego działek, 

b) minimalną powierzchnić biologicznie 
czynną na działce – 80%, 

c) posadowienie budynku na działce z za-
chowaniem najcenniejszego drzewostanu. 

6) Wielkoċci minimalnej do zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej są róďne dla 
poszczególnych terenów i okreċlone są w 
§ 28; 

7) Wielkoċci maksymalnej powierzchni zabu-
dowy i utwardzonej są róďne dla poszczegól-
nych terenów i okreċlone są w § 28. 

§ 20. W zakresie gospodarki odpadami: 

Plan ustala objćcie obszaru objćtego planem 
zorganizowanym wywozem odpadów. 

1) Ustala sić zasadć zorganizowanego systemu 
usuwania odpadów stałych i wywóz na wy-
sypisko na podstawie umów, zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi2); 

2) Realizacja systemu selektywnej zbiórki odpa-
dów w miejscu ich powstawania z zapewnie-
niem pojemników na surowce wtórne. 

§ 21. W zakresie ochrony przed hałasem: 

1) Plan przyjmuje nastćpującą kwalifikacjć tere-
nów w zakresie ochrony przed hałasem, 
wskazane w planie tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i zabudowy usłu-
gowej i zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w przypadku lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej naleďy traktować jako tereny 
pod zabudowć mieszkaniową w rozumieniu 
przepisów aktualnej ustawy Prawo Ochrony 
Ċrodowiska. Na w/w terenach obowiązują 
standardy ċrodowiskowe okreċlone w aktu-
alnej ustawie Prawo Ochrony Ċrodowiska; 

2) Wynikająca z działalnoċci obiektów usługo-
wych uciąďliwoċć akustyczna winna zamykać 
sić w granicach terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. Ochrona przed hała-
sem powinna polegać na stosowaniu wła-
ċciwych rozwiązaĉ technicznych zapewniają-
cych właċciwe warunki akustyczne w budyn-
kach sąsiednich i na działkach sąsiednich, 
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które zagwarantują spełnienie norm zgodnie 
z Prawem Ochrony Ċrodowiska i Rozporzą-
dzenie Ministra Ċrodowiska w sprawie do-
puszczalnych poziomów hałasu w ċrodowi-
sku. 

Rozdział 5 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 22. Plan ustala ochronć stanowisk arche-
ologicznych (stanowiska archeologiczne nr ew. 
AZP 61-60/5, 62-60/23, 62-59/ 24) w formie stref 
ochrony konserwatorskiej, okreċlonych na ry-
sunku planu specjalnym symbolem i oznaczo-
nych numerami AZP 61-60/5, 62-60/23, 62-59/24. 

Na obszarach ww. stref plan ustala: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków – 
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszeniem właċciwemu organowi – uzgod-
nienia wszelkich planowanych budów obiek-
tów budowlanych oraz robót budowlanych 
wiąďących sić z wykonywaniem prac ziem-
nych, 

b) obowiązek uzgadniania z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków poszukiwania, rozpo-
znawania i wydobywania kopalin oraz budo-
wy urządzeĉ wodnych i regulacji rzek, 

c) obowiązek przeprowadzenia badaĉ arche-
ologicznych oraz wykonania ich dokumenta-
cji, 

d) przed rozpoczćciem badaĉ archeologicznych 
wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na ich 
prowadzenie. 

Rozdział 6 
Szczególne warunki zagospodarowania  

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy 

§ 23.1. Plan ustala zakaz zabudowy obiektami 
kubaturowymi na terenach ZL, R/Z, WS i R/L. 

2. Obiekty budowlane w sąsiedztwie linii 
energetycznych naleďy projektować, realizować 
oraz uďytkować zachowując przepisy bezpie-
czeĉstwa, Polskie Normy i inne przepisy odrćb-
ne3). 

3. Dla terenów zdrenowanych zabudowa te-
renu jest dopuszczona po dokonaniu zmian w 
drenowaniu z zachowaniem przepisów prawa 
wodnego i zgłoszeniu ich w Inspektoracie 
WZMIUW. 

 

4. Nieprzekraczalna linia zabudowy od ro-
wów melioracyjnych i rzeki Korabiewki zgodnie 
z § 11 oraz rysunkiem planu. 

5. Odległoċć zabudowy w sąsiedztwie lasów 
naleďy przyjmować zgodnie z przepisami odrćb-
nymi. 

Rozdział 7 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 24.1. Zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji. 

1) Obszar objćty planem jest obsługiwany przez 
układ istniejących i projektowanych dróg pu-
blicznych; 

2) Plan wyznacza nastćpujące drogi publiczne: 

drogć powiatową 1KDZ oraz drogi gminne 
klasy dojazdowej 1KD – 15KD; 

3) Szerokoċć terenów komunikacji w ich liniach 
rozgraniczających okreċlono na rysunku pla-
nu oraz w § 28 niniejszej uchwały; 

4) Drogi wewnćtrzne winny mieć połączenie z 
dwoma drogami publicznymi, w przypadku 
braku połączenia z drugą drogą publiczną na-
leďy na drodze wewnćtrznej wydzielić teren 
do zawracania o minimalnych wymiarach 
12.5m x 12.5m; 

5) Przy skrzyďowaniach dróg naleďy stosować 
naroďne ċcićcia linii rozgraniczających o 
wym. 5.0 x 5.0m i 10.0 x10.0m zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

2. Okreċlenie warunków powiązaĉ układu 
komunikacyjnego z układem zewnćtrznym: 

Układ komunikacyjny obszaru planu oparty 
jest o istniejącą drogć powiatową nr 4718 relacji 
Puszcza Mariaĉska - Bartniki oraz o sieć dróg 
gminnych dojazdowych. 

Poprzez drogć powiatową obszar powiązany 
jest z drogą wojewódzką nr 719 w miejscowoċci 
Puszcza Mariaĉska. 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemów infrastruktury technicznej 

§ 25. Okreċlenie układu sieci infrastruktury 
technicznej wraz z ich parametrami oraz okre-
ċlenie warunków powiązaĉ sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnćtrznym. 

1) zaopatrzenie w wodć: 

a) zaopatrzenie w wodć dla obszaru planuje 
sić z istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowych, 
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b) ustala sić rozbudowć sieci wodociągowej 
wzdłuď projektowanych dróg publicznych i 
dróg wewnćtrznych, 

c) do czasu wybudowania sieci wodociągo-
wej dopuszcza sić pobór wody z indywi-
dualnych čródeł; 

2) odprowadzenie ċcieków sanitarnych i wód 
opadowych: 

a) w obszarze planu brak jest sieci kanalizacji 
sanitarnej; ustala sić odprowadzanie ċcie-
ków sanitarnych do projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Ċcieki z projektowa-
nej sieci kanalizacji sanitarnej odprowa-
dzane bćdą do istniejącej oczyszczalni 
ċcieków w Bartnikach. Do czasu budowy 
sieci dopuszcza sić odprowadzanie ċcie-
ków do szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych, z wywozem na oczyszczalnić na 
podstawie umów, 

b) ewentualne ċcieki technologiczne na tere-
nie UM przed zrzutem do odbiornika wy-
magają oczyszczenia wstćpnego z zanie-
czyszczeĉ przemysłowych w urządzeniach 
oczyszczających znajdujących sić w grani-
cach działek, do których Inwestor posiada 
tytuł prawny, niezaleďnie od dalszego 
sposobu oczyszczania, 

c) wody opadowe i roztopowe odprowadzić 
na teren własny działki, nie naruszając in-
teresu osób trzecich, nie zmieniając stanu 
wód na gruncie ani kierunku odpływu 
wody, 

d) dopuszcza sić lokalizowanie przydomo-
wych systemów oczyszczania na działkach 
o powierzchni min 2000m2; 

3) zaopatrzenie w energić: 

a) w obszarze opracowania istnieją sieci SN  
i NN, 

b) plan wyznacza tereny przeznaczone pod 
budowć stacji transformatorowych (E), 

c) ustala sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną z istniejących i projektowanych 
sieci elektroenergetycznej (SN, NN), 

d) ustala sić kaďdorazową lokalizacjć stacji 
(według potrzeb), bez koniecznoċci zmia-
ny planu, 

e) dla terenu pod stacjć transformatorową 
naleďy wydzielić działki o minimalnych 
wymiarach 6,0x 5,0m i 3,0x2,0m dla stacji 
słupowych, z dostćpem do drogi, 

f) ustala sić budowć sieci NN wzdłuď dróg; 

 

4) telekomunikacja:  

Ustala sić obsługć w zakresie telekomunika-
cji w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć 
telekomunikacyjną; 

5) gaz: 

a) w obszarze opracowania brak jest sieci 
gazu przewodowego, 

b) ustala sić docelowo zaopatrzenie w gaz w 
oparciu o planowaną sieć gazu przewo-
dowego, 

c) szafki gazowe naleďy umieszczać w ogro-
dzeniach i zapewniać do nich dostćpnoċć 
od strony drogi; 

6) ciepłownictwo: 

ustala sić zaopatrzenie w ciepło z indywidu-
alnych čródeł ciepła z zastosowaniem min.: 
nieszkodliwych, ekologicznych czynników 
grzewczych (tj.: gaz, olej opałowy niskosiar-
kowy, energia elektryczna, energia słonecz-
na, odnawialne čródła energii i inne), których 
eksploatacja powodująca wprowadzenie ga-
zów lub pyłów do powietrza nie spowoduje 
obniďenia standardów jakoċci powietrza poza 
terenem, do którego właċciciel instalacji po-
siada tytuł prawny; 

7) ustalenia ogólne: 

a) ustala sić lokalizowanie sieci infrastruktu-
ry technicznej w pasie drogowym w opar-
ciu o przepisy odrćbne, 

b) plan dopuszcza lokalizowanie obiektów i 
urządzeĉ infrastruktury technicznej oraz 
sieci poza liniami rozgraniczającymi drogi, 
w pasie zawartym pomićdzy linią rozgra-
niczającą drogi a linią zabudowy, 

c) dla planowanej zabudowy naleďy zacho-
wać odległoċci od wszelkich istniejących 
sieci i urządzeĉ podziemnych i naziem-
nych wynikające z przepisów odrćbnych. 

Rozdział 9 
Sposób i termin tymczasowego  

zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenów 

§ 26. Ustala sić dla terenów, których przezna-
czenie zostało zmienione planem, ďe mogą być 
uďytkowane w sposób dotychczasowy do czasu 
ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami 
niniejszego planu. 

Rozdział 10 

§ 27. Okreċla sić stawkć procentową słuďącą 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nie-
ruchomoċci uchwaleniem planu: 
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- dla terenów o symbolach MN w wysokoċci 

15%, 

- dla terenu o symbolu UM w wysokoċci 20%, 

- dla pozostałych obszarów w wysokoċci 0%. 

Dział II 
Przepisy szczegółowe 

Rozdział 1 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu,  

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów  
i wskaźniki intensywności zabudowy 

§ 28.1. MN 

1MN – 19MN o łącznej powierzchni 165,34ha. 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe– tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do-
puszczeniem budynków gospodarczych i 
garaďowych oraz infrastruktury technicz-
nej w tym komunikacji, 

b) przeznaczenie dopuszczalne- dopuszcza 
sić lokalizacjć usług towarzyszących w 
budynkach mieszkalnych lub jako zabu-
dowa wolnostojąca o ile nie spowodują 
wprowadzenia ruchu transportu cićďkiego 
ponad 3.5t, ani wzmoďonego ruchu samo-
chodów osobowych. 

- Zasady zagospodarowania- w granicy 
terenów 16MN, 17MN, wystćpuje zaby-
tek archeologiczny nr ew. AZP 62-
59/24, w granicy terenu 4MN wystćpu-
je zabytek archeologiczny nr ew. AZP 
61-60/5, w granicy terenu 12MN wy-
stćpuje zabytek archeologiczny nr ew. 
AZP 62-60/23, dla których została usta-
lona ochrona w formie stref ochrony 
konserwatorskiej, okreċlonych na ry-
sunku planu specjalnym symbolem i 
oznaczonych numerami: AZP 62-59/24, 
AZP 61-60/5, AZP 62-60/23 zasady 
ochrony okreċla § 22. 

Ustala sić dla terenów, które uzyskały 
zgodć na zmianć przeznaczenia grun-
tów leċnych na cele, zgodnie z Decyzją 
Nr 89/09 Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego zagospodarowanie zgod-
nie z § 19. 

2) Formy i parametry kształtowania nowej za-
budowy i istniejącej w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy, przebudowy, kolorystki 
elewacji i dachów, rodzaju uďytych materia-
łów: 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji nad-
ziemnych – 2, 

- maksymalna wysokoċć – 11.0m, (dla 
budynków na działkach połoďonych w 
otulinie Bolimowskiego Parku Krajo-
brazowego – 9.0m), 

- maksymalna wysokoċć poziomu po-
sadzki parteru - 0.80m w stosunku do 
poziomu terenu, w przypadku podpiw-
niczenia 1.20m, 

- dachy dwu lub wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 30o do 45o. 

b) budynków garaďowych i gospodarczych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji nad-
ziemnych – 1, 

- maksymalna wysokoċć - 6.0m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu po-
sadzki parteru - 0.30m w stosunku do 
poziomu terenu, 

- dachy dwu lub wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 20o do 45o. 

c) budynków usługowych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji nad-
ziemnych – 1, 

- maksymalna wysokoċć – 8.0m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu po-
sadzki parteru - 0.30m w stosunku do 
poziomu terenu, koniecznoċć umoďli-
wienia dostćpnoċci dla osób niepełno-
sprawnych, 

- dachy płaskie, dwuspadowe lub wielo-
spadowe o nachyleniu połaci dacho-
wych do 45o, 

- pow. zabudowy budynków usługo-
wych na działkach bezpoċrednio grani-
czących z drogą 1KDZ max. - 100m2. 

d) kolorystyka elewacji i dachów oraz rodzaj 
uďytych materiałów zgodnie z § 12. 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu. 

a) linia zabudowy: 

- od drogi 1KDZ – 8.0m, 

- od dróg 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 
7KD, 9KD, 11KD, 14KD - 8.0m, 

- od dróg 6KD, 12KD, 13KD, 2KDW - 
6.0m, 

- od dróg 15KD, 8KD i 1KDW – 5.0m, 

- od dróg poza granicami planu znajdu-
jących sić we wsi Franciszków – 8.0m, 

- od dróg nie wskazanych na rysunku 
planu 5.0m, 
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- od rzeki Korabiewki zgodnie z rysun-
kiem planu, 

- oraz od pozostałych terenów zgodnie z 
rysunkiem planu. 

b) max intensywnoċć zabudowy do 0.3, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy i utwar-
dzenia do powierzchni działki max.40%, 
dla działek połoďonych na terenie symbolu 
2MN, 5MN i terenie otuliny Bolimowskie-
go Parku Krajobrazowego max.30% po-
wierzchni działki, 

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 
60%, dla działek połoďonych na terenie o 
symbolu 2MN, 5MN i terenie otuliny Bo-
limowskiego Parku Krajobrazowego min. 
70% powierzchni działki. Powierzchnia 
biologicznie czynna min. 80% na terenie 
działek które uzyskały zgodć na zmianć 
przeznaczenia gruntów leċnych na cele 
nieleċne. 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wyso-
koċć i inne parametry);  

Plan ustala zakaz grodzenia terenu od strony 
rzeki Korabiewki w odległoċci mniejszej niď 
15.0m od górnej skarpy rzeki. Pozostałe usta-
lenia zgodnie z § 11 pkt 5; 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu: 

a) zasady i warunki podziałów: 

- dopuszcza sić podział nieruchomoċci 
pod warunkiem zachowania wartoċci 
uďytkowych czćċci powstałych po po-
dziale, zgodnych z przeznaczeniem i 
warunkami zagospodarowania okre-
ċlonych planem, 

- kaďda wydzielana działka musi mieć 
zapewniony dostćp do drogi publicznej 
lub wewnćtrznej i do infrastruktury 
technicznej. 

b) minimalne powierzchnie nowo wydziela-
nych działek: 

- dla prawidłowego zagospodarowania 
terenu zgodnego z zasadami okreċlo-
nymi planem ustala sić, ďe minimalna 
powierzchnia nowo wydzielonej działki 
budowlanej na terenach 1,3- 4, 6-19MN 
wynosi - 1200m2, 

- dla terenu oznaczonego symbolem 
2MN, 5MN wynosi - 2000m2, 

- ustalenia minimalnych powierzchni 
działek nie dotyczą: działek wydziela-
nych dla potrzeb lokalizacji urządzeĉ 
infrastruktury technicznej, dróg we-
wnćtrznych. 

c) minimalne fronty nowo wydzielanych 
działek: 

- 18,0m, 

- dopuszcza sić mniejszą szerokoċć fron-
tu działki w przypadku podziału istnie-
jącej działki o szerokoċci mniejszej niď 
okreċlona powyďej, z zachowaniem po-
zostałych parametrów i warunków 
okreċlonych niniejszą uchwałą. 

d) kąt połoďenia działek w stosunku do pasa 
drogowego: 90º ± 20º. 

6) Zasady podziału nieruchomoċci: 

a) minimalne powierzchnie nowo wydzie-
lanych działek: 

- dla prawidłowego zagospodarowania 
terenu zgodnego z zasadami okreċlo-
nymi planem ustala sić, ďe minimalna 
powierzchnia nowo wydzielonej działki 
budowlanej na terenach 1,3- 4, 6-19MN 
wynosi - 1200m2, 

- dla terenu oznaczonego symbolem 
2MN, 5MN wynosi - 2000m2, 

- ustalenia minimalnych powierzchni 
działek nie dotyczą: działek wydziela-
nych dla potrzeb lokalizacji urządzeĉ 
infrastruktury technicznej, dróg we-
wnćtrznych. 

b) minimalne fronty nowo wydzielanych 
działek: 

- 18,0m, (±10%). 

c) kąt połoďenia działek w stosunku do pasa 
drogowego: 

- 90º ± 20º. 

7) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikające z istniejącego zagospodarowania: 

Ustala sić obszar ograniczonego zagospoda-
rowania terenu związanego z przebiegiem 
istniejącej linii energetycznej SN. Obiekty 
budowlane w sąsiedztwie linii energetycz-
nych naleďy projektować, realizować oraz 
uďytkować zachowując przepisy bezpieczeĉ-
stwa, Polskie Normy oraz inne przepisy od-
rćbne. 

8) Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i 
drogi wewnćtrzne nie wskazane na rysunku 
planu); 

Teren komunikacyjnie obsługiwany bćdzie z 
drogi powiatowej nr 4718 W (ul. Mazowiec-
ka), dróg gminnych (ul. Górczewska, ul. Li-
powa i ul. Podleċna oraz ul. Róďana) oraz 
dróg wyznaczonych ustaleniami planu. 
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a) dopuszcza sić obsługć działek budowla-
nych drogami wewnćtrznymi nie ustalo-
nymi na rysunku planu o szerokoċci mi-
nimum 8.0m, 

b) w przypadku zapewnienia dojazdu do 
maksymalnie 4 działek dopuszcza sić ob-
sługć komunikacyjną dojazdem o szero-
koċci 6.0m, 

c) działka 98 stanowi drogć wewnćtrzną do 
obsługi komunikacyjnej działki 96, 

d) w przypadku lokalizowania usług towarzy-
szących droga wewnćtrzna nie ustalona 
na rysunku planu obsługująca działkć 
winna posiadać szerokoċć 10.0 m w li-
niach rozgraniczających, 

e) ustala sić lokalizacjć minimum 2 miejsc 
postojowych na działce budowlanej w ob-
szarze MN, 

f) ustala sić 3 miejsca postojowe na kaďde 
50 m2 pow. uďytkowej usług. 

2. UM 

1UM o powierzchni 4,3ha. 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe– tereny zabu-
dowy usługowej i zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, infrastruktury tech-
nicznej, komunikacji, parkingów, ochrony 
ċrodowiska dla potrzeb działki wraz z te-
renami zieleni urządzonej; 

b) przeznaczenie dopuszczalne- na wyzna-
czonym terenie zakazuje sić lokalizacji in-
westycji o których mowa w § 15. Zakaz ten 
nie dotyczy realizacji przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, dla których sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na ċrodowisko nie jest 
obowiązkowe. 

2) Formy i parametry kształtowania nowej za-
budowy i istniejącej w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy, przebudowy. Kolorystyka 
oraz rodzaj uďytych materiałów: 

a) budynków usługowych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji nad-
ziemnych – 2, 

- maksymalna wysokoċć – 11.0m, 

- dachy płaskie, dwuspadowe lub wielo-
spadowe o nachyleniu połaci dacho-
wych od 15o do 45o, 

- maksymalna wysokoċć poziomu po-
sadzki parteru - 0.30m w stosunku do 
poziomu terenu, koniecznoċć udostćp-
nienia dla osób niepełnosprawnych. 

b) kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z 
§ 12, 

c) plan nie ustala wymagaĉ co do rodzaju 
uďytych materiałów wykoĉczeniowych w 
budynkach. 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- od drogi 1KDZ - 8.0m, 

- od drogi 14KD - 8.0m, 

- od dróg wewnćtrznych nie ustalonych 
na rysunku planu 6.0m. 

b) max intensywnoċć zabudowy dla po-
szczególnych działek do 0.5, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy i utwar-
dzenia do powierzchni działki max.50%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 50% powierzchni działki. 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wyso-
koċć i inne parametry);  

Plan ustala wymagania w zakresie ogrodze-
nia zgodnie z § 13. 

5) Zasady podziału na działki budowlane:  

Plan przyjmuje nastćpujące zasady i warunki 
podziału terenu na działki: 

a) wydzielone działki muszą być dostosowa-
ne wielkoċcią i kształtem do sposobu za-
gospodarowania oraz do potrzeb związa-
nych z funkcjonowaniem projektowanych 
obiektów w ramach przeznaczenia terenu, 

b) nowo wydzielone działki nie powinny być 
mniejsze niď 3000 m2, 

c) ustalenia minimalnej powierzchni działek 
nie dotyczą: 

- działek wydzielonych dla potrzeb loka-
lizacji urządzeĉ infrastruktury technicz-
nej, 

- dróg wewnćtrznych. 

d) adaptuje sić istniejące podziały wydziela-
jące działki o powierzchni mniejszej niď 
podana wyďej, jako wystarczające do za-
gospodarowania zgodnie z przeznacze-
niem terenu, 

e) wydzielenie nowych działek jest moďliwe 
w przypadku, gdy posiadać one bćdą do-
stćp do drogi publicznej, 
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f) dla działek nie przylegających do dróg pu-
blicznych naleďy wyznaczyć drogi we-
wnćtrzne lub dojazdy. 

6) Ograniczenia w zabudowie wynikające z ist-
niejącego zagospodarowania. 

Obiekty budowlane w sąsiedztwie linii ener-
getycznych naleďy projektować, realizować 
oraz uďytkować zachowując przepisy bezpie-
czeĉstwa, Polskie Normy i inne przepisy od-
rćbne; 

7) Obsługa komunikacyjna terenu. Parkingi. 

a) obsługa z drogi powiatowej oznaczonej 
symbolem 1KDZ i drogi o symbolu 14KD 
oraz poprzez drogi wewnćtrzne i dojazdy 
nie ustalone na rysunku planu, 

b) drogi wewnćtrzne o szerokoċci 10m winny 
mieć dwustronne włączenie do istniejące-
go układu komunikacyjnego, 

c) ustala sić obowiązek zapewnienia mini-
mum dwóch miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych na własnej działce 
na kaďde 50m2 powierzchni uďytkowej bu-
dynku usługowego jednak nie mniej niď 
trzy miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych. 

3. R 

1R – 6R o powierzchni 36.52ha. 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny rolni-
cze; tereny upraw polowych, łąk i pa-
stwisk; zakaz zabudowy niezwiązanej z 
prowadzeniem gospodarstwa rolnego;  

Utrzymuje sić dotychczasowe uďytkowa-
nie terenu na zasadach okreċlonych w 
przepisach odrćbnych. 

2) Formy i parametry kształtowania zabudowy 
zagrodowej, kolorystyki elewacji i dachów, 
rodzaju uďytych materiałów: 

a) budynków mieszkalnych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji nad-
ziemnych – 2, 

- maksymalna wysokoċć – 11.0m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu po-
sadzki parteru - 0.80m w stosunku do 
poziomu terenu, w przypadku podpiw-
niczenia 1.20m, 

- dachy dwu lub wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 30o do 45o, 

 

b) budynków gospodarczych słuďących pro-
wadzeniu gospodarstwa rolnego: 

- maksymalna iloċć kondygnacji nad-
ziemnych– 1, 

- maksymalna wysokoċć - 11.0m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu po-
sadzki parteru- 0.30m w stosunku do 
poziomu terenu, 

- dachy dwu lub wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachowych od 20o do 45o, 

c) kolorystyka elewacji i dachów oraz rodzaj 
uďytych materiałów zgodnie z §12. 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

a) linia zabudowy: 

- od drogi 5KD - 8.0m,  

- od drogi poza granicami planu znajdu-
jącej sić we wsi Franciszków – 8.0m. 

b) max intensywnoċć zabudowy do 0.3, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy i utwar-
dzenia do powierzchni działki lub terenu 
max.30%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 
70%; 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wyso-
koċć i inne parametry);  

Zgodnie z § 13. 

5) Zasady podziału; 

Zasady podziału na działki przyjmuje sić 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

6) Obsługa komunikacyjna, parkingi; 

Tereny obsługiwane bćdą z dróg o symbo-
lach 5KD, 8KD wyznaczonych ustaleniami 
planu oraz z dróg znajdujących sić poza gra-
nicami planu. 

4. R/L 

1R/L – 2R/L o powierzchni 41.03ha. 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny rolni-
cze przeznaczone do zalesieĉ, 

b) przeznaczenie dopuszczalne – podziemna 
infrastruktura techniczna lub napowietrz-
na w wyznaczonych korytarzach w przy-
padku braku moďliwoċci innego przepro-
wadzenia infrastruktury;  

Zakaz zabudowy. 
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5. R/Z  

1R/Z- 12R/Z o powierzchni 9.23ha. 

1) Przeznaczenie terenu 

a) Przeznaczenie podstawowe – tereny rolni-
cze- tereny istniejących łąk, pastwisk i za-
drzewieĉ,  

- zieleĉ wzdłuď rzeki Korabiewki, istnie-
jące łąki, pastwiska, uprawy rolne oraz 
zadrzewienia, 

b) przeznaczenie uzupełniające- teren infra-
struktury i moďliwoċci lokowania elemen-
tów małej architektury, ċcieďek spacero-
wych i rowerowych; 

Zasady zagospodarowania - w granicy te-
renów 11R/Z, 12R/Z, wystćpuje zabytek 
archeologiczny nr ew. AZP 62-59/24, w 
granicy terenu 5R/Z wystćpuje zabytek ar-
cheologiczny nr ew. AZP 62-60/23, dla któ-
rych została ustalona ochrona w formie 
stref ochrony konserwatorskiej, okreċlo-
nych na rysunku planu specjalnym sym-
bolem i oznaczonych numerami: AZP 62-
59/24, AZP 62-60/23 zasady ochrony okre-
ċla § 22. 

2) Utrzymuje sić dotychczasowy sposób uďyt-
kowania terenu; 

3) Obowiązuje uzupełnienie obudowy biolo-
gicznej cieków wodnych stosownie do po-
trzeb utrzymania ich koryt i brzegów, przez 
zarządzającego ciekiem i właċcicieli terenów; 

4) Zakaz zabudowy. 

6. ZL 

1ZL – 27ZL o powierzchni 13.91ha. 

Przeznaczenie terenu 

przeznaczenie podstawowe – tereny lasów  

przeznacza sić pod zieleĉ podlegającą ochronie i 
przeznacza na cele gospodarki leċnej lasów 
prywatnych i paĉstwowych, 

1) Zasady zagospodarowania regulują przepisy 
dotyczące gospodarki leċnej; 

2) Zasady podziału na działki przyjmuje sić 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

7. WW  

1WW o powierzchni 0.12ha. 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren infra-
struktury- istniejąca stacja uzdatniania 
wody; 

 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) utrzymuje sić dotychczasowe uďytkowanie 
terenu, na zasadach okreċlonych w prze-
pisach odrćbnych, 

b) ustala sić zakaz zabudowy nie związanej z 
urządzeniami technicznymi dla obsługi te-
renu. 

8. WS  

1WS – 3WS 

1) Przeznaczenie terenu: 

przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
powierzchniowych - rzeka Korabiewka; 

2) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) utrzymuje sić dotychczasowe uďytkowanie 
terenu, na zasadach okreċlonych w prze-
pisach odrćbnych, 

b) plan ustala zakaz grodzenia terenu, 

c) ustala sić zakaz zabudowy nie związanej z 
urządzeniami technicznymi dla obsługi te-
renu. 

9. E  

1E-4E 

1) Przeznaczenie terenu  

przeznaczenie podstawowe – tereny infra-
struktury technicznej;  

Tereny przeznaczone pod lokalizacjć stacji 
transformatorowych 15/04 kV zgodnie z po-
trzebami wynikającymi z projektowanych in-
westycji na warunkach okreċlonych przez 
właċciwy zakład energetyczny. Lokalizacja 
stacji bćdzie ustalona kaďdorazowo (według 
potrzeb), bez koniecznoċci zmiany planu. Dla 
terenu pod stacje transformatorową wnć-
trzową naleďy wydzielić działki o minimal-
nych wymiarach 6x5m a dla stacji słupowej 
3x2m, z dostćpem do drogi. 

10. KDZ 

Przeznaczenie terenu – teren drogi publicznej 
kategorii powiatowej klasy zbiorczej; 

a) 1KDZ – teren przeznaczony pod drogć powia-
tową nr 4718 W o szerokoċci w liniach roz-
graniczających wg stanu istniejącego zgod-
nie z rysunkiem planu, 

b) tereny obejmują realizacjć wszystkich ele-
mentów drogi (jezdnić, chodnik) i urządzeĉ z 
nią związanych, 

c) dopuszcza sić realizacjć w pasie drogowym 
sieci i przyłączy infrastruktury technicznej 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 
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11. KD 

Przeznaczenie terenu – tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej: 

a) teren przeznaczony pod drogi dojazdowe o 
szerokoċci w liniach rozgraniczających: 

- 12.0m – droga 1KD, 

- 11.0m – droga 7KD, 

- zgodnie z rysunkiem planu - 5KD, 11KD, 

- 10.0m – dla pozostałych dróg publicznych, 

b) tereny obejmują realizacjć wszystkich ele-
mentów drogi (jezdnić, chodnik) i urządzeĉ z 
nią związanych, 

c) dopuszcza sić realizacjć w pasie drogowym 
sieci i przyłączy infrastruktury technicznej 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

d) w granicy terenu 4KD, wystćpuje zabytek 
archeologiczny nr ew. AZP 62-59/24, dla któ-
rego została ustalona ochrona w formie stref 
ochrony konserwatorskiej, okreċlonych na 
rysunku planu specjalnym symbolem i ozna-
czonych numerami: AZP 62-59/24, zasady 
ochrony okreċla § 22. 

12. KDW 

Przeznaczenie terenu – tereny dróg wewnćtrz-
nych: 

a) tereny przeznaczone pod drogi wewnćtrzne 
szerokoċci w liniach rozgraniczających: 

- 6.0m – droga 1KDW, 

- 9.0m – droga 2KDW. 

b) tereny obejmują realizacjć wszystkich ele-
mentów drogi (jezdnić, chodnik) i urządzeĉ z 
nią związanych, 

c) dopuszcza sić realizacjć w pasie drogowym 
sieci i przyłączy infrastruktury technicznej 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

Dział III 
Przepisy końcowe 

§ 29. Wejċcie w ďycie niniejszego planu zago-
spodarowania przestrzennego powoduje utratć 
mocy: 

- Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puszcza Mariaĉska za-
twierdzonego uchwałą nr XXIII/114/97 Rady 
Gminy w Puszczy Mariaĉskiej z dnia 6 marca 
1997r. 

- Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puszcza Mariaĉska za-

twierdzonego uchwałą nr XXVIII/150/97 Rady 
Gminy w Puszczy Mariaĉskiej z dnia 1 pač-
dziernika 1997r. 

- Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puszcza Mariaĉska za-
twierdzonego uchwałą nr XXXI/156/97 Rady 
Gminy w Puszczy Mariaĉskiej z dnia  
22 grudnia 1997r. 

- Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puszcza Mariaĉska za-
twierdzonego uchwałą nr XXXII/164/98 Rady 
Gminy w Puszczy Mariaĉskiej z dnia 12 lute-
go 1998r. 

- Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puszcza Mariaĉska za-
twierdzonego uchwałą nr XXX/229/2002 Ra-
dy Gminy w Puszczy Mariaĉskiej z dnia  
30 kwietnia 2002r. 

- Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puszcza Mariaĉska za-
twierdzonego uchwałą nr XIV/69/2003 Rady 
Gminy w Puszczy Mariaĉskiej z dnia  
29 sierpnia 2003r. 

- Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Puszcza Mariaĉska za-
twierdzonego uchwałą nr XV/79/2003 Rady 
Gminy w Puszczy Mariaĉskiej z dnia 2 pač-
dziernika 2003r. 

§ 30.1. Przyjmuje sić sposób rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu okreċlony 
w załącznikach nr 2a, 2b, 2c. 

2. Przyjmuje sić sposób realizacji i zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleďącej do zadaĉ własnych gminy 
okreċlony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 31. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Puszcza Mariaĉska. 

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

§ 33. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzćdu Gminy Puszcza Mariaĉska. 

 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-

nia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 
dnia 15 czerwca 2002r.). 

2) Ustawa o odpadach. 
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeĉstwa i higieny 
pracy. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

Zbigniew Brzezicki 
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Załącznik nr 2A 
do uchwały nr XII/55/2011 

Rady Gminy w Puszczy Mariaĉskiej 
z dnia 30 sierpnia 2011r. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dotyczy projektu planu wyłoďonego do publicznego wglądu  
w dniach od 25 listopada 2009r. do dnia 16 grudnia 2009r. 

 
Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXXVII/283/2006 
Rady Gminy w Puszczy Mariaĉskiej z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariaĉska obejmującego czćċć 
miejscowoċci Puszcza Mariaĉska 
 

 Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomoċci, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie Wójta Gminy 
Puszcza Mariaĉska w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy 
załącznik do uchwały nr ………. 

Z dnia ………………. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga nie 
uwzglćdniona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga nie 
uwzglćdniona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 08.12.2009r. Grzegorz Niewiadomski 
Budy Zaklasztorne ul. 
Mazowiecka 168,  
96-330 Puszcza 
Mariaĉska 

Składający 
uwagć nie 
wyraďa zgody 
na drogć 
zaprojektowaną 
na działkach o 
nr ew. 88 i 89 

Dz. nr ewid. 88  
i 89 

teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszcze-
niem budynków gospodar-
czych i garaďowych oraz 
infrastruktury technicznej  
w tym komunikacji 

przeznaczenie dopuszczalne- 
dopuszcza sić lokalizacjć 
usług towarzyszących  
w budynkach mieszkalnych 
lub jako zabudowa wolnosto-
jąca o ile nie spowodują 
wprowadzenia ruchu 
transportu cićďkiego ponad 
3,5t. ani wzmoďonego ruchu 
samochodów osobowych  
o symbolu 12MN 

Uwaga 
uwzglćdniona 

 

------------ ------------- -------------- ---------- 

2. 15.12.1009r. 

 

Jolanta i Remigiusz 
Rudkowscy ul. 
Senatorówka 1/13,  
96-330 Puszcza 
Mariaĉska 

Karol Kluczek ul. 
Dereniowa 4/42, 
02-776 Warszawa 

Małgorzata Bartczak ul. 
Działkowa 46/27,  
05-804 Pruszków 

Edyta i Dariusz 
Zieliĉscy ul. Skarbka z 
Gór 124/29,  
03-287 Warszawa 

Składający 
uwagć wnoszą 
o przeznaczenie 
terenu pod 
zabudowć 
mieszkaniową 

 

dz. nr ew. 
324/5, 324/13, 
324/8, 324/9, 
324/10, 324/11, 
324/6 

Teren przeznaczony pod: 
przeznaczenie podstawowe- 
tereny rolnicze- tereny 
istniejących łąk, pastwisk  
i zadrzewieĉ, zieleni wzdłuď 
rzeki Korabiewki – istniejące 
łąki, pastwiska uprawy rolne 
oraz zadrzewienia 

Przeznaczenie uzupełniające- 
teren infrastruktury i moďli-
woċci lokowania elementów 
Małek architektury, ċcieďek 
spacerowych i rowerowych o 
symbolu 5R/Z i 6R/Z 

- Tereny rolnicze- tereny 
upraw polowych, łąk i 
pastwisk, zakaz zabudowy 
niezwiązanej z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego o 
symbolu 6R 

------------ Uwaga nie 
uwzglćdniona 

 

------------ ------------- ----------
-- 

3. 16.12.2009r. 

 

Anna i Mirosław 
Michaluk ul. Mazowiec-
ka 123,  
96-330 Puszcza 
Mariaĉska 

Składający 
uwagć wnoszą 
o przedłuďenie 
planowanej 
drogi na 
południowym 
kraĉcu planu 
zagospodaro-
wania do 
działki 390 

dz. nr ew. 390 Działka nie jest objćta planem 

 

------------ Uwaga nie 
uwzglćdniona 

------------ ------------- ----------
-- 

4. 16.12.2009r. 

 

Janusz Markowski Budy 
Zaklasztorne ul. 
Mazowiecka 57,  
96-330 Puszcza 
Mariaĉska 

 

Składający 
uwagć wnosi  
o zniesienie 
ochrony 
konserwator-
skiej dla 
obiektu 
zlokalizowane-
go na działce 

 

dz. nr ew. 319 

 

teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszcze-
niem budynków gospodar-
czych i garaďowych oraz 
infrastruktury technicznej w 
tym komunikacji 

przeznaczenie dopuszczalne- 
dopuszcza sić lokalizacjć 
usług towarzyszących  
w budynkach mieszkalnych 
lub jako zabudowa wolnosto-
jąca o ile nie spowodują 
wprowadzenia ruchu 
transportu cićďkiego ponad 
3,5t. ani wzmoďonego ruchu 
samochodów osobowych  
o symbolu 12MN 

Uwaga 
uwzglćdniona 

 

------------ ------------ ------------- ----------
-- 
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5. 17.12.2009r. 
 

Anna Sabat Budy 
Zaklasztorne ul. 
Mazowiecka 41,  
96-330 Puszcza 
Mariaĉska 
 

Składająca 
uwagć wnosi o 
usunićcie 
obiektu 
zabytkowego 
zlokalizowane-
go na działce 
 
 

dz. nr ew. 211 
 

teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszcze-
niem budynków gospodar-
czych i garaďowych oraz 
infrastruktury technicznej  
w tym komunikacji 
przeznaczenie dopuszczalne- 
dopuszcza sić lokalizacjć 
usług towarzyszących  
w budynkach mieszkalnych 
lub jako zabudowa wolnosto-
jąca o ile nie spowodują 
wprowadzenia ruchu 
transportu cićďkiego ponad 
3,5t. ani wzmoďonego ruchu 
samochodów osobowych o 
symbolu 6MN 

Uwaga 
uwzglćdniona 
 

------------- ------------ -------------- ----------
-- 

6. 17.12.2009r. Wioleta Malowaniec 
Zator 24B,  
96-330 Puszcza 
Mariaĉska 

Składająca 
uwagć wnosi o 
przeznaczenie 
działki o nr ew. 
98 pod drogć 
dojazdową do 
działki o nr ew. 
96 
 

dz. nr ew. 98  
i 96 
 

teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszcze-
niem budynków gospodar-
czych i garaďowych oraz 
infrastruktury technicznej  
w tym komunikacji 
przeznaczenie dopuszczalne- 
dopuszcza sić lokalizacjć 
usług towarzyszących  
w budynkach mieszkalnych 
lub jako zabudowa wolnosto-
jąca o ile nie spowodują 
wprowadzenia ruchu 
transportu cićďkiego ponad 
3,5t. ani wzmoďonego ruchu 
samochodów osobowych o 
symbolu 2MN 
Obsługa komunikacyjna, 
parkingi- działka 98 stanowi 
drogć wewnćtrzną do obsługi 
komunikacyjnej działki 96 

Uwaga 
uwzglćdniona 
 

-------------- ------------- ------------- ----------
---- 

7. 18.12.2009r. 
 

Halina Podwysocka ul. 
Stanisława Papczyĉ-
skiego 55,  
96-330 Puszcza 
Mariaĉska 
Andrzej Malowaniec  
ul. Stanisława Papczyĉ-
skiego 57,  
96-330 Puszcza 
Mariaĉska 
Lucyna Malowaniec  
ul. Mazowiecka 37,  
96-330 Puszcza 
Mariaĉska 
 

Składający 
uwagi wnoszą 
o usunićcie 
obiektu 
zabytkowego 
zlokalizowane-
go na działce  
o nr ew. 334  
i usunićcie 
strefy konser-
watorskiej/ 
zabytki 
archeologiczne 
Nr 62-60/23  
z działek o nr 
ew. 337, 335, 
334 
 

dz. nr ew. 334, 
335, 337 
 

teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszcze-
niem budynków gospodar-
czych i garaďowych oraz 
infrastruktury technicznej  
w tym komunikacji 
przeznaczenie dopuszczalne- 
dopuszcza sić lokalizacjć 
usług towarzyszących  
w budynkach mieszkalnych 
lub jako zabudowa wolnosto-
jąca o ile nie spowodują 
wprowadzenia ruchu 
transportu cićďkiego ponad 
3,5t. ani wzmoďonego ruchu 
samochodów osobowych  
o symbolu 12MN 
- Tereny rolnicze- tereny 
upraw polowych, łąk i 
pastwisk, zakaz zabudowy 
niezwiązanej z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego  
o symbolu 6R 
- teren przeznaczony pod: 
przeznaczenie podstawowe – 
tereny lasów przeznacza sić 
pod zieleĉ podlegającą 
ochronie i przeznacza na cele 
gospodarki leċnej lasów 
prywatnych i paĉstwowych, 
przeznaczenie uzupełniające 
podziemna infrastruktura 
techniczna lub napowietrzna 
w wyznaczonych korytarzach 
w przypadku braku moďliwo-
ċci innego przeprowadzenia 
infrastruktury. Moďliwoċć 
lokalizowania ċcieďek 
spacerowych, rowerowych, 
konnych, mała architektura  
o symbolu 14 ZL i 15ZL 
Teren przeznaczony pod: 
przeznaczenie podstawowe- 
tereny rolnicze- tereny 
istniejących łąk, pastwisk i 
zadrzewieĉ, zieleni wzdłuď 
rzeki Korabiewki – istniejące 
łąki, pastwiska uprawy rolne 
oraz zadrzewienia 
Przeznaczenie uzupełniające- 
teren infrastruktury i moďli-
woċci lokowania elementów 
Małek architektury, ċcieďek 
spacerowych i rowerowych  
o symbolu 5R/Z 

Uwaga 
czćċciowo 
uwzglćdniona 

------------- --------------- ------------- ----------
--- 
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8. 17.12.2009r. 
 

Barbara Piontek  
ul. F.de Girarda 4Bm 27,  
96-330 Puszcza 
Mariaĉska 
 

Składająca 
uwagć 
odmawia 
oddania pasa 
gruntu na 
poszerzenie 
ulicy Lipowej 
 

dz. nr ew. 190/1 
 

teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszcze-
niem budynków gospodar-
czych i garaďowych oraz 
infrastruktury technicznej w 
tym komunikacji 
przeznaczenie dopuszczalne- 
dopuszcza sić lokalizacjć 
usług towarzyszących w 
budynkach mieszkalnych lub 
jako zabudowa wolnostojąca 
o ile nie spowodują wprowa-
dzenia ruchu transportu 
cićďkiego ponad 3,5t. ani 
wzmoďonego ruchu samo-
chodów osobowych o 
symbolu 5MN 

-------------- Uwaga nie 
uwzglćdniona 

------------- --------------- ----------
---- 

9. 22.12.2009r. 
 

Inwestin Sp. z o.o.  
ul. Mieczyszława 13,  
05-806 Komorów 
 

Składający 
uwagć nie 
wyraďa zgody 
na zmianć 
planu zago-
spodarowania 
dotyczącego 
drogi o 
symbolu 1E 
 

dz. nr ew. 316/6 
 

teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszcze-
niem budynków gospodar-
czych i garaďowych oraz 
infrastruktury technicznej  
w tym komunikacji 
przeznaczenie dopuszczalne- 
dopuszcza sić lokalizacjć 
usług towarzyszących w 
budynkach mieszkalnych lub 
jako zabudowa wolnostojąca 
o ile nie spowodują wprowa-
dzenia ruchu transportu 
cićďkiego ponad 3,5t. ani 
wzmoďonego ruchu samo-
chodów osobowych o 
symbolu 15MN 
- tereny przeznaczone pod 
drogi wewnćtrzne szerokoċci 
w liniach rozgraniczających  
o symbolu 2KDW 

Uwaga 
uwzglćdniona 

-------------- ------------ ------------ ----------
---- 

10
. 

22.12.2009r. 
 

Joanna i Andrzej 
Szulborscy  
ul. Mieczysława 13,  
05-806 Komorów 
 

Składający 
uwagć nie 
wyraďa zgody 
na zmianć 
planu zago-
spodarowania 
dotyczącego 
drogi o 
symbolu 1E 
 
 

dz. nr ew. 397/2 
i 316/2 
 

teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszcze-
niem budynków gospodar-
czych i garaďowych oraz 
infrastruktury technicznej  
w tym komunikacji 
przeznaczenie dopuszczalne- 
dopuszcza sić lokalizacjć 
usług towarzyszących w 
budynkach mieszkalnych lub 
jako zabudowa wolnostojąca 
o ile nie spowodują wprowa-
dzenia ruchu transportu 
cićďkiego ponad 3,5t. ani 
wzmoďonego ruchu samo-
chodów osobowych o 
symbolu 15MN 
- tereny przeznaczone pod 
drogi wewnćtrzne szerokoċci 
w liniach rozgraniczających  
o symbolu 2KDW 

Uwaga 
uwzglćdniona 

--------------- --------------- ------------- ----------
-- 

11
. 

28.12.2009r. 
 

Edyta i Dariusz 
Zieliĉscy ul. Skarbka  
z Gór 124 m 29, 03 
 

Składający 
wnoszą o 
przeznaczenie 
terenu pod 
zabudowć 
mieszkaniową 

dz. nr ew. 
324/10 

- Tereny rolnicze- tereny 
upraw polowych, łąk i 
pastwisk, zakaz zabudowy 
niezwiązanej z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego o 
symbolu 6R 

-------------- Uwaga nie 
uwzglćdniona 

-------------- -------------- ----------
--- 

12
. 

29.12.2009r. Leszek Bromiĉski ul. 
Mazowiecka 65, 96-330 
Puszcza Mariaĉska 
Leszek Piątkowski ul. 
Wilcza 26 m 34, 00-544 
Warszawa 
Wacław Kobus ul. 
Skrowaczewskiego 23 
m 9, 96-330 Puszcza 
Mariaĉska 
Sławomir Hildebrant ul. 
Grzybowskiej 5 m 12, 
00-132 Warszawa 
Janusz Markowski ul. 
Nietrzebki 4 m 32, 
96-300 Ďyrardów 
Bogumił Bocianowski 
ul. Łukasiĉskiego 26 
m 16, 05-820 Piastów 

 
Składający nie 
wyraďają zgody 
na dalsze 
przedłuďenie 
drogi 4KD 

dz. nr ew. 
316/9, 316/5, 
319, 317/1, 
318/1, 423, 424, 
427 

teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszcze-
niem budynków gospodar-
czych i garaďowych oraz 
infrastruktury technicznej w 
tym komunikacji 
przeznaczenie dopuszczalne- 
dopuszcza sić lokalizacjć 
usług towarzyszących w 
budynkach mieszkalnych lub 
jako zabudowa wolnostojąca 
o ile nie spowodują wprowa-
dzenia ruchu transportu 
cićďkiego ponad 3,5t. ani 
wzmoďonego ruchu samo-
chodów osobowych o 
symbolu 15MN i 12MN 

Uwaga 
uwzglćdniona 

--------------- ------------- -------------- ----------
---- 

13
. 

31.12.2009r. Małgorzata Bartczak  
ul. Działkowa 46 m 27, 
05-804 Pruszków 

Składająca 
uwagć wnosi o 
przekształcenie 
terenu pod 
zabudowć 
mieszkaniową 

dz. nr ew. 
324/5, 324/13, 
324/8, 324/9, 
324/10, 324/11, 
324/6 

- Tereny rolnicze- tereny upraw 
polowych, łąk i pastwisk, zakaz 
zabudowy niezwiązanej z 
prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego o symbolu 6R 
Teren przeznaczony pod: 
przeznaczenie podstawowe- 
tereny rolnicze- tereny 
istniejących łąk, pastwisk i 
zadrzewieĉ, zieleni wzdłuď rzeki 
Korabiewki – istniejące łąki, 
pastwiska uprawy rolne oraz 
zadrzewienia 
Przeznaczenie uzupełniające- 
teren infrastruktury i moďliwo-
ċci lokowania elementów 
Małek architektury, ċcieďek 
spacerowych i rowerowych o 
symbolu 5R/Z i 6R/Z 

-------------- Uwaga nie 
uwzglćdniona 

------------- ------------- ----------
- 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 205 – 41438 – Poz. 6160 
 

Załącznik nr 2B 
do uchwały nr XII/55/2011 

Rady Gminy w Puszczy Mariaĉskiej 
z dnia 30 sierpnia 2011r. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu projektu miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego 

dotyczy projektu planu wyłoďonego do publicznego wglądu  
w dniach od 8 kwietnia 2010r. do dnia 10 maja 2010r. 

 
Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXXVII/283/2006 
Rady Gminy w Puszczy Mariaĉskiej z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariaĉska obejmującego czćċć 
miejscowoċci Puszcza Mariaĉska 
 

 Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomoċci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnićcie Wójta Gminy 
Puszcza Mariaĉska w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy 
załącznik do uchwały  

nr ………. z dnia ………………. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga nie 
uwzglćdniona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga nie 
uwzglćdniona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 11.05.2010r. Karol Kluczek ul. 
Dereniowa 4/42,  
02-776 Warszawa 
Małgorzata Bartczak 
ul. Działkowa 46/27, 
05-804 Pruszków 
Edyta i Dariusz 
Zieliĉscy ul. Skarbka  
z Gór 124/29,  
03-287 Warszawa 

Składający uwagć 
wnoszą o przezna-
czenie terenu pod 
zabudowć 

dz. nr ewid. 
324/8, 324/9, 
324/10 

- Tereny rolnicze- tereny 
upraw polowych, łąk i 
pastwisk, zakaz zabudowy 
niezwiązanej z prowadze-
niem gospodarstwa 
rolnego o symbolu 6R 
 

---------------- Uwaga nie 
uwzglćdniona 

------------- -------------- ---------- 

2. 17.05.2010r. Piotr Goljan 
ul. Roosevelta 5/16 
96-300 Ďyrardów 

Składający uwagć 
wnosi o wrysowa-
nie sieci kanaliza-
cyjnej na działce o 
nr ewid. 174/6 
stanowiącej drogć 
wewnćtrzną 

dz. nr ew. 174/6 teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopusz-
czeniem budynków 
gospodarczych i garaďo-
wych oraz infrastruktury 
technicznej w tym komuni-
kacji 
przeznaczenie dopuszczal-
ne- dopuszcza sić lokaliza-
cjć usług towarzyszących w 
budynkach mieszkalnych 
lub jako zabudowa 
wolnostojąca o ile nie 
spowodują wprowadzenia 
ruchu transportu cićďkiego 
ponad 3,5t. ani wzmoďone-
go ruchu samochodów 
osobowych o symbolu 
5MN 

-------------- Uwaga nie 
uwzglćdniona 

----------- ------------- ----------- 

3. 17.05.2010r. Łukasz Goljan 
ul. Roosevelta 5/16 
96-300 Ďyrardów 

Składający uwagć 
wnosi o wrysowa-
nie sieci kanaliza-
cyjnej na działce o 
nr ewid. 174/6 
stanowiącej drogć 
wewnćtrzną 

dz. nr ewid. 
174/6 

teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopusz-
czeniem budynków 
gospodarczych i garaďo-
wych oraz infrastruktury 
technicznej w tym komuni-
kacji 
przeznaczenie dopuszczal-
ne- dopuszcza sić lokaliza-
cjć usług towarzyszących w 
budynkach mieszkalnych 
lub jako zabudowa 
wolnostojąca o ile nie 
spowodują wprowadzenia 
ruchu transportu cićďkiego 
ponad 3,5t. ani wzmoďone-
go ruchu samochodów 
osobowych o symbolu 
5MN 

------------- Uwaga nie 
uwzglćdniona 

------------- ------------- ----------- 

4. 20.05.2010r. Mariusz Wierzbicki 
Budy Zaklasztorne ul. 
Mazowiecka 104 
96-330 Puszcza 
Mariaĉska 

Składający uwagć 
nie wyraďa zgody 
na przeprowadze-
nie i budowć 
kanalizacji na 
działekach o nr 
ewid. 189, 304,388, 
174/1, 174/7, 174/8 i 
174/9 

dz. nr ew. 189, 
304, 388, 174/1, 
174/7, 174/8, 
174/9 

teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopusz-
czeniem budynków 
gospodarczych i garaďo-
wych oraz infrastruktury 
technicznej w tym komuni-
kacji 
przeznaczenie dopuszczal-
ne- dopuszcza sić lokaliza-
cjć usług towarzyszących  
w budynkach mieszkalnych 
lub jako zabudowa 
wolnostojąca o ile nie 
spowodują wprowadzenia 
ruchu transportu cićďkiego 
ponad 3,5t. ani wzmoďone-
go ruchu samochodów 
osobowych o symbolu 
5MN 

Uwaga 
uwzglćdniona 

------------- -------------- --------------- ---------- 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 205 – 41439 – Poz. 6160 
 

5. 24.05.2010r. Witold Sielewicz 

ul. Rosy 5 

05-830 Nadarzyn 

Składający uwagć 
wnosi o zmianć 
przeznaczenia 
działek o nr ewid. 
229/9, 229/8 pod 
zabudowć 
mieszkaniową. 

dz. nr ewid. 
229/9 i 229/8 

teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopusz-
czeniem budynków 
gospodarczych i garaďo-
wych oraz infrastruktury 
technicznej w tym komuni-
kacji 

przeznaczenie dopuszczal-
ne- dopuszcza sić lokaliza-
cjć usług towarzyszących w 
budynkach mieszkalnych 
lub jako zabudowa 
wolnostojąca o ile nie 
spowodują wprowadzenia 
ruchu transportu cićďkiego 
ponad 3,5t. ani wzmoďone-
go ruchu samochodów 
osobowych o symbolu 
5MN 

teren przeznaczony pod: 
zabudowć usługową i 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, infrastruk-
tury technicznej, komunika-
cji, parkingów, ochrony 
ċrodowiska dla potrzeb 
działki wraz z terenami 
zieleni urządzonej o 
symbolu 1UM 

uwaga 
uwzglćdniona 

    

 
 

Załącznik nr 2C 
do uchwały nr XII/55/2011 

Rady Gminy w Puszczy Mariaĉskiej 
z dnia 30 sierpnia 2011r. 

 
Wykaz uwag wniesionych do wyłoďonego do publicznego wglądu projektu miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego 

dotyczy projektu planu wyłoďonego do publicznego wglądu  
w dniach od 22 grudnia 2010r. do dnia 21 stycznia 2011r. 

 

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXXVII/283/2006 
Rady Gminy w Puszczy Mariaĉskiej z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariaĉska obejmującego czćċć 
miejscowoċci Puszcza Mariaĉska 
 

 Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres  
zgłaszającego 

uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomoċci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnićcie Wójta Gminy 
Puszcza Mariaĉska w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy 
załącznik do uchwały nr ………. 

z dnia ………………. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga nie 
uwzglćdniona 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga nie 
uwzglćdniona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
1. 21.02.2011 Andrzej Zozula 

Ul. Domaniewska 
35A lok 72 
02-672 Warszawa 
Jarosław Rokicki ul. 
Szkolna 38A, 
05-816 Michałowice 

Składający uwagć 
wnoszą o zmianć 
przeznaczenia całej 
działki o nr ewid. 40 
pod zabudowć 
mieszkaniową 

dz. nr ew. 40 teren przeznaczony pod: - 
przeznaczenie podstawowe 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszcze-
niem budynków gospodar-
czych i garaďowych oraz 
infrastruktury technicznej  
w tym komunikacji 
przeznaczenie dopuszczal-
ne- dopuszcza sić lokaliza-
cjć usług towarzyszących  
w budynkach mieszkalnych 
lub jako zabudowa 
wolnostojąca o ile nie 
spowodują wprowadzenia 
ruchu transportu cićďkiego 
ponad 3,5t. ani wzmoďone-
go ruchu samochodów 
osobowych o symbolu 3MN 
Przeznaczenie terenu: 
przeznaczenie podstawowe: 
tereny lasów przeznacza sić 
pod zieleĉ podlegającą 
ochronie i przeznacza na 
cele gospodarki leċnej 
lasów prywatnych i 
paĉstwowych 
Przeznaczenie uzupełniające 
podziemna infrastruktura 
techniczna lub napowietrz-
na w wyznaczonych 
korytarzach w przypadku 
braku moďliwoċci innego 
przeprowadzenia infrastruk-
tury. Moďliwoċć lokalizowa-
nia ċcieďek spacerowych, 
rowerowych, konnych, 
mała architektura o 
symbolu 7ZL i 23ZL 

-------------- Uwaga nie 
uwzglćdniona 
 

------------- -------------- ---------- 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 205 – 41440 – Poz. 6160 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/55/2011 

Rady Gminy w Puszczy Mariaĉskiej 
z dnia 30 sierpnia 2011r. 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami) okreċla sić nastćpujący sposób realizacji oraz za-
sady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gmi-
ny: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuďące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaĉców stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym t. j. Dz.U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi zmianami) – zadania własne gminy. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleďące do zadaĉ własnych gminy to realizacja 
dróg publicznych na terenach przeznaczonych w planie pod taką funkcjć, budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej oraz zaopatrzenie w energić elektryczną i gaz. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w szczegól-
noċci w: 

- Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. 

- Prawie ochrony ċrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. 

- Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o zamówieniach publicznych 

- Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

- Ustawie z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej 

- Ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych 

2) Sposób realizacji inwestycji okreċlonych w § 2 moďe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym sić po-
stćpem techniczno – technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostćpnej techniki 
(okreċlonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ċrodowiska Dz.U. z 2008r 
Nr 25, poz. 150 z póčn. zm.) o ile nie stanowi naruszenia ustaleĉ planu. 

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

4) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych  
w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy, ujćtych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240): 

1) wydatki majątkowe gminy okreċla uchwała Rady Gminy. 

2) Wydatki inwestycyjne finansowane z budďetu gminy uchwala sić w uchwale budďetowej, 

3) Inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budďetowy ujmowane są w wykazie stano-
wiącym załącznik do uchwały budďetowej. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane bćdą z budďetu gminy lub na podstawie poro-
zumieĉ z innymi podmiotami 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane bćdą na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzania ċcieków z dnia 7 czerwca 
2001r. (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) ze ċrodków własnych w oparciu o uchwalone przez Radć Gminy 
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeĉ wodociągowo – kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) oraz 
ze ċrodków pochodzących z dofinansowania (krajowego i UE) 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane bćdą na podstawie art. 7 
ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625). 
6 160

 
 
 


