
 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/227/2012 

RADY GMINY WIELISZEW 

z dnia 13 września 2012r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Janówek Pierwszy gmina Wieliszew.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity, Dz.U. z 2012r., poz. 647), w związku z uchwałą  

Nr XXX/251/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janówek Pierwszy gmina Wieliszew, stwier-

dzając, że niniejszy plan jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Wieliszew zatwierdzonym uchwałą nr 239/XVII/2000 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 li-

stopada 2000r., Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Janówek Pierwszy gmina 

Wieliszew, zwany dalej „planem”, składający się z:  

1) części tekstowej, stanowiącej treść niniejszej uchwały;  

2) części graficznej, którą jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 

będący jej integralną częścią;  

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, stanowiącego załącz-

nik Nr 2 do niniejszej uchwały, będącego jej integralną częścią;  

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, będącego jej in-

tegralną częścią.  

§ 2. Granice planu określa załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/251/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia  

16 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego części wsi Janówek Pierwszy gmina Wieliszew. Granice obszaru objętego planem wyznaczono na rysun-

ku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały i przebiegają:  

1) od północy – po południowej granicy projektowanej drogi – trasy „S” - „Olszynki Grochowskiej”;  

2) od wschodu – po zachodniej granicy działki ewid. nr 383;  

3) od południa – w linii prostej będącej przedłużeniem północnej granicy działki ewid. nr 615, następnie po 

zachodniej granicy działki ewid. nr 350/4 do południowej granicy działek ewid. nr 347/17 i 348/17 i po po-

łudniowej granicy tych działek, następnie po zachodniej granicy działki ewid. nr 347/2 do osi drogi projek-

towanej na działkach ewid. nr 345/11, 344/4, 340/15, 339/18, dalej po północnej linii rozgraniczającej tej 

drogi, czyli po północnej granicy działek ewid. nr 345/11, 344/4, 340/15, 339/18 do wschodniej granicy 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 listopada 2012 r.

Poz. 7514



działki ewid. nr 337/4, następnie po wschodniej granicy działki ewid. nr 337/4 do południowej granicy dzia-

łek ewid. nr 336/6 i 337/5 i dalej w linii prostej do wschodniej granicy działki ewid. nr 76 (ul. Dworcowa);  

4) od zachodu – po wschodniej granicy działki ewid. nr 76 (ul. Dworcowa).  

§ 3. Celem planu jest zmiana dla terenu objętego niniejszą uchwałą niektórych ustaleń obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Janówek Pierwszy, oraz dostosowa-

nie pozostałych zapisów planu do aktualnie obowiązujących przepisów.  

§ 4.1. Ilekroć w dalszych przepisach planu jest mowa o:  

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o któ-

rym mowa w § 1;  

2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

3) obszarze obowiązywania planu – należy przez to rozumieć obszar, którego granice określono w § 2;  

4) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospo-

darowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem cyfrowo-

literowym,  

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, ustalone dla danego terenu,  

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopusz-

czone na warunkach określonych w planie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe,  

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię działki zabudowaną budynkami, liczoną 

jako rzut poziomy zewnętrznych krawędzi tych budynków na powierzchnię działki budowlanej,  

8) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni, liczonej jako 

rzut poziomy zewnętrznych krawędzi wszystkich kondygnacji nadziemnych (bez piwnic) wszystkich bu-

dynków zlokalizowanych na działce, do powierzchni działki budowlanej,  

9) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzony w 

sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką na-

wierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m², oraz wodę powierzchniową na tym terenie,  

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą dopuszczalną 

odległość zewnętrznej ściany budynku, oprócz wysuniętych poza tą ścianę gzymsów, okapów, zadaszeń, 

schodów zewnętrznych, otwartych tarasów, balkonów, wykuszy, podestów, pochylni i ramp, (pod warun-

kiem, że wysunięte elementy budynku nie wykraczają poza granice działki lub terenu, do którego właści-

ciel posiada tytuł prawny oraz nie naruszają przepisów odrębnych), od linii rozgraniczającej drogi pu-

blicznej, ciągu pieszo- rowerowego, ciągu pieszo-jezdnego, granicy działki lub innego obiektu zgodnie z 

rysunkiem planu;  

11) usługach – należy przez to rozumieć działalność nie wytwarzającą metodami przemysłowymi dóbr mate-

rialnych, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności,  

12) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, dla których sposób zagospodarowania, użyt-

kowania i gospodarowania obiektami i terenami nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowi-

ska określonych w przepisach szczególnych, i których uciążliwość wszelkich działań realizowanych w ra-

mach funkcji ogranicza się do granic działki budowlanej.  

2. Definicje pozostałych pojęć, nie wymienionych w ust.1 a użytych w niniejszej uchwale, znajdują się w 

przepisach odrębnych.  

§ 5. W planie ustala się:  

1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie terenu;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;  

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;  

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;  

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

10) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;  

11) stawkę procentową, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.  

§ 6. W planie nie ustala się:  

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

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie przepisów odrębnych;  

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powo-

dzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

§ 7.1. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:  

1) granice obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) strefa lokalizacji budynków mieszkalnych na terenach oznaczonych symbolem U/MN;  

5) przeznaczenie terenów.  

2. Oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu, a nie wymienione w ust.1 mają charakter infor-

macyjny.  

Rozdział 2 

Zakres ustaleń planu 

§ 8. Na obszarze objętym granicami planu wydziela się tereny oznaczone symbolami cyfrowo-literowymi, 

dla których ustala się następujące podstawowe przeznaczenie:  

1) teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U;  

2) tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbo-

lem U/MN;  

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem MN;  

4) teren drogi zbiorczej, oznaczony symbolem KDZ;  

5) tereny dróg dojazdowych, oznaczone symbolem KDD;  

6) teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony symbolem KPJ.  

§ 9. W planie ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) nakazuje się lokalizowanie zabudowy zgodnie z ustaleniami rysunku planu dotyczącymi nieprzekraczalnej 

linii zabudowy oraz strefy lokalizacji budynków mieszkalnych na terenach oznaczonych symbolem U/MN;  

2) nakazuje się stosowanie, dla budynków o tym samym przeznaczeniu zlokalizowanych na terenach o tej sa-

mej funkcji, podobnych parametrów w zakresie wysokości i kształtu dachu oraz o ujednoliconej kolorystyce 

elewacji oraz pokryć dachowych;  

3) zakazuje się stosowania jaskrawej, kontrastowej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych budynków oraz 

ogrodzeń;  
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4) zakazuje się rozmieszczania reklam w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszo-jezdnych, z wyjąt-

kiem znaków drogowych i tablic informacyjnych związanych z ruchem drogowym oraz tablic gminnego 

systemu informacyjnego, takich jak nazwy ulic, numery posesji;  

5) dopuszcza się lokalizację reklam wyłącznie w płaszczyźnie ogrodzenia lub elewacji budynku o maksymal-

nej powierzchni:  

a) 3m² dla działki budowlanej zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem U i U/MN,  

b) 1m² dla działki budowlanej zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem MN;  

6) dopuszcza się zagospodarowanie działek istniejących w dniu wejścia w życie ustaleń planu oraz działek 

powstałych w wyniku wydzielenia dróg wyznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem spełnienia wy-

mogów wynikających z przepisów odrębnych oraz ustaleń planu.  

§ 10. W planie ustala się zasady lokalizacji i gabaryty ogrodzeń:  

1) w przypadku lokalizowania ogrodzeń, nakazuje się sytuowanie ich w liniach rozgraniczających dróg;  

2) nakazuje się wycofanie o minimum 2 m w stosunku do linii rozgraniczającej drogi, bram wjazdowych usy-

tuowanych w ogrodzeniach przy drogach o szerokości w liniach rozgraniczających mniejszej niż 10m;  

3) dla ogrodzeń frontowych:  

a) nakazuje się stosowanie ogrodzeń ażurowych, w których powierzchnia prześwitu wynosi co najmniej 

30%,  

b) dopuszcza się zastosowanie podmurówki o maksymalnej wysokości 0,6 m,  

c) ustala się wysokość maksymalną ogrodzenia razem z podmurówką wynoszącą 1,8 m,  

d) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,  

e) dopuszcza się realizację ogrodzeń w formie żywopłotu bez ograniczenia wysokości.  

§ 11. W planie ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) zakazuje się lokalizowania:  

a) na terenach oznaczonych symbolami U przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem realizowania inwestycji celu publicznego, w 

tym również z zakresu łączności,  

b) na terenach oznaczonych symbolem MN i UM, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-

dowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem realizowania inwestycji celu publicznego, w 

tym również z zakresu łączności;  

2) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu;  

3) zakazuje się wycinania drzew, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w przepisach odrębnych;  

4) dopuszcza się na terenach oznaczonych symbolami U możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogących po-

tencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;  

5) ustala się, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, tereny podlegające ochro-

nie akustycznej, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi:  

a) U/MN - przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo – usługową,  

b) MN – przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową;  

6) nakazuje się respektowanie zapisów określonych w przepisach odrębnych dotyczących konieczności ochro-

ny wód podziemnych na terenach znajdujących się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP).  

§ 12.1. W planie ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

dotyczące:  

1) maksymalnej wysokości zabudowy;  

2) wskaźnika maksymalnej intensywności zabudowy;  
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3) maksymalnej powierzchni zabudowy;  

4) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej;  

5) nachylenia połaci dachowych.  

2. Wielkości parametrów i wskaźników, o których mowa w ust. 1. określone są w ustaleniach szczegóło-

wych dla terenów, w rozdziale 3 niniejszego planu.  

§ 13.1. W planie ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów 

oznaczonych symbolami:  

1) 1U:  

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1000 m²,  

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 20 m,  

c) kąt położenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego: 90º lub zbliżony do kąta nachy-

lenia granic działek sąsiednich;  

2) od 1U/MN do 3U/MN:  

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1000 m²,  

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej: 20 m,  

c) kąt położenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego: 90º lub zbliżony do kąta nachy-

lenia granic działek sąsiednich;  

2) 1MN:  

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  

- 900 m² dla zabudowy wolno stojącej,  

- 500 m² dla zabudowy bliźniaczej, tj. dla jednego segmentu,  

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:  

- 18 m dla zabudowy wolno stojącej,  

- 11 m dla zabudowy bliźniaczej, tj. dla jednego segmentu,  

c) kąt położenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego: 90º lub zbliżony do kąta nachy-

lenia granic działek sąsiednich.  

2. Nie ustala się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.  

§ 14. W planie ustala się zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów:  

1) zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów zlokalizowanych 

dla potrzeb budowy w granicach działki budowlanej objętej budową na czas określony w pozwoleniu na bu-

dowę;  

2) dopuszcza się użytkowanie działek w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnie z 

ustaleniami planu, pod warunkiem, że działalność prowadzona na ich obszarze nie uniemożliwia zagospoda-

rowania zgodnie z ustaleniami planu działek sąsiednich.  

§ 15.1. W planie ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1) obowiązek wyposażenia wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę w sieci: wodociągową, kanali-

zacji sanitarnej i elektroenergetyczną;  

2) dopuszcza się wyposażanie terenów w sieci innych mediów technicznych, w tym sieć gazową, kanalizację 

deszczową i łącza telekomunikacyjne;  

3) obowiązek zachowania istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, nie kolidujących z planowa-

ną zabudową i układem dróg, z dopuszczeniem odbudowy, przebudowy i rozbudowy.  
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2. Ustala się realizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), w liniach roz-

graniczających dróg dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych, dla których:  

1) nakazuje się zachowanie warunków określonych w przepisach odrębnych dotyczących wzajemnego usytu-

owania sieci i sąsiadujących z nią obiektów budowlanych;  

2) dopuszcza się lokalizację sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg, w pasach terenów ograniczonych linią 

zabudowy i linią rozgraniczającą dróg lub ciągu pieszo-jezdnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej: stacji transformatorowych, stacji telekomuni-

kacyjnych, podziemnych przepompowni ścieków i innych urządzeń technicznych poza liniami rozgranicza-

jącymi dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:  

1) ustala się zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciw pożarowe z systemu zbiorowego, z 

projektowanej gminnej sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia i projektowanej stacji wodociągu gminnego w 

Janówku;  

2) ustala się zapewnienie zapatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych z hydrantów nadziemnych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) ustala się budowę sieci wodociągowej dla obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy i zapewnienia 

wszystkim odbiorcom możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci;  

4) dopuszcza się korzystanie z indywidualnych ujęć wody, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

wyłącznie do czasu wyposażenia ulic w sieć wodociągową.  

4. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:  

1) ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych w systemie zbiorowym do oczyszczalni ścieków w Jednostce 

Wojskowej w Janówku;  

2) ustala się budowę i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dla obsługi terenów przeznaczonych do 

zabudowy i zapewnienia wszystkim odbiorcom możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci;  

3) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu;  

4) dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych do czasu wyposażenia wszystkich 

terenów w sieć kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem zapewnienia ich okresowego opróżniania i wywozu 

zgromadzonych nieczystości przez koncesjonowanych przez gminę przewoźników do punktu zlewnego 

ścieków;  

5) nakazuje się, po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączenie do sieci budynków i likwidację 

zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

6) nakazuje się, dla obiektów wytwarzających ścieki technologiczne, budowę urządzeń podczyszczających 

ścieki do parametrów określonych przez odbiorcę ścieków.  

5. W zakresie odprowadzania wód opadowych:  

1) ustala się odprowadzanie wód opadowych z terenów budowlanych według rozwiązań indywidualnych: po-

wierzchniowo i przez infiltrację do gruntu, a w przypadku niewystarczająco chłonnej powierzchni działki, 

nakazuje się zapewnienie retencji wody w zbiornikach lub odprowadzenie jej do kanałów deszczowych;  

2) zakazuje się odprowadzania wód opadowych z terenów działek na teren dróg i działek sąsiednich;  

3) ustala się odwodnienie dróg poprzez spływ powierzchniowy, rowy trawiaste, rowy retencyjno – infiltracyj-

ne, drenaż lub kanalizację deszczową;  

4) dopuszcza się wprowadzenie wód opadowych pochodzących z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów 

i innych powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych do wód powierzchniowych lub do gruntu pod warun-

kiem oczyszczenia tych wód w odpowiednich urządzeniach podczyszczających i spełnienia wymogów okre-

ślonych w przepisach odrębnych.  
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6. W zakresie zasilania w energię elektryczną:  

1) ustala się zasilanie z istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej średniego napięcia 

(15kV) i niskiego napięcia (0,4 kV);  

2) ustala się budowę, przebudowę, modernizację sieci (w tym możliwość skablowania istniejących sieci napo-

wietrznych) oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) ustala się budowę liniowych odcinków sieci średniego i niskiego napięcia w liniach rozgraniczających dróg;  

4) ustala się lokalizację stacji trafo 15/0,4 kV poza liniami rozgraniczającymi dróg, na wydzielonych dział-

kach, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej;  

5) dopuszcza się lokalizację słupowych stacji trafo 15/0,4 kV w liniach rozgraniczających dróg;  

6) dopuszcza się, w przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu i układu komuni-

kacyjnego z istniejącą siecią elektroenergetyczną, przebudowę sieci realizowaną według przepisów odręb-

nych;  

7) zakazuje się nasadzeń pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów tych gatunków, 

których naturalna wysokość może przekraczać 3 m,  

8) nakazuje się przycinanie drzew i krzewów rosnących pod liniami elektroenergetycznymi.  

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:  

1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła bezpiecznych ekologicznie, tj. zapewniających 

wysoki stopień czystości emisji spalin, gdzie kominki stanowić mogą jedynie dodatkowe źródło ogrzewania 

obiektów;  

2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych.  

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz:  

1) ustala się zaopatrzenie w gaz do celów gospodarczych i grzewczych z istniejącej i projektowanej sieci ga-

zowej średniego ciśnienia;  

2) ustala się rozbudowę i budowę sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) nakazuje się, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, lokalizację szafek gazowych w linii ogrodzeń, 

otwieranych na zewnątrz od strony ulicy, a w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządza-

jącym siecią gazową;  

4) nakazuje się lokalizację ogrodzeń w odległości minimum 0,5 m od gazociągu.  

9. W zakresie telekomunikacji:  

1) ustala się bezpośrednią obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy;  

2) nakazuje się zapewnienie łączności alarmowej dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szczególnych.  

10. W zakresie gospodarki odpadami: ustala się gromadzenie i segregację odpadów zgodnie z przepisami 

odrębnymi obowiązującymi w gminie Wieliszew.  

§ 16.1. W planie ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:  

1) powiązanie układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem zewnętrznym stanowi droga po-

wiatowa (ul. Dworcową) klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ;  

2) bezpośrednią obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowią drogi klasy dojazdowej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem KDD, oraz ciąg pieszo-jezdny oznaczony na rysunku planu symbolem KPJ.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) ustala się:  

1) dla drogi zbiorczej, oznaczonej symbolem 1KDZ wyznacza się wschodnią linię rozgraniczającą - w grani-

cach planu znajduje się część drogi o szerokości 6m;  

2) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 2KDD wyznacza się obie linie rozgraniczające i szerokość 

10m;  
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3) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 3KDD wyznacza się obie linie rozgraniczające i szerokość 

10m;  

4) dla drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 4KDD wyznacza się obie linie rozgraniczające i szerokość 

10m;  

5) dla ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 5KPJ wyznacza się obie linie rozgraniczające i szerokość 

7 m.  

3. Zakazuje się realizacji bezpośrednich zjazdów na działki budowlane z drogi oznaczonej symbolem 

1KDZ.  

4. Nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych na działkach budowlanych, przy uwzględnieniu następują-

cych wskaźników:  

1) co najmniej 2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny;  

2) co najmniej 1 miejsce postojowe/30 m² powierzchni lokalu użytkowego;  

3) dla działek budowlanych znajdujących się na terenach o dopuszczonych kilku funkcjach nakazuje się za-

pewnienie miejsc postojowych oddzielnie dla każdej funkcji.  

5. W ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się zagospoda-

rowanie przestrzeni dróg i ciągu pieszo-jezdnego, poprzez:  

1) kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający korzystanie osobom niepełnospraw-

nym;  

2) ujednolicenie i zharmonizowanie kolorystyki i materiałów użytych do budowy nawierzchni, obiektów małej 

architektury (latarnie, ławki, kosze, tablice informacyjne) oraz budowli i urządzeń infrastruktury technicznej 

(szafki energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, stacje trafo);  

3) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających:  

a) drogi zbiorczej, oznaczonej symbolem KDZ:  

- obiektów małej architektury (takich jak: latarnie, kosze na śmieci, ławki),  

- zieleni urządzonej,  

- ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,  

- przystanków komunikacji zbiorowej,  

- urządzeń związanych z eksploatacją dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli zezwalają na 

to przepisy odrębne,  

b) dróg dojazdowych, oznaczonych symbolem KDD:  

- obiektów małej architektury (takich jak: latarnie, kosze na śmieci, ławki),  

- zieleni urządzonej,  

- ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,  

- urządzeń związanych z eksploatacją dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli zezwalają na 

to przepisy odrębne,  

c) ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem KPJ:  

- obiektów małej architektury (takich jak: latarnie, kosze na śmieci, ławki),  

- urządzeń związanych z eksploatacją dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli zezwalają na 

to przepisy odrębne.  

6. Nakazuje się na terenach wyznaczonych przez linie rozgraniczające dróg spełnienie ustaleń dotyczących:  

1) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zawartych w § 9,  

2) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zawartych w § 11,  
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3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów, zawartych w § 14,  

4) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zawartych w § 15.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 17.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: usługi,  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) garaże usytuowane w budynku usługowym lub wolno stojące,  

b) pomieszczenia gospodarcze usytuowane w budynku usługowym lub budynki gospodarcze wolno stojące,  

c) urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,  

d) miejsca postojowe, drogi wewnętrzne.  

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 plan ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej: 40%;  

2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,8;  

3) minimalną powierzchnię biologicznie czynna działki budowlanej: 40%;  

4) maksymalna wysokość zabudowy:  

a) dla budynków usługowych: do 12 m – do trzech kondygnacji nadziemnych,  

b) dla wolno stojących garaży i budynków gospodarczych: do 6 m – jedna kondygnacja nadziemna;  

5) geometria dachów:  

a) dla budynków usługowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 

30º do 45º,  

b) dla wolno stojących garaży i budynków gospodarczych: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielo-

spadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15º do 45º;  

6) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji:  

a) dla dachów:  

- obowiązek stosowania dachówki ceramicznej lub pokryć dachowych imitujących dachówkę lub po-

kryć z blachy w naturalnych barwach dachówki ceramicznej lub odcieniach koloru czerwonego, brą-

zowego, czarnego,  

- obowiązek zachowania jednakowej lub podobnej kolorystyki oraz materiału dla wszystkich obiektów 

zlokalizowanych na działce,  

b) dla elewacji:  

- obowiązek stosowania tynków w kolorze białym lub kolorach pastelowych,  

- dopuszcza się okładziny z kamienia naturalnego, cegły, materiałów ceramicznych, drewnianych, 

uszlachetnionych materiałów imitujących kamień i cegłę, w barwach naturalnych lub pastelowych,  

- zakazuje się stosowania okładzin z tworzyw sztucznych,  

- obowiązek zachowania jednakowej lub podobnej kolorystyki oraz materiału dla wszystkich obiektów 

zlokalizowanych na działce.  

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1. plan ustala obowiązek spełnienia ustaleń ogólnych planu, dotyczą-

cych:  

1) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w § 9,  

2) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawartych w § 10,  
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3) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w § 11,  

4) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zawartych w § 12,  

5) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości zawartych w § 13,  

6) tymczasowego zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów zawartych w § 14,  

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawartych w § 15,  

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zawartych w § 16.  

§ 18.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U/MN do 3U/MN ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwych,  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca,  

b) garaże usytuowane w budynku usługowym, mieszkalnym lub wolno stojące,  

c) pomieszczenia gospodarcze usytuowane w budynku usługowym, mieszkalnym lub budynki gospodarcze 

wolno stojące,  

d) urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,  

e) miejsca postojowe, drogi wewnętrzne.  

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 plan ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) nakazuje się lokalizowanie zabudowy zgodnie z ustaleniami rysunku planu dotyczącymi nieprzekraczalnej 

linii zabudowy,  

2) nakazuje się, w przypadku realizacji budynków mieszkalnych, lokalizowanie ich w granicach „strefy lokali-

zacji budynków mieszkalnych na terenach oznaczonych symbolem U/MN” oraz zakazuje się sytuowania w 

tej strefie budynków usługowych, o których mowa w ust. 1,  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej: 40%,  

4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,8,  

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 40%,  

6) maksymalna wysokość zabudowy:  

a) dla budynków usługowych: do 12 m – do trzech kondygnacji nadziemnych,  

b) dla budynków mieszkalnych: do 10 m - do dwóch kondygnacji nadziemnych,  

c) dla wolno stojących garaży i budynków gospodarczych: do 6 m – jedna kondygnacja nadziemna,  

7) geometrię dachów:  

a) dla budynków usługowych i mieszkalnych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 

dachowych od 30º do 45º,  

b) dla wolno stojących garaży i budynków gospodarczych: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielo-

spadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15º do 45º,  

8) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji:  

a) dla dachów:  

- obowiązek stosowania dachówki ceramicznej lub pokryć dachowych imitujących dachówkę lub po-

kryć z blachy w naturalnych barwach dachówki ceramicznej lub odcieniach koloru czerwonego, brą-

zowego, czarnego,  

- obowiązek zachowania jednakowej lub podobnej kolorystyki oraz materiału dla wszystkich obiektów 

zlokalizowanych na działce,  
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b) dla elewacji:  

- obowiązek stosowania tynków w kolorze białym lub kolorach pastelowych,  

- dopuszcza się okładziny z kamienia naturalnego, cegły, materiałów ceramicznych, drewnianych, 

uszlachetnionych materiałów imitujących kamień i cegłę, w barwach naturalnych lub pastelowych,  

- zakazuje się stosowania okładzin z tworzyw sztucznych,  

- obowiązek zachowania jednakowej lub podobnej kolorystyki oraz materiału dla wszystkich obiektów 

zlokalizowanych na działce.  

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, plan ustala szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-

czenia w użytkowaniu polegające na zakazie budowy na działce budowlanej więcej niż jednego budynku 

mieszkalnego oraz zmianie funkcji innych budynków na mieszkaniową, jeżeli na działce znajduje się już budy-

nek mieszkalny.  

4. Dla terenów o których mowa w ust. 1 plan ustala obowiązek spełnienia ustaleń ogólnych planu, dotyczą-

cych:  

1) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w § 9,  

2) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawartych w § 10,  

3) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w § 11,  

4) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zawartych w § 12,  

5) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości zawartych w § 13,  

6) tymczasowego zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów zawartych w § 14,  

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawartych w § 15,  

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zawartych w § 16.  

§ 19.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN, ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usługi nieuciążliwe w lokalu usytuowanym w budynku mieszkalnym lub wolno stojące,  

b) garaże usytuowane w budynku mieszkalnym lub usługowym lub wolno stojące,  

c) pomieszczenia gospodarcze usytuowane w budynku mieszkalnym lub usługowym lub budynki gospo-

darcze wolno stojące,  

d) urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,  

e) miejsca postojowe.  

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 plan ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) nakazuje się lokalizowanie zabudowy zgodnie z ustaleniami rysunku planu dotyczącymi nieprzekraczalnej 

linii zabudowy,  

2) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej: 25%,  

3) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy działki budowlanej: 0,5,  

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej: 60%,  

5) maksymalna wysokość nowej zabudowy:  

a) dla budynków mieszkalnych: do 10 m – do dwóch kondygnacji nadziemnych,  

b) dla budynków usługowych, wolno stojących garaży i budynków gospodarczych: do 6 m – jedna kondy-

gnacja nadziemna,  
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6) geometria dachów:  

a) dla budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 

30º do 45º,  

b) dla budynków usługowych, wolno stojących garaży i budynków gospodarczych: dachy jednospadowe, 

dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 15º do 45º.  

7) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji:  

a) dla dachów:  

- nakazuje się stosowanie dachówki ceramicznej lub pokryć dachowych imitujących dachówkę lub po-

kryć z blachy w naturalnych barwach dachówki ceramicznej lub odcieniach koloru czerwonego, brą-

zowego, czarnego,  

- nakazuje się zachowanie jednakowej lub podobnej kolorystyki oraz materiału dla wszystkich obiek-

tów zlokalizowanych na działce,  

b) dla elewacji:  

- nakazuje się stosowanie tynków w kolorze białym lub kolorach pastelowych,  

- dopuszcza się okładziny z kamienia naturalnego, cegły, materiałów ceramicznych, drewnianych, 

uszlachetnionych materiałów imitujących kamień i cegłę, w barwach naturalnych lub pastelowych,  

- zakazuje się stosowania okładzin z tworzyw sztucznych,  

- nakazuje się zachowanie jednakowej lub podobnej kolorystyki oraz materiału dla wszystkich obiek-

tów zlokalizowanych na działce.  

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 plan ustala następujące szczególne warunki zagospodarowania oraz 

ograniczenia w użytkowaniu:  

1) zakazuje się budowy na działce budowlanej więcej niż jednego budynku mieszkalnego oraz zmiany funkcji 

innych budynków na mieszkaniową, jeżeli na działce znajduje się już budynek mieszkalny,  

2) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością remontu, przebudowy, odbudowy, rozbudowy i 

nadbudowy z uwzględnieniem wymogów określonych w ust. 3,  

4. Dla terenów o których mowa w ust. 1 plan ustala obowiązek spełnienia ustaleń ogólnych planu, dotyczą-

cych:  

1) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawartych w § 9,  

2) lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawartych w § 10,  

3) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w § 11,  

4) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zawartych w § 12,  

5) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości zawartych w § 13,  

6) tymczasowego zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów zawartych w § 14,  

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawartych w § 15,  

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zawartych w § 16.  

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 20. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Janówek Pierwszy, 

uchwalonego uchwałą Nr 353/XXXIII/06 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 marca 2006r. ogłoszoną w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 124 z dnia 27 czerwca 2006r. na obszarze objętym niniej-

szym planem.  
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§ 21. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od 

wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu w wysokości:  

2) 15 % dla terenów oznaczonych symbolem U, U/MN, MN,  

3) 0,1 % dla terenów oznaczonych symbolem KDZ, KDD, KPJ.  

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew.  

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Marcin Fabisiak 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXIII/227/2012 

Rady Gminy Wieliszew 

z dnia 13 września 2012r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag zgłoszonych do projektu planu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 647) Rada Gminy Wieliszew rozstrzyga o przyjęciu sposobu rozpatrzenia przez 

Wójta Gminy Wieliszew uwag wniesionych do wyłożonego w dniach od 16 maja 2012r. do dnia 15 czerwca 

2012r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Janówek Pierwszy, 

gmina Wieliszew  

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 

nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia planu dla 

nieruchomości której 
dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta w spra-

wie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

Zał. do Uchwały Nr 

Uwagi 

uwzględniono nie  

uwzględniono 

uwzględniono nie  

uwzględniono 

 ------ -------------- --------------- ------------------------- --------- ------- --------- -------- -------- 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XXIII/227/2012 

Rady Gminy Wieliszew 

z dnia 13 września 2012r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZADAŃ  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 647) Rada Gminy Wieliszew rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

stanowią zadania własne gminy. 

§ 2. W skład zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru wsi Janówek Pierwszy w gmina Wieliszew wchodzą: 

wodociąg, 

kanalizacja, 

oświetlenie dróg i miejsc publicznych, 

kanalizacja deszczowa. 

§ 3. Sposób realizacji przewidzianych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy: 

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym Prawo zamówień publicznych, 

2) w oparciu o przepisy branżowe, np. Prawo energetyczne, 

3) terminy realizacji poszczególnych zadań – etapowanie w zależności od przyjętych zadań w corocznych bu-

dżetach gminy, 

4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu nie należą do zadań własnych 

gminy i będą finansowane ze środków własnych inwestorów, na zasadach określonych przepisami odręb-

nymi. 

§ 4. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych odbywać się będą poprzez: 

1) wydatki z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową, 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji z funduszy krajowych, 

c) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, 

d) innych środków zewnętrznych. 
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Uzasadnienie 

do uchwały nr XXIII/227/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew  

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawnia 

Radę Gminy Wieliszew ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 27 marca 2003r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Przyjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją zakończenia procedury planistycznej sporządzania planu, podjętej na pod-

stawie uchwały nr XXX/251/09 w dniu 16 czerwca 2009 roku przez Radę Gminy Wieliszew w sprawie: przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janówek Pierwszy, gm. Wieliszew.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janówek Pierwszy, gm. Wieliszew wraz z pro-

gnozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu dostosowany do ustawy, rozpo-

rządzeń wykonawczych i do pozostałych przepisów odrębnych, został poddany opiniowaniu i uzgadnianiu.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janówek Pierwszy, gm. Wieliszew wraz z pro-

gnozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu.  

Po wyłożeniu nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu.  

Procedura planistyczna sporządzania planu została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, a pro-

jekt planu spełnia wymogi merytoryczne i formalne do jego uchwalenia.  
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