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UCHWAŁA Nr IV/27/2011 

RADY GMINY JABŁONNA 

 z dnia 26 stycznia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010r. nr LIV/571/2010  

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst 
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) 
uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale Rady Gminy Jabłonna z dnia 
3 listopada 2010r. nr LIV/571/2010 w sprawie 
określenia wysokości stawek i zwolnień w po-
datku od nieruchomości na 2011 rok (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego Nr 203, poz. 6102) § 1 ust. 1 
pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udziela-
jące tych świadczeń - 3,85zł od 1m2 powierzchni 
uşytkowej, ” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r. 

 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 

wdroşenia następujących dyrektyw Wspólnot Europej-
skich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. 

w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektó-
rych typów transportu kombinowanego towarów 
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 
z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. 
w sprawie pobierania opłat za uşytkowania niektó-
rych typów infrastruktury przez pojazdy cięşarowe 
(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienni-
ku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Włodzimierz Kowalik 
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UCHWAŁA Nr VI/51/2011 

RADY GMINY JABŁONNA 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna 

części wsi Jabłonna w rejonie ulicy Chotomowskiej i cmentarza. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), w 
związku z uchwałą Rady Gminy Jabłonna nr 
XXXIV/388/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna w 
rejonie ulicy Chotomowskiej i cmentarza, 
stwierdzając, şe niniejszy plan jest zgodny z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ja-
błonna, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy 
Jabłonna nr XXV/260/2000 z dnia 12 grudnia 
2000r., Rada Gminy Jabłonna uchwala, co na-
stępuje. 
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Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Jabłonna czę-
ści wsi Jabłonna w rejonie ulicy Chotomowskiej 
i cmentarza, zwany dalej „planem”. 

2. Granicę obszaru objętego planem, którego 
granice stanowią: zachodnia granica działki o nr 
ewid. 100, która stanowi ul. Chotomowską, od 
północnego – zachodu wzdłuş zachodniej grani-
cy działki 121, od południa - północna granica 
działki 193/1, 178/4, 176/4, które stanowią teren 
istniejącego cmentarza, wyznacza się odpo-
wiednim symbolem na rysunku planu, sporzą-
dzonym na mapie zasadniczej w skali 1:1000, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 2.1. Integralną częścią uchwały jest załącz-
nik nr 1 – rysunek planu zawierający ustalenia 
planu w skali 1:1000. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

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

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

§ 3.1. W planie określa się: 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

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

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odręb-
nych, w tym terenów naraşonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości; 

7) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu; 

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

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów; 

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

2. W planie nie określa się: 

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

2) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 

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

2. Na rysunku planu wyznacza się tereny o 
następujących przeznaczeniach: 

1) tereny zabudowy usługowej oznaczone sym-
bolem: U; 

2) teren obsługi komunikacji samochodowej i 
zabudowy usługowej oznaczony symbolem: 
KSU-U; 

3) teren drogi publicznej klasy głównej – ruchu 
przyspieszonego oznaczony symbolem: 
KDGP; 

4) teren dróg publicznych klasy zbiorczej ozna-
czony symbolem: KDZ; 

5) teren dróg publicznych klasy lokalnej ozna-
czony symbolem: KDL; 

6) teren dróg publicznych klasy dojazdowej 
oznaczony symbolem: KDD. 

3. Określone w planie przeznaczenia po-
szczególnych terenów wskazują podstawowy, 
ustalony w planie sposób ich uşytkowania. 

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

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) granica strefy złoşonych warunków grunto-
wo – wodnych; 

5) zwymiarowane wzajemne odległości elemen-
tów zagospodarowania; 

6) przeznaczenie terenów oznaczone numerem 
i symbolem literowym. 
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5. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu mają charakter informacyjny lub 
postulatywny: 

1) granica strefy potencjalnego zagroşenia po-
wodzią, tak zwaną: wodą stuletnią; 

2) granica strefy ochrony sanitarnej od cmenta-
rza – 50m; 

3) granica strefy ochrony sanitarnej od cmenta-
rza – 150m; 

4) granica strefy uciąşliwości komunikacyjnej; 

5) oś drogi; 

6) projektowany szpaler drzew. 

§ 5.1. Ilekroć w planie uşywa się określeń ta-
kich jak: 

1) „droga w liniach rozgraniczających” naleşy 
przez to rozumieć: pas terenu zawierający 
drogę z niezbędnymi obiektami, urządze-
niami i instalacjami słuşącymi ruchowi dro-
gowemu, zieleń izolacyjną i ozdobną oraz 
urządzenia i instalacje słuşące przesyłowi 
mediów i obsłudze inşynieryjnej terenów 
budowlanych; 

2) „działka” naleşy przez to rozumieć: działkę 
budowlaną w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) „infrastruktura techniczna” naleşy przez to 
rozumieć: uzbrojenie terenu w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

4) „linia rozgraniczająca” naleşy przez to ro-
zumieć: wyznaczoną na rysunku planu linię 
określającą granice terenów o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospo-
darowania; 

5) „maksymalna wysokości zabudowy” naleşy 
przez to rozumieć: największy nieprzekra-
czalny wymiar pionowy budynku mierzony 
od poziomu gruntu rodzimego do najwyş-
szego punktu przekrycia dachu; 

6) "maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy" naleşy przez to rozumieć: najwięk-
szą nieprzekraczalną wartość stosunku su-
my powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych wszystkich budyn-
ków istniejących i lokalizowanych na tere-
nie działki do powierzchni całkowitej terenu 
tej działki; 

7) „nieprzekraczalna linia zabudowy” naleşy 
przez to rozumieć: wskazaną na rysunku 
planu linię, której nie moşe przekroczyć 
şadna z części budowanego lub rozbudo-
wanego budynku; 

8) „przedsięwzięcie mogące znacząco oddzia-
ływać na środowisko” naleşy przez to ro-
zumieć: zamierzenia budowlane lub inną 
ingerencję w środowisko, polegającą na 
przekształceniu lub zmianie sposobu wyko-
rzystania terenu, w tym równieş wydoby-
wanie kopalin, dla których wymagane jest 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, w rozumieniu przepisów od-
rębnych, z wyłączeniem uzbrojenia terenu; 

9) „powierzchnia biologicznie czynna” naleşy 
przez to rozumieć: powierzchnię działki na 
gruncie rodzimym, która pozostaje nieza-
budowana powierzchniowo lub kubaturo-
wo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie 
stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść 
pieszych, nieutwardzona, pokryta trwałą ro-
ślinnością lub uşytkowana rolniczo, a takşe 
wody powierzchniowe; 

10) „powierzchnia zabudowy” naleşy przez to 
rozumieć: sumę powierzchni budynków po-
łoşonych w obrębie działki liczoną jako rzut 
pionowy zewnętrznych krawędzi budynków 
na powierzchnię tej działki; 

11) „przeznaczenie podstawowe” naleşy przez 
to rozumieć: rodzaj przeznaczenia, które zo-
stało ustalone jako jedyne lub przewaşają-
ce, którego udział musi stanowić powyşej 
60% powierzchni uşytkowej wszystkich ist-
niejących i projektowanych na działce 
obiektów – na terenach przeznaczonych 
pod zabudowę lub terenów; 

12) „przeznaczenie terenu” naleşy przez to ro-
zumieć: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zago-
spodarowania oraz działalności ustalone 
dla danego terenu; 

13) „przeznaczenie towarzyszące” naleşy przez 
to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie 
moşe jedynie współwystępować z podsta-
wowym przeznaczeniem terenu; 

14) „teren” naleşy przez to rozumieć: fragment 
obszaru objęty planem o określonym prze-
znaczeniu lub określonych zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi, oznaczony ko-
lejnym numerem i odpowiednim symbo-
lem literowym; 

15) „usługa nieuciąşliwa” naleşy przez to ro-
zumieć: działalność słuşącą zaspokajaniu 
potrzeb ludności, nie zaliczoną do przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, nie powodującą przekra-
czania standardów jakości środowiska oraz 
uciąşliwości poza terenem, do którego 
prowadzący działalność posiada tytuł 
prawny. 
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Rozdział 2 
Ustalenie ogólne – dotyczące modernizacji,  

rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

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

1) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących 
sieci: 

a) w sposób powodujący ograniczone uşyt-
kowanie działek, wykraczające poza do-
tychczasowe strefy: techniczne, eksploata-
cyjne itp.; 

b) kolidujących z istniejącym i planowanym 
przeznaczeniem terenów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) nakazuje się zaopatrzenie w wodę z projek-
towanej sieci wodociągowej w oparciu o uję-
cia wody zlokalizowane poza i na obszarze 
planu; 

2) do czasu budowy sieci wodociągowej do-
puszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidu-
alnych ujęć wody (lokalizowanych poza stre-
fą ochrony sanitarnej od cmentarza). 

3. W zakresie odprowadzania ścieków byto-
wych i przemysłowych: 

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

2) ustala się budowę kanalizacji sanitarnej; 

3) dopuszcza się budowę pompowni kanało-
wych ścieków stosownie do potrzeb, równieş 
na terenach własnych inwestorów; 

4) ustala się odprowadzanie ścieków systemem 
grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanej poza obszarem pla-
nu, na warunkach określonych przez admini-
stratora sieci; 

5) dopuszcza się odprowadzanie ścieków z bu-
dynków do szczelnych, atestowanych zbior-
ników, opróşnianych za pośrednictwem wy-
specjalizowanych słuşb, posiadających sto-
sowne zezwolenia od właściwych organów 
administracji, do czasu budowy sieci kanali-
zacyjnej przewidzianej do ich obsługi; 

6) nakazuje się podłączenie budynków do sieci 
kanalizacji sanitarnej wybudowanej do ich 
obsługi, najpóŝniej 1 rok od dnia jej powsta-
nia. 

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

1) ustala się budowę kanalizacji deszczowej; 

2) nakazuje się utwardzanie i skanalizowanie 
terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na któ-
rych moşe dojść do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi i chemicznymi; 

3) nakazuje się neutralizowanie substancji ro-
popochodnych i chemicznych na terenach 
własnych inwestorów, przed ich wprowadze-
niem do kanalizacji; 

4) do czasu budowy kanalizacji deszczowej na 
terenie KDGP dopuszcza się powierzchniowe 
odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych; 

5) nakazuje się zagospodarowywanie wód opa-
dowych i roztopowych na terenach własnych 
inwestorów, w wypadku braku kanalizacji 
deszczowej; 

6) dopuszcza się odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych, niezanieczyszczonych 
substancjami ropopochodnymi i chemicz-
nymi wzdłuş ulic, w ich poboczach lub w 
trawnikach przez system rozsączający; 

7) nakazuje się podłączenie działek i budynków 
do sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej 
do ich obsługi, najpóŝniej w ciągu roku od 
dnia jej powstania. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 

1) ustala się budowę, rozbudowę i moderniza-
cję stacji transformatorowych oraz sieci roz-
dzielczej niskiego napięcia stosownie do po-
trzeb, w standardzie przyjętym przez zakład 
energetyczny. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się budowę sieci gazowej; 

2) nakazuje się lokalizowanie szafek gazowych 
w linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz, 
w pozostałych przypadkach w miejscu 
uzgodnionym z zarządcami sieci gazowej; 

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników gazowych dla celów bytowych i 
gospodarczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 

1) nakazuje się stosowanie indywidualnych – 
ekologicznych ŝródeł zaopatrzenia w ciepło; 

2) nakazuje się stosowanie ogrzewania gazem, 
olejem opałowym lekkim o zawartości siarki 
do 0,3%, zasilanie elektrycznością, energią 
odnawialną lub innym paliwem ekologicz-
nym; 

3) dopuszcza się stosowanie ogrzewania ko-
minkowego, wyłącznie jako dodatkowe ŝró-
dło ogrzewania obiektów. 
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8. W zakresie obsługi telekomunikacji: 

1) dopuszcza się świadczenie usług telekomuni-
kacyjnych przez wszystkich uprawnionych 
operatorów sieci. 

9. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) nakazuje się gromadzenie, segregację i usu-
wanie odpadów komunalnych zgodnie z za-
sadami określonymi w przepisach szczegól-
nych oraz gminnych przepisach porządko-
wych; 

2) nakazuje się lokalizowanie miejsc na odpady 
w sposób umoşliwiający dostęp do nich z 
dróg publicznych. 

Rozdział 3 

§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu: 5.U, 6.U ustala się: 

1. przeznaczanie terenów: 

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) usługi nieuciąşliwe; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) ulice wewnętrzne dojazdowe; 

b) zieleń urządzona; 

c) infrastruktura techniczna. 

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

1) dopuszcza się lokalizowanie: 

a) budynków gospodarczych; 

b) budynków garaşowych przewidzia-
nych do obsługi terenów: U; 

c) miejsc postojowych; 

d) obiektów małej architektury; 

2) nakazuje się lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległości nie mniejszej niş 12m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 1.KDGP; 

b) w odległości nie mniejszej niş 12m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 2.KDZ; 

c) w odległości nie mniejszej niş 7m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 3.KDL; 

d) w odległości nie mniejszej niş 6m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 4.KDD; 

3) dopuszcza się stosowanie dachów: pła-
skich, dwuspadowych, wielospadowych 
o symetrycznym układzie połaci głów-
nych i nachyleniu w zakresie: 200 - 450; 

4) dla dachów dwuspadowych i wielospa-
dowych nakazuje się stosowanie pokry-
cia dachów w formie: dachówki lub ma-
teriałów o wyglądzie zblişonym do da-
chówki; 

5) nakazuje się stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szarości; 

6) nakazuje się zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykończe-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce; 

7) zakazuje się stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeń, o ile nie jest 
to związane z prezentacją znaku graficz-
nego prowadzonej tam działalności go-
spodarczej; 

8) dopuszcza się umieszczanie reklam i 
elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) zakazu lokalizowania reklam na: 
obiektach małej architektury, urzą-
dzeniach technicznych, drzewach oraz 
w miejscach utrudniający odczytanie 
znaków drogowych; 

b) zakazu lokalizowania reklam na więk-
szej wysokości, niş najwyşej usytu-
owana kalenica lub inny element 
konstrukcyjny budynku stojącego na 
tej samej działce; 

c) zakazu umieszczania więcej niş 1 szt. 
tablicy reklamowej na jednej wolno 
stojącej konstrukcji słuşącej do jej 
zamocowania; 

d) zakazu umieszczania reklam na da-
chach i ogrodzeniach; 

9) dopuszcza się grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach 
rozgraniczających z terenami dróg 
publicznych i w granicy działek peł-
niących funkcję niepublicznych dróg 
wewnętrznych z dopuszczeniem (w 
przypadkach uzasadnionych) miej-
scowego wycofania ogrodzenia w 
głąb działek do 2m; 

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

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

d) zakazu stosowania ogrodzeń z prefa-
brykatów betonowych i niepowleka-
nej siatki drucianej; 

e) zakazu lokalizowania ogrodzeń w od-
ległości mniejszej niş: 0,5 m od gazo-
ciągu; 

10) ustala się maksymalną wysokość zabu-
dowy: 

a) usługowej: 3 kondygnacje nadziemne 
(łącznie z poddaszem uşytkowym) - 
12m; 

b) gospodarczej i garaşowej: 5m; 

11) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy: 0,5; 

12) nakazuje się zapewnienie miejsc posto-
jowych w ilości co najmniej: 

a) 1 miejsce postojowe na 35 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług handlu de-
talicznego, lecz nie mniej niş 2 miej-
sca postojowe na jeden lokal uşytko-
wy; 

b) 30 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni uşytkowej biur, lecz nie 
mniej niş 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uşytkowy; 

c) 5 miejsc postojowych na 10 uşytkow-
ników jednocześnie na terenach 
usług sportu i rekreacji; 

d) 25 miejsc postojowych na 100 łóşek + 
minimum: 5 miejsc postojowych na 
10 osób zatrudnionych w usługach 
turystyki: hotelach, motelach, itp.; 

e) 40 miejsc postojowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych w usługach gastro-
nomii, lecz nie mniej niş 2 miejsca 
postojowe na jeden lokal uşytkowy; 

f) 5 miejsc postojowych na 10 osób za-
trudnionych w usługach zdrowia; 

g) 1 miejsce postojowe na 35 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług pozosta-
łych, lecz nie mniej niş 2 miejsca po-
stojowe na jeden lokal uşytkowy; 

h) nakazuje się realizację wszystkich 
miejsc postojowych oraz placów ma-
newrowych przewidzianych do ob-
sługi zabudowy w ramach działek, na 
których usytuowane są usługi; 

13) w zakresie rozbudowy i budowy we-
wnętrznego układu komunikacyjnego 
ustala się: 

a) wydzielanie dojazdów do maksymal-
nie 4 działek budowlanych; 

b) wydzielanie dojazdów do działek bu-
dowlanych, jako odrębnych nieru-
chomości gruntowych o szeroko-
ściach minimum: 

- 5m dla dojazdu od 1 do 2 działek; 

- 6m dla dojazdu od 3 do 4 działek; 

c) wydzielanie placów do zawracania na 
zakończeniu dojazdów do działek o 
promieniu minimum: 6m; 

14) zakazuje się wydzielania (geodezyjnego) 
i tworzenia bezpośrednich zjazdów do 
działek budowlanych z drogi klasy: 
KDGP; 

15) ustala się zjazdy do działek na terenie: 

a) 5.U z terenów: 2.KDZ, 3.KDL; 

b) 6.U z terenów: 3.KDL, 4.KDD. 

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

1) nakazuje się zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
30% powierzchni działki budowlanej; 

2) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyłączeniem uzbrojenia terenu 
oraz inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności; 

3) zakazuje się przekraczania standardów ja-
kości środowiska, w tym standardów ja-
kości powietrza poza granicami działki, do 
której prowadzący działalność posiada ty-
tuł prawny; 

4) zakazuje się lokalizowania zabudowy 
chronionej w zasięgu ponadnormatywne-
go oddziaływania akustycznego komuni-
kacji; 

5) zakazuje się lokalizowania nowej zabudo-
wy usługowej w zasięgu ponadnorma-
tywnego oddziaływania akustycznego 
komunikacji bez zastosowania indywidu-
alnych zabezpieczeń gwarantujących do-
trzymanie normatywnych standardów po-
ziomu hałasu, zgodnych z przepisami od-
rębnymi, w postaci przegród zewnętrz-
nych o odpowiedniej izolacyjności aku-
stycznej, w tym: okien i drzwi dŝwięko-
chłonnych, itp.; 
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6) nakazuje się gromadzenie, segregację i 
usuwanie odpadów komunalnych zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach 
porządkowych; 

7) dopuszcza się gromadzenie i segregację 
odpadów powstałych wyłącznie na obsza-
rze działek własnych. 

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

1) tereny w całości znajdują się w strefie po-
tencjalnego zagroşenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne oraz zakaz loka-
lizowania kondygnacji podziemnych; 

2) tereny częściowo znajdują się w strefie 
złoşonych warunków gruntowo – wod-
nych, w jej zasięgu dopuszcza się lokali-
zowanie zabudowy po wykonaniu eksper-
tyzy geologicznej określającej warunki 
gruntowo – wodne; 

3) teren: 6.U częściowo znajduje się w strefie 
ochrony sanitarnej od cmentarza: 50 m, w 
jej zasięgu obowiązują przepisy odrębne, 
w szczególności: 

a) zakazuje się lokalizowania zakładów 
produkcyjnych artykuły şywnościowe, 
zakładów şywienia zbiorowego, zakła-
dów przechowujących artykuły şywno-
ściowe; 

b) zakazuje się lokalizowania studzien i 
ŝródeł słuşących do czerpania wody do 
picia i potrzeb gospodarczych; 

4) teren: 6.U częściowo znajduje się w strefie 
ochrony sanitarnej od cmentarza: 150m, w 
jej zasięgu obowiązują przepisy odrębne, 
w szczególności: 

a) zakazuje się lokalizowania zakładów 
produkcyjnych artykuły şywnościowe, 
zakładów şywienia zbiorowego, zakła-
dów przechowujących artykuły şywno-
ściowe do czasu podłączenia do sieci 
wodociągowej wszystkich budynków 
korzystających z wody; 

b) zakazuje się lokalizowania studzien i 
ŝródeł słuşących do czerpania wody do 
picia i potrzeb gospodarczych. 

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

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowę, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
1500m2; 

b) minimalnej szerokości frontu działki: 
20m; 

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

- w zakresie: 700 – 1100; 

- równolegle do istniejących granic 
działek; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
średnio na zakrętach oraz skrzyşo-
waniach, gdzie nie jest moşliwe za-
chowanie parametru, o którym mo-
wa w tir 1) – kąta połoşenia granicy 
działki w stosunku do pasa drogo-
wego nie ustala się; 

2) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 
określonych w pkt 1, lit. a) i b), które uzy-
skały status działek budowlanych przed 
wejściem planu w şycie lub zostały wy-
dzielone na podstawie prawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

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

4) dopuszcza się wydzielanie działek o 
mniejszych powierzchniach i szeroko-
ściach frontów niş określone w niniejszym 
planie, w sytuacji kiedy: 

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

b) działka powstanie w wyniku wydziele-
nia jej części po pod infrastrukturę 
techniczną; 

c) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturę techniczną lub 
poszerzenie dróg; 

5) nie ustala się granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomości. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
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1) zakazuje się lokalizowania usług uciąşli-
wych oraz związanych ze składowaniem i 
przetwarzaniem odpadów, których dzia-
łalność moşe stanowić uciąşliwość wykra-
czającą poza granice działek, na których 
jest prowadzona, za wyjątkiem inwestycji 
celu publicznego z zakresu łączności; 

2) teren: 6.U częściowo znajduje się w strefie 
uciąşliwości komunikacyjnej (tj. 40 m od 
planowanej krawędzi jezdni trasy komuni-
kacyjnej klasy: KDGP zlokalizowanej czę-
ściowo poza granicą niniejszego planu), w 
jej zasięgu ustala się: 

a) równowaşny poziom dŝwięku A nie 
moşe przekraczać dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w środowisku, określo-
nych w przepisach odrębnych, jak dla 
terenów koncentracji obiektów admini-
stracyjnych, handlowych i usługowych 
– w wypadku powstania takich obiek-
tów; 

b) zakazuje się lokalizowania nowych 
obiektów administracyjnych, handlo-
wych i usługowych w zasięgu ponad-
normatywnego oddziaływania aku-
stycznego komunikacji bez zastosowa-
nia indywidualnych zabezpieczeń gwa-
rantujących dotrzymanie normatyw-
nych standardów poziomu hałasu, 
zgodnych z przepisami odrębnymi, w 
postaci przegród zewnętrznych o od-
powiedniej izolacyjności akustycznej, w 
tym: okien i drzwi dŝwiękochłonnych, 
itp. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy 
tymczasowej o funkcji zgodnej z przezna-
czeniem terenu; 

2) dopuszcza się uşytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy pod warunkiem, şe 
działalność prowadzona na ich obszarze 
nie jest ŝródłem uciąşliwości wykraczają-
cej poza ich granice. 

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu: 7.KSU-U ustala się: 

1. przeznaczanie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa usługowa, w tym stacje pa-
liw; 

b) parking powierzchniowy; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) ulice wewnętrzne dojazdowe; 

b) zieleń urządzona; 

c) infrastruktura techniczna. 

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

1) dopuszcza się lokalizowanie: 

a) budynków gospodarczych; 

b) budynków garaşowych przewidzia-
nych do obsługi terenu: KSU-U; 

c) miejsc postojowych; 

d) obiektów małej architektury; 

2) dopuszcza się zachowanie budynków 
zlokalizowanych niezgodnie z liniami za-
budowy przedstawionymi na rysunku 
planu, z moşliwością ich rozbudowy 
zgodnie z wyznaczonymi liniami zabu-
dowy; 

3) dopuszcza się zachowanie istniejącej ba-
zy paliw wyłącznie ze zbiornikami pod-
ziemnymi, pod warunkami: 

a) zakazuje się lokalizowania nowych 
zbiorników; 

b) dopuszcza się wymianę istniejących 
zbiorników na nowe, o maksymalnej 
pojemności 60m3 kaşdy; 

4) nakazuje się lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległości nie mniejszej niş 12m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 1.KDGP; 

b) w odległości nie mniejszej niş 12m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 2.KDZ; 

c) w odległości nie mniejszej niş 7m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 3.KDL; 

5) dopuszcza się stosowanie dachów o 
dowolnym wyrazie architektonicznym: w 
tym dwuspadowych i wielospadowych o 
nachyleniu w zakresie: 200 - 450; 

6) dla dachów dwuspadowych i wielospa-
dowych nakazuje się stosowanie pokry-
cia dachów w formie: dachówki lub ma-
teriałów o wyglądzie zblişonym do da-
chówki; 

7) nakazuje się stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szarości; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 138 – 28331 – Poz. 4396 
 

8) nakazuje się zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykończe-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce; 

9) zakazuje się stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeń, o ile nie jest 
to związane z prezentacją znaku graficz-
nego prowadzonej tam działalności go-
spodarczej; 

10) dopuszcza się umieszczanie reklam i 
elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) zakazu lokalizowania reklam na: 
obiektach małej architektury, urzą-
dzeniach technicznych, drzewach oraz 
w miejscach utrudniający odczytanie 
znaków drogowych; 

b) zakazu umieszczania reklam na da-
chach i ogrodzeniach; 

11) dopuszcza się grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach 
rozgraniczających z terenami dróg 
publicznych i w granicy działek peł-
niących funkcję niepublicznych dróg 
wewnętrznych z dopuszczeniem (w 
przypadkach uzasadnionych) miej-
scowego wycofania ogrodzenia w 
głąb działek do 2m; 

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

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

d) zakazu stosowania ogrodzeń z prefa-
brykatów betonowych i niepowleka-
nej siatki drucianej; 

e) zakazu lokalizowania ogrodzeń w od-
ległości mniejszej niş: 0,5m od gazo-
ciągu; 

12) ustala się maksymalną wysokość zabu-
dowy: 

a) usługowej: 3 kondygnacje nadziemne 
(łącznie z poddaszem uşytkowym) - 
12m; 

b) gospodarczej i garaşowej: 5m; 

13) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy: 0,5; 

14) nakazuje się zapewnienie miejsc posto-
jowych w ilości co najmniej: 

a) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uşytkowej usług handlu de-
talicznego, lecz nie mniej niş 2 miej-
sca postojowe na jeden lokal uşytko-
wy; 

b) 30 miejsc postojowych na 1000m2 
powierzchni uşytkowej biur, lecz nie 
mniej niş 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uşytkowy; 

c) 5 miejsc postojowych na 10 uşytkow-
ników jednocześnie na terenach 
usług sportu i rekreacji; 

d) 25 miejsc postojowych na 100 łóşek + 
minimum: 5 miejsc postojowych na 
10 osób zatrudnionych w usługach 
turystyki: hotelach, motelach, itp.; 

e) 40 miejsc postojowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych w usługach gastro-
nomii, lecz nie mniej niş 2 miejsca 
postojowe na jeden lokal uşytkowy; 

f) 5 miejsc postojowych na 10 osób za-
trudnionych w usługach zdrowia; 

g) 1 miejsce postojowe na 35 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług pozosta-
łych, lecz nie mniej niş 2 miejsca po-
stojowe na jeden lokal uşytkowy; 

h) nakazuje się realizację wszystkich 
miejsc postojowych oraz placów ma-
newrowych przewidzianych do ob-
sługi zabudowy w ramach działek, na 
których usytuowane są usługi; 

15) w zakresie rozbudowy i budowy we-
wnętrznego układu komunikacyjnego 
ustala się: 

a) wydzielanie dojazdów do działek bu-
dowlanych, jako odrębnych nieru-
chomości gruntowych o szeroko-
ściach minimum: 

- 5m dla dojazdu od 1 do 2 działek; 

- 6m dla dojazdu od 3 do 6 działek; 

- 8m dla dojazdu powyşej: 6 działek; 

b) wydzielanie placów do zawracania na 
zakończeniu dojazdów do działek o 
promieniu minimum: 

- 6m dla dojazdów o długości mak-
simum: 150m; 

- 8m dla dojazdów o długości po-
wyşej: 150m; 
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16) zakazuje się wydzielania (geodezyjnego) 
i tworzenia bezpośrednich zjazdów do 
działek budowlanych z drogi klasy: 
KDGP; 

17) ustala się zjazdy do działek z terenów: 
2.KDZ, 3.KDL. 

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

1) nakazuje się zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
25% powierzchni działki budowlanej; 

2) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w rozumieniu przepisów odręb-
nych z zakresu ochrony środowiska, z wy-
łączeniem uzbrojenia terenu, inwestycji 
celu publicznego z zakresu łączności, stacji 
paliw oraz bazy paliw – istniejącej; 

3) zakazuje się przekraczania standardów ja-
kości środowiska, w tym standardów ja-
kości powietrza poza granicami działki, do 
której prowadzący działalność posiada ty-
tuł prawny; 

4) zakazuje się lokalizowania zabudowy 
chronionej w zasięgu ponadnormatywne-
go oddziaływania akustycznego komuni-
kacji; 

5) zakazuje się lokalizowania nowej zabudo-
wy usługowej w zasięgu ponadnorma-
tywnego oddziaływania akustycznego 
komunikacji bez zastosowania indywidu-
alnych zabezpieczeń gwarantujących do-
trzymanie normatywnych standardów po-
ziomu hałasu, zgodnych z przepisami z za-
kresu ochrony środowiska, w postaci 
przegród zewnętrznych o odpowiedniej 
izolacyjności akustycznej, w tym: okien i 
drzwi dŝwiękochłonnych, itp.; 

6) nakazuje się gromadzenie, segregację i 
usuwanie odpadów komunalnych zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach 
porządkowych. 

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

1) teren w całości znajduje się w strefie po-
tencjalnego zagroşenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne oraz zakaz loka-
lizowania kondygnacji podziemnych; 

2) teren częściowo znajduje się w strefie zło-
şonych warunków gruntowo – wodnych, 
w jej zasięgu dopuszcza się lokalizowanie 

zabudowy po wykonaniu ekspertyzy geo-
logicznej określającej warunki gruntowo – 
wodne; 

3) teren częściowo znajduje się w strefie 
ochrony sanitarnej od cmentarza: 50m, w 
jej zasięgu obowiązują przepisy odrębne, 
w szczególności: 

a) zakazuje się lokalizowania zakładów 
produkcyjnych artykuły şywnościowe, 
zakładów şywienia zbiorowego, zakła-
dów przechowujących artykuły şywno-
ściowe; 

b) zakazuje się lokalizowania studzien i 
ŝródeł słuşących do czerpania wody do 
picia i potrzeb gospodarczych; 

4) teren częściowo znajduje się w strefie 
ochrony sanitarnej od cmentarza: 150m, w 
jej zasięgu obowiązują przepisy odrębne, 
w szczególności: 

a) zakazuje się lokalizowania zakładów 
produkcyjnych artykuły şywnościowe, 
zakładów şywienia zbiorowego, zakła-
dów przechowujących artykuły şywno-
ściowe do czasu podłączenia do sieci 
wodociągowej wszystkich budynków 
korzystających z wody; 

b) zakazuje się lokalizowania studzien i 
ŝródeł słuşących do czerpania wody do 
picia i potrzeb gospodarczych. 

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

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowę, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
1500m2; 

b) minimalnej szerokości frontu działki: 
20m; 

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

- w zakresie: 700 – 1100; 

- równolegle do istniejących granic 
działek; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
średnio na zakrętach oraz skrzyşo-
waniach, gdzie nie jest moşliwe za-
chowanie parametru, o którym mo-
wa w tir 1) – kąta połoşenia granicy 
działki w stosunku do pasa drogo-
wego nie ustala się; 

2) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 138 – 28333 – Poz. 4396 
 

określonych w pkt 1, lit. a) i b), które uzy-
skały status działek budowlanych przed 
wejściem planu w şycie lub zostały wy-
dzielone na podstawie prawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

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

4) dopuszcza się wydzielanie działek o 
mniejszych powierzchniach i szeroko-
ściach frontów niş określone w niniejszym 
planie, w sytuacji kiedy: 

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

b) działka powstanie w wyniku wydziele-
nia jej części po pod infrastrukturę 
techniczną; 

c) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturę techniczną lub 
poszerzenie dróg; 

5) nie ustala się granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomości. 

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

1) zakazuje się lokalizowania usług uciąşli-
wych oraz związanych ze składowaniem i 
przetwarzaniem odpadów, których dzia-
łalność (w tym okresowa) moşe stanowić 
uciąşliwość wykraczającą poza granice 
działek, na których są prowadzone, za wy-
jątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu łączności. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy 
tymczasowej o funkcji zgodnej z przezna-
czeniem terenu; 

2) dopuszcza się uşytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy pod warunkiem, şe 
działalność prowadzona na ich obszarze 
nie jest ŝródłem uciąşliwości wykraczają-
cej poza ich granice. 

Rozdział 4 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu komunikacyjnego 

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu: 1.KDGP, 2.KDZ, 3.KDL, 4.KDD ustala się: 

1. Przeznaczenie terenów: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) droga publiczna klasy głównej ruchu 
przyspieszonego (2/2), oznaczona na 
rysunku planu: KDGP – jako droga wo-
jewódzka; 

b) droga publiczna klasy zbiorczej (2/2), 
oznaczona na rysunku planu: KDZ – ja-
ko droga powiatowa; 

c) droga publiczna klasy lokalnej (1/2), 
oznaczona na rysunku planu: KDL – ja-
ko droga gminna; 

d) droga publiczna klasy dojazdowej (1/2), 
oznaczona na rysunku planu: KDD – ja-
ko droga gminna; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) zieleń urządzona; 

b) obiekty małej architektury; 

c) infrastruktura techniczna. 

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

1) zakaz lokalizowania reklam. 

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

1) tereny: 2.KDZ, 3.KDL, 4.KDD w całości 
oraz 1.KDGP częściowo znajdują się w 
strefie potencjalnego zagroşenia powo-
dzią, tak zwaną: wodą stuletnią, w jej za-
sięgu obowiązują przepisy odrębne; 

2) tereny: 1.KDGP, 3.KDL, 4.KDD częściowo 
znajdują się w strefie złoşonych warunków 
gruntowo – wodnych, w jej zasięgu do-
puszcza się zainwestowanie po wykonaniu 
ekspertyzy geologicznej określającej wa-
runki gruntowo – wodne; 

3) tereny: 1.KDGP, 4.KDD częściowo znajdują 
się w strefie ochrony sanitarnej od cmen-
tarza: 50m, w jej zasięgu obowiązują prze-
pisy odrębne, w szczególności zakazuje 
się lokalizowania studzien i ŝródeł słuşą-
cych do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych; 
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4) tereny: 1.KDGP, 2.KDZ, 4.KDD częściowo 
znajdują się w strefie ochrony sanitarnej 
od cmentarza: 150 m, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne, w szczególno-
ści zakazuje się lokalizowania studzien i 
ŝródeł słuşących do czerpania wody do pi-
cia i potrzeb gospodarczych. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 

1) w zakresie powiązań układu komunikacyj-
nego z układem zewnętrznym ustala się: 

a) dla terenu 1.KDGP (część obwodnicy 
Jabłonny) powiązanie: od zachodu z 
kontynuacją projektowanej trasy, od 
wschodu z węzłem komunikacyjnym 
drogi powiatowej i planowanej ob-
wodnicy Jabłonna; 

b) dla terenu: 2.KDZ powiązanie od połu-
dnia z węzłem komunikacyjnym drogi 
powiatowej i planowanej obwodnicy 
Jabłonna, od północy i wschodu z kon-
tynuacją drogi - ulicą Chotomowską; 

c) dla terenów: 3.KDL, 4.KDD powiązanie 
od wschodu z planowanym układem 
dróg gminnych; 

2) w zakresie szerokości pasów drogowych 
w liniach rozgraniczających ustala się: 

a) dla terenu: 1.KDGP część szerokości 
drogi w liniach rozgraniczających na: 
42m ÷ 53m oraz 37,5m na odcinku sta-
nowiącym część szerokości drogi (po-
została część szerokości drogi zlokali-
zowana jest poza obszarem niniejszego 
planu); 

b) dla terenu: 2.KDZ część szerokości dro-
gi w liniach rozgraniczających na: 1,5m 
÷ 4m (pozostała część szerokości drogi 
zlokalizowana jest poza obszarem ni-
niejszego planu); 

c) dla terenu: 3.KDL szerokość drogi w li-
niach rozgraniczających na: 15m; 

d) dla terenu: 4.KDD część szerokości 
drogi w liniach rozgraniczających na: 
7,5m ÷ 8,5m (pozostała część szeroko-
ści drogi zlokalizowana jest poza ob-
szarem niniejszego planu); 

3) w zakresie dostępności do drogi 1.KDGP 
ustala się zakaz urządzania bezpośrednich 
zjazdów oraz włączeń dróg wewnętrznych. 

5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się uşytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy. 

Rozdział 5 
Przepisy końcowe 

§ 10. Ustalenia dotyczące stawek procento-
wych stanowiących podstawę do określania 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustala się na: 30%, 
słownie: trzydzieści procent. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Jabłonna. 

§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 
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UCHWAŁA Nr VIII/33/2011 

RADY GMINY KARNIEWO 

 z dnia 20 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych  

przez Gminę Karniewo przedszkolach publicznych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z 7 
września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy w 
Karniewie uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Usługi świadczone przez przedszkole 
publiczne prowadzone przez Gminę Karniewo w 
zakresie realizacji podstawy programowej, okre-
ślonej przez Ministra Edukacji Narodowej rozpo-
rządzeniem z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie 
podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze-
gólnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 
17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 
godzin dziennie. 

2. Czas na realizację podstawy programowej 
ustala się w godzinach od 8.00 do 13.00. 

§ 2.1. Świadczenia przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Karniewo, wykraczające poza pod-
stawę programową wychowania przedszkolne-
go, obejmujące zajęcia opiekuńczo - wycho-
wawcze realizowane poza godzinami, o których 
mowa w § 1, są odpłatne. 

2. Świadczeniami, o których mowa w ust. 1, 
są: 

1) gry i zabawy dostosowane do moşliwości 
dziecka, 

2) zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny  
i umysłowy, zajęcia rozwijające uzdolnienia  
i zainteresowania otaczającym światem, 


