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UCHWAŁA Nr X/40/11 

RADY GMINY POMIECHÓWEK 

 z dnia 21 lipca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śniadówko 

- gmina Pomiechówek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze. zm.), 
przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaga-
nego zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, 
poz. 1587) oraz w związku z wykonaniem uchwa-
ły nr XVII/99/08 Rady Gminy Pomiechówek z 
dnia 26.03.2008r. w sprawie zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
gruntów gminy Pomiechówek, etap II - wieś 
Śniadówko, uchwala się, co następuje:  

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Plan, który jest aktem prawa miejscowe-
go, sporządzono dla wsi Śniadówko, jako zmia-
na miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gruntów gminy Pomiechówek, etap 
II - wieś Śniadówko. W związku z tym, że zmiana 
dotyczy całego obszaru położonego w granicach 
wsi, obejmujących obszar o powierzchni 
176,90ha, plan otrzymuje nazwę „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego wsi 
Śniadówko - gmina Pomiechówek”. 

§ 2. Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym stwierdza się zgodność niniejszego planu z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
rozwoju przestrzennego Gminy Pomiechówek 
(uchwała nr LIII/305/10 Rady Gminy Pomiechó-
wek z dnia 27 października 2010r.) które, sto-
sownie do przepisu art. 9 tejże ustawy, sporzą-
dzone zostało w celu określenia polityki prze-
strzennej gminy, w tym lokalnych zasad zago-
spodarowania przestrzennego. 

§ 3.1. Plan, składa się z części tekstowej i gra-
ficznej. 

2. Część tekstową planu stanowi niniejsza 
uchwała. 

3. Integralną część uchwały stanowią: 

- rysunek planu w skali 1:2 000 - załącznik 
nr 1a, wraz z wyrysem ze studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Pomiechówek, z oznacze-
niem granic obszaru objętego opracowaniem 
- załącznik nr 1b, 

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu – załącznik nr 2, 

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych – załącznik nr 3. 

§ 4.1. Ilekroć w niniejszej uchwale powołuje 
się przepisy ustawy bez podania jej nazwy, nale-
ży przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.). 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) obszarze planistycznym - należy przez to 
rozumieć, objęty ustaleniami planu obszar 
wsi Śniadówko, określony w § 1 niniejszej 
uchwały, 

2) ustaleniach planu - należy przez to rozu-
mieć ustalenia tekstowe i graficzne miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, 

3) jednostce urbanistycznej - należy przez to 
rozumieć wydzieloną część obszaru plani-
stycznego, wyróżniającą się stanem zain-
westowania, dominującą funkcją podsta-
wową i cechami środowiska przyrodnicze-
go, 

4) terenie - należy przez to rozumieć najmniej-
szą, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, 
jednostkę ustaleń planu, oznaczoną nume-
rem i symbolem literowym, 

5) działce budowlanej - należy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę 
gruntu, przeznaczoną w planie pod zabu-
dowę, której wielkość, kształt, dostęp do 
drogi publicznej i wyposażenie w urządze-
nia infrastruktury technicznej spełniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych, 
wynikające z ustaw i ustaleń planu, 
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6) wysokości obiektu budowlanego - należy 

przez to rozumieć odległość mierzoną od 
poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do budynku, znajdującym się na 
pierwszej kondygnacji naziemnej, do naj-
wyżej położonego punktu konstrukcji prze-
krycia budynku znajdującego się nad po-
mieszczeniem przeznaczonym na pobyt lu-
dzi, 

7) dostępie do drogi publicznej - należy przez 
to rozumieć bezpośredni dostęp do takiej 
drogi albo dostęp do niej poprzez drogę 
wewnętrzną, wraz z ustanowionymi na tej 
drodze odpowiednimi służebnościami dla 
wydzielanych działek gruntu albo, w przy-
padku niemożliwości wyznaczenia drogi 
wewnętrznej, ustanowionymi dla tych dzia-
łek innymi służebnościami drogowymi, 

8) podziale działki - należy przez to rozumieć, 
dokonane na podstawie decyzji administra-
cyjnej podział dużej działki na mniejsze lub 
połączenie i nowy układ działek, w wyniku 
którego każda z nowopowstałych działek 
będzie spełniać warunki zagospodarowania 
i użytkowania, zgodne z ustaleniami planu i 
przepisami odrębnymi (dział III rozdz. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami), 

9) procedurze scalenia i podziału działek - na-
leży przez to rozumieć postępowanie doty-
czące zmiany układu działek gruntów rol-
nych lub leśnych przeznaczonych w planie 
pod zabudowę (dział III rozdz. 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami), 

10) przeznaczeniu terenu - należy przez to ro-
zumieć akceptację istniejącego zagospoda-
rowania i użytkowania terenu lub zmianę 
dotychczasowego użytkowania gruntu i 
przeznaczenie go na funkcje określone w 
niniejszym planie, z zachowaniem warun-
ków zabudowy i zagospodarowania terenu, 

11) powierzchni zabudowy kubaturowej - nale-
ży przez to rozumieć sumę powierzchni bu-
dynków na działce, w obrysie zewnętrznym 
ich parterów, 

12) powierzchni biologicznie czynnej - należy 
przez to rozumieć część działki budowlanej 
pokrytej trwałą roślinnością, na gruncie ro-
dzimym, oraz wodę powierzchniową na te-
renie tej działki, 

13) uzupełniającym zagospodarowaniu terenu - 
należy przez to rozumieć ciągi komunika-
cyjne, dojazdy i miejsca postojowe, miejsca 
lokalizacji urządzeń związanych z infrastruk-
turą techniczną, elementy małej architektu-

ry lub inne rodzaje zagospodarowania, po-
za wymienionymi w pkt 11 i 12, 

14) terenie zalewowym - należy przez to rozu-
mieć teren narażony na zalewanie wodami 
powodziowymi o 1% prawdopodobieństwie 
wystąpienia, 

15) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć linię wyznaczającą mini-
malną odległość elewacji frontowych lub 
najbardziej wysuniętych narożników bu-
dynków od linii rozgraniczającej drogi, przy 
czym elewacja frontowa budynku musi być 
prostopadła do jednej z granic podziału 
między przyległymi działkami budowlany-
mi, 

16) modernizacji obiektu - należy przez to ro-
zumieć działania dokonywane w ramach 
istniejącej bryły obiektu budowlanego, 

17) rozbudowie obiektu – należy przez to rozu-
mieć działania mające na celu powiększenie 
kubatury istniejącego obiektu budowlane-
go, 

18) usługach lub innej nieuciążliwej działalno-
ści (U) – należy przez to rozumieć: zarob-
kową działalność handlową, usługową lub 
wytwórczą, budowlaną a także działalność 
zawodową, o której mowa w przepisach o 
swobodzie działalności gospodarczej, wy-
konywaną w sposób zorganizowany i cią-
gły, w obiekcie mieszkalnym lub w odręb-
nym budynku, jeśli nie jest przedsięwzię-
ciem mogącym zawsze znacząco oddziały-
wać na środowisko, 

19) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć realizację określonych celów pu-
blicznych, o których mowa w przepisach o 
gospodarce nieruchomościami, 

20) modernizacji drogi lub infrastruktury tech-
nicznej, o której mowa w art. 15 ust. 2  
pkt 10 ustawy – należy przez to rozumieć: 

- przebudowę lub remont drogi, o których 
mowa w przepisach ustawy o drogach 
publicznych, 

- przebudowę lub remont infrastruktury 
technicznej, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane. 

Rozdział II 
Ustalenia dotyczące całego obszaru  

planistycznego przedstawionego  

w załączniku nr 1 

§ 5.1. Do każdego terenu, przedstawionego w 
załączniku nr 1a, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem, odnoszą się: 

1) tekstowe ustalenia dotyczące całego obszaru, 
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2) tekstowe ustalenia odnoszące się do terenu 

oznaczonego symbolem, 

3) ustalenia zawarte na rysunku planu. 

2. Ustalenia tekstowe dotyczące całego ob-
szaru obowiązują, w następującym zakresie: 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalone na podstawie odrębnych przepisów, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem, 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej, 

9) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów. 

3. Wymienione w ust 2 ustalenia, uzupełnio-
ne ustaleniami wymienionymi w § 16 ust 1 ni-
niejszej uchwały, stanowią obowiązkowy zakres 
planu miejscowego, o którym mowa w art. 15 
ust. 2 ustawy. 

§ 6.1. Po analizie uwarunkowań zagospoda-
rowania przestrzennego ustalono, że dla wsi 
Śniadówko, nie ma potrzeby określania nastę-
pujących ustaleń wymienionych w art. 15 ust. 3 
ustawy: 

1) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-
budowy i infrastruktury technicznej; 

3) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji; 

4) granic terenów pod budowę obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2  
pkt 8; 

5) granic terenów rekreacyjno - wypoczynko-
wych oraz terenów służących organizacji im-
prez masowych; 

6) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a także ograniczeń dotyczących 
prowadzenia na ich terenie działalności go-

spodarczej, określonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hi-
tlerowskich obozów zagłady. 

§ 7.1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 
1a do uchwały, obowiązuje w następującym 
zakresie: 

1) przebieg granicy opracowania, 

2) przebiegu linii rozgraniczających tereny o 
różnym przeznaczeniu i sposobie zagospoda-
rowania, 

3) przebiegu linii zabudowy, 

4) oznaczenie rodzaju przeznaczenia terenu 
położonego w granicach wyznaczonych li-
niami rozgraniczającymi, 

2. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik 
nr 1a, zaznaczono także następujące dane in-
formacyjne: 

1) granica administracyjna gminy, 

2) granica administracyjna wsi, 

3) granica terenów zalewowych (woda 1%), 

4) granica lasów ochronnych, 

5) granica obszaru szczególnej ochrony eko-
logicznej, 

6) strefa ochrony archeologicznej, 

7) granica ograniczenia wysokości zabudowy 
położonej w strefie nalotów na lotnisku, 

8) linia elektroenergetyczna SN - napowietrz-
na, 

9) linia elektroenergetyczna SN - kablowa, 

10) stacja transformatorowa SN/NN – wnę-
trzowa, 

11) stacja transformatorowa SN/NN – słupowa. 

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1. Zasady ochrony ładu przestrzennego: 

1) utrzymanie podstawowego układu dróg z 
nawiązaniem ich rozwoju do istniejącego 
systemu komunikacyjnego gminy i jego 
powiązań z systemem komunikacyjnym 
na obszarach sąsiednich, 

2) utrzymanie we właściwym stanie tech-
nicznym i estetycznym wszystkich obiek-
tów a w szczególności tych, które stano-
wią o wartości środowiska kulturowego 
gminy, 

3) utrzymanie parametrów wysokości zabu-
dowy w gminie, nie wyżej niż 3 kondy-
gnacje. 
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2. Zasady kształtowania ładu przestrzennego: 

1) realizacja zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych terenów, po realizacji 
głównych ciągów infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg publicznych, 

2) kształtowanie przestrzeni w liniach roz-
graniczających dróg przebiegających 
przez obszary zabudowane wsi, ze 
szczególnym uwzględnieniem ciągów 
pieszych, oświetlenia i ścieżek rowero-
wych, 

3) zagospodarowanie działek stosownie do 
funkcji obiektów i utrzymywanie go we 
właściwym stanie estetycznym, 

4) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokości 
powyżej 1,80m oraz ogrodzeń z prefa-
brykatów betonowych, 

5) obowiązek stosowania ogrodzeń ażuro-
wych, bez podmurówki, lub na podmu-
rówce z ułatwiającymi migrację małych 
zwierząt przepustami, w formie otworów 
wielkości nie mniejszej niż 15x15cm, w 
odstępach nie większych niż 10m, 

6) lokalizacja obiektów administracyjnych, 
wystawowych i handlowych od strony 
dróg publicznych, 

7) kształtowanie przestrzeni ogólnodostęp-
nej przez zabezpieczenie odpowiedniej 
ilości miejsc postojowych (patrz pkt 7), 
przejść dla pieszych i urządzenie zieleni 
izolacyjnej wzdłuż ogrodzeń i terenów 
zieleni przy obiektach administracyjnych, 
handlowych, wystawowych lub socjal-
nych, 

8) projektowanie miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych z zachowa-
niem wskaźników: 

a) minimum 2 miejsca postojowe na 
działkach przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową, 

b) minimum 3 miejsca postojowe na 
100m2 powierzchni sprzedaży lub 
powierzchni użytkowej w innych niż 
handlowe obiektach usługowych, 

c) minimum 2 miejsca postojowe na 
10 zatrudnionych w obiektach zwią-
zanych z produkcją, 

d) minimum 4 miejsca postojowe na 
10 zatrudnionych w administracji, 
przy jednoczesnym założeniu, że przy 
jednym obiekcie nie może być mniej 
niż 4 miejsca postojowe, 

e) minimum 4 miejsca na 10 osób prze-
widywanych do zgromadzenia się na 
terenie przestrzeni publicznej. 

9) ilość miejsc postojowych musi być do-
stosowana do rodzaju prowadzonej w 
obiektach działalności, z uwzględnie-
niem potrzeb osób niepełnosprawnych, 
uzasadnienie potrzebnej ilości miejsc 
postojowych na parkingach musi być 
częścią projektu zagospodarowania te-
renu lub działki, 

10) przy projektowaniu budynków i sposobu 
zagospodarowania działki należy prze-
strzegać w szczególności przepisów 
ustaw: 

a) warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki, 

b) warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać stacje paliw płyn-
nych, rurociągi dalekosiężne do 
transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie 

c) w zakresie zapewnienia zaopatrzenia 
wodnego na cele przeciwpożarowe 

d) w zakresie przestrzegania warunków 
ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

§ 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

1. Zasady ochrony środowiska 

1) obowiązek wstępnego oczyszczania, z 
substancji ropopochodnych i części sta-
łych, wód z parkingów i powierzchni 
utwardzonych, 

2) obowiązek przestrzegania zasady, że eks-
ploatacja instalacji powodująca wprowa-
dzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elek-
tromagnetycznych nie powinna powodo-
wać przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza terenem, do którego 
prowadzący instalację ma tytuł prawny, 

3) wykonywanie nowoprojektowanych cią-
gów komunikacyjnych, linii napowietrz-
nych i kablowych, podziemnych rurocią-
gów oraz innych obiektów liniowych, w 
sposób zapewniający ograniczenie ich 
oddziaływania na środowisko, w tym 
ochronę walorów krajobrazowych, 

4) gromadzenie odpadów komunalnych w 
miejscach wyłącznie do tego przeznaczo-
nych i zapewnienie wywożenia odpadów 
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na wysypisko, zgodnie z gminnym syste-
mem gospodarki odpadami, 

5) stosowanie ekologicznych, posiadających 
odpowiednie atesty, nośników energii do 
ogrzewania pomieszczeń i ewentualnych 
procesów produkcyjnych lub w usługach. 

2. Zasady ochrony przyrody: 

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
ścieków bezpośrednio do gruntu lub rzek i 
cieków wodnych, 

2) zakaz realizacji przedsięwzięć wymagają-
cych urządzeń wodochłonnych, jeśli ich 
zapotrzebowanie naruszałoby równowagę 
lokalnych zasobów wodnych, 

3) zakaz realizacji przedsięwzięć, mogących 
spowodować zanieczyszczenie wód pod-
ziemnych, 

4) zakaz grodzenia dostępu do brzegów na-
turalnych cieków i zbiorników wodnych w 
odległości mniejszej niż 1,5m a także 
ustanawiania zakazu lub uniemożliwiania 
przechodzenia przez ten teren 

5) zakaz wykonywania obiektów budowla-
nych, kopania studni, sadzawek, dołów 
oraz rowów w odległości mniejszej niż 
50m od stopy wału przeciwpowodziowe-
go po stronie odpowietrznej; 

6) zakaz kierowania wód opadowych z tere-
nów przedsięwzięć budowlanych na dział-
ki sąsiednie. 

3. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego: 

1) nową zabudowę mieszkaniową na obsza-
rze planistycznym objętym niniejszym 
opracowaniem ogranicza się do budyn-
ków jednorodzinnych wolnostojących, 

2) ustala się obowiązek zachowania po-
wierzchni biologicznie czynnej minimum 
na połowie wielkości działek przeznaczo-
nych pod zabudowę mieszkaniową. 

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków 

1. Stosownie do przepisów o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami wszystkie osoby, 
które prowadząc roboty ziemne (w szczegól-
ności w strefie ochrony archeologicznej, wy-
stępującej w północnej części jednostki 
urbanistycznej A) odkryją przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, że jest on 
zabytkiem, są zobowiązane do przestrzegania 
przepisów tej ustawy, w szczególności doty-
czących: 

1) wstrzymania wszelkich robót mogących 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

2) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i 
wstrzymaniu wszelkich robót mogących 
go uszkodzić lub zniszczyć, 

3) niezwłocznego zawiadomienia o odkryciu, 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
lub wójta gminy. 

§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

1. Obszaru przestrzeni publicznej, o której mo-
wa w art. 2 pkt 6 oraz w art. 15 ust. 2 pkt 5 
ustawy nie wyznacza się. 

2. Za przestrzeń ogólnie dostępną, wymagającą 
szczególnego projektowania i realizacji uwa-
ża się: 

1) przestrzeń wydzieloną z powierzchni tere-
nu, na którym realizowane będą obiekty 
użyteczności publicznej, 

2) przestrzeń pozostającą w liniach rozgrani-
czających dróg, poza pasem drogowym, 
gdzie należy kształtować ciągi piesze, 
ścieżki rowerowe, oświetlenie 

3. Na części działki wydzielonej pod urządzenie 
przestrzeni ogólnie dostępnej realizowane 
być mogą: 

1) przejścia dla pieszych, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na rozdzielczość ruchu 
pieszego i kołowego, 

2) oświetlenie, 

3) zieleń urządzona, 

4) obiekty małej architektury, 

5) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych, z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych; ilość miejsc postojo-
wych – jak w § 8 ust. 2 pkt 8 i 9. 

§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie 
ustalonej na podstawie odrębnych przepisów 

1. Na obszarze planistycznym występują nastę-
pujące szczególne formy ochrony przyrody: 

1) ustanowiony w trybie przepisów ustawy 
o ochronie przyrody Warszawski Obszar 
Chronionego Krajobrazu, gdzie ustano-
wione zostały również: 

a) strefa szczególnej ochrony ekologicznej 
na terenie zalewowym rzeki Wkry, 

b) strefa zwykła na całym obszarze opra-
cowania, 

2. Na terenach wchodzących w skład Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
obowiązuje przestrzeganie zasad ochrony, 
ustalonych w rozporządzeniu Wojewody Ma-
zowieckiego z dnia 13 lutego 2007r.,  
a w szczególności: 
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1) na całym obszarze WOCHK 

a) ochrona zróżnicowanych ekosyste-
mów, wartościowych ze względu na 
możliwości zaspakajania potrzeb zwią-
zanych z turystyką a także pełnioną 
funkcją korytarzy ekologicznych, 

b) poprzedzanie projektów wznoszenia 
nowych budowli piętrzących na cie-
kach wodnych analizą bilansu wodne-
go, 

c) zapewnienie swobodnej migracji ry-
bom w ciekach, poprzez budowę prze-
pławek na istniejących i nowych bu-
dowlach piętrzących, 

d) utrzymanie i tworzenie pasów zakrze-
wień i zadrzewień wzdłuż cieków jako 
naturalnej obudowy biologicznej ogra-
niczającej spływ zanieczyszczeń z pól 
uprawnych, 

e) zwiększanie retencji wodnej, przy czym 
zbiorniki małej retencji wodnej powin-
ny dodatkowo wzbogacać różnorod-
ność biologiczną terenów, uwzględnia-
jąc starorzecza i lokalne obniżenia te-
renu, 

2) w strefie szczególnej ochrony ekologicznej 

a) zakaz likwidowania zadrzewień jeśli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony prze-
ciwpowodziowej lub zapewnienia bu-
dowy urządzeń wodnych, 

b) zakaz wykonywania prac ziemnych 
trwale zniekształcających rzeźbę terenu 
z wyjątkiem prac związanych z budową 
urządzeń wodnych, 

3) w strefie zwykłej: 

a) dopuszcza się realizację przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, jedynie w przypadku, gdy 
przeprowadzona ocena oddziaływania 
na środowisko, wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu na ochronę 
przyrody obszaru chronionego krajo-
brazu., 

b) zakaz zmiany naturalnego charakteru 
rzek i niszczenia roślinności wodnej i 
nadwodnej, z wyjątkiem miejsc lokali-
zacji urządzeń wodnych nie kolidują-
cych z celami ochrony środowiska na 
Warszawskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu, 

c) zakaz wykonywania prac ziemnych 
trwale zmieniających rzeźbę terenu, z 
wyjątkiem prac związanych z budową 
urządzeń wodnych, 

d) zakaz lokalizowania obiektów budow-
lanych w pasie 20,0m od linii brzegów 
rzek i innych zbiorników wodnych. 

3. Na obszarze planistycznym występują, okre-
ślone na podstawie przepisów ustawy Prawo 
wodne, tereny narażone na niebezpieczeń-
stwo powodzi, wyznaczone granicą prawdo-
podobieństwa wystąpienia wody 1% i ozna-
czone na rysunku planu. 

1) na terenach, o których mowa w pkt 3, wy-
stępuje: 

a) zakaz budowy nowych obiektów 
oprócz urządzeń wodnych, o których 
mowa w przepisach prawa wodnego, 

b) obowiązek uwzględniania ograniczeń, 
wynikających z faktu położenia tere-
nów w strefie zalewowej, we wszyst-
kich działaniach podejmowanych w ob-
rębie już zabudowanych działek. 

4. Na obszarze planistycznym, nie występują: 

1) ustalone w trybie przepisów ustawy Pra-
wo ochrony środowiska: 

- obszary ograniczonego użytkowania 
lub strefy przemysłowe, 

- tereny zagrożone ruchami masowymi 
ziemi ani tereny, na których występują 
te ruchy; 

2) określone przepisami ustawy Prawo wod-
ne ujęcia wody i strefy ich ochrony, 

3) obiekty wpisane do rejestru zabytków ani 
do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji 
zabytków, o których mowa w przepisach 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

4) obiekty kultury współczesnej, w rozumie-
niu przepisu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

5. Na podstawie przepisów o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym występuje 
obowiązek: 

1) przestrzegania zasady, że ustalenia niniej-
szego planu kształtują, wraz z innymi 
przepisami, sposób wykonywania prawa 
własności nieruchomości, 

2) przestrzegania zasady, że zabudowa i za-
gospodarowanie terenów nie może naru-
szać chronionego prawem interesu pu-
blicznego oraz interesu jednostek organi-
zacyjnych a także interesu osób trzecich. 

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem Istnie-
jący układ granic własności gruntów nie wyma-
ga ustalania w niniejszym planie miejscowym, 
szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości. 
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§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy 

1. Na przedmiotowym obszarze planistycznym 
nie ustala się: 

1) tymczasowych form zabudowy, 

2) tymczasowego zagospodarowania tere-
nów, 

2. Na przedmiotowym obszarze planistycznym 
ustala się: 

1) zakaz budowy obiektów kubaturowych w 
liniach rozgraniczających dróg, 

2) zakaz zabudowy na terenach rolnych prze-
znaczonych do zalesienia, 

3) zakaz zabudowy na terenach zieleni nie-
urządzonej. 

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

1. System komunikacji 

1) Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1KDZ; 4KDZ; 2KDD; 
13KDD; 14KDD; 15KDD; 19KDD; 20KDD; 
21KDD; 22KDD; 23KDD; 27KDD; 32KDD; 
33KDD; 35KDD; 38KDD; 39KDD; 40KDD; 
41KDD; 42KDD; 43KDD; 45KDD; 46KDD; 
47KDD; 49KDD; 53KDD; 54KDD; 3KDW; 
5KDW; 6KDW; 7KDW; 8KDW; 9KDW; 
10KDW; 11KDW; 12KDW; 16KDW; 
17KDW; 24KDW; 29KDW; 30KDW; 
34KDW; 37KDW; 44KDW; 48KDW; 
50KDW; 51KDW; 18KP; 25KP; 26KP; 
36KP; 52KP; obowiązują następujące 
ustalenia: 

 
Oznaczenie  

na rysunku planu 
Klasa drogi Szerokość w liniach 

rozgraniczających (m) 
Ustalenia dodatkowe 

1 2 3 4 

1KDZ Drogi zbiorcze 15,00 Droga powiatowa, wymagająca przebudowy 

4KDZ Drogi zbiorcze 20,00 Mały odcinek istniejącej drogi zbiorczej 
Wszystkie wymie-

nione wyżej  
drogi KDD 

Drogi dojazdowe 10,0 do 12,00 –  
jak na rysunku planu 

Drogi wymagające budowy lub przebudo-
wy, zgodnie z warunkami technicznymi. W 
liniach rozgraniczających drogi możliwa 
realizacja ścieżki rowerowej. 

Wszystkie wymie-
nione wyżej  
drogi KDW 

Istniejące drogi  
wewnętrzne 

Jak na rysunku planu Przy modernizacji zachować ustalenia za-
warte w pkt 6 – 10 

Wszystkie wymie-
nione wyżej  

drogi KP 

Istniejące drogi we-
wnętrzne stanowiące 

dojazdy do pól 

Jak na rysunku planu Mogą być wykorzystane jako ścieżki rowe-
rowe 

 
2) budowa dróg publicznych w liniach roz-

graniczających – jak na rysunku planu, 

3) na terenach w obrębie linii rozgranicza-
jących dróg, o których mowa w pkt 2): 

a) zakaz lokalizacji obiektów budowla-
nych i urządzeń niezwiązanych z go-
spodarką drogową oraz potrzebami 
ruchu drogowego, 

b) możliwość lokalizacji sieci infrastruk-
tury technicznej, pod warunkiem nie-
naruszania wymagań określonych w 
przepisach dot. dróg publicznych oraz 
warunków zgody zarządcy drogi, 

4) realizacja narożnych ścięć linii rozgrani-
czających – 10 x 10m, zapewniających 
pole widoczności, na skrzyżowaniach 
drogi zbiorczej z drogami niższych klas i 
narożne ścięcia linii rozgraniczających – 
5 x 5m na skrzyżowaniach dróg publicz-
nych niższych klas niż drogi zbiorcze 
oraz dróg wewnętrznych, 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg 
publicznych jak na rysunku planu i odle-
głość ta wynosi: 

- 10,0m od linii rozgraniczającej drogi 
zbiorczej, 

- 5,0m od linii rozgraniczającej drogi 
dojazdowej, 

6) nowo wydzielana droga wewnętrzna 
stanowiąca dostęp do drogi publicznej i 
obsługująca więcej niż 4 działki budow-
lane, musi posiadać szerokość 8,0 m, a 
budowa drogi, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 

7) nowo wydzielany dojazd i dojście sta-
nowiące dostęp do maksymalnie 4 dzia-
łek budowlanych, realizowany jako ciąg 
pieszo-jezdny, musi posiadać szerokość 
5,0m, 

8) parametry techniczne dróg wewnętrz-
nych i dojazdów do działek budowlanych 
powinny spełniać ustalenia warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie. 

9) podczas modernizacji i budowy dróg 
obowiązek przestrzegania przepisów 
ustawy prawo wodne w stosunku do 
cieków i kanałów melioracyjnych, które 
znajdą się na trasie tych dróg. 

10) drogi nieprzelotowe należy kończyć ma-
newrowymi placami o wymiarach mini-
mum 16,0 x 16,0 m lub o promieniu 
8,00m. 

2. Systemy infrastruktury technicznej 

1) Zaopatrzenie w wodę: 

a) z rozbudowywanej komunalnej sieci 
wodociągowej, 

b) lokalizacja sieci w liniach rozgranicza-
jących dróg, poza jezdnią, lub na in-
nych terenach w uzgodnieniu z właści-
cielami gruntów, 

c) do czasu budowy komunalnej sieci 
wodociągowej dopuszczalne jest bu-
dowa własnych ujęć wody, 

d) przy projektowaniu obiektów budow-
lanych i zagospodarowania terenów 
należy, w projekcie zagospodarowania 
terenu lub działki, uwzględniać zapo-
trzebowanie na wodę do celów prze-
ciwpożarowych, zgodnie z ustaleniami: 

- rozporządzenia w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i tere-
nów, 

- rozporządzenia w sprawie przeciw-
pożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych. 

2) Odprowadzanie ścieków: 

a) do sieci kanalizacji komunalnej, 

b) do czasu budowy kanalizacji komunal-
nej - do szczelnych zbiorników bezod-
pływowych, 

c) inne rozwiązania odprowadzania ście-
ków dopuszczalne w miarę powstają-
cych możliwości i rozwiązań technicz-
nych, 

d) odprowadzanie wód opadowych z po-
wierzchni utwardzanych ciągów komu-
nikacyjnych o dużym natężeniu ruchu i 
obiektów usługowych, po ich wstęp-
nym podczyszczeniu, do rowów przy-
drożnych lub do kanalizacji deszczowej, 
na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci, 

e) zagospodarowanie wód opadowych na 
terenach zabudowy, na własnej działce. 

3) Energia elektryczna: 

a) zaopatrzenie obiektów powstających 
we wsi Śniadówko z istniejących lub 
rozbudowywanych, w miarę potrzeb, 
sieci elektroenergetycznych oraz ze 
stacji transformatorowych (wg doku-
mentacji branżowej), na których lokali-
zację inwestor musi udostępnić teren, 

b) realizacja sieci elektroenergetycznych, 
niezbędnych dla projektowanej zabu-
dowy, następować może na terenach 
położonych w liniach rozgraniczających 
dróg oraz na innych terenach udostęp-
nianych prawnie i komunikacyjnie 
służbom technicznym operatora sieci, 

c) realizacja nowych i przebudowa istnie-
jących linii elektroenergetycznych, w 
uzgodnieniu i na warunkach określo-
nych przez właściwe przedsiębiorstwo 
energetyczne według zasad ustalonych 
w przepisach Prawa energetycznego, 

d) realizacja oświetlenia ulicznego w cią-
gach dróg publicznych, 

e) w projektach zagospodarowania terenu 
lub działki należy przewidzieć rezerwa-
cję miejsc i terenów dla lokalizacji linii, 
stacji i przyłączy oraz innych elemen-
tów infrastruktury elektroenergetycz-
nej, niezbędnych dla zaopatrzenia sy-
tuowanych na tych terenach budynków 
i budowli w energię elektryczną a także 
oświetlenia terenów wokół obiektów, 

f) zakaz nasadzeń, pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi, drzew i 
krzewów, których naturalna wysokość 
może przekroczyć 3.0m, 

g) nakaz przycinania drzew i krzewów ro-
snących pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi, 

h) w przypadku wystąpienia kolizji z ist-
niejącymi urządzeniami elektroenerge-
tycznymi przy realizacji planu zago-
spodarowania działki koszty niezbędnej 
przebudowy tych urządzeń, po uprzed-
nim uzyskaniu warunków przebudowy 
pokryje Wnioskodawca. 

4) Telekomunikacja 

a) dalszy rozwój systemów telekomunika-
cyjnych i teleinformatycznych przewo-
dowych i bezprzewodowych następo-
wać będzie stosownie do wzrostu za-
potrzebowania na usługi telekomuni-
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kacyjne i teleinformatyczne w gminie i 
jej sąsiedztwie, 

b) rozbudowa i modernizacja infrastruktu-
ry światłowodowej oraz budowa nie-
zbędnych elementów zintegrowanego 
systemu telekomunikacyjnego gminy, z 
zachowaniem wymogów ustawy o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci tele-
komunikacyjnych, 

c) dalsza rozbudowa sieci telekomunika-
cyjnych zarówno w formie tradycyjnej 
jak i z wykorzystaniem nowych techno-
logii, 

d) zakłada się pełną dostępność do łączy 
telekomunikacyjnych. Dla zwiększenia 
dostępności sieci internetowej i rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego, ko-
nieczny jest rozwój szerokopasmowe-
go dostępu do Internetu, urządzanie 
ogólnodostępnych kawiarenek interne-
towych, rozwój sieci bezprzewodowych 
- budowę systemu nieodpłatnego do-
stępu do Internetu np. za pomocą sieci 
hotspotów. 

5) Ogrzewanie: 

a) ogrzewanie z indywidualnych źródeł 
ciepła, 

b) zakaz stosowania paliwa stałego, 

c) obiekty należy wyposażać w instalacje 
cieplne zasilane elektrycznością, pali-
wem gazowym, lekkim olejem opało-
wym lub innym paliwem ekologicz-
nym, 

d) możliwość stosowania indywidualnych 
odnawialnych źródeł energii oraz źró-
deł niekonwencjonalnych, w szczegól-
ności kolektorów słonecznych i pomp 
ciepła, 

e) ogrzewanie kominkowe może być sto-
sowane jedynie jako ogrzewanie do-
datkowe. 

6) Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy infrastruktury: 

a) niezbędne modernizacje sieci infra-
struktury technicznej dokonywane być 
mogą na terenach ich dotychczasowej 
lokalizacji z wyjątkiem przypadków, 
kiedy modernizacja sieci związana jest 
ze zmianą sposobu zabudowy i zago-
spodarowania terenu, na którym, w 
projekcie zagospodarowania działki lub 
terenu, przewidziano inny przebieg 
tych sieci, 

b) nowe sieci infrastruktury technicznej 
należy lokalizować w liniach rozgrani-
czających ulic, poza jezdnią. Inny prze-
bieg sieci – dopuszczalny, zgodnie ze 
szczegółowymi rozwiązaniami branżo-
wymi w tym zakresie, przyjętymi na 
etapie projektowania inwestycji, z 
uwzględnieniem odpowiednich przepi-
sów szczególnych i uwarunkowań 
miejscowych, 

c) przyłącza infrastruktury technicznej re-
alizowane będą odpowiednio do po-
trzeb inwestorów, określanych w pro-
jekcie zagospodarowania terenu lub 
działki, 

d) szczegółowe rozmieszczenie sieci i 
urządzeń infrastruktury, zostanie okre-
ślone w projektach zagospodarowania 
działki lub terenu, przygotowywanych 
do wniosku o pozwolenie na budowę 
tych sieci, 

e) na przedmiotowym terenie mogą być 
lokalizowane urządzenia infrastruktury, 
związane z realizacją celów publicznych 
wymienionych w przepisach ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, pod 
warunkiem, że spełniać one będą wy-
magania ustalone w odrębnych przepi-
sach. 

7) Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz zasilanie obiektów bu-
dowlanych z tych sieci, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi obowiązującymi w okre-
sie realizacji, oraz z ustaleniami projektów 
zagospodarowania terenów lub działek 
budowlanych a także z uzyskiwanymi wa-
runkami zaopatrzenia w poszczególne 
media, określanymi przez dostawcę w try-
bie wydawania pozwoleń na budowę tych 
obiektów. 

Rozdział III 
Ustalenia dla poszczególnych terenów  

przedstawionych w załączniku nr 1 

§ 16.1. Ustalenia tekstowe dla poszczegól-
nych, oznaczonych symbolem, terenów przed-
stawionych w załączniku nr 1a obowiązują w 
następującym zakresie: 

1) przeznaczenie terenów pod różne funkcje lub 
różne sposoby zagospodarowania, 

2) zasady zagospodarowania terenów oznaczo-
nych symbolami, oraz parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy, 

3) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy. 
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2. Wymienione wyżej ustalenia, uzupełnione 
ustaleniami zawartymi w § 5 ust. 2 niniejszej 
uchwały, stanowią obowiązkowy zakres planu 
miejscowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 
ustawy. 

§ 17. Przeznaczenie terenów na różne funkcje 
lub różne zasady zagospodarowania. 

1. Ustala się następujące, oznaczone także na 
rysunku planu, przeznaczenie terenów: 

1) MN,L - zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i letniskowa, 

2) MN,U - zabudowa mieszkaniowa, z wol-
nostojącymi budynkami jednorodzinny-
mi, oraz zabudowa związana z usługami, 

3) MN - zabudowa mieszkaniowa, z wolno-
stojącymi budynkami jednorodzinnymi, 

4) U - zabudowa związana z usługami, 

5) ZL - las, 

6) ZLz - grunty do zalesienia, 

7) ZN - zieleń nieurządzona, 

8) R - grunty rolne, 

9) W - rzeka lub ciek wodny, 

10) KDZ - droga zbiorcza, 

11) KDD - droga dojazdowa, 

12) KDW - droga wewnętrzna – dojazd do 
działek budowlanych, 

13) KP - droga wewnętrzna - dojazd do pól. 

2. Przeznaczenie terenu pod zabudowę miesz-
kaniową, oznacza, że na działce, która spełnia 
parametry ustalone w planie, może być wy-
budowany jeden budynek jednorodzinny lub 
letniskowy a także parterowy garaż lub bu-
dynek gospodarczy, dostosowane wyglądem 
do budynku mieszkalnego na działce. Zakaz 
zmiany przeznaczenia budynku gospo-
darczego na mieszkalny, jeśli na działce ist-
nieje już jeden budynek mieszkalny. 

3. Wydzielone liniami rozgraniczającymi tereny 
oznaczono symbolami - literami i cyframi 
(np. A11MN,L), gdzie: 

1) pierwsza (litera) – oznacza jednostkę 
urbanistyczną, 

2) druga (cyfra) - oznacza numer terenu w 
jednostce, 

3) trzecia (litery) - oznacza przeznaczenie te-
renu, przecinek między rodzajami prze-
znaczenia oznacza, że są one równorzędne 
i mogą być realizowane razem lub od-
dzielnie. 

§ 18. Zasady zagospodarowania terenów 
oznaczonych symbolami oraz parametry i 
wskaźniki kształtowania zabudowy 

Dział I 
Jednostka urbanistyczna A 

- położona po wschodniej stronie drogi powia-
towej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 1KDZ. Jest to jednostka położona w bez-
pośrednim sąsiedztwie rzeki i jej terenów za-
lewowych, z bogatą rzeźbą terenów, o zabu-
dowie letniskowej z kilkoma siedliskami rol-
niczymi. W zagospodarowaniu wymienio-
nych niżej terenów należy uwzględnić, do-
datkowo, odpowiednie ustalenia zawarte w 
rozdziale II niniejszej uchwały oraz w przepi-
sach odrębnych dotyczących realizowanych 
inwestycji. Na terenie tej jednostki urbani-
stycznej w związku z występowaniem tere-
nów zagrożonych powodzią, przy projekto-
waniu budynków w strefie bezpośredniego 
zagrożenia terenów zabudowanych powodzią 
należy każdorazowo od Dyrektora RZGW w 
Warszawie, uzyskać poziom rzędnej „0” dla 
tych budynków (na etapie uzgodnień pozwo-
lenia na budowę).  

1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami A1ZL; A10ZL; A16ZL; 
A21ZL; A27ZL; 

1) gospodarka leśna – zgodnie z planem 
urządzenia lasu, 

2) zakaz zmiany ukształtowania krawędzi 
skarpy, poza działaniami związanymi z 
ochroną przed powodzią, 

3) zakaz wznoszenia nowych obiektów 
kubaturowych. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami A2MN,L; A5MN,L; 
A13MN,L; A14MN,L; A15MN,L; A17MN,L; 
A19MN,L; A22MN,L; A23MN,L; A25MN,L 
obowiązują następujące ustalenia: 

1) Zasady zagospodarowania terenów: 

a) możliwość uzupełnienia zabudowy 
na wolnych od zabudowy działkach, 
które spełniają parametry działki 
budowlanej w rozumieniu ustaleń 
zawartych w § 3 ust. 2 pkt 5 niniej-
szej uchwały, 

b) możliwe łączenie istniejących dzia-
łek budowlanych, 

c) wielkość nowej działki przeznaczo-
nej pod zabudowę jednorodzinną 
nie może być mniejsza niż 1000m2, 
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d) wielkość nowej działki przeznaczo-
nej pod zabudowę letniskową nie 
może być mniejsza niż 800m2, 

e) obsługa komunikacyjna 

- z istniejących lub projektowa-
nych dróg publicznych, 

- z istniejących, stanowiących po-
łączenie z drogą publiczną, dróg 
wewnętrznych, 

- z istniejących dojazdów do dzia-
łek, lub zjazdów z drogi publicz-
nej, 

f) obowiązek zabezpieczenia odpo-
wiedniej ilości miejsc postojowych 
na działce inwestora, zgodnie z usta-
leniami zawartymi w § 8 ust. 2  
pkt 8 i 9, 

g) linie zabudowy od dróg publicznych 
– jak ustalono w § 15 ust 1 pkt 5 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy: 

a) wysokość zabudowy do dwóch 
kondygnacji, przy czym wysokość 
obiektów na działce nie może prze-
kraczać 9,0m, 

b) poziom podłogi parteru nie wyżej 
niż 0,60m od gruntu rodzimego, 
chyba, że ukształtowanie terenu 
wiąże się z koniecznością innego 
rozwiązania, 

c) kąt nachylenia połaci dachowych, 
przy stosowaniu dachu dwu lub 
wielospadowego, nie może przekra-
czać 450, 

d) powierzchnia zabudowy działki 
obiektami kubaturowymi nie może 
przekroczyć 25% jej powierzchni 
całkowitej. 

e) udział powierzchni biologicznie 
czynnej musi wynosić nie mniej niż 
60% powierzchni całkowitej działki. 

3 Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: A3MN,U; A7MN,U; 
A9MN,U; A20MN,U; A24MN,U; A26MN,U; 
obowiązują następujące ustalenia: 

1) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalna jest zmiana przezna-
czenia budynków siedliska na inne 
cele, zgodne z przeznaczeniem tere-
nu, 

b) zabudowa nowych działek, zgodnie 
z przeznaczeniem terenu, 

c) obsługa komunikacyjna 

- z istniejących lub projektowa-
nych dróg publicznych 

- z istniejących, stanowiących po-
łączenie z drogą publiczną, dróg 
wewnętrznych, 

- z istniejących dojazdów do dzia-
łek, lub zjazdów z drogi publicz-
nej, 

- z nowo wydzielanych dróg we-
wnętrznych i dojazdów do dzia-
łek, których parametry ustalono 
w § 15 ust. 1 pkt 6 – 10; 

- obowiązek zabezpieczenia od-
powiedniej ilości miejsc posto-
jowych na działce inwestora, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w § 8 ust. 2 pkt 8 i 9 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy: 

a) wielkość nowej działki budowlanej 
przeznaczonej pod budownictwo 
jednorodzinne, nie może być mniej-
sza niż 1000m2, przy czym 

b) wielkość działki budowlanej, na któ-
rej planuje się budowę budynku 
mieszkalnego i odrębnego obiektu 
usługowego, nie może być mniejsza 
niż 1200m2, 

c) wielkość działki budowlanej, na któ-
rej planuje się obiekt usługowy mo-
że być dostosowana do wielkości 
planowanej inwestycji 

d) wysokość zabudowy do dwóch 
kondygnacji, przy czym wysokość 
obiektów na działce, nie może prze-
kraczać 9,00m, 

e) poziom podłogi parteru nie wyżej 
niż 0,60m od gruntu rodzimego, 
chyba, że ukształtowanie terenu 
wiąże się z koniecznością innego 
rozwiązania, 

f) kąt nachylenia połaci dachowych, 
przy stosowaniu dachu dwu lub 
wielospadowego, nie może przekra-
czać 450, 

g) powierzchnia zabudowy działki bu-
dynkami nie może przekroczyć 30% 
jej powierzchni całkowitej, 

h) udział powierzchni biologicznie 
czynnej musi wynosić nie mniej niż 
50% powierzchni całkowitej działki. 
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4. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami A4ZN; A6ZN; A8ZN; 
A12ZN; A18ZN; obowiązują następujące 
ustalenia: 

1) zakaz zmiany ukształtowania terenu 
strefie zalewowej, której granicę ozna-
czono na rysunku planu, poza działa-
niami związanymi z ochroną przed po-
wodzią lub z budową urządzeń wod-
nych 

2) zakaz zmiany roślinności występującej 
na skarpach, brzegach rzeki i łąkach 
nadrzecznych oraz w lasach, położo-
nych w strefie szczególnej ochrony 
ekologicznej Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, 

3) zakaz jakiejkolwiek trwałej zabudowy 
kubaturowej, poza urządzeniami wod-
nymi, 

4) dopuszczalne zagospodarowanie uzu-
pełniające jak: 

a) plaże trawiaste (sezonowo), realiza-
cja terenowych urządzeń rekreacyj-
nych (pomosty drewniane), wraz z 
niezbędnym, przenośnym zaple-
czem sanitarnym, 

b) nadziemne urządzenia liniowe – 
zgodnie z przepisami. 

5. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem A11W; obowiązują następu-
jące ustalenia: 

1) gospodarka wodna zgodna z przepi-
sami odrębnymi w tym zakresie ze 
szczególnym uwzględnieniem prze-
strzegania przepisów ustawy prawo 
wodne, 

Dział II 
Jednostka urbanistyczna B 

- położona po zachodniej stronie drogi powia-
towej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 1KDZ. Jest to jednostka, na której wy-
stępuje znacznie mniej ograniczeń wynikają-
cych z ochrony przyrody, przeznaczona w 
większości pod zabudowę jednorodzinną, z 
enklawami zabudowy jednorodzinne uzupeł-
nionej usługami. W zagospodarowaniu wy-
mienionych niżej terenów należy uwzględnić, 
dodatkowo, odpowiednie ustalenia zawarte 
w rozdziale II niniejszej uchwały oraz w prze-
pisach odrębnych dotyczących realizowa-
nych inwestycji.  

1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: B1ZL; B2ZL; B10ZL; B11ZL; 
B20ZL; B21ZL; B29ZL; B30ZL; B48ZL; 

B51ZL; B52ZL; B59ZL; B68ZL; B70ZL; 
B71ZL obowiązują następujące ustalenia: 
gospodarka leśna – zgodne z planem 
urządzenia lasu. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami B12ZLz; B22ZLz; B31ZLz; 
B49ZLz; B50ZLz; obowiązują następujące 
ustalenia: tereny do sukcesywnego zale-
sienia, z gospodarką zgodną z planem 
urządzenia lasu 

3. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami B3MN; B4MN; B5MN; 
B6MN; B7MN; B8MN; B9MN; B16MN; 
B17MN; B18MN; B27MN; B34MN; B35MN; 
B43MN; B45MN; B46MN; B53aMN; 
B53bMN; B54MN; B56MN; B58aMN; 
B58bMN; B58cMN; B58dMN; B60MN; 
B61MN; B63MN; B64MN; B66MN; B67MN; 
obowiązują następujące ustalenia: 

1) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna na działkach budowlanych, 
dostępnych z dróg publicznych, 
bezpośrednio lub poprzez istniejące 
drogi wewnętrzne lub dojazdy do 
działek, 

b) możliwe łączenie istniejących dzia-
łek budowlanych, 

c) warunkiem wydzielania nowych 
działek jest uzyskanie działek bu-
dowlanych o wielkości nie mniejszej 
niż 1200m2, 

d) zabudowa nowych działek, zgodnie 
z przeznaczeniem terenu, 

e) obsługa komunikacyjna nowych 
działek budowlanych: 

- z istniejących lub projektowa-
nych dróg publicznych, 

- z istniejących, stanowiących 
połączenie z drogą publiczną, 
dróg wewnętrznych, 

- z istniejących dojazdów do 
działek, lub zjazdów z drogi 
publicznej, 

- z nowo wydzielanych, do-
stępnych z publicznych dróg 
dojazdowych, dróg we-
wnętrznych i dojazdów do 
działek, których parametry 
ustalono w § 15 ust. 1  
pkt 6 – 10; 

- obowiązek zabezpieczenia od-
powiedniej ilości miejsc po-
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stojowych na działce inwesto-
ra, zgodnie z ustaleniami za-
wartymi w § 8 ust 2 pkt 8 i 9, 

f) możliwość zmiany zabudowy letni-
skowej na mieszkalną z zachowa-
niem warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy: 

a) nieprzekraczalna wysokość zabu-
dowy mieszkaniowej - 2 kondygna-
cje nadziemne, nie większa jednak 
niż 9,00m, 

b) rzędna parteru nie więcej niż 0,60m 
nad poziomem terenu, chyba, że 
ukształtowanie terenu wiąże się z 
koniecznością innego rozwiązania, 

c) kąt nachylenia połaci dachowych, 
przy stosowaniu dachu dwu lub 
wielospadowego, nie może przekra-
czać 450, 

d) powierzchnia zabudowy działki 
obiektami kubaturowymi nie może 
przekroczyć 20% jej powierzchni 
całkowitej, 

e) udział powierzchni biologicznie 
czynnej musi wynosić nie mniej niż 
70% powierzchni całkowitej działki, 

f) usuwanie drzew z działek ze starym 
drzewostanem podlega przepisom 
ustawy o ochronie przyrody. 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami B19aMN,U; B19bMN,U; 
B26MN,U; B28aMN,U; B28bMN,U; 
B36MN,U; B39MN,U; B40MN,U; 
B42MN,U; B44MN,U B47MN,U; B55MN,U; 
B57MN,U; B62MN,U-2; B65MN,U-2; 
B73MN,U; B74MN,U; obowiązują następu-
jące ustalenia: 

1) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalna jest zmiana przezna-
czenia budynków siedliska na inne 
cele, zgodne z przeznaczeniem tere-
nu, 

b) zabudowa działek obiektami – 
zgodnie z przeznaczeniem, 

c) obsługa komunikacyjna: 

- z istniejących lub projektowa-
nych dróg publicznych, 

- z istniejących, stanowiących po-
łączenie z drogą publiczną, dróg 
wewnętrznych, 

- z istniejących dojazdów do dzia-
łek, lub zjazdów z drogi publicz-
nej, 

- z nowo wydzielanych dróg we-
wnętrznych i dojazdów do dzia-
łek, których parametry ustalono 
w § 15 ust. 1 pkt 6 – 10, 

- obowiązek zabezpieczenia od-
powiedniej ilości miejsc posto-
jowych na działce inwestora, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w § 8 ust. 2 pkt 8 i 9. 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy: 

a) wielkość nowej działki budowlanej 
przeznaczonej pod budownictwo 
jednorodzinne, nie może być mniej-
sza niż 1000m2, przy czym 

b) wielkość działki budowlanej, na któ-
rej planuje się budowę budynku 
mieszkalnego i odrębnego obiektu 
usługowego, nie może być mniejsza 
niż 1200m2, 

3) Wielkość działki budowlanej, na której 
planuje się tylko obiekt usługowy może 
być dostosowana do wielkości plano-
wanej inwestycji 

4) Wysokość zabudowy do dwóch kondy-
gnacji, nie może przekraczać 9,00m, 

5) Poziom podłogi parteru nie wyżej niż 
0,60m od gruntu rodzimego, chyba, że 
ukształtowanie terenu wiąże się z ko-
niecznością innego rozwiązania, 

6) Kąt nachylenia połaci dachowych, przy 
stosowaniu dachu dwu lub wielospa-
dowego, nie może przekraczać 450, 

7) Powierzchnia zabudowy działki obiek-
tami kubaturowymi nie może przekro-
czyć 30% jej powierzchni całkowitej, 

8) Udział powierzchni biologicznie czyn-
nej musi wynosić nie mniej niż 50% 
powierzchni całkowitej działki, 

9) Usuwanie drzew z działek ze starym 
drzewostanem podlega przepisom 
ustawy o ochronie przyrody. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem B69U, obowiązują następujące 
ustalenia: 
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1) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) teren może być zagospodarowany 
obiektami związanymi z usługami 
ogólnie dostępnymi (w tym publicz-
nymi), 

b) zagospodarowanie terenu właściwe 
dla realizowanych obiektów usłu-
gowych, 

c) obowiązek zabezpieczenia na działce 
inwestora odpowiedniej ilości 
miejsc postojowych, zgodnie z usta-
leniami zawartymi w § 8 ust. 2  
pkt 8 i 9, 

d) min 30% powierzchni działki ma 
stanowić powierzchnia biologicznie 
czynna, 

e) obowiązek zagospodarowania tere-
nu jako przestrzeni ogólnie dostęp-
nej. 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy: 

a) wysokość obiektów na działce nie 
może przekroczyć 15,0 metrów, 

b) linia zabudowy, jak na rysunku pla-
nu, 

c) obiekty muszą pełnić rolę identyfika-
torów przestrzeni, przez zastosowa-
nie wyróżniającej się w krajobrazie 
formy lub koloru elewacji oraz wy-
różniającego się, architektonicznego 
rozwiązania wejścia do obiektu. 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem B72R, obowiązują następujące 
ustalenia: 

1) grunty rolne bez prawa budowy jakich-
kolwiek budynków, 

2) możliwość lokalizacji sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, niezbędnej 
do obsługi terenów budowlanych po-
łożonych poza tym obszarem. 

7. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami B13ZN, B15ZN, B23ZN, 
B25ZN, B32ZN, B33ZN, B38ZN obowiązują 
następujące ustalenia: 

1) tereny zieleni nie urządzonej, stano-
wiące naturalną obudowę cieku wod-
nego, 

2) zakaz jakiejkolwiek budowy budynków. 

8. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami B14W; B24W; B37W; obo-
wiązują następujące ustalenia: 

1) gospodarka wodna na istniejącym cie-
ku wodnym zgodna z przepisami od-
rębnymi w tym zakresie. 

2) urządzenia wodne możliwe, pod wa-
runkiem, że zgodne będą z zasadami 
gospodarki wodnej na tym cieku. 

§ 19. Stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy.  

Stawka procentowa, o której mowa w art. 15 
ust. 2 pkt 12 ustawy, w odniesieniu do terenów 
oznaczonych symbolem: B16MN; B17MN; 
B18MN; B19bMN,U; B26MN; B27MN; 
B28bMN,U; B34MN; B35MN; B42MN,U; 
B44MN,U; B45MN; B53bMN; B58bMN; B58dMN 
B46MN; B65MN,U wynosi 12%. 

Rozdział IV 
Ustalenia końcowe 

§ 20. Na zmianę przeznaczenia gruntów na 
cele nierolnicze uzyskano następujące zgody: 

1. na grunty leśne nie stanowiące własności 
Skarbu Państwa - decyzja z dnia 9 kwietnia 
2004r. (sygnatura: WŚR.VIII.6112-14/04) 

2. na grunty rolne oraz leśne nie stanowiące 
własności Skarbu Państwa - decyzja z dnia  
24 stycznia 2011r. (sygnatura: RW RM.II.6111. 
83.2010.KJ). 

§ 21. Uchyla się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gruntów gminy Pomie-
chówek, etap II - wieś Śniadówko, uchwalony 
przez Radę Gminy w Pomiechówku, w dniu  
22 października 2003r. uchwałą nr XI/106/2003. 

§ 22. Wykonywanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Pomiechówek. 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodnicząca Rady Gminy:  

Anna Malesza-Bajno 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/40/11 

Rady Gminy Pomiechówek 
z dnia 21 lipca 2011r. 

 
w sprawie sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Wójta uwag, dotyczących wyłożonego  

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
wsi Śniadówko gmina Pomiechówek 

 
Lista uwag, przedstawiona przez Wójta Gminy, zawiera 2 uwagi, z których jedną uwzględniono w całości, 

drugą częściowo. W związku z tym, że w Rozstrzygnięciu Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 27 kwietnia 2011r. 
w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących, wyłożonego do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gruntów gminy Pomiechówek - wieś Śniadówko, nie występuje uwaga 
nieuwzględniona w całości a z uzasadnieniem uwagi uwzględnionej częściowo należy się zgodzić, Rada Gmi-
ny Pomiechówek postanawia przyjąć projekt planu bez zmian, zgodnie ze stanowiskiem zawartym w ww. 
Rozstrzygnięciu. 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/40/11 

Rady Gminy Pomiechówek 
z dnia 21 lipca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE Rady Gminy Pomiechówek 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
wsi Śniadówko gmina Pomiechówek - inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.), po zapoznaniu się z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego gruntów 
gminy Pomiechówek - wieś Śniadówko, postana-
wia się co następuje: 

1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury 
technicznej wynikające z przedstawionego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gruntów gminy Pomiechówek - 
wieś Śniadówko, to budowa dróg oraz sieci in-
frastruktury technicznej w liniach rozgraniczają-
cych tych dróg. W skład sieci infrastruktury 
technicznej wchodzą: kanalizacja sanitarna, wo-
dociąg, oświetlenie uliczne i sieć gazownicza.  

 Podstawowe składniki kosztów w realizacji dróg 
i infrastruktury to: 

- wykup terenów pod drogi i obsługa proce-
sów inwestycyjnych (wyceny przez rzeczo-
znawców i podziały gruntów), 

- budowa dróg na wykupionych terenach, 

- wykonanie sieci wodociągowej, 

- wykonanie linii oświetlenia zewnętrznego 
dróg. 

 Rozkład orientacyjnych kosztów budowy infra-
struktury na obszarze objętym niniejszym pla-
nem przedstawiono w prognozie skutków fi-
nansowych uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Śniadów-
ko gmina Pomiechówek. 

Łączny koszt budowy infrastruktury w latach 
2012 do 2021 oszacowano na 10 920 000zł. 

Rozpoczęcie realizacji infrastruktury technicznej, 
a w następnej kolejności budowa dróg, nastę-
pować będzie w miarę wzrostu zainteresowania 
inwestorów zabudową poszczególnych tere-
nów. Wskazaniami do tego będą realizowane 
procedury postępowania administracyjnego w 
indywidualnych sprawach, związane z realizacją 
przedsięwzięć budowlanych. 

2. Podstawą realizacji zadań własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Pomiechówek - 
wieś Śniadówko są: 

a) Strategia rozwoju gminy Pomiechówek, 

b) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego gminy po-
miechówek (uchwała nr LIII/305/10 Rady 
Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 
2010r.). 

3. Wymieniona wyżej infrastruktura będzie reali-
zowana w gminie zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
z wykorzystaniem źródeł finansowania pocho-
dzących z: 

a) dochodów własnych Gminy, 

b) dotacji, 

c) funduszów strukturalnych Unii Europejskiej i 
innych, 

d) kredytów, pożyczek preferencyjnych, 

e) środków prywatnych (porozumienia pu-
bliczno - prywatne). 
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