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§ 2. Wykaz drzew nieuznanych za pomniki 
przyrody w miejscowości Redlanka w zasięgu 
administracyjnym Gminy Żabia Wola stanowi 
załņcznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Żabia Wola. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa. 

 
 Przewodniczņcy Rady:  

Mirosław Bieganowski 
 
 

Załņcznik 
do uchwały nr 39/IX/2011 
Rady Gminy Żabia Wola 
z dnia 21 czerwca 2011r. 
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UCHWAŁA Nr 52/XI/2011 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

 z dnia 27 września 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola  
obejmującego fragment miejscowości Żabia Wola dz. nr ew. 49/1. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały 
nr 13/XXVII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 
31 marca 2009r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Żabia Wola obej-
mujņcego działkę nr ew. 49/1 w miejscowości 
Żabia Wola oraz stwierdzajņc zgodnośń planu ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Żabia Wola 
(uchwała nr 45/2005 Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 3 listopada 2005r.) oraz zmianņ Studium 
(uchwała Rady Gminy Żabia Wola nr 
18/XVI/2008 z dnia 29 kwietnia 2008r.) Rada 
Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:  

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Żabia Wola 
obejmujņcy działkę nr ew. 49/1 w miejscowości 
Żabia Wola zwany dalej planem, w obszarze i w 
brzmieniu określonym niniejszņ uchwałņ. 

§ 2. Granice obszaru objętego planem sņ 
określone na rysunku planu stanowiņcym za-
łņcznik nr 1 (graficzny) do niniejszej uchwały. 
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§ 3. Plan obejmuje: 

1) Tekst planu stanowiņcy niniejszņ uchwałę; 

2) Rysunek planu w skali 1:1000 będņcy inte-
gralnņ częściņ niniejszej uchwały stanowiņcy 
załņcznik nr 1; 

3) Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objętego grani-
cami planu przy użyciu oznaczeń zastosowa-
nych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne będņce ustaleniami 
planu: 

- granice obszaru objętego planem miej-
scowym, 

- linie rozgraniczajņce tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy, 

- wymiarowanie linii rozgraniczajņcych i 
linii zabudowy, 

- przeznaczenie terenów – określone 
numerem i symbolem literowym wy-
różniajņcym go spośród innych tere-
nów, 

b) pozostałe oznaczenia graficzne majņ cha-
rakter informacji i nie stanowiņ ustaleń 
planu miejscowego. 

4) Załņcznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnięcie dotyczņce sposobu rozpa-
trzenia uwag do projektu planu zgłoszonych 
w czasie wyłożenia planu do publicznego 
wglņdu; 

5) Załņcznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnięcie dotyczņce sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej oraz zasad ich finansowania, które należņ 
do zadań własnych gminy; 

6) Teren opracowania planu obejmuje po-
wierzchnię – 0.32ha. 

§ 4.1. Plan sporzņdza się w zakresie zgodnym 
z ustawņ: 

2. W planie nie występujņ: 

1) Obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

2) Tereny lub obiekty podlegajņce ochronie, 
ustalonej na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym tereny górnicze, a także tereny 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożone osuwaniem się mas ziem-
nych. 

 

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

1) planie – należy przez to rozumień miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla działki nr ewid. 49/1 w Żabiej Woli w 
gminie Żabia Wola, o którym mowa w § 1 
uchwały; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumień 
rysunek sporzņdzony na mapie zasadniczej 
w skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 
(graficzny) do niniejszej uchwały; 

3) uchwale – należy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałę Rady Gminy Żabia Wola, o ile z 
treści przepisu nie wynika inaczej; 

4) ustawie – należy przez to rozumień przepisy 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, o ile z treści przepisu nie 
wynika inaczej; 

5) przepisach odrębnych – należy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

6) obszarze – należy przez to rozumień obszar 
objęty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

7) terenie – należy przez to rozumień częśń 
obszaru planu wyznaczonņ na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczajņcymi o określonym 
przeznaczeniu, sposobie użytkowania lub 
odrębnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczonņ na rysunku planu numerem i 
symbolem literowym; 

8) linii rozgraniczajņcej - należy przez to rozu-
mień granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu liniņ ciņgłņ, dzielņce obszar 
planu na tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień wyznaczonņ na rysunku 
planu lub ustalonņ linię określajņcņ naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległośń budynku 
od linii rozgraniczajņcej drogi lub terenów o 
innym przeznaczeniu, a także od innych 
obiektów lub granic działki; poza nieprze-
kraczalne linie zabudowy mogņ wystawań 
elementy budynków wymienione w przepi-
sach ogólnych; 

10) przeznaczeniu podstawowym terenu – 
częśń przeznaczenia terenu, która powinna 
dominowań w danym terenie lub obszarze 
w sposób określony ustaleniami planu; 

11) maksymalnej wysokości zabudowy – należy 
przez to rozumień maksymalnņ wysokośń 
budynku liczonņ od poziomu terenu przy 
wejściu głównym do wysokości głównej ka-
lenicy lub najwyższego punktu dachu; 
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12) elewacji frontowej – elewacja budynku zlo-

kalizowana od strony frontu działki; 

13) maksymalnej intensywności zabudowy - 
nieprzekraczalna wartośń stosunku sumy 
powierzchni liczonej w zewnętrznym obry-
sie murów wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych wszystkich budynków, do po-
wierzchni działki; 

14) maksymalnej wielkości powierzchni zabu-
dowy - nieprzekraczalna wartośń stosunku 
powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków do powierzchni działki określona w %; 

15) drogach wewnętrznych – należy przez to 
rozumień wydzielonņ z terenu działkę, która 
na zasadach określonych w przepisach od-
rębnych, pełni funkcję drogi wewnętrznej 
dla pozostałych działek do niej przylegajņ-
cych; 

16) osiowym poszerzeniu drogi – obustronne 
poszerzenie istniejņcej drogi do szerokości 
w liniach rozgraniczajņcych podanej w pla-
nie wzdłuż osi symetrii istniejņcej drogi; 

2. W odniesieniu do innych określeń użytych 
w planie i nieujętych w § 5 należy stosowań 
definicje zgodne z obowiņzujņcymi przepisami i 
aktami prawnymi. 

§ 6. Przeznaczenie terenu. 

1. Plan wyznacza tereny o różnym przeznacze-
niu i różnych zasadach zagospodarowania 
określone odpowiednim numerem i symbo-
lem literowym wyróżniajņcym go spośród 
innych terenów. 

2. Dla terenów wyznaczonych planem ustala się 
przeznaczenie podstawowe. 

3. Plan wyznacza tereny o następujņcym prze-
znaczeniu podstawowym: 

 
1P/U Teren obiektów produkcyjnych, magazynów i zabudowy usługowej, 

1KDLp Teren drogi publicznej – kategorii gminnej klasy lokalnej; teren przeznaczony pod posze-
rzenie istniejņcej drogi. 

 
§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 

1. Zasady struktury funkcjonalno – przestrzen-
nej. 

1) Przeznaczenie terenu objętego obszarem 
planu stanowi kontynuację funkcji i spo-
sobu zagospodarowania terenu przyległe-
go do granic planu. 

Ustala się, że wiodņcym przeznaczeniem 
na obszarze objętym planem sņ tereny o 
funkcji produkcyjno – magazynowo – 
usługowej. Lokalizacja wzdłuż pasma ak-
tywności gospodarczej, towarzyszņcego 
drodze krajowej; 

2) Szczegółowe ustalenia dotyczņce kształ-
towania ładu przestrzennego sņ określone 
w rozdziale II niniejszej uchwały. 

2. Zasady ustalania położenia linii rozgranicza-
jņcych. 

Ustala się, że linie rozgraniczajņce terenu 
drogi publicznej 1KDLp zostały wyznaczone 
jako osiowe, obustronne poszerzenie istnie-
jņcej drogi gminnej do 12,0m; w granicy pla-
nu szerokośń terenu 1KDLp zmienna i wynosi 
od 1,0m do 1,5m. 

3. Zasady ustalania linii zabudowy. 

1) Ustala się, iż linie zabudowy od strony 
drogi zostały wyznaczone jako nieprzekra-
czalne, wskazane i zwymiarowane na ry-

sunku planu oraz opisane w rozdziale II – 
przepisy szczegółowe; 

2) Dopuszcza się wysunięcie poza linię zabu-
dowy od drogi: słupów, zadaszeń, pode-
stów wejściowych, tarasów, okapów – 
maksymalnie do szerokości 1,5m; 

3) Dla terenu 1P/U poza linie zabudowy mo-
gņ byń wysunięte obiekty małej architek-
tury, budynki portierni oraz obiekty infra-
struktury technicznej. 

4. Zasady kształtowania zabudowy. 

Forma nowych budynków produkcyjno – 
składowych powinna nawiņzywań do formy 
architektury współczesnej. 

5. Zasady sytuowania ogrodzeń. 

1) Ustala się sytuowanie ogrodzeń od strony 
dróg publicznych w liniach rozgraniczajņ-
cych drogi; 

2) Bramy wjazdowe należy lokalizowań za-
chowujņc minimalnņ odległośń 10.0m do 
osi drogi. 

§ 8. Zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomości. 

W obszarze objętym planem nie ustala się gra-
nic terenów wymagajņcych scalenia i podziału 
nieruchomości. 

§ 9. Zasady i warunki zagospodarowania wy-
nikajņce z potrzeb ochrony środowiska. 
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1) Na terenie 1P/U ustala się zakaz realizacji 

przedsięwzięń mogņcych zawsze znaczņco 
oddziaływań na środowisko w rozumieniu 
ustawy o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko; 

2) Ustala się, że prowadzenie działalności nie 
może powodowań obniżenia standardów ja-
kości środowiska; 

3) Ustala się, że oddziaływanie prowadzonej 
działalności emisjņ substancji oraz energii ta-
kiej jak: ciepło, hałas, wibracje, pola magne-
tyczne do powietrza, wody i gleby nie może 
przekraczań granicy terenu, do którego wła-
ściciel posiada tytuł prawny oraz nie może 
przekraczań na tej granicy norm właściwych 
dla przeznaczenia terenów sņsiednich i do-
puszczalnych zgodnie z wymogami zawarty-
mi w ustawie Prawo ochrony środowiska; 

4) Ochrona przed hałasem powinna polegań na 
stosowaniu rozwiņzań technicznych zapew-
niajņcych warunki akustyczne w budynkach i 
na działkach, zgodnie z normami Prawa 
Ochrony Środowiska i Rozporzņdzeniem Mi-
nistra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku; 

5) Ustala się obowiņzek wprowadzania pasów 
zieleni izolacyjnej i osłonowej, które należy 
lokalizowań na terenie 1P/U w sņsiedztwie te-
renów przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniowņ; 

6) Na terenie 1P/U ustala się zakaz odprowa-
dzania nieoczyszczonych wód opadowych 
lub roztopowych z powierzchni terenów 
określonych w przepisach odrębnych doty-
czņcych warunków, jakie należy spełniń przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska wodnego; wody 
opadowe z w/w terenów przed zrzutem do 
odbiornika wymagajņ oczyszczenia w urzņ-
dzeniach oczyszczajņcych; 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

Zasady i warunki kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenów 

§ 10. 1P/U (o pow. 0.3109 ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe Teren obiek-
tów produkcyjnych, magazynów i zabu-
dowy usługowej.  

Teren zabudowy usługowej z wyłņcze-
niem usług oświaty, ochrony zdrowia, 
usług turystycznych, wypoczynkowych i 

opieki społecznej oraz lokalizacji zakładów 
stwarzajņcych zagrożenia wystņpienia 
poważnych awarii (w szczególności zakła-
dów o dużym i zwiększonym ryzyku). 

2) Formy i parametry kształtowania nowej za-
budowy i istniejņcej w przypadku nadbudo-
wy, przebudowy: 

a) budynków biurowych, usługowych, pro-
dukcyjnych, magazynowych: 

- maksymalna wysokośń budynku - 
15.0m, 

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

- dachy płaskie o kņcie nachylenia połaci 
dachowych do 25o; 

3) Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0m od 
linii rozgraniczajņcej teren 1KDLp, 

- maksymalna wielkośń powierzchni zabu-
dowy – 35%, 

- maksymalna intensywnośń zabudowy – 
0.95, 

- minimalna wielkośń powierzchni biolo-
gicznie czynnej - 30%; 

4) Obsługa komunikacyjna, parkingi: 

- ustala się obsługę komunikacyjnņ terenu 
o symbolu 1P/U w oparciu o istniejņce 
drogi publiczne, 

- dopuszcza się wydzielanie dróg we-
wnętrznych o min. szerokości 10,0m, po-
siadajņcych połņczenie z drogņ 1KDLp, 

- ustala się nakaz zabezpieczenia i budowy 
miejsc postojowych dla wszystkich samo-
chodów obsługujņcych teren 1P/U w ob-
rębie działek inwestycyjnych tego terenu, 

- ustala się min. 1 miejsce postojowe dla 
samochodów ciężarowych na 1000m²  
(w przypadku obiektów produkcyjnych i 
magazynowych) i min. 2 miejsca parkin-
gowe dla samochodów osobowych na 
100m² powierzchni użytkowej budynków 
usługowych lub biurowych. 

§ 11. 1KDLp 

1) Przeznaczenie terenu – teren drogi publicznej 
– kategorii gminnej, klasy lokalnej; teren 
przeznaczony pod poszerzenie istniejņcej 
drogi: 

a) 1KDLp – teren w granicach opracowania 
obejmuje teren o szerokości od 1,0m do 
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1,5m przeznaczony pod poszerzenie istnie-
jņcej drogi gminnej do całkowitej szeroko-
ści 12,0m, 

b) w liniach rozgraniczajņcych drogi planuję 
się jezdnię, jednostronny chodnik oraz 
odwodnienie, 

c) dopuszcza się realizację w pasie drogo-
wym sieci i przyłņczy infrastruktury tech-
nicznej pod warunkiem zachowania prze-
pisów odrębnych. 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w 
tym zakaz zabudowy. 

W obszarze planu nie występujņ ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenu w tym zakaz zabudo-
wy. 

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji. 

1. Określenie układu komunikacyjnego wraz z 
parametrami oraz klasyfikacjņ dróg. 

1) Ustala się obsługę obszaru objętego pla-
nem przez istniejņcņ drogę zlokalizowanņ 
przy granicy działki, której teren poszerze-
nia - 1KDLp został wyznaczony w planie. 

2. Określenie warunków powiņzań układu ko-
munikacyjnego z układem zewnętrznym. 

1) Układ komunikacyjny obszaru planu opar-
ty jest o istniejņcņ drogę lokalnņ zlokali-
zowanņ w miejscowości Żabia Wola po-
siadajņcņ bezpośrednie połņczenie z dro-
gņ krajowņ S8 relacji Warszawa – Wro-
cław, bez możliwości przejazdu drogņ 
powiatowņ nr 1518 (ul. Warszawskņ) na 
odcinku od ul. Przejazdowej do wiaduktu 
w Józefinie. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej. 

1) Zaopatrzenie w wodę: 

a) ustala się obowiņzek zaopatrzenia w wodę 
z istniejņcych i projektowanych sieci wo-
dociņgowych ø110 zasilanych ze stacji w 
Żelechowie, 

b) ustala się rozbudowę sieci wodociņgowej 
wzdłuż projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych oraz obowiņzek podłņcze-
nia obiektów do sieci wodociņgowej; 

2) Odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód 
opadowych: 

a) ustala się zakaz odprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków sanitarnych i 
technologicznych wprost do gruntu, wod-
nych cieków powierzchniowych oraz ro-
wów przydrożnych, 

b) w obszarze planu brak jest sieci kanalizacji 
sanitarnej; ustala się zasadę odprowadza-
nia ścieków sanitarnych do projektowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej 
realizacji do szczelnych zbiorników bez-
odpływowych, z wywozem na oczyszczal-
nię na podstawie umów, 

c) ustala się, że ścieki technologiczne przed 
zrzutem do kanalizacji sanitarnej wymaga-
jņ oczyszczenia wstępnego z zanieczysz-
czeń przemysłowych w urzņdzeniach 
oczyszczajņcych znajdujņcych się w grani-
cach działek, do których Inwestor posiada 
tytuł prawny, niezależnie od dalszego 
sposobu oczyszczania, 

d) wody opadowe i roztopowe należy od-
prowadziń na teren własny działki, nie na-
ruszajņc interesu osób trzecich nie zmie-
niajņc stanu wód na gruncie, ani kierunku 
odpływu wody. Wody przed zrzutem nale-
ży oczyściń w urzņdzeniach oczyszczajņ-
cych; 

3) Zaopatrzenie w energię: 

a) ustala się zaopatrzenie w energię elek-
trycznņ z istniejņcych i projektowanych 
sieci elektroenergetycznej (SN, NN).  
W przypadku lokalizacji stacji transforma-
torowych 15/04kV należy wydzieliń działkę 
terenu o wymiarach 3mx2m z bezpośred-
nim dojazdem do drogi publicznej, 

b) ustala się budowę sieci NN wzdłuż projek-
towanych i istniejņcych dróg; 

4) Obsługa w zakresie telekomunikacji w opar-
ciu o istniejņcņ i projektowanņ sień teleko-
munikacyjnņ; 

5) Zaopatrzenie w sień gazu przewodowego: 

a) ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz w 
oparciu o istniejņcņ i planowanņ sień gazu 
przewodowego z zachowaniem obowiņzu-
jņcych norm w zakresie prowadzenia i lo-
kalizowania sieci i urzņdzeń, 

b) ustala się, że szafki gazowe należy 
umieszczań w ogrodzeniach i zapewniań 
do nich dostępnośń od strony drogi; 

6) Ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidu-
alnych źródeł ciepła przede wszystkim z eko-
logicznych czynników grzewczych (np. gaz, 
olej opałowy niskosiarkowy, energia elek-
tryczna, energia słoneczna, odnawialne for-
my energii itp.), których eksploatacja powo-
dujņca wprowadzenie gazów lub pyłów do 
powietrza nie spowoduje obniżenia standar-
dów jakości powietrza poza terenem, do któ-
rego właściciel instalacji posiada tytuł praw-
ny; 
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7) Usuwanie odpadów: 

a) ustala się zasadę zorganizowanego sys-
temu usuwania odpadów stałych i wywóz 
na wysypisko na podstawie umów i zgod-
nie z przepisami odrębnymi, 

b) sposób zagospodarowania działki musi 
uwzględniań zapewnienie terenu do cza-
sowego gromadzenia odpadów przed ich 
wywozem w sposób nie zagrażajņcy za-
nieczyszczeniem: powietrza, wód i gruntu 
poprzez pylenie, emisje gazów i odcieki. 

8) Ustalenia ogólne: 

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

b) dopuszcza się lokalizowanie obiektów i 
urzņdzeń infrastruktury technicznej oraz 
sieci poza liniami rozgraniczajņcymi drogi, 

c) ustala się, że dla planowanej zabudowy 
należy zachowań odległości od wszelkich 
istniejņcych sieci i urzņdzeń podziemnych 
i naziemnych wynikajņce z przepisów od-
rębnych. 

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i użytkowania tere-
nów. 

Ustala się dla terenów, których przeznaczenie 
zostało zmienione planem, że mogņ byń użyt-
kowane w sposób dotychczasowy do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniej-
szego planu. 

 

Rozdział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 16. Określa się stawkę procentowņ stano-
wiņcņ podstawę do określenia opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości wskutek 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego: 

- dla terenów o symbolach P/U w wysokości 
10%, 

- dla pozostałych terenów w wysokości 1%; 

§ 17. Dla terenów objętych niniejszym pla-
nem traci moc: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy Żabia Wola zatwierdzony 
uchwałņ Rady Gminy w Żabiej Woli nr 3/2004 
z dnia 22 stycznia 2004r (Dz. Urz. Woj. Maz. z 
2 kwietnia 2004r. Nr 75, poz. 1889). 

§ 18.1. Przyjmuje się sposób rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu określony 
w załņczniku nr 2. 

2. Przyjmuje się sposób realizacji i zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należņcej do zadań własnych gminy 
określony w załņczniku nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

§ 21. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Żabia Wola. 

 
 Przewodniczņcy Rady: 

Mirosław Bieganowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 52/XI/2011 
Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 27 września 2011r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczņcych projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego obejmujņcego działkę oznaczonņ numerem ew. 49/1  

położonņ w miejscowości Żabia Wola 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Żabia Wola przyjmuje następujņce rozstrzy-
gnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Żabia Wola obejmujņcego działkę 49/1 położonņ w miejscowości Żabia Wola: 

w okresie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego 
wglņdu nie wpłynęła żadna uwaga nieuwzględniona przez Wójta Gminy Żabia Wola. 
 
 Przewodniczņcy Rady: 

Mirosław Bieganowski 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 52/XI/2011 
Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 27 września 2011r. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należņ do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) określa się następujņcy sposób realizacji oraz zasady finansowa-
nia inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ do zadań własnych gminy: 

I. Drogi publiczne 

- wykup terenu pod drogi publiczne 

Droga w obszarze opracowania jest drogņ publicznņ kategorii gminnej. 

Koszty wykupu terenu pod poszerzenie istniejņcej drogi obciņżajņ budżet gminy. 

- budowa drogi (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienie i oświetlenie drogi) 

Przebudowa drogi gminnej należy do zadań własnych gminy i realizowana będzie w oparciu o 
Wieloletni Plan Inwestycyjny ze środków budżetu gminy wspieranych środkami funduszy UE. 

II. Budowa wodociņgów i kanalizacji 

Wodociņgi: 

Sień wodociņgowa zlokalizowana jest wzdłuż drogi gminnej ul. Wiśniowa. 

Rozbudowa sieci wodociņgowej w gminie następuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 
Gminy Żabia Wola, który uwzględnia tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i potrzeby 
w zakresie infrastruktury technicznej. 

Kanalizacja: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej następuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym. 

Działka oznaczona numerem ew. 49/1 położona w m. Żabia Wola znajduje się w obszarze aglomera-
cji zgodnie z rozporzņdzeniem nr 90 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Żabia Wola. 

Sieci kanalizacji sanitarnej będņ budowane ze środków finansowych budżetu gminy, ze środków 
krajowych i środków pochodzņcych z funduszy europejskich. 
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III. Budowa sieci i urzņdzeń elektrycznych i gazowych 

W obszarze planu znajdujņ się sieci elektryczne. Rozbudowa sieci elektrycznych i budowa stacji 
transformatorowych zgodnie z zapisami planu odbywań się będzie na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy zainteresowanym inwestorem i odpowiednim terenowo przedsiębiorstwem energetycz-
nym. 

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego w zakresie zaopatrzenia w ener-
gię i paliwa gazowe należy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oświetlenia 
dróg. 

 
 Przewodniczņcy Rady: 

Mirosław Bieganowski 
8 449

 
 
 

8450 
8 450 

UCHWAŁA Nr 53/XI/2011 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

 z dnia 27 września 2011 r. 

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w 
zwiņzku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, 
poz. 1362 ze zm.) Rada Gminy Żabia Wola 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w brzmieniu 
załņcznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Żabia Wola i Kierownikowi Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Wo-
li. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 55/2006 Rady 
Gminy Żabia Wola z dnia 28 września 2006r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady: 

Mirosław Bieganowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


