
UCHWAŁA NR 390/XXXIV/2014
RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działki nr ew. 349/1 i 350/1 w obrębie Ciemne w gminie Radzymin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.), w związku z uchwałami Rady 
Miejskiej w Radzyminie: Nr 441/XXXIII/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin, Nr 
151/XII/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 441/XXXIII/2006 oraz Nr 
200/XX/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwał Nr 441/XXXIII/2006 i Nr 151/XII/2007, 
Rada Miejska w Radzyminie stwierdzając, że niniejszy plan jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin przyjętego uchwałą Nr 470/XXXII/2009 
z dnia 20 listopada 2009 r. uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki nr ew. 349/1 
i 350/1 w obrębie Ciemne w gminie Radzymin.

2. Planem obejmuje się obszar o powierzchni 19,10 ha położony w obrębie 00-04 Ciemne, którego granice 
wyznaczają:

1) południowa i zachodnia granica działki nr ew. 349/1;

2) północna, wschodnia i południowa granica działki nr ew. 350/1.

3. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:2 000 stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik nr 3.

4. Przedmiotem planu są ustalenia wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w zakresie dotyczącym niniejszego planu:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające terenu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) granice i sposoby zagospodarowania obszarów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów;

6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu;

8) sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

9) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu;

10) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) planie – rozumie się przez to niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2) przepisach odrębnych – rozumie się przez to przepisy ustaw oraz aktów wykonawczych;

3) obszarze planu – rozumie się przez to obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku 
planu;

4) przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – rozumie się przez to 
przedsięwzięcia, dla których jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) działce budowlanej – rozumie się przez to działkę budowlaną zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię wyznaczającą najbliższe dopuszczalne 
usytuowanie lica ściany budynku w stosunku do linii rozgraniczającej terenu; ograniczenie nie dotyczy 
tarasów, wykuszy, okapów, balkonów, schodów wejściowych, podestów, które mogą być wysunięte do 1,5 
m przed tę linię;

7) maksymalnej wysokości zabudowy – rozumie się przez to ustaloną w planie nieprzekraczalną wysokość 
budynku w metrach, mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do 
najwyższego punktu dachu, nie licząc masztów odgromnikowych, anten, kominów;

8) wskaźniku maksymalnej intensywności zabudowy – rozumie się przez to największą dopuszczalną wartość 
liczbową wyrażającą stosunek sumy powierzchni całkowitej w obrysie zewnętrznym wszystkich 
kondygnacji naziemnych budynków na działce budowlanej do powierzchni tej działki;

9) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się przez to teren biologicznie czynny w rozumieniu 
przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego;

10) wskaźniku minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się przez to najmniejszą dopuszczalną 
wartość procentową wyrażającą stosunek powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej 
do powierzchni tej działki;

11) reklamie – rozumie się przez to przekaz informacyjny o towarach i usługach, w formie wizualnej, 
eksponowany za pomocą specjalnych nośników lub znaków plastycznych na budynkach lub innych 
elementach zagospodarowania terenu;

12) szyldzie – rozumie się przez to zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej;

13) znakach informacyjnych – rozumie się przez to tablice zawierające nazwy ulic i numery adresowe oraz 
informacje turystyczne.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią ustalenia:

1) granica obszaru planu;

2) linia rozgraniczająca terenu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
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4) numer i symbol określający przeznaczenie terenu;

5) oznaczenie rowu odwadniającego w granicach planu.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację.

3. Dla terenu obowiązują łącznie przepisy ogólne zawarte w rozdziale 1 i przepisy szczegółowe zawarte 
w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

4. Nie wyznacza się terenów inwestycji celu publicznego.

5. Nie wyznacza się obszarów stanowiących przestrzeń publiczną.

6. Nie określa się zasad modernizacji i budowy systemów komunikacji.

§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Obszar planu położony jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
ustanowionego rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r., zmienionym 
rozporządzeniem Nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2008 r.; przebieg granicy WOChK 
jest wskazany na rysunku planu.

2. Dla obszaru planu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych dotyczących zasad 
zagospodarowania w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

3. W granicach gminy Radzymin nie wyznaczono obszarów sieci Natura 2000.

4. W granicach planu nie występują inne, poza wymienionym w ust. 1, obszary i obiekty chronione na 
podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony przyrody.

5. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie 
z przepisami odrębnymi, z wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych.

6. Wynikająca z działalności usługowej lub innej uciążliwość dla środowiska, w tym uciążliwość 
akustyczna, nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzący tę działalność posiada tytuł 
prawny.

7. Ustala się obowiązek ochrony zabudowy przed hałasem, poprzez określenie dopuszczalnych poziomów 
hałasu dla dróg i pozostałych źródeł hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi: dla terenu oznaczonego 
symbolem 1 UKr/UZ jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży oraz terenów domów opieki społecznej.

8. Ustala się obowiązek zachowania części powierzchni działek budowlanych jako powierzchni 
biologicznie czynnej, zgodnie z przepisami szczegółowymi dla terenu.

9. Zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych mogących pogorszyć warunki siedliskowe lasów; 
w szczególności zakazuje się działań powodujących obniżenie zwierciadła wód gruntowych.

10. Zakazuje się usuwania, niszczenia i uszkadzania drzew, z wyjątkiem potrzeb wynikających z budowy, 
remontów i modernizacji inwestycji dopuszczonych planem oraz zachowania bezpieczeństwa ludzi i mienia.

11. Obowiązuje zachowanie i należyte utrzymanie rowu odwadniającego, wskazanego oznaczeniem 
graficznym na rysunku planu; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebudowę i zmianę przebiegu 
rowu, pod warunkiem zachowania jego ciągłości i niezbędnej wielkości przepływu, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; wskazuje się orientacyjnie przebieg rowu poza obszarem planu.

12. Nie dopuszcza się przekrycia rowu odwadniającego, z wyjątkiem odcinków pod projektowanymi 
drogami wewnętrznymi.

13. Obszar planu położony jest poza granicami obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

14. Na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

15. Na obszarze planu nie występują tereny górnicze.

16. Obszar objęty planem nie stanowi krajobrazu kulturowego wskazanego do objęcia ochroną 
planistyczną.
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§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej W granicach 
obszaru planu nie występują obiekty i obszary stanowiące dziedzictwo kulturowe i zabytki, objęte ochroną 
konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych lub stanowiące dobra kultury współczesnej.

§ 6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Nie wyznacza się obszaru do przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

2. Ustala się minimalną powierzchnię działki na 5 000 m2 w przypadku lokalizowania obiektów kultu 
religijnego na wydzielonej działce oraz 10 000 m2 w przypadku lokalizowania pozostałych funkcji 
dopuszczonych w planie.

3. Ustala się minimalną szerokość frontu działki na 50 m.

4. Ustala się kąt położenia granic działki w stosunku do dróg w przedziale od 60° do 120°.

5. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni działek nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia 
infrastruktury technicznej i pod drogi wewnętrzne.

§ 7. Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty pobieranej w przypadku zbycia nieruchomości, 
której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu – w wysokości 5% dla terenu oznaczonego 
symbolem 1 UKr/UZ przeznaczonego na prowadzenie działalności statutowej organizacji pożytku publicznego.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 8. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1 UKr/UZ pod działalność statutową 
organizacji pożytku publicznego; dopuszcza się następujące funkcje:

1) obiekty kultu religijnego;

2) usługi zdrowia i opieki społecznej, w tym budynki zamieszkania zbiorowego;

3) usługi kultury;

4) sport i rekreacja w formie obiektów kubaturowych i urządzeń terenowych;

5) usługi gastronomii, produkcja żywności na potrzeby własne oraz przygotowanie posiłków w ramach 
pełnienia funkcji statutowych;

6) hodowla zwierząt gospodarskich na potrzeby własne;

7) obiekty i urządzenia oraz hodowla zwierząt służące hipoterpii;

8) pracownie rzemieślnicze i artystyczne dla potrzeb resocjalizacji;

9) zbiorniki wodne retencyjne lub służące rekreacji, baseny kryte i otwarte.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości nie mniejszej niż 12,0 m od wschodniej, 
północnej i zachodniej linii rozgraniczającej oraz 20,0 m od południowej linii rozgraniczającej, zgodnie 
z rysunkiem planu;

2) odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg wewnętrznych wynosi 5,0 m;

3) nie dopuszcza się zabudowy w odległości mniejszej niż określona w przepisach odrębnych od górnej 
krawędzi skarpy rowu odwadniającego oraz od linii brzegu zbiorników wodnych;

4) należy dostosować linię zabudowy do wymagań ochrony drzew o wartościach przyrodniczych 
i krajobrazowych, przy zachowaniu minimalnej odległości od linii rozgraniczającej wyznaczonej w planie;

5) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m;

6) dopuszcza się adaptację, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków o wysokości do 16,0 m;

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50% powierzchni działki budowlanej;

8) maksymalna intensywność zabudowy: 0,3;
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9) wysokość poziomu posadzki parterów budynków – nie więcej niż 0,60 m od naturalnego poziomu terenu; 
ograniczenie nie dotyczy istniejących budynków objętych przebudową lub modernizacją;

10) w elewacjach należy stosować materiały naturalne: tynki o wyglądzie tradycyjnym, cegłę ceramiczną, 
kamień, drewno;

11) nie dopuszcza się stosowania na elewacjach okładzin z paneli blaszanych oraz imitujących pokrycie 
dachu;

12) dopuszcza się następujące kolory elewacji: naturalne kolory materiałów budowlanych wymienionych 
w pkt 8; inne jasne kolory o małym nasyceniu barwy, w odcieniach pastelowych;

13) dachy budynków symetrycznie pochyłe, dwuspadowe lub wielospadowe; dopuszcza się stosowanie 
dachów naczółkowych, mansardowych oraz dachów polskich łamanych o jednakowym kącie nachylenia 
obu części dachu;

14) kąt nachylenia dachów od 30º do 45º, dla dachów mansardowych kąt nachylenia połaci dolnej 60º a górnej 
30º, z tolerancją 5º;

15) dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych, 
dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia od  0º do 15º oraz od 30º do 45º;

16) pokrycie dachów dachówką ceramiczną, blaszaną lub bitumiczną w odcieniach ceglastej czerwieni, brązu 
albo w odcieniach koloru szarego;

17) obowiązuje przystosowanie zbiorników wodnych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych oraz 
takie ukształtowanie powierzchni terenu, aby spływ wód powierzchniowych był do nich kierowany.

3. Obowiązują następujące zasady realizacji ogrodzeń:

1) ogrodzenie działki nie może stanowić przeszkody w migracji drobnych przedstawicieli fauny, 
w szczególności płazów, gadów i drobnych ssaków;

2) ogrodzenia od strony drogi należy sytuować w liniach rozgraniczających; dopuszcza się wycofanie 
ogrodzenia w głąb działki w miejscu sytuowania bramy wjazdowej lub dla ochrony drzew;

3) wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8 m od poziomu terenu, z wyjątkiem ogrodzeń terenowych 
urządzeń sportu, dla których dopuszcza się ogrodzenia siatkowe o wysokości do 4,0 m od poziomu terenu;

4) nie dopuszcza się budowy ogrodzeń pełnych ani ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; dopuszcza się 
ogrodzenia ażurowe o powierzchni prześwitu nie mniejszej niż 50% fundamentowane wyłącznie pod 
słupkami.

4. Obowiązują następujące zasady realizacji reklam oraz szyldów i znaków informacyjnych:

1) zakaz umieszczania reklam w rozumieniu § 2 pkt 11;

2) dopuszcza się wyłącznie umieszczanie szyldów i znaków informacyjnych umieszczanych na budynkach 
mieszczących działalność której dotyczą oraz na bramie wejściowej działki będącej miejscem tej 
działalności;

3) powierzchnia znaków i szyldów na budynkach nie może przekraczać 2 m2;

4) znaki i szyldy mogą być oświetlone wyłącznie światłem o stałym natężeniu, wyklucza się stosowanie 
znaków świetlnych pulsujących lub ruchomych;

5) zakazuje się umieszczania wszelkich form informacji na drzewach i w obrębie ich koron oraz na obiektach 
infrastruktury technicznej.

5. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, w tym również 
lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, z wyjątkiem wykorzystania zgodnego 
z dotychczasowym użytkowaniem.

6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna terenu od drogi powiatowej nr 4309W przebiegającej poza obszarem planu;
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2) obowiązuje wydzielenie miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż 3 miejsca postojowe na 100 m2 

powierzchni użytkowej usług i 10 miejsc postojowych na 100 miejsc noclegowych w budynkach 
zamieszkania zbiorowego.

7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zasady zaopatrzenia w wodę:

a) ustala się zaopatrzenie w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej poprzez przewody zaopatrujące w wodę 
wieś Słupno lub wieś Nowy Janków,

b) dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zasady odprowadzenia ścieków:

a) ustala się zbiorcze odprowadzenie ścieków bytowych poprzez gminną sieć kanalizacji sanitarnej do 
biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków,

b) dopuszcza się prowadzenie kolektora kanalizacji sanitarnej w granicach terenu 1 UKr/UZ,

c) do czasu wybudowania i uruchomienia sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków 
w zbiornikach bezodpływowych oraz ich odprowadzenie do punktu zlewnego przy oczyszczalni 
ścieków,

d) dopuszcza się stosowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) ustala się odprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do gruntu na terenie 
własnej działki budowlanej,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych lub roztopowych w zbiornikach retencyjnych na działce 
budowlanej,

c) wody opadowe i roztopowe z placów postojowych lub z miejsc hodowli zwierząt gospodarskich po 
wstępnym oczyszczeniu należy odprowadzać do studni chłonnych lub do rowu odwadniającego, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

4) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej 
średniego i niskiego napięcia kablowej i napowietrznej oraz projektowanych stacji transformatorowych 
słupowych i wnętrzowych,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z urządzeń kogeneracyjnych lub indywidualnych 
odnawialnych źródeł energii,

c) na obszarze planu dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV; lokalizacja stacji 
zostanie wskazana w projekcie zagospodarowania terenu;

5) zasady zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącego lub projektowanego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 
nie mniej niż 50 mm we wsi Nowy Janków, Nadma lub Słupno,

b) dopuszcza się zasilanie z sieci gazowej urządzeń kogeneracyjnych służących do wytwarzania ciepła lub 
energii elektrycznej,

c) warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe określają przepisy odrębne,

d) linia ogrodzeń powinna przebiegać w odległości minimum 0,5 m od gazociągu,

e) lokalizacja szafek gazowych wymaga uzgodnienia z zarządzającym siecią gazową;

6) zasady zaopatrzenia w ciepło:

a) ustala się ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł ciepła lub urządzeń kogeneracyjnych, 
niskoemisyjnych lub nieemisyjnych, z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu przewodowego, oleju 
niskosiarkowego, biopaliw lub odnawialnych źródeł energii,
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b) nie dopuszcza się stosowania palenisk na paliwo stałe, z wyłączeniem biopaliw stałych,

c) dopuszcza się użytkowanie kominków z użyciem paliwa stałego, jeżeli stanowią jedynie dodatkowe 
źródło ogrzewania;

7) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wolnostojących szaf dystrybucji usług, 
kanalizacji kablowej, światłowodowej, anten dostępu radiowego, zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Zasady usuwania odpadów stałych:

1) ustala się usuwanie odpadów wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb, zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku 
w Gminie Radzymin;

2) składowanie odpadów w instalacjach określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 9. Traci moc uchwała Nr 430/LI/98 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin (Dz. Urz. woj. warszawskiego 
Nr 62 poz. 293 z 20.10.1998), w granicach niniejszego planu.

§ 10. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

   Przewodniczący Rady Miejskiej

 mgr inż. Marek Brodziak
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 390/XXXIV/2014

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 4 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego działki o nr ew. 349/1 i 350/1 w obrębie Ciemne w gminie Radzymin

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki o nr ew. 349/1 i 350/1 w obrębie Ciemne został wyłożony do wglądu 
publicznego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 lipca do 23 sierpnia 2013 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbyła się w dniu 5 sierpnia 2013 r.

Do projektu planu miejscowego wniesiono 3 uwagi.

Burmistrz Radzymina rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu w sposób następujący:

- 1 uwaga, zawierająca 37 punktów, została w części uwzględniona, w części nieuwzględniona, w części uznana za bezprzedmiotową,

- 1 uwaga (złożona przed wyłożeniem projektu planu do wglądu publicznego) w części uznana za bezprzedmiotową, w części nieuwzględniona,

- 1 uwaga została w części uznana za bezprzedmiotową, w części nieuwzględniona.

Do projektu planu miejscowego zostały wprowadzone zmiany wynikające z częściowego uwzględnienia uwagi.

Rada Miejska w Radzyminie postanawia przyjąć określony poniżej sposób rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych.

 Lp.
 Nazwa 

wnoszącego 
uwagę

 Treść uwagi

 Oznaczenie 
nierucho-mości 
której dotyczy 

uwaga

 Ustalenia
 projektu planu

 dla 
nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga

 Rozstrzygnięcie 
Burmistrza Radzymina

 Rozstrzygnięcie
 Rady Miejskiej  Uzasadnienie

 1. Usunięcie z tekstu planu definicji 
maksymalnej wysokości zabudowy jako 
występującej w przepisach powszechnie 
obowiązujących

 ad 1: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 1: uwaga 
nieuwzględniona

 Zachowuje się definicję w celu ułatwienia 
odczytywania treści planu przez osoby niebędące 
specjalistami w zakresie planowania przestrzennego

 1  Osoba prawna

 2. Zmiana definicji powierzchni 
biologicznie czynnej – usunięcie 

 działki nr ew. 
349/1, 350/1
 obręb Ciemne

 1 UKr/UZ – teren 
obiektów kultu 
religijnego i usług 
zdrowia

 ad 2: uwaga 
uwzględniona

 ad 2: uwaga 
uwzględniona
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odniesienia do paragrafu i punktu 
rozporzą-dzenia wymienionego z nazwy
 3. Wyznaczenie cieku wodnego jako 
osobnej jednostki terenowej
 o przeznaczeniu WS – teren wód 
śródlądowych

 ad 3: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 3: uwaga 
nieuwzględniona

 W planie ustala się zachowanie cieku wodnego, ale 
dopuszcza się zmianę jego przebiegu, a więc granice 
cieku nie mogą być wyznaczone liniami 
rozgraniczającymi; wody cieku podobnie jak zieleń 
stanowiąca  powierzchnię biologicznie czynną 
stanowią element zagospodarowania terenu 1 UKr/UZ

 4. Usunięcie z tekstu planu zapisu „Nie 
określa się zasad modernizacji i budowy 
infrastruktury komunikacyjnej”

 ad 4: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 4: uwaga 
nieuwzględniona

 W planie nie występują tereny komunikacji; plan 
nie może zawierać ustaleń odnoszących się do 
terenów nieobjętych planem

 5. Zmiana § 8 ust. 6 z „Zasad obsługi 
w zakresie komunikacji” na „Zasady 
modernizacji, budowy
 i rozbudowy systemów komunikacji”

 ad 5: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 5: uwaga 
nieuwzględniona

 § 8 ust. 6 dotyczy zasad obsługi terenu 1 UKr/UZ 
w zakresie komunikacji; plan nie obejmuje terenów 
komunikacji, a więc nie zawiera żadnych ustaleń 
odnoszących się do tych terenów

 6. Należy określić precyzyjnie ilość 
miejsc postojowych

 ad 6: uwaga 
uwzględniona

 ad 6: uwaga 
uwzględniona

 7. Należy usunąć zapis:
 „W granicach gminy Radzymin 
nie wyznaczono obszarów „Natura 2000” 
– jako odnoszący się do terenu całej 
gminy

 ad 7: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 7: uwaga 
nieuwzględniona

 Informacja o występujących w granicach planu lub 
w jego sąsiedztwie obszarach lub obiektach 
chronionych (lub o ich braku) jest wymagana zgodnie 
z przepisami, podobnie jak informacje o braku 
zagrożenia powodzią czy osuwaniem się mas 
ziemnych lub występowania terenu górniczego 
i zabytków; jest to szczególnie istotne w odniesieniu 
do obszarów Natura 2000, których zasięg 
oddziaływania może znacznie przekraczać ich granice

 8. Należy usunąć zapis:
 „W granicach planu nie występują inne, 
poza wymienionym w ust. 1, obszary 
i obiekty chronione na podstawie 
przepisów odrębnych dotyczących 
ochrony przyrody” – jako zbędny

 ad 8: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 8: uwaga 
nieuwzględniona

 Jak wyżej

 9. Należy uściślić zapis: „Zakazuje się 
lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko 
zgodnie z przepisami odrębnymi …” 
poprzez zastosowanie określenia „zawsze 
znacząco”; część usług dopuszczonych
 w planie może znacząco oddziaływać na 
środowisko
 ze względu na znaczną powierzchnię 
jaką mogą zajmować

 ad 9: uwaga 
uwzględniona

 ad 9: uwaga 
uwzględniona
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 10. Należy zastąpić określenie 
„hałasowa” słowem „akustyczna”

 ad 10: uwaga 
uwzględniona

 ad 10: uwaga 
uwzględniona

 11. Należy usunąć zapis „Zakazuje się 
dokonywania zmian stosunków wodnych 
mogących pogorszyć warunki 
siedliskowe lasów;
 w szczególności zakazuje się działań 
powodujących obniżenie wód 
gruntowych” –
 jako zawartej w rozporzą-dzeniu 
Wojewody Mazowiec-kiego dotyczącym 
WOChK

 ad 11: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 11: uwaga 
nieuwzględniona

 Zachowuje się ustalenie jako szczególnie istotne dla 
obszaru otoczonego lasem,  dla ułatwienia 
odczytywania treści planu przez osoby niebędące 
specjalistami
 w zakresie planowania przestrzennego

 12. Należy usunąć zapis
 o uzyskaniu zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne

 ad 12: uwaga 
uwzględniona

 ad 12: uwaga 
uwzględniona

 13. Ustalenie dotyczące zachowania 
cieku wodnego oraz dopuszczenia jego 
przebudowy i zmiany przebiegu jest 
wewnętrznie sprzeczne; teren cieku 
wodnego powinien zostać wydzielony 
liniami rozgraniczającymi jako odrębna 
jednostka;
 nie można formułować ustaleń dla 
odcinków cieku poza obszarem planu

 ad 13: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 13: uwaga 
nieuwzględniona

 Nie ma sprzeczności pomiędzy nakazem zachowania 
cieku a dopuszczeniem zmiany jego przebiegu – ciek 
wodny o zmienionym przebiegu nadal będzie pełnił 
swoją funkcję; w planie nakazuje się zachowanie 
ciągłości cieku i niezbędnej wielkości przepływu; 
dopuszczenie zmiany przebiegu cieku wyklucza 
wyznaczenie granic jego terenu liniami 
rozgraniczającymi; nie formułuje się ustaleń dla 
odcinków cieku poza granicami planu – informacja 
o jego przebiegu ma na celu wskazanie, że oba 
odcinki w granicach planu stanowią jeden ciek wodny

 14. Należy usunąć zapis: ”Obszar planu 
położony jest poza granicami obszarów 
narażonych na niebez-pieczeństwo 
powodzi” – brak występowania 
ograniczeń, obszary wyznacza KZGW,
 a nie Rada Gminy

 ad 14: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 14: uwaga 
nieuwzględniona

 Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym określenie 
w planie granic terenów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi (lub stwierdzenie braku 
ich występowania) jest obowiązkowe

 15. Należy usunąć zapis:
 „W granicach planu nie występują 
obiekty i obszary stanowiące dziedzictwo 
kulturowe i zabytki, objęte ochroną 
konserwatorską na podstawie przepisów 
odrębnych lub stanowiące dobra kultury 
współczesnej” oraz ustaleń dotyczących 
postępowania w przypadku znalezienia 
przedmiotu, który może być zabytkiem

 ad 15: uwaga 
częściowo 
uwzględniona

 ad 15: uwaga 
częściowo 
uwzględniona

 Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym określenie zasad 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej (lub stwierdzenie ich 
braku) jest obowiązkowe; zapis o postępowaniu 
w razie znalezienia przedmiotu mogącego być 
zabytkiem został usunięty

 16. Należy uzupełnić § 1 ust. 4 o  ad 16: uwaga  ad 16: uwaga  Ustalenia były zapisane w tekście planu,
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brakujące ustalenia dotyczące zagadnień, 
do których plan się nie odnosi

częściowo 
uwzględniona

częściowo 
uwzględniona

 z wyjątkiem zapisu o braku występowania terenów 
górniczych – zapis został dodany

 17. Należy uzupełnić zapis § 1 ust. 4 o 
punkt dotyczący sposobu tymczasowego 
użytkowania

 ad 17: uwaga 
uwzględniona

 ad 17: uwaga 
uwzględniona

 18. Należy uzupełnić zapis § 1 ust. 4 o 
punkt dotyczący zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości

 ad 18: uwaga 
uwzględniona

 ad 18: uwaga 
uwzględniona

 19. Należy zmienić zapis: „Zasady 
scalania i podziału terenu na działki 
budowlane” na „Szczegółowe zasady
 i warunki scalania i podziału 
nieruchomości”

 ad 19: uwaga 
uwzględniona

 ad 19: uwaga 
uwzględniona

 20. Należy usunąć ustalenie: „Nie 
obowiązuje scalanie działek 
ewidencyjnych dla uzyskania działki 
budowlanej”

 ad 20: uwaga 
uwzględniona

 ad 20: uwaga 
uwzględniona

 Zapis zastąpiono następującym: „Nie wyznacza się 
obszaru do przeprowadzenia scaleń i podziału 
nieruchomości”

 21. Należy uzupełnić ustalenia dotyczące 
zasad i warunków podziału 
nieruchomości o określenie kąta 
położenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego oraz szerokości frontu 
działki; usunąć zapis o konieczności 
zapewnienia dostępu do drogi publicznej

 ad 21: uwaga 
uwzględniona

 ad 21: uwaga 
uwzględniona

 22. Wniosek o zmianę minimalnej 
powierzchni działek na 5000 m2 dla 
obiektów kultu religijnego oraz 2000 m2 

dla pozostałych funkcji

 ad 22: uwaga 
częściowo 
uwzględniona

 ad 22: uwaga 
częściowo 
uwzględniona

 Zmieniono ustalenie określające minimalną 
powierzchnię działek: dla obiektów kultu religijnego 
na 5000 m2 oraz dla pozostałych funkcji na 10 000 m2

 23. Należy zamienić określenie „domy 
zamieszkania zbiorowego” na „budynki 
zamieszkania zbiorowego”

 ad 23: uwaga 
uwzględniona

 ad 23: uwaga 
uwzględniona

 24. Należy usunąć ustalenia dotyczące 
wymaganej odległości zabudowy od linii 
brzegu istniejących
 i projektowanych zbiorników wodnych, 
ponieważ odległość wynika z przepisów 
odrębnych dotyczących ochrony 
przyrody, a wskazana w planie odległość 
jest sprzeczna z przepisami 
rozporządzenia Wojewody 
Mazowieckiego w sprawie WOChK

 ad 24: uwaga 
uwzględniona

 ad 24: uwaga 
uwzględniona
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 25. Należy zmienić ustaloną
 w planie maksymalną wysokość 
zabudowy 16,0 m na 12,0 m, zgodnie ze 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Radzymin

 ad 25: uwaga 
uwzględniona

 ad 25: uwaga 
uwzględniona

 Ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12,0 
m oraz dopuszcza się adaptację, przebudowę 
i rozbudowę istniejących budynków o wysokości do 
16,0 m

 26. Należy zmienić określenie: „Zasady 
obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej na „Zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej”

 ad 26: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 26: uwaga 
nieuwzględniona

 Tytuł paragrafu odpowiada jego treści; plan 
nie zawiera ustaleń dla systemów infrastruktury 
technicznej, ponieważ w granicach terenu 1 UKr/UZ 
nie występują obiekty ani urządzenia będące częścią 
systemów

 27. Z ustaleń dotyczących zaopatrzenia 
w wodę należy usunąć zapis: „według 
warunków zarządcy sieci”

 ad 27: uwaga 
uwzględniona

 ad 27: uwaga 
uwzględniona

 28. Z ustaleń dotyczących 
odprowadzenia ścieków i zaopatrzenia 
w energię elektryczną należy usunąć 
zapis: „według warunków zarządcy sieci”

 ad 28: uwaga 
uwzględniona

 ad 28: uwaga 
uwzględniona

 29. Z ustaleń dotyczących prowadzenia 
kolektora kanalizacji sanitarnej 
w granicach terenu 1 UKr/UZ należy 
usunąć zapis: „za zgodą właściciela 
terenu”

 ad 29: uwaga 
uwzględniona

 ad 29: uwaga 
uwzględniona

 30. Z ustaleń dotyczących gromadzenia 
ścieków w zbiornikach bezodpływowych 
należy usunąć zapisy: „atestowanych” 
i „transportem wyspecjalizowanych 
przedsiębiorstw”

 ad 30: uwaga 
uwzględniona

 ad 30: uwaga 
uwzględniona

 31. Należy usunąć zapisy dotyczące 
warunków stosowania indywidualnych 
oczyszczalni ścieków – po 
przeanalizowaniu możliwości ich 
lokalizacji w granicach obszaru objętego 
planem

 ad 31: uwaga 
uwzględniona

 ad 31: uwaga 
uwzględniona

 32. Należy usunąć zapis: „Uruchomienie 
sieci kanalizacji sanitarnej skutkuje 
koniecznością przyłączenia zabudowy”

 ad 32: uwaga 
uwzględniona

 ad 32: uwaga 
uwzględniona

 33. Należy usunąć zapis: „Gazyfikacja 
jest uzależniona od ekonomicznej 
opłacalności inwestycji”

 ad 33: uwaga 
uwzględniona

 ad 33: uwaga 
uwzględniona

 34. Na rysunku planu brak oznaczenia 
skali w formie graficznej

 ad 34: uwaga bez-
przedmiotowa

 ad 34: uwaga bez-
przedmiotowa

 Oznaczenie skali w formie graficznej jest na rysunku 
planu
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 35. Wniosek o zmniejszenie odległości 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
południowej linii rozgraniczającej 
obszaru z 20,0 m do 10,0 m

 ad 35: uwaga 
nieuwzględniona

 Odsunięcie linii zabudowy wynika
 z konieczności ochrony zabudowy przed 
oddziaływaniem projektowanego węzła trasy 
ekspresowej oraz stanowi rezerwę na wypadek 
zmiany rozwiązań technicznych węzła i ewentualnego 
zajęcia części terenu 1 UKr/UZ na podstawie 
przepisów odrębnych

 36. Wrysowanie na rysunku planu 
wymiaru odległości południowej linii 
zabudowy

 ad 36: uwaga 
uwzględniona

 ad 36: uwaga 
uwzględniona

 37. Określenie odległości 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
wschodniej granicy planu słowami: „nie 
mniej niż 12,0 m”

 ad 37: uwaga bez-
przedmiotowa

 ad 37: uwaga bez-
przedmiotowa

 Takie określenie zapisano w planie

 1. Projekt planu wprowadza daleko idące 
zmiany w zagospodarowaniu lasu

 ad 1: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 1: uwaga 
nieuwzględniona

 Pismo zostało złożone w odpowiedzi na ogłoszenie 
o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, 
jednak zawiera uwagi do projektu planu
 ad 1: projekt planu zmienia całkowicie 
dotychczasową funkcję terenu, ale zmiany 
powierzchni leśnej nie będą istotne – teren jest 
zabudowany i w części centralnej pozbawiony 
zadrzewień leśnych (około 50%)

 2. Brak wniosku o wykonanie 
opracowania

 ad 2: uwaga bez-
przedmiotowa

 ad 2: uwaga bez-
przedmiotowa

 ad 2: Wniosek o przeznaczenie terenu pod funkcje 
statutowe organizacji pożytku publicznego jest 
w dokumentacji planu

 3. Brak inwentaryzacji, brak informacji 
jaka powierzchnia jest zabudowana

 ad 3: uwaga bez-
przedmiotowa

 ad 3: uwaga bez-
przedmiotowa

 ad 3: Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej 
nie wchodzi w zakres planu miejscowego; jest to 
odrębne opracowanie, wykonywane w miarę potrzeb – 
w przypadku przedmiotowego mpzp nie ma takiej 
potrzeby

 4. Określenie minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej na terenie
 o powierzchni ponad 19 ha może 
spowodować wycięcie około 10 ha lasu; 
brak informacji o ewentualnych 
rekompensatach
 w zadrzewieniach

 ad 4: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 4: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 4: Wyjaśnienie jak pkt 1 – teren
 jest częściowo zabudowany i utwardzony, co 
obrazuje ortofotomapa stanowiąca załącznik do 
prognozy oddziaływania na środowisko

 2  Towarzystwo 
na Rzecz 
Środowiska

 5. Odprowadzenie wód może być 
zagrożeniem dla okolicznych terenów

 działki nr ew. 
349/1, 350/1
 obręb Ciemne

 1 UKr/UZ – teren 
obiektów kultu 
religijnego i usług 
zdrowia

 ad 5: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 5: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 5: Zasady odprowadzenia wód opadowych 
i roztopowych nie zmieniają się w stosunku do stanu 
istniejącego – odbiornikiem wód jest rów 
odwadniający, wielkość powierzchni dopuszczonych 
do zabudowy lub utwardzenia nie podlega 
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zasadniczym zmianom

 6. Brak szczegółów dotyczących flory 
i fauny

 ad 6: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 6: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 6: Prognoza zawiera informacje i florze i faunie; 
zakres prognozy, stopień szczegółowości zostały 
określone oraz pozytywnie uzgodnione przez 
uprawnione instytucje

 7. Wniosek o utrzymanie dojazdu przez 
istniejącą ul. Spacerową od Słupna

 ad 7: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 7: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 7: ul. Spacerowa jest drogą leśną, wykorzystywaną 
zwyczajowo; plan nie odnosi się do jej przebiegu; 
obszar planu jest dostępny komunikacyjnie z drogi 
powiatowej nr 4309W o przebiegu: droga krajowa nr 
8 – Słupno – Nowy Janków – droga wojewódzka nr 
635; przebieg drogi określony jest w uchwale Nr XI-
108/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 
26 października 2011 r.

 1. W planie brak rozwiązań dla całego 
kompleksu leśnego i przyległych wsi 
Ciemne i Nowy Janków

 ad 1: uwaga bez-
przedmiotowa

 ad 1: uwaga bez-
przedmiotowa

 Planem obejmuje się wyłącznie teren działek nr ew. 
349/1, 350/1 w obrębie Ciemne; dla kompleksu 
leśnego oraz wsi Ciemne i Nowy Janków obowiązuje 
mpzp z 1998 r.; obecnie sporządzane są plany 
miejscowe obejmujące wsie Ciemne i Nowy Janków

 2. Prognoza oddziaływania na 
środowisko nie obrazuje stanu 
środowiska; brak autentycznej oceny 
stanu w zakresie roślin
 i zwierząt

 ad 2: uwaga 
nieuwzględniona

 ad 2: uwaga 
nieuwzględniona

 Prognoza oddziaływania na środowisko jest w pełni 
zgodna z właściwymi przepisami prawa, z ustalonym 
zakresem i stopniem szczegółowości oraz została 
uzgodniona bez zastrzeżeń przez instytucje do tego 
uprawnione

 3  Towarzystwo 
na Rzecz 
Środowiska

 3. Żądanie zawieszenia postępowania – 
do czasu rozstrzygnięcia przez NSA  
prawidłowości decyzji środowiskowej dla 
trasy S8

 działki nr ew. 
349/1, 350/1
 obręb Ciemne

 1 UKr/UZ – teren 
obiektów kultu 
religijnego i usług 
zdrowia

 ad 3: uwaga bez-
przedmiotowa

 ad 3: uwaga bez-
przedmiotowa

 Planem obejmuje się teren dawnej jednostki 
wojskowej – jest to zmiana funkcji terenu 
zainwestowanego położonego w kompleksie leśnym; 
rozstrzygnięcia dotyczące przebiegu
 i decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S8 
nie mają żadnego związku z obszarem objętym 
planem
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 390/XXXIV/2014

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 4 lutego 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji zapisanych w planie 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 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Radzyminie określa sposób realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich 
finansowania.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – inwestycje własne 
gminy.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ew. 349/1 i 350/1 
w obrębie Ciemne nie wyznacza się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy.

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, realizowane poza obszarem planu – budowa dróg 
publicznych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – będą służyły zaspokojeniu potrzeb mieszkańców wsi 
Słupno, Nadma, Nowy Janków i Ciemne, a także będą uwzględniać potrzeby inwestycji dopuszczonej w planie 
miejscowym.

4. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy, służące do 
zaspokojenia potrzeb wskazanego w planie miejscowym przedsięwzięcia, będą finansowane z budżetu Gminy 
Radzymin, zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

5. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, zgodnie z zasadami partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

6. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej, zgodnie 
z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o raz art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 
526 ze zm.).

7. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, zgodnie z art. 80 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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