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UCHWAŁA Nr LIV/409/2010 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH 

z dnia 17 wrzeŌnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 
2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146 oraz Nr 106 poz. 675) oraz na podstawie  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 
141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 

poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149 poz. 996), w 
celu wykonania uchwały nr XII/66/2003 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 paŎdziernika 
2003r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Kiełpin Poduchowny”, zmienionej 
uchwałņ nr LIV/407/2010 Rady Miejskiej w Ło-
miankach z dnia 17 wrzeŌnia 2010r., po stwier-
dzeniu zgodnoŌci z ustaleniami studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Łomianki, zatwier-
dzonego uchwałņ nr XLIII/293/2006 Rady Miej-
skiej w Łomiankach z dnia 11 lipca 2006r. 
uchwala siň, co nastňpuje: 
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Dział I 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 1 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”, 
zwany dalej planem. 

§ 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 
101ha, połoŐony w trzech obrňbach geodezyj-
nych: 5.0008 - Kiełpin, 5.0007 - Kiełpin Podu-
chowny, 4.0005 - Łomianki miasto, w granicach 
pokazanych na rysunku planu sporzņdzonym w 
skali 1:1000. 

§ 3. Integralnymi czňŌciami planu sņ: 

1) tekst uchwały - zwany dalej tekstem planu; 

2) czňŌń graficzna, na którņ składa siň rysunek 
planu, wykonany na wtórniku mapy zasadni-
czej w skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 
do uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglňdnionych uwag wniesionych do pro-
jektu planu, stanowiņce załņcznik nr 2 do 
uchwały; 

4) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 4.1. Nastňpujņce okreŌlenia stosowane w 
uchwale oznaczajņ: 

1) budynek o funkcji mieszkalnej - budynek 
mieszkalny w ramach zabudowy zagrodo-
wej lub budynek mieszkalny jednorodzinny 
w ramach zabudowy jednorodzinnej; 

2) dach płaski - dach o spadku połaci dacho-
wych do 10º; 

3) dach stromy - dach widoczny z poziomu 
terenu, który spełnia jednoczeŌnie warunki: 
połaci dachowe sņ nachylone do poziomu 
pod kņtem nie mniejszym niŐ 30º i nie wiňk-
szym niŐ 45º, powierzchnia lukarn przykry-
tych połaciami o mniejszym nachyleniu nie 
przekracza połowy całej powierzchni przy-
krytej dachem; 

4) drobna wytwórczoŌń - przetwórstwo pło-
dów rolnych metodami nieprzemysłowymi, 
rzemiosło oraz rňkodzieło; 

5) działka - jest to jedna lub wiňcej działek 
gruntu tworzņcych zwarty układ; 

6) element wyposaŐenia przestrzeni o charak-
terze publicznym - obiekt małej architektury 
taki jak: ławka, kosz na Ōmieci, pojemnik na 
kwiaty, słup ogłoszeniowy, tablica informa-

cyjna, barierka, pachołek; jak równieŐ: ele-
ment informacji miejskiej, latarnia, przysta-
nek komunikacji publicznej, budka telefo-
niczna, itp.; 

7) istniejņcy stan lub aktualny stan w odnie-
sieniu np. do zabudowy, granic własnoŌci, 
indywidualnych zjazdów itp. - stan podczas 
sporzņdzania i w dniu uchwalenia niniej-
szego planu; 

8) mieszkanie integralnie zwiņzane z prowa-
dzonņ działalnoŌciņ gospodarczņ (usługo-
wņ) - mieszkanie właŌciciela podmiotu go-
spodarczego, dozorcy lub technologa, o ile 
działalnoŌń wymaga całodobowego nadzo-
ru technologicznego, na działce wspólnej z 
obiektem gospodarczym (usługowym); 

9) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia 
ograniczajņca obszar, na którym dopuszcza 
siň wznoszenie budynków (z pominiňciem 
loggi, balkonów, wykuszy wysuniňtych poza 
obrys budynku oraz elementów wejŌń do 
budynku - schodów, podestów, pochylni dla 
niepełnosprawnych oraz zadaszeŊ i innych 
niekubaturowych elementów budynku), a 
takŐe budowli naziemnych nie bňdņcych li-
niami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia 
terenu; 

10) nieuciņŐliwa funkcja, w szczególnoŌci w 
odniesieniu do usług, produkcji i składów - 
sposób zagospodarowania, uŐytkowania i 
gospodarowania obiektami i terenami, któ-
ry nie wykracza poza ramy uzyskanych po-
zwoleŊ i nie powoduje przekroczenia stan-
dardów jakoŌci Ōrodowiska okreŌlonych w 
przepisach szczególnych, a której uciņŐli-
woŌń wszelkich działaŊ realizowanych w 
ramach funkcji ogranicza siň do granic 
działki własnej inwestycji; 

11) ostoja pachnicy dňbowej - grupa przynajm-
niej kilkunastu drzew dziuplastych zasiedlo-
nych chronionym owadem; miejsce jego 
bytowania, warunkujņce rozmnaŐanie i 
rozwój populacji; 

12) pachnica dňbowa (Osmoderma eremita) - 
rzadki gatunek próchnojada, zaliczany do 
reliktów lasów pierwotnych, objňty w Pol-
sce ochronņ gatunkowņ; 

13) przestrzeŊ o charakterze publicznym - ob-
szar o szczególnym znaczeniu dla zaspoko-
jenia potrzeb mieszkaŊców, poprawy jako-
Ōci ich Őycia i sprzyjajņcy nawiņzywaniu 
kontaktów społecznych ze wzglňdu na jego 
połoŐenie oraz cechy funkcjonalno - prze-
strzenne; 

14) przeznaczenie terenu - kategorie form zago-
spodarowania, działalnoŌci lub grupy tych 
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kategorii, które jako jedyne sņ dopuszczalne 
na danym terenie; 

15) przeznaczenie terenu podstawowe - jest to 
czňŌń przeznaczenia terenu, która powinna 
dominowań na danym terenie w sposób 
okreŌlony ustaleniami planu; 

16) przeznaczenie terenu tymczasowe - katego-
rie form zagospodarowania, działalnoŌci 
lub grupy tych kategorii inne niŐ przezna-
czenie podstawowe i uzupełniajņce, do-
puszczone do lokalizacji na danym terenie 
w okreŌlonym planem horyzoncie czaso-
wym; 

17) przeznaczenie terenu uzupełniajņce - jest to 
czňŌń przeznaczenia terenu, która uzupełnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w 
sposób okreŌlony planem; 

18) stawka procentowa - wskaŎnik ustalany 
planem, słuŐņcy obliczeniu jednorazowej 
opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4. usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

19) Studium - studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Łomianki; 

20) teren - obszar wyznaczony na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczajņcymi i oznaczony 
symbolem; 

21) urzņdzenia obsługi ruchu samochodowego 
- tereny przeznaczone pod lokalizacjň par-
kingów publicznych, obiektów zwiņzanych z 
przewozem i magazynowaniem lub spedy-
cjņ ludzi, materiałów i produktów, a takŐe 
obiektów obsługi, naprawy i wynajmu po-
jazdów mechanicznych; 

22) usługi - działalnoŌń, której celem jest zaspo-
kajanie potrzeb ludnoŌci, a nie wytwarzanie 
dóbr materialnych bezpoŌrednimi metoda-
mi przemysłowymi; 

23) usługi komercyjne - usługi słuŐņce zaspoka-
janiu popytu ludnoŌci, nastawione na przy-
noszenie dochodu i nie finansowane w ca-
łoŌci lub czňŌci z budŐetu samorzņdowego 
lub budŐetu paŊstwa; 

24) usługi podstawowe - usługi słuŐņce zaspa-
kajaniu podstawowych potrzeb lokalnej 
społecznoŌci, w szczególnoŌci: sklep, apte-
ka, punkt naprawy sprzňtu, bar, kawiarnia, 
salonik z prasņ, zespół wychowania przed-
szkolnego lub punkt przedszkolny, gabinet 
lekarski, salon odnowy lub pielňgnacji uro-
dy (fryzjer, kosmetyczka), kwiaciarnia, biuro 
rachunkowe, itp.; 

25) usługi publiczne - usługi słuŐņce zaspokaja-
niu potrzeb ludnoŌci naleŐņce do zadaŊ 
własnych gminy, finansowane w całoŌci lub 
w czňŌci z pieniňdzy publicznych; 

26) usługi sportu i rekreacji - tereny przezna-
czone pod działalnoŌń urzņdzeŊ, obiektów i 
oŌrodków: sportowych, sportowo - rekre-
acyjnych i rehabilitacyjnych; 

27) wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy - stosu-
nek powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych wszystkich istniejņcych i no-
woprojektowanych budynków zlokalizowa-
nych na działce, liczony po zewnňtrznym 
obrysie murów, do powierzchni działki bu-
dowlanej, na której jest on usytuowany; 

28) wskaŎnik zabudowy terenu - stosunek po-
wierzchni pod wszystkimi istniejņcymi i 
nowoprojektowanymi budynkami, liczony 
po zewnňtrznym obrysie budynków, do 
powierzchni działki budowlanej, na której 
budynki sņ usytuowane. 

2. Pojňcia niezdefiniowane naleŐy rozumień 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami. 

§ 5.1. Zakres ustaleŊ planu obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym: linie zabudowy, gabaryty budynków i 
wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów podlegajņcych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrňbnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci; 

9) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

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

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów; 
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12) granice obszarów wymagajņcych przepro-

wadzenia scaleŊ i podziałów nieruchomo-
Ōci; 

13) granice obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej; 

14) stawkň procentowņ, na podstawie której 
okreŌla siň jednorazowņ opłatň wynikajņcņ z 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w zwiņzku 
z uchwaleniem planu. 

2. Ze wzglňdu na brak odpowiednich posta-
nowieŊ Studium lub przesłanek wynikajņcych ze 
stanu istniejņcego, plan nie ustala: 

1) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej. 

§ 6.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku planu sņ ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu; 

3) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym zago-
spodarowaniu; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granice obszarów rehabilitacji istniejņcej za-
budowy i infrastruktury technicznej; 

6) granice obszarów wymagajņcych przepro-
wadzenia scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci; 

7) dopuszczone zjazdy na drogň publicznņ o 
ograniczonej dostňpnoŌci; 

8) przeznaczenie terenów, opisane symbolem 
literowym. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu oznaczajņ obiekty i granice obsza-
rów objňtych ochronņ na podstawie przepisów 
odrňbnych: 

1) granica rezerwatu Jezioro KiełpiŊskie; 

2) granica Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu; 

3) granica projektowanego specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Natura 2000 - Kampinoska 
Dolina Wisły; 

4) zabytki wpisane do rejestru Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

5) granice stref ochrony konserwatorskiej za-
bytków archeologicznych; 

6) granica strefy 50m od granicy czňŌci grzebal-
nej cmentarzy; 

7) granica strefy 150m od granicy czňŌci grze-
balnej cmentarzy; 

8) granica pasa technologicznego linii energe-
tycznej Ōredniego napiňcia; 

9) granica strefy ochronno-technicznej zbiorni-
ków i cieków wodnych. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, nie sņ ustaleniami planu i majņ charakter 
informacyjny lub doprecyzowujņ treŌń mapy, na 
której plan został sporzņdzony. 

§ 7. Plan stwarza warunki do realizacji okre-
Ōlonych przez Studium polityk zagospodarowa-
nia przestrzennego dla podstawowych stref 
funkcjonalno-przestrzennych: 

1) dla strefy 4 (z politykņ ochronnņ), obejmujņ-
cej tereny na północ od ul. KoŌcielna Droga: 
ochrona przed urbanizacjņ ze wzglňdu na wa-
lory Ōrodowiska przyrodniczego; 

2) dla strefy 5 (z politykņ dopełnieŊ), obejmujņ-
cej tereny pomiňdzy ul. KoŌcielna Droga a 
projektowanņ ul. Chopina: ekstensywna 
urbanizacja - zabudowa mieszkaniowa na du-
Őych działkach; 

3) dla strefy 6 (z politykņ przekształceŊ), obej-
mujņcej tereny pomiňdzy projektowanņ ul. 
Chopina a ul. Rolniczņ: przekształcanie zabu-
dowy zagrodowej w zabudowň mieszkanio-
wņ podmiejskņ. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu 

§ 8. Plan ustala szczegółowņ strukturň funk-
cjonalno-przestrzennņ obszaru poprzez: 

1) podział obszaru na tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

2) wyznaczenie granic stref, obszarów i obiek-
tów podlegajņcych ochronie na podstawie 
przepisów odrňbnych lub chronionych usta-
leniami planu. 

§ 9. Ustalenia ogólne planu w zakresie prze-
znaczenia terenu: 

1) pod zabudowň usługowņ przeznacza siň 
tereny oznaczone symbolami U1, U2, U3, 
U4, U5; 

2) pod zabudowň usług oŌwiaty z zieleniņ to-
warzyszņcņ przeznacza siň teren oznaczony 
symbolem UO; 

3) pod usługi sportu, rekreacji i turystyki prze-
znacza siň tereny oznaczone symbolami 
US/UT1, US/UT2, US/UT3; 

4) pod zabudowň usługowo-mieszkaniowņ 
przeznacza siň tereny oznaczone symbolami 
UMN1, UMN2, UMN3, UMN4; 
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5) pod zabudowň mieszkaniowņ jednorodzin-

nņ o Ōredniej intensywnoŌci przeznacza siň 
tereny oznaczone symbolami MN1, MN2, 
MN3, MN4, MN5, MN6, MN7; 

6) pod zabudowň mieszkaniowņ jednorodzin-
nņ o małej intensywnoŌci przeznacza siň te-
reny oznaczone symbolami MN8, MN9, 
MN10, MN11, MN12, MN13, MN14, MN15; 

7) pod zabudowň mieszkaniowņ jednorodzin-
nņ ekstensywnņ przeznacza siň teren ozna-
czony symbolem MN16; 

8) pod zabudowň zagrodowņ i gospodarstwa 
agroturystyczne przeznacza siň teren ozna-
czony symbolem RM; 

9) pod tereny zieleni objňte formami ochrony 
przyrody przeznacza siň teren rezerwatu Je-
zioro KiełpiŊskie, oznaczony symbolem ZN; 

10) pod zieleŊ izolacyjnņ przeznacza siň teren 
oznaczony symbolami Zi; 

11) pod cmentarze przeznacza siň tereny ozna-
czone symbolami ZC1 i ZC2; 

12) pod drogi publiczne wraz z infrastrukturņ 
technicznņ przeznacza siň: 

a) teren oznaczony symbolem KDGP - dro-
ga główna ruchu przyspieszonego, 

b) tereny oznaczone symbolami KDZ1, 
KDZ2, KDZ3, KDZ4, KDZ5 - drogi zbior-
cze, 

c) tereny oznaczone symbolami KDL1, 
KDL2, KDL3 - drogi lokalne, 

d) tereny oznaczone symbolami KDD1, 
KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, KDD7, 
KDD8, KDD9, KDD10, KDD11, KDD12, 
KDD13, KDD14, KDD15, KDD16, KDD17 - 
drogi dojazdowe; 

13) pod ogólnodostňpny ciņg pieszy z moŐliwo-
Ōciņ dojazdu przeznacza siň teren oznaczony 
symbolem KX; 

14) pod urzņdzenia obsługi ruchu samochodo-
wego przeznacza siň tereny oznaczone 
symbolami KS1, KS2. 

§ 10.1. Pod realizacjň inwestycji celu publicz-
nego ustala siň: 

1) tereny oznaczone symbolami: KDGP, KDZ1, 
KDZ2, KDZ3, KDZ4, KDZ5, KDL1, KDL2, KDL3, 
KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, 
KDD7, KDD8, KDD9, KDD10, KDD11, KDD12, 
KDD13, KDD14, KDD15, KDD16, KDD17 - 
przeznaczone pod drogi publiczne i infra-
strukturň technicznņ; 

2) teren oznaczony symbolem KX - przeznaczo-
ny pod ogólnodostňpny ciņg pieszy z moŐli-
woŌciņ dojazdu; 

3) tereny oznaczone symbolami KS1 i KS2 - 
przeznaczone pod urzņdzenia obsługi ruchu 
samochodowego; 

4) teren oznaczony symbolem ZC2 - przezna-
czony pod cmentarz. 

2. Na pozostałych terenach plan dopuszcza 
realizacjň inwestycji celu publicznego w ramach 
ustalonego planem przeznaczenia terenu oraz 
zgodnie z ustaleniami w zakresie warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenów. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego 

§ 11. Zasady podziału nieruchomoŌci grun-
towych na działki budowlane: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
oraz wymiar frontu - zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla terenów; 

2) dopuszcza siň mniejszņ powierzchniň działki 
budowlanej niŐ minimalna ustalona dla tere-
nu, w przypadku gdy: 

a) dotyczy to co najwyŐej jednej projektowa-
nej działki budowlanej powstałej w wyniku 
podziału wiňkszej nieruchomoŌci oraz po-
wierzchnia takiej działki stanowi przy-
najmniej 80% ustalonej dla terenu po-
wierzchni minimalnej, 

b) dotyczy to działki budowlanej, której po-
wierzchnia została ograniczona w wyniku 
przeznaczenia niniejszym planem czňŌci 
działki pod drogň publicznņ. 

§ 12. Dopuszcza siň zabudowň na działkach o 
mniejszej powierzchni niŐ minimalna ustalona 
dla terenu w przypadku, gdy dotyczy to działek, 
które zostały wyodrňbnione przed dniem wej-
Ōcia w Őycie planu. 

§ 13. Zasady wydzielania dróg wewnňtrz-
nych: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych mini-
mum 8m, dopuszcza siň 6m, jeŐeli droga ma 
mniej niŐ 100m długoŌci i obsługuje mniej niŐ 
5 działek budowlanych; 

b) maksymalna długoŌń drogi bez przelotu 
150m, wliczajņc długoŌń placu do zawraca-
nia; 

c) na koŊcu drogi bez przelotu naleŐy wydzieliń 
plac do zawracania samochodów osobo-
wych, przy czym jeŐeli droga obsługuje wiň-
cej niŐ 8 działek, plac powinien umoŐliwiań 
zawracanie samochodów ciňŐarowych. 
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§ 14.1. Na terenach z istniejņcņ zabudowņ, 
nowe obiekty oraz obiekty po przebudowie po-
winny byń zharmonizowane z istniejņcņ w bez-
poŌrednim sņsiedztwie zabudowņ znajdujņcņ siň 
w dobrym stanie technicznym, której parametry 
sņ zgodne z ustaleniami planu. 

2. Forma nowego obiektu, jego kolorystyka i 
uŐyte do wykoŊczenia materiały nie mogņ po-
wodowań nieuzasadnionej nadmiernej ekspozy-
cji obiektu w otaczajņcym krajobrazie. 

3. Dla budynków jednorodzinnych w układzie 
bliŎniaczym oraz szeregowym plan ustala: 

1) zakaz róŐnicowania materiałów i kolorystyki 
pokryń dachowych; 

2) zakaz róŐnicowania kształtu dachu od strony 
przestrzeni o charakterze publicznym; 

3) zakaz róŐnicowania koloru elewacji od strony 
przestrzeni o charakterze publicznym. 

§ 15. Od strony drogi publicznej, zabudowň 
naleŐy lokalizowań wzdłuŐ nieprzekraczalnej linii 
zabudowy. 

§ 16. W przypadku dopuszczenia usług lub 
drobnej wytwórczoŌci jako przeznaczenia uzu-
pełniajņcego zabudowň mieszkaniowņ, te kate-
gorie działalnoŌci naleŐy lokalizowań w parterze. 

§ 17. Zakaz stosowania prefabrykowanych 
ogrodzeŊ betonowych na całym obszarze objň-
tym planem. 

§ 18. Zakaz na całym obszarze objňtym pla-
nem zmian zagospodarowania terenu polegajņ-
cych na tymczasowym składowaniu gruzu, czň-
Ōci uŐywanych samochodów i maszyn, zuŐytych 
opon itp. 

Rozdział 4 
Zasady ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego 

§ 19.1. Cały obszar objňty planem połoŐony 
jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodo-
wego (zwanego dalej KPN); 

2. W celu zabezpieczenia obszaru KPN i pro-
jektowanego specjalnego obszaru ochrony sie-
dlisk Natura 2000 - Kampinoska Dolina Wisły 
przed zagroŐeniami zewnňtrznymi, nakazuje siň 
stosowanie najlepszych dostňpnych technik 
minimalizujņcych negatywne oddziaływanie na 
Ōrodowisko - zarówno inwestycji, jak i działalno-
Ōci powodujņcych zmianň zagospodarowania 
terenu - na etapie remontu, przebudowy, budo-
wy oraz eksploatacji. 

§ 20.1. Na terenie objňtym planem obowiņzu-
jņ nastňpujņce formy ochrony przyrody ustalone 
na podstawie przepisów odrňbnych: 

1) rezerwat przyrody Jezioro KiełpiŊskie; 

2) Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu 
(zwany dalej WOChK) - strefa zwykła; 

3) projektowany specjalny obszar ochrony sie-
dlisk Natura 2000 - Kampinoska Dolina Wisły; 

4) ochrona gatunkowa pachnicy dňbowej oraz 
jej ostoi - dziuplastych i czňŌciowo spróchnia-
łych drzew liŌciastych. 

2. Dla obszarów objňtych formami ochrony 
przyrody wymienionymi w ust. 1 plan ustala: 

1) w granicach obszarów objňtych formami 
ochrony przyrody obowiņzujņ wszelkie naka-
zy, zakazy i ograniczenia ustanowione przepi-
sami odrňbnymi dla tych obszarów; 

2) w granicach WOChK, w celu ochrony ostoi 
pachnicy dňbowej plan ustala: 

a) zakaz usuwania - pozostawienie aŐ do cał-
kowitego obumarcia - dziuplastych, cał-
kowicie lub czňŌciowo spróchniałych 
drzew liŌciastych z terenów uŐytkowanych 
rolniczo, terenów zadrzewionych, nieuŐyt-
ków, dróg, terenów zieleni i ogrodów 
przydomowych, 

b) przed przystņpieniem do jakichkolwiek 
zmian w zagospodarowaniu działek z ist-
niejņcym drzewostanem liŌciastym, nakaz 
przeprowadzenia na koszt inwestora ba-
daŊ na obecnoŌń pachnicy dňbowej, 

c) w przypadku potwierdzenia wystňpowania 
pachnicy dňbowej na działce - nakaz 
uzgadniania zagospodarowania terenu z 
właŌciwym organem ochrony przyrody; 

3) plan realizuje czynnņ ochronň ekosystemów 
wodnych i lņdowych dla obszarów objňtych 
formami ochrony przyrody zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi dla poszczególnych te-
renów. 

§ 21.1. Ustalenia planu dla terenów nie objň-
tych, wymienionymi w § 20 ust. 1, formami 
ochrony przyrody: 

1) zakaz realizacji przedsiňwziňń mogņcych zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko, wymaga-
jņcych zawsze sporzņdzenia raportu o oddzia-
ływaniu na Ōrodowisko oraz innych zakładów 
stwarzajņcych zagroŐenie dla Őycia lub zdro-
wia ludzi, w szczególnoŌci zagroŐenie wystņ-
pienia powaŐnych awarii; 

2) nakaz stosowania najlepszych dostňpnych 
technik minimalizujņcych negatywne oddzia-
ływanie na Ōrodowisko (w tym na zdrowie 
ludzi i krajobraz) zarówno na etapie budowy, 
jak i eksploatacji: urzņdzeŊ, budowli i budyn-
ków, nowych, jak i przebudowywanych lub 
remontowanych; 
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3) zakaz trwałej zmiany stosunków wodnych, 

wprowadzania nieoczyszczonych Ōcieków do 
wód powierzchniowych i do gruntu oraz two-
rzenia otwartych kanałów Ōciekowych; 

4) zakaz trwałej zmiany rzeŎby terenu; 

5) ochrona warunków siedliskowych istniejņcej 
zieleni wiejskiej, Ōródpolnej i przydroŐnej: za-
drzewieŊ, zakrzewieŊ oraz wartoŌciowych po-
jedynczych drzew poprzez: 

a) zakaz usuwania w całoŌci lub fragmentów 
dziuplastych, spróchniałych drzew liŌcia-
stych bez uprzedniego upewnienia siň, iŐ 
nie stanowiņ ostoi pachnicy dňbowej, 

b) zakaz utwardzania i innego ograniczania 
przepuszczalnoŌci gleb w promieniu 1m 
od pnia drzewa o obwodzie powyŐej 
50cm, 

c) zakaz prowadzenia robót ziemnych wy-
magajņcych zastosowania sprzňtu mecha-
nicznego w odległoŌci mniejszej niŐ 1,0m 
od pnia drzewa o obwodzie pnia 50-100 
cm, oraz w odległoŌci mniejszej niŐ 1,5m 
od pnia drzewa o obwodzie pnia 101-200 
cm, oraz w odległoŌci mniejszej niŐ 2,0m 
od pnia drzewa o obwodzie pnia powyŐej 
200 cm. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie doty-
czņ: 

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony 
przyrody; 

2) zadaŊ z zakresu obronnoŌci kraju w przypad-
ku zagroŐenia bezpieczeŊstwa paŊstwa; 

3) likwidowania nagłych zagroŐeŊ bezpieczeŊ-
stwa powszechnego i prowadzenia akcji ra-
towniczych; 

4) realizacji inwestycji celu publicznego nie-
zbňdnych do prawidłowego funkcjonowania 
obszaru objňtego planem, z uwzglňdnieniem 
ustaleŊ szczegółowych dla terenów, w przy-
padku braku rozwiņzaŊ alternatywnych w 
mniejszym stopniu naruszajņcych standardy 
ustalone dla Ōrodowiska przyrodniczego; 

5) realizacji inwestycji celu publicznego o zna-
czeniu ponadlokalnym, w przypadku braku 
rozwiņzaŊ alternatywnych w mniejszym 
stopniu naruszajņcych standardy ustalone 
dla Ōrodowiska przyrodniczego. 

§ 22. Usuniňcie drzewostanu oraz inne dzia-
łania, które w konsekwencji prowadzņ do naru-
szenia równowagi biologicznej lub istotnej mo-
dyfikacji krajobrazu - w szczególnoŌci degradacji 
zadrzewieŊ, zmiany rzeŎby terenu, naruszania 
stosunków wodnych - powinny byń kompenso-

wane przyrodniczo na obszarze objňtym pla-
nem, w uzgodnieniu z właŌciwym organem. 

Rozdział 5 
Zasady ochrony  

dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 23. Na obszarze objňtym planem znajdujņ 
siň nastňpujņce obiekty i obszary podlegajņce 
ochronie jako zabytki: 

1) cmentarz rzymsko-katolicki, wpisany do wo-
jewódzkiego rejestru zabytków pod numerem 
1376; 

2) zabytkowe stanowiska archeologiczne, ozna-
czone w ewidencji Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Warszawie (zwanego  
dalej WKZ) pod numerami AZP: 54-65/31,  
54-65/32, 54-65/35, 54-65/36, 54-65/41,  
54-65/44, 54-65/47, 54-65/50, 54-65/51,  
54-65/52* i 54-65/57,58. 

§ 24. Dla obszaru zabytkowego cmentarza 
wpisanego do rejestru zabytków, o którym mo-
wa w § 23 pkt 1, wszelkie działania inwestycyjne 
wymagajņ zgody WKZ. 

§ 25.1. Plan ustala ochronň zabytków arche-
ologicznych wymienionych w § 23 pkt 2 w for-
mie stref ochrony konserwatorskiej oznaczonych 
na rysunku planu, zgodnie z numerem ewiden-
cyjnym WKZ. 

2. Na obszarze stref oznaczonych numerami: 
54-65/31, 54-65/32, 54-65/35, 54-65/36, 54-65/41, 
54-65/44, 54-65/47, 54-65/50, 54-65/51, 54-65/52*, 
54-65/57,58 plan ustala: 

1) obowiņzek uzyskania przez inwestora uzgod-
nienia od WKZ: przed wydaniem pozwolenia 
na budowň lub przed zgłoszeniem właŌci-
wemu organowi wszelkich planowanych in-
westycji (kubaturowych, komunikacyjnych, 
infrastruktury technicznej) powodujņcych 
zmiany w uŐytkowaniu terenu oraz wymaga-
jņcych prowadzenia robót ziemnych narusza-
jņcych strukturň gruntu na głňbokoŌci poniŐej 
30 cm od istniejņcego poziomu terenu; 

2) obowiņzek uzgodnienia z WKZ poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz 
budowy urzņdzeŊ wodnych i regulacji wód; 

3) obowiņzek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzajņcej realizowań roboty budowlane) badaŊ 
archeologicznych oraz wykonania ich doku-
mentacji; 

4) przed rozpoczňciem badaŊ archeologicznych 
wymagane jest uzyskanie od WKZ pozwole-
nia. 
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§ 26. Plan ustala ochronň dóbr kultury - kapli-
czek, poprzez: 

1) zakaz usuwania kapliczek; zmiana lokalizacji 
jedynie w przypadku kolizji z realizacjņ inwe-
stycji celu publicznego; 

2) nakaz utrzymania kapliczek w dobrym stanie, 
zarówno technicznym jak i estetycznym; 

3) zakaz lokalizowania zabudowy w strefie 5m 
od ogrodzenia kapliczki lub od drzewostanu 
towarzyszņcego kapliczce. 

§ 27. Plan ustala, Őe na rozbiórkň obiektów 
wybudowanych przed 1945 rokiem, naleŐy uzy-
skań zgodň WKZ. 

Rozdział 6 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni o charakterze publicznym 

§ 28. Plan ustala docelowy układ przestrzeni 
o charakterze publicznym: 

1) droga powiatowa 2420 W - tereny oznaczone 
symbolami KDZ2, KDZ3 (ul. Rolnicza); 

2) drogi gminne zbiorcze i lokalne - tereny 
oznaczone symbolami: 

a) KDZ1 - ul. Armii PoznaŊ - droga zbiorcza, 

b) KDZ4, KDZ5 - ul. KoŌcielna Droga - droga 
zbiorcza, 

c) KDL1, KDL2 - ul. Brzegowa - droga lokal-
na, 

d) KDL3 - ul. Ogrodowa - droga lokalna; 

3) drogi gminne dojazdowe - tereny oznaczone 
symbolami KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, 
KDD6, KDD7, KDD8, KDD9, KDD10, KDD11, 
KDD12, KDD13, KDD14, KDD15, KDD16, 
KDD17; 

4) ogólnodostňpny ciņg pieszy z moŐliwoŌciņ 
dojazdu - teren oznaczony symbolem KX; 

5) parkingi publiczne - tereny oznaczone sym-
bolami KS1, KS2; 

6) teren zieleni izolacyjnej towarzyszņcy drodze 
- teren oznaczony symbolem Zi. 

§ 29. Plan ustala standardy zagospodarowa-
nia terenów o charakterze publicznym: 

1) docelowe oŌwietlenie terenu, za wyjņtkiem 
terenów zieleni izolacyjnej; 

2) nakaz zharmonizowania: 

a) kolorystyki i rodzaju materiałów uŐytych 
do budowy nawierzchni, w szczególnoŌci 
chodników, placów, miejsc postojowych 
dla samochodów, 

b) kolorystyki i formy urzņdzeŊ wyposaŐenia 
drogi lub ogólnodostňpnego ciņgu pie-
szego z moŐliwoŌciņ dojazdu, 

c) kolorystyki i formy budowli i urzņdzeŊ 
technicznych typu: szafki energetyczne i 
telekomunikacyjne, stacje transformato-
rowe, itp., 

d) kompozycji roŌlinnej, w szczególnoŌci po-
przez zachowanie jednorodnoŌci gatun-
kowej szpalerów, alei, Őywopłotów; 

3) nakaz zharmonizowania znaków informacyj-
no-plastycznych takich jak: 

a) informacja adresowa na budynkach, 

b) informacja ulicowa w liniach rozgranicza-
jņcych dróg w formie tablic, słupów lub w 
powiņzaniu z elementami małej architek-
tury, 

c) informacja kierunkujņca w liniach rozgra-
niczajņcych dróg w formie tablic, słupów, 
itp.; 

4) zakaz umieszczania reklam: 

a) na kapliczkach i elementach wyposaŐenia 
przestrzeni o charakterze publicznym, 

b) na drzewach, 

c) na budowlach i urzņdzeniach technicznych 
(stacje transformatorowe, szafki energe-
tyczne i telekomunikacyjne, słupy, itp.), 

d) w miejscach zastrzeŐonych dla znaków 
drogowych i w sposób utrudniajņcy ich 
odczytanie, 

e) w miejscach gdzie moŐe to spowodowań 
utrudnienia w ruchu kołowym lub pie-
szym; 

5) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych nie moŐe powodowań utrud-
nieŊ w komunikacji pieszej i kołowej oraz nie 
moŐe, poprzez przesłoniňcie powiņzaŊ wido-
kowych, uniemoŐliwiań odczytania kompozy-
cji przestrzennej układów urbanistycznych 
(place, aleje, ciņgi uliczne); 

6) rusztowania i tymczasowe ogrodzenia pla-
ców budowy mogņ byń wykorzystywane do 
celów reklamowych bez ograniczeŊ, na czas 
nie dłuŐszy niŐ czas trwania budowy; 

7) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych. 

§ 30. Plan ustala, Őe w odniesieniu do tere-
nów zabudowy mieszkaniowej i usługowej wy-
glņd dachu, elewacji frontowej budynku, ogro-
dzenia i pasa terenu pomiňdzy przestrzeniņ o 
charakterze publicznym a budynkiem lub zespo-
łem budynków współtworzy krajobraz prze-



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 220 – 52557 – Poz. 7576 
 
strzeni o charakterze publicznym i jako taki pod-
lega regulacjom planu, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla terenów. 

Rozdział 7 
Parametry i wskaźniki kształtowania  

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

§ 31. Ustalenia planu w zakresie sytuowania 
budynku na działce: 

1) na działce budowlanej moŐe byń zlokalizo-
wany tylko jeden budynek o funkcji miesz-
kalnej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej; 

2) elewacja budynku o funkcji mieszkalnej, 
usługowej eksponowana w pierzei drogi pu-
blicznej, placu lub ogólnodostňpnego ciņgu 
pieszego z moŐliwoŌciņ dojazdu powinna byń 
równoległa do osi tej drogi, ciņgu pieszego z 
moŐliwoŌciņ dojazdu lub krawňdzi placu; 

3) zakaz sytuowania budynków w odległoŌci 
mniejszej niŐ 4m od granicy drogi wewnňtrz-
nej; 

4) zakaz lokalizowania nowej zabudowy przy 
drogach wewnňtrznych bez przelotu obsługu-
jņcych wiňcej niŐ 5 działek budowlanych, na 
których nie ma placu do zawracania o para-
metrach przewidzianych dla samochodów 
osobowych; 

5) na działce z istniejņcym drzewostanem nie-
owocowym przy wyborze lokalizacji zabudo-
wy naleŐy uwzglňdniń nastňpujņce zasady: 

a) w maksymalnym stopniu zachowań istnie-
jņcy drzewostan, w szczególnoŌci drzewa 
o obwodzie pnia powyŐej 50 cm, 

b) minimalizowań negatywne oddziaływanie 
zabudowy na warunki wegetacji drzewo-
stanu przewidzianego do zachowania, za-
równo na etapie budowy, jak i eksploatacji 
zabudowy, 

c) uwzglňdniań róŐnice gatunkowe w tempie 
rozwoju, kształcie korony i systemie ko-
rzeniowym poszczególnych drzew, tak aby 
ograniczyń do minimum zagroŐenie bez-
pieczeŊstwa ludzi lub mienia na etapie 
eksploatacji zabudowy; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy według ry-
sunku planu; dopuszcza siň przebudowň oraz 
nadbudowň istniejņcych murowanych bu-
dynków mieszkalnych usytuowanych czň-
Ōciowo poza obszarem wyznaczonym liniami 
zabudowy. 

§ 32. Ustalenia planu w zakresie parametrów 
kubatury nowych lub przebudowywanych bu-
dynków o funkcji mieszkalnej i budynków usłu-
gowych: 

1) w bryle dachu moŐe byń wbudowana tylko 
jedna kondygnacja uŐytkowa; 

2) dla budynków sytuowanych na zakoŊczeniu 
osi dróg publicznych lub wewnňtrznych do-
puszcza siň uzupełnienie bryły budynku o ak-
cent wysokoŌciowy w postaci np. wieŐy, któ-
rej wysokoŌń moŐe byń do 20% wyŐsza od 
wartoŌci dopuszczonej na danym terenie; 
powierzchnia rzutu wyŐszej czňŌci budynku 
nie moŐe stanowiń wiňcej niŐ 20% całkowitej 
powierzchni rzutu budynku; 

3) maksymalna wysokoŌń poziomu głównego 
wejŌcia do budynku - 1m od istniejņcego po-
ziomu terenu. 

§ 33. Ustalenia planu w zakresie geometrii 
dachu i kolorystyki pokryń dachowych: 

1) zakaz stosowania pokryń dachowych w kolo-
rze niebieskim, turkusowym, seledynowym, 
fioletowym, Őółtym, pomaraŊczowym, róŐo-
wym - preferowane kolory to ciemnoszary, 
ciemnozielony, granatowy, brņzowy, cegla-
sty; 

2) zakaz zróŐnicowania kolorystyki dachów 
stromych w obrňbie jednej działki budowla-
nej; 

3) zakaz stosowania dachów stromych jedno-
spadowych. 

§ 34. Ustalenia planu dla garaŐy i zabudowy 
gospodarczej towarzyszņcych budynkowi o 
funkcji mieszkalnej lub usługowej: 

1) zakaz eksponowania nowej zabudowy go-
spodarczej w pierzei przestrzeni o charakterze 
publicznym, w szczególnoŌci drogi publicz-
nej; wolnostojņcņ zabudowň gospodarczņ na-
leŐy lokalizowań za budynkiem mieszkalnym; 

2) zakaz budowy i ustawiania garaŐy i obiektów 
gospodarczych z elementów prefabrykowa-
nych, jako tymczasowych obiektów budow-
lanych; 

3) nakaz zharmonizowania bryły, kolorystyki 
elewacji i materiałów wykoŊczeniowych z 
budynkiem o funkcji mieszkalnej lub usługo-
wej; 

4) na działce budowlanej - z wyłņczeniem zabu-
dowy zagrodowej - moŐe byń zlokalizowany 
jeden garaŐ i jeden budynek gospodarczy; na 
działkach mniejszych niŐ 800m2 zabrania siň 
lokalizacji garaŐy i budynków gospodarczych 
w formie wolnostojņcej. 

§ 35. Ustalenia planu dla ogrodzeŊ od strony 
przestrzeni o charakterze publicznym: 

1) zakaz stosowania ogrodzeŊ o wysokoŌci po-
wyŐej 1m dla: 
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a) zabudowy usługowej oraz budynków 
mieszkalnych z usługami podstawowymi 
w parterze, 

b) budynków uŐytecznoŌci publicznej za wy-
jņtkiem szkół podstawowych i przedszkoli; 

2) zakazy wymienione w pkt 1 nie dotyczņ Őy-
wopłotów; 

3) zakaz stosowania pełnych ogrodzeŊ działek 
zabudowy mieszkaniowej - minimum 50% 
płaszczyzny ogrodzenia, włņczajņc w to bra-
my i furtki, powinna byń aŐurowa i przezierna 
(umoŐliwiań wglņd w przedogródek działki); 

4) nakaz zharmonizowania kolorystyki ogrodze-
nia z kolorystykņ elewacji budynku; 

5) nakaz zharmonizowania ogrodzenia z ogro-
dzeniem sņsiednim - za zharmonizowane 
ogrodzenie uznaje siň takie, w którym przy-
najmniej dwa z wymienionych dalej parame-
trów sņ jednakowe jak w ogrodzeniu sņsied-
nim: wysokoŌń, materiał (zestaw materiałów), 
wzór przňsła, wzór słupa, furtki lub bramy, 
dominujņcy kolor (zestaw kolorystyczny); 

6) zakazy i nakazy wymienione w pkt 1-5 nie 
dotyczņ Őywopłotów oraz ogrodzeŊ z siatki 
plecionej, krepowanej lub spawanej w kolo-
rze szarym, czarnym, brņzowym lub ciemno-
zielonym z podmurówkņ o wysokoŌci do 
0,3m, które traktuje siň jako ogrodzenia neu-
tralne; 

7) zakaz wprowadzania ogrodzeŊ w odległoŌci 
mniejszej niŐ 6m od krawňdzi zbiorników i 
cieków wodnych; 

8) lokalizacja i konstrukcja ogrodzenia działek 
powinna uwzglňdniań ochronň istniejņcych 
pojedynczych drzew i zadrzewieŊ. 

§ 36. Plan zachowuje zabudowň zrealizowanņ 
zgodnie z przepisami oraz dopuszcza jej przebu-
dowň, rozbudowň i wymianň według ustaleŊ 
niniejszego planu, takŐe w przypadku zabudo-
wanych działek o powierzchni mniejszej niŐ po-
wierzchnia minimalna ustalona dla terenu. 

§ 37. Ustalenia wymienione w § 31-36 obo-
wiņzujņ na całym obszarze objňtym planem, 
chyba Őe ustalenia szczegółowe dla poszczegól-
nych terenów stanowiņ inaczej. 

Rozdział 8 
Zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomości 

§ 38. Plan wyznacza obszary wymagajņce 
przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nierucho-

moŌci w rozumieniu ustawy o gospodarce nie-
ruchomoŌciami; granice obszarów, zgodnie z 
rysunkiem planu; zasady scalania i podziału 
nieruchomoŌci zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi dla terenów. 

§ 39. Ustalenia planu w przypadku scalenia i 
podziału nieruchomoŌci na wniosek właŌciciela 
lub uŐytkownika wieczystego: 

1) po scaleniu działek gruntowych podział na 
działki budowlane, zgodnie z wymaganiami 
okreŌlonymi w ustaleniach szczegółowych 
dla terenów w odniesieniu do minimalnej 
powierzchni oraz frontu działki budowlanej; 

2) dopuszcza siň mniejsze działki budowlane, 
przy czym iloŌń takich działek nie moŐe sta-
nowiń wiňcej niŐ 30% łņcznej iloŌci działek po 
scaleniu i podziale oraz powierzchnia takiej 
działki musi stanowiń przynajmniej 95% mi-
nimalnej powierzchni działki budowlanej, 
ustalonej planem dla terenu; 

3) w przypadku wydzielania dróg obowiņzujņ 
przepisy o drogach publicznych. 

Rozdział 9 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemów komunikacji samochodowej,  
rowerowej i pieszej 

§ 40. Plan wyznacza tereny przeznaczone pod 
komunikacjň w podziale na: 

1) drogi publiczne o ograniczonej dostňpnoŌci, 
do których dostňp jest na warunkach ustalo-
nych planem - sņ to drogi zbiorcze i droga 
główna ruchu przyspieszonego; 

2) drogi publiczne ogólnodostňpne, do których 
dostňp jest nieograniczony, zarówno bezpo-
Ōredni, jak i za poŌrednictwem dróg we-
wnňtrznych - sņ to drogi lokalne i dojazdowe; 

3) ogólnodostňpne ciņgi piesze z moŐliwoŌciņ 
dojazdu, gdzie organizacja dojazdu powinna 
byń podporzņdkowana komunikacji pieszej. 

§ 41. Wszystkie drogi dojazdowe moŐna re-
alizowań jako drogi z uprzywilejowanym ruchem 
pieszym i rowerowym poprzez zastosowanie 
urzņdzeŊ do spowalniania ruchu samochodo-
wego. 

§ 42. Potrzeby parkingowe naleŐy zaspokoiń 
na terenie własnym kaŐdej inwestycji, przy 
czym: 

1) liczba miejsc parkingowych nie moŐe byń 
mniejsza niŐ wynika to ze wskaŎników poda-
nych w tabeli: 
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Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Minimalne wskaŎniki 
miejsc postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1,2 
2. Budynek jednorodzinny 1 budynek 2 
3. Mieszkanie słuŐbowe 1 mieszkanie 1 
4. Gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty 2 miejsca noclegowe 1 
5. Domy dziennego i stałego pobytu dla osób star-

szych 
15 łóŐek 1,3 

6. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaŐy do 
2000m2 

100m2 pow. sprzedaŐy 2 

7. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc 
konsumpcyjnych 

20 

8. Biura, urzňdy, poczty, banki, przychodnie, gabi-
nety lekarskie, kancelarie, itp. 

100m2 pow. uŐytkowej 2,5 

9. Kaplice 100m2 pow. uŐytkowej 1,2 

10. Domy parafialne 100m2 pow. uŐytkowej 0,8 
11. Szkoły 1 pomieszczenie 

do nauczania 
1,5 

12. Przedszkola, Ōwietlice 1 oddział 3 
13. Zakłady produkcyjne, magazyny, składy, hur-

townie 
1000m2 pow. uŐytkowej 5 

14. Rzemiosło usługowe, drobna wytwórczoŌń 100m2 pow. uŐytkowej 3 
15. Myjnia samochodowa 1 stanowisko do mycia 2 
16. Stacja paliw 1 dystrybutor 1,3 
17. Siłownia, inne małe obiekty 100m2 pow. uŐytkowej 1 
18. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 
19. Parki i tereny zieleni z funkcjami rekreacyjnymi 1000m2 powierzchni 2 
20. Cmentarze 1000m2 powierzchni 2 

 

2) dla inwestycji celu publicznego dopuszcza siň 
uwzglňdnienie w bilansie miejsc postojo-
wych miejsc zlokalizowanych w pasie dro-
gowym dróg publicznych, sņsiadujņcych z 
inwestycjņ. 

§ 43. Dla działki budowlanej zlokalizowanej 
przy drodze publicznej o szerokoŌci poniŐej 
8,0m, ze wzglňdów bezpieczeŊstwa, na wjeŎdzie 
na działkň naleŐy wydzieliń zatokň o minimal-
nych wymiarach 1,5mx5m; zatoka pozostaje 
czňŌciņ działki budowlanej. 

§ 44. Dla działki budowlanej obsługiwanej z 
istniejņcej drogi wewnňtrznej o parametrach 
niezgodnych z ustaleniami § 13, ze wzglňdów 
bezpieczeŊstwa, na wjeŎdzie na działkň naleŐy 
wydzieliń zatokň o minimalnych wymiarach 
1,5mx5m; zatoka pozostaje czňŌciņ działki bu-
dowlanej. 

Rozdział 10 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemów infrastruktury technicznej 

§ 45. Ustalenia planu w zakresie uzbrojenia 
terenów w infrastrukturň technicznņ: 

1) pod budowň budowli i urzņdzeŊ technicznych 
oraz prowadzenie sieciowych elementów in-
frastruktury technicznej przeznacza siň tereny 
w liniach rozgraniczajņcych istniejņcych i pro-
jektowanych dróg publicznych; 

2) w przypadkach, gdy istniejņce zagospodaro-
wanie terenu uniemoŐliwia realizacjň infra-
struktury technicznej w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg publicznych, dopuszcza siň ich lo-
kalizacjň w drogach wewnňtrznych, a takŐe 
poza pasem drogowym dróg publicznych i 
wewnňtrznych, przy czym niezbňdna jest na 
to zgoda właŌciciela terenu, ewentualnie inne 
zgody wynikajņce z przepisów odrňbnych; 

3) dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji urzņdzeŊ 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszņcych 
inwestycjom na terenach własnych inwesto-
rów, w wydzielonej strefie; 

4) realizacja układu dróg publicznych powinna 
obejmowań kompleksowņ realizacjň uzbroje-
nia technicznego. 

§ 46. Ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia 
w wodň: 
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1) docelowo, dla wszystkich terenów zabudowy, 

zaopatrzenie w wodň z gminnej sieci wodo-
ciņgowej; 

2) do czasu realizacji gminnej sieci wodociņgo-
wej, dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň z 
ujňń własnych; 

3) ujňcia własne naleŐy traktowań jako rozwiņ-
zanie tymczasowe - ich lokalizacja oraz spo-
sób wykonania podłņczeŊ muszņ uwzglňd-
niań moŐliwoŌń docelowego podłņczenia za-
budowy do sieci gminnej. 

§ 47. Ustalenia planu w zakresie odprowa-
dzenia Ōcieków bytowo-komunalnych: 

1) docelowo, dla terenów zabudowy, zakłada 
siň odprowadzenie Ōcieków do gminnej 
oczyszczalni Ōcieków poprzez sukcesywnie 
rozbudowywanņ sień kolektorów i kanałów 
podziemnych; 

2) szczelne zbiorniki bezodpływowe naleŐy trak-
towań jako rozwiņzanie tymczasowe - ich lo-
kalizacja oraz sposób wykonania podłņczeŊ 
muszņ uwzglňdniań moŐliwoŌń docelowego 
podłņczenia zabudowy do sieci gminnej. 

§ 48. Ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia 
w ciepło: 

1) indywidualne systemy zaopatrzenia, z zasto-
sowaniem urzņdzeŊ o moŐliwie najniŐszej 
emisji substancji o negatywnym oddziaływa-
niu na Ōrodowisko; urzņdzenia preferowane 
to opalane gazem, olejami opałowymi o ni-
skiej zawartoŌci siarki, zasilane elektryczno-
Ōciņ; 

2) indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło 
moŐna stosowań do grup budynków; 

3) dopuszcza siň ogrzewanie budynków pali-
wem innym niŐ gazowe, olejowe lub elek-
tryczne w przypadku, gdy Ŏródło ciepła nie 
stanowi zagroŐenia dla Ōrodowiska przyrod-
niczego i nie jest to sprzeczne z przepisami 
odrňbnymi; 

4) nakaz likwidacji istniejņcych urzņdzeŊ na pa-
liwa stałe podczas przebudowy budynków - 
nakaz nie dotyczy kominków, pieców Őeliw-
nych, pieców kaflowych, w przypadku, gdy 
stanowiņ dodatkowe Ŏródło energii. 

§ 49. Ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia 
w gaz do celów grzewczych, bytowych i innych: 

1) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejņcego 
systemu za poŌrednictwem sukcesywnie roz-
budowywanego pierŌcieniowego układu sieci 
gazociņgów; 

2) gazyfikacja terenu i dostawy gazu dla no-
wych odbiorców sņ moŐliwe, o ile spełnione 

zostanņ kryteria ekonomiczne dla dostaw ga-
zu i zawarte odpowiednie umowy dostawcy 
gazu z odbiorcami; 

3) w liniach rozgraniczajņcych dróg, takŐe we-
wnňtrznych, naleŐy zarezerwowań trasy dla 
projektowanej sieci gazowej; 

4) linia ogrodzeŊ winna przebiegań w odległoŌci 
min. 0,5m od gazociņgu; 

5) na terenach przeznaczonych pod zabudowň o 
funkcji mieszkaniowej - lokalizacja szafek ga-
zowych (otwieranych na zewnņtrz od strony 
ulicy) w linii ogrodzeŊ; 

6) gazociņgi, które w wyniku modernizacji dróg 
znalazłyby siň pod jezdniņ, naleŐy przenieŌń 
w pas drogowy poza jezdniņ na koszt inwe-
stora budowy; 

7) podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 
dróg naleŐy zabezpieczyń istniejņce gazociņgi 
przed uszkodzeniem przez ciňŐki sprzňt bu-
dowlany i samochody; 

8) warunki techniczne jakim powinny odpowia-
dań sieci gazowe, zgodnie z właŌciwymi 
przepisami szczególnymi. 

§ 50. Ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia 
w energiň elektrycznņ: 

1) zaopatrzenie odbiorców w energiň elektrycz-
nņ z istniejņcej sieci, sukcesywnie rozbudo-
wywanej: 

a) liniami kablowymi dla terenów oznaczo-
nych symbolami: MN1, MN2, MN3, MN4, 
MN5, MN6, MN7, UMN1, UMN2, U1, U2, 
U3, UO, ZC1, ZC2, 

b) dla pozostałych terenów, w zaleŐnoŌci od 
moŐliwoŌci ekonomicznych, zarówno li-
niami napowietrznymi, jak i kablowymi; 

2) niezbňdne stacje transformatorowe oraz linie 
Ōredniego napiňcia i niskiego napiňcia lokali-
zowane bňdņ, w zaleŐnoŌci od potrzeb, na ca-
łym terenie działania planu, przy czym w 
pierwszej kolejnoŌci pod rozbudowň sieci i 
budowň stacji transformatorowych rezerwuje 
siň tereny w pasach drogowych istniejņcych i 
projektowanych dróg publicznych; 

3) w przypadku wystņpienia kolizji planu zago-
spodarowania z istniejņcymi urzņdzeniami 
elektroenergetycznymi, inwestor pokryje 
koszty niezbňdnej przebudowy tych urzņdzeŊ. 

§ 51. Ustalenia planu w zakresie telekomuni-
kacji: 

1) rozbudowa infrastruktury telekomunikacyj-
nej, według standardów przyjňtych przez 
operatorów działajņcych na tym terenie; 
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2) zachowuje siň istniejņce stacje bazowe tele-

fonii komórkowej, o ile zostały zrealizowane 
zgodnie z przepisami; 

3) na terenach przeznaczonych pod zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ ogranicza siň 
moŐliwoŌń lokalizowania inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej wy-
łņcznie do infrastruktury telekomunikacyjnej 
o nieznacznym oddziaływaniu, w myŌl usta-
wy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 
106, poz. 675). 

§ 52. Ustalenia planu w zakresie usuwania 
odpadów komunalnych: 

1) usuwanie odpadów przez wyspecjalizowane 
przedsiňbiorstwa lub w ramach zorganizo-
wanego i o powszechnej dostňpnoŌci gmin-
nego systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi; 

2) projekt zagospodarowania działki budowla-
nej powinien zapewniń warunki do segrego-
wania odpadów w miejscu ich powstania 
(zbierania); 

3) lokalizacja miejsc zbiórki odpadów powinna 
umoŐliwiań dostňp do nich z drogi publicznej, 
z dopuszczeniem dostňpu za poŌrednictwem 
drogi wewnňtrznej, o ile jej parametry umoŐ-
liwiajņ odbiór odpadów przez wyspecjalizo-
wane przedsiňbiorstwa zbiórki odpadów, w 
szczególnoŌci dojazd samochodów ciňŐaro-
wych. 

§ 53. Ustalenia planu w zakresie odprowa-
dzenia i zagospodarowania wód opadowych i 
roztopowych (zwanych dalej wodami) oraz Ōcie-
ków opadowych: 

1) wody, w przypadku gdy nie wymagajņ pod-
czyszczenia do parametrów zgodnych z prze-
pisami, naleŐy kierowań i zagospodarowań na 
terenie biologicznie czynnym działki budow-
lanej, ewentualnie do studni chłonnych w 
przypadku, gdy parametry podłoŐa na to po-
zwalajņ; 

2) zakaz wprowadzania do gruntu i wód pod-
ziemnych Ōcieków opadowych lub roztopo-
wych o parametrach przekraczajņcych stan-
dardy jakoŌci przewidziane dla Ōrodowiska; 

3) na działkach budowlanych, gdzie ze wzglňdu 
na stan istniejņcy lub ustalenia planu, mini-
malny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej nie przekracza 50%, naleŐy stworzyń wa-
runki do przechwycenia i czasowego prze-
chowywania nadmiaru wód w celu niedo-
puszczenia do spływu wód na działki sņsied-
nie; 

4) docelowo ustala siň budowň kanalizacji desz-
czowej dla odwodnienia dróg publicznych o 
kategoriach: lokalna, zbiorcza; 

5) dopuszcza siň realizacjň kanalizacji deszczo-
wej dla odwodnienia nie wymienionych w 
pkt 4 utwardzonych terenów przestrzeni o 
charakterze publicznym oraz parkingów i pla-
ców towarzyszņcych obiektom uŐytecznoŌci 
publicznej; 

6) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
obsługujņcej przestrzenie o charakterze pu-
blicznym, dopuszcza siň odprowadzenie, 
podczyszczonych do parametrów zgodnych z 
przepisami, Ōcieków opadowych i roztopo-
wych do studni chłonnych, ewentualnie po-
wierzchniowo na teren biologicznie aktywny; 

7) odwodnienie projektowanej drogi głównej 
ruchu przyspieszonego - według ustaleŊ 
szczegółowych dla terenu; 

8) w przypadku modernizacji lub przebudowy 
istniejņcej drogi publicznej dojazdowej o sze-
rokoŌci pasa drogowego poniŐej 10m, gdzie 
budowa kanalizacji deszczowej zbiorczej jest 
niemoŐliwa, naleŐy zapewniń skuteczne od-
wodnienie drogi, w szczególnoŌci poprzez 
odprowadzenie nadmiaru wód: 

a) na teren biologicznie aktywny, przy czym 
w takim przypadku minimalny udział po-
wierzchni biologicznie czynnej w stosunku 
do powierzchni pasa drogowego powinien 
wynosiń min. 25%, 

b) do gruntu, poprzez zastosowanie na jezdni 
nawierzchni półprzepuszczalnej lub aŐu-
rowej, 

c) do noworealizowanych podziemnych 
zbiorników retencyjnych, 

d) do dołów chłonnych, w przypadku gdy pa-
rametry podłoŐa na to pozwalajņ i nie ma 
groŎby zanieczyszczenia wód podziem-
nych; 

9) zabrania siň odprowadzania nadmiaru wód 
opadowych lub roztopowych z dróg we-
wnňtrznych na tereny dróg publicznych. 

Rozdział 11 
Zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury technicznej 

§ 54. Plan wyznacza obszar wymagajņcy re-
habilitacji istniejņcej zabudowy i infrastruktury 
technicznej, gdzie w przypadku zmiany zago-
spodarowania terenu lub przebudowy istniejņcej 
zabudowy, plan dopuszcza nastňpujņce działa-
nia: 
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1) likwidacja obiektów tymczasowych; 

2) poprawa parametrów uŐytkowych istniejņcej 
zabudowy, w tym remont, przebudowa, nad-
budowa i poprawa termoizolacyjnoŌci istnie-
jņcych obiektów; 

3) kształtowanie zabudowy, małej architektury i 
terenów zieleni w sposób umoŐliwiajņcy uzy-
skanie ekspozycji obiektów o wartoŌciach 
kulturowych; 

4) ujednolicenie wysokoŌci zabudowy w pierze-
jach dróg publicznych; 

5) ujednolicenie formy ogrodzeŊ od strony 
przestrzeni o charakterze publicznym; 

6) tam gdzie to moŐliwe technicznie i uzasad-
nione ekonomicznie, zastņpienie naziemnych 
elementów uzbrojenia podziemnymi. 

§ 55. W odniesieniu do terenów przeznaczo-
nych pod komunikacjň, plan ponadto ustala: 

1) tworzenie nowej jakoŌci przestrzeni o charak-
terze publicznym poprzez: wymianň na-
wierzchni, urzņdzeŊ technicznych, znaków in-
formacyjnych, małej architektury, realizacjň 
jednolitych gatunkowo szpalerów i alei 
drzew, Őywopłotów; 

2) modernizacjň istniejņcych parkingów pod 
katem zwiňkszenia bezpieczeŊstwa na dro-
gach publicznych, ujednolicenie ich formy w 
ramach jednej drogi; 

3) modernizacjň skrzyŐowaŊ dróg publicznych; 
tam gdzie to moŐliwe uspakajanie ruchu i 
podnoszenie bezpieczeŊstwa poprzez budo-
wň rond kompaktowych; 

4) zastosowanie innych urzņdzeŊ do spowal-
niania ruchu, sygnalizacji Ōwietlnej, wprowa-
dzanie ruchu jednokierunkowego; 

5) tam gdzie to moŐliwe technicznie i uzasad-
nione ekonomicznie, zastņpienie naziemnych 
elementów uzbrojenia podziemnymi; 

6) poprawň parametrów uŐytkowych infrastruk-
tury technicznej; 

7) realizacjň kanalizacji deszczowej. 

Dział II 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 56. Dla terenów oznaczonych symbolami 
U1, U2, U3, U4, U5 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
usługowa nieuciņŐliwa z wyłņczeniem: 

a) działalnoŌci zwiņzanych z przechowywa-
niem i przetwarzaniem ŐywnoŌci, 

b) działalnoŌci zwiņzanych z przechowywa-
niem i przetwarzaniem wody do celów 
konsumpcyjnych, 

c) działalnoŌci zwiņzanych z gastronomiņ i 
Őywieniem zbiorowym, 

d) działalnoŌci zwiņzanych z demontaŐem i 
składowaniem czňŌci uŐywanych samo-
chodów i maszyn, 

e) obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaŐy powyŐej 2000m2; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) drobna wytwórczoŌń z wyłņczeniem dzia-
łalnoŌci zwiņzanych z przechowywaniem 
i przetwarzaniem ŐywnoŌci oraz prze-
chowywaniem i przetwarzaniem wody, 

b) składy i magazyny z wyłņczeniem prze-
chowywania wody i ŐywnoŌci; 

3) warunki dla przeznaczenia innego niŐ pod-
stawowe: 

a) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych w 
dniu uchwalenia planu obiektów o prze-
znaczeniu innym niŐ podstawowe i uzu-
pełniajņce, w przypadku: 

- zapewnienia okreŌlonych planem i 
obowiņzujņcymi przepisami standar-
dów zamieszkania na działkach sņ-
siednich, przeznaczonych pod zabu-
dowň mieszkaniowņ, 

- zaopatrzenia w wodň z gminnej sieci 
wodociņgowej, 

b) zakazuje siň rozbudowy istniejņcych 
obiektów o przeznaczeniu innym niŐ 
podstawowe i uzupełniajņce; 

4) dla terenów U1, U2 połoŐonych w grani-
cach obszaru wymagajņcego rehabilitacji 
istniejņcej zabudowy i infrastruktury tech-
nicznej - obowiņzujņ odpowiednio ustalenia 
§ 54 i § 55; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym: 

a) zakaz umieszczania reklam na dachach i 
ogrodzeniach od strony przestrzeni o 
charakterze publicznym, 

b) zakaz umieszczania reklam niezwiņza-
nych z działalnoŌciņ prowadzonņ na te-
renie, 

c) dopuszcza siň umieszczenie reklamy 
wolnostojņcej lub reklamy na elewacji 
budynku w formie szyldu lub neonu od 
strony przestrzeni o charakterze publicz-
nym, w przypadku gdy: 
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- reklama dotyczy działalnoŌci prowa-
dzonej na terenie działki budowlanej, 

- reklama wolnostojņca nie przewyŐsza 
zabudowy; 

6) parametry i wskaŎniki zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

a) maksymalny wskaŎnik zabudowy terenu 
- 0,35, 

b) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,55, 

c) maksymalna wysokoŌń zabudowy - 9m, 

d) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 40% działki bu-
dowlanej, 

e) dach płaski lub stromy; 

7) warunki podziału nieruchomoŌci i parame-
try działki budowlanej: 

a) minimalna wielkoŌń działki budowlanej - 
1000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 25m z tolerancjņ 10%, 

c) tereny U4 i U5 wymagajņ przeprowa-
dzenia scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci 
w rozumieniu ustawy o gospodarce nie-
ruchomoŌciami: 

- minimalna wielkoŌń działki budowla-
nej po scaleniu - 1000m2, 

- dopuszcza siň mniejsze działki bu-
dowlane, przy czym iloŌń takich dzia-
łek nie moŐe stanowiń wiňcej niŐ 30% 
łņcznej iloŌci działek po scaleniu i po-
dziale oraz powierzchnia takiej działki 
musi stanowiń przynajmniej 95% mi-
nimalnej powierzchni działki budow-
lanej ustalonej planem dla terenu 

- minimalna szerokoŌń frontu działki 
budowlanej - 25m, 

- kņt usytuowania działek w stosunku 
do osi drogi - 90° z tolerancjņ 10°, 

- w przypadku wydzielania dróg obo-
wiņzujņ przepisy o drogach publicz-
nych; 

8) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla działek budowlanych połoŐonych w 
granicach WOChK - tereny U4, U5 oraz 
czňŌciowo U3 - według ustaleŊ ogólnych 
§ 19 ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, a 
ponadto w ramach czynnej ochrony eko-
systemów, zagospodarowanie działki 
powinno uwzglňdniań: 

- koniecznoŌń zachowania i ochrony 
istniejņcych zagłňbieŊ terenu ze stale 
lub okresowo stagnujņcņ wodņ wraz z 
pasmem roŌlinnoŌci okalajņcej, 

- zakaz naruszania naturalnego charak-
teru cieków i zbiorników wodnych, z 
wyjņtkiem prac koniecznych ze 
wzglňdu na potrzeby wzrostu retencji 
wodnej, ochrony przeciwpowodzio-
wej lub przeciwpoŐarowej, z pozosta-
wieniem min. 75% brzegów zbiorni-
ków w stanie naturalnym, 

- pozostawienie charakterystycznych 
dla lokalnego krajobrazu zadrzewieŊ, 
szpalerów, grup i pojedynczych 
wierzb, z obowiņzkiem prowadzenia 
niezbňdnych prac pielňgnacyjnych, z 
dopuszczeniem ogławiania połņczo-
nego z czerpaniem poŐytków, 

- zakaz prowadzenia działaŊ powodujņ-
cych trwałe obniŐenie zwierciadła 
wód podziemnych, w szczególnoŌci 
budowy urzņdzeŊ drenarskich, 

- projekt posadowienia budynków po-
winien byń dostosowany do panujņ-
cych warunków gruntowo-wodnych; 
zakaz tworzenia skarp jako wynik ob-
sypywania ziemiņ piwnic wyniesio-
nych ponad istniejņcy poziom terenu, 

b) zakazy, o których mowa w lit. a nie doty-
czņ: 

- prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody, 

- realizacji inwestycji celu publicznego 
niezbňdnych do prawidłowego funk-
cjonowania obszaru objňtego pla-
nem, 

- zadaŊ z zakresu obronnoŌci kraju w 
przypadku zagroŐenia bezpieczeŊstwa 
paŊstwa, 

- likwidowania nagłych zagroŐeŊ bez-
pieczeŊstwa powszechnego i prowa-
dzenia akcji ratowniczych, 

c) dla pozostałych terenów - U1, U2 oraz 
czňŌciowo U3 - według ustaleŊ ogólnych 
§ 19 ust. 2, § 21 i § 22, 

d) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony Ōrodowiska w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku dla terenów obowiņzujņ 
przepisy przewidziane dla terenów 
mieszkaniowo-usługowych; 
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9) ochronň dziedzictwa kulturowego: 

a) według ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27, 

b) dla działek połoŐonych w granicach sta-
nowiska archeologicznego na terenie U3 
- obowiņzujņ ponadto ustalenia § 25 
ust. 2; 

10) inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikajņce z przepisów odrňbnych: 

a) ustawa o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych: obowiņzujņ ustalenia przepisów 
wykonawczych w zakresie przewidzia-
nym dla terenów połoŐonych w strefie 
50m od granic cmentarza, 

b) prawo energetyczne: dla działek, przez 
które przebiega istniejņca napowietrzna 
linia Ōredniego napiňcia, w pasie techno-
logicznym o standardowej szerokoŌci 
12m (2x6m od osi linii), rozumianym ja-
ko obszar, gdzie mogņ byń przekroczone 
wartoŌci pola elektromagnetycznego, 
okreŌlone przez przepisy odrňbne dla te-
renów zabudowy, wprowadza siň nastň-
pujņce ograniczenia dla lokalizacji bu-
dynków i zagospodarowania terenu: 

- nakaz uzgadniania warunków lokali-
zacji wszelkich obiektów budowla-
nych z właŌcicielem lub zarzņdcņ linii, 

- w bezpoŌrednim sņsiedztwie pasów 
technologicznych lokalizacja budowli 
zawierajņcych materiały niebezpiecz-
ne poŐarowo wymaga uzgodnienia z 
właŌcicielem lub zarzņdcņ linii, 

c) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groŐenia powodziņ; 

11) obsługň komunikacyjnņ terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i 
projektowanych dróg publicznych oraz 
za poŌrednictwem dróg wewnňtrznych, z 
uwzglňdnieniem ustaleŊ § 43 i § 44, 

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnňtrznych zgodnie z ustaleniami ogól-
nymi § 13, 

c) iloŌń miejsc parkingowych wg § 42; 

12) rozbudowň infrastruktury technicznej we-
dług ustaleŊ ogólnych § 46-51, przy czym: 
zakazuje siň zabudowy terenów do czasu 
wyprzedzajņcego wyposaŐenia terenów w 
gminnņ sień wodociņgowņ oraz do czasu 
wydzielenia dróg publicznych obsługujņ-
cych te tereny; do czasu spełnienia powyŐ-
szego warunku, dopuszcza siň moŐliwoŌń 
zabudowy wyłņcznie na działkach budowla-

nych zabudowanych w dniu wejŌcia w Őycie 
ustaleŊ planu; 

13) usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleŊ ogólnych § 52; 

14) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

15) stawkň procentowņ: 

a) dla terenów U1, U2, U3 - 1%, 

b) dla terenów U4 i U5 - 30%. 

§ 57. Dla terenu oznaczonego symbolem UO 
plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - usługi oŌwiaty 
z zieleniņ towarzyszņcņ; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce - plac zabaw 
dla dzieci; 

3) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym 
- zakaz umieszczania reklam; 

4) parametry i wskaŎniki zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

a) maksymalny wskaŎnik zabudowy terenu 
- 0,40, 

b) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 1,0, 

c) maksymalna wysokoŌń zabudowy - 12m, 

d) dopuszcza siň dominanty plastyczne w 
kubaturze budynku o przewyŐszeniu do 
20% wysokoŌci dopuszczonej, o ile po-
wierzchnia rzutu elementu wyŐszego nie 
stanowi wiňcej niŐ 20% powierzchni rzu-
tu budynku, 

e) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 50% działki bu-
dowlanej; w przypadku realizacji boisk z 
nawierzchniņ nietrawiastņ - nie mniej niŐ 
25%, 

f) dach płaski lub stromy; 

5) warunki podziału nieruchomoŌci i parame-
try działki budowlanej: 

a) minimalna wielkoŌń działki budowlanej - 
2500m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 50m; 

6) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) według ustaleŊ ogólnych § 19 ust. 2, 
§ 21 i § 22, 
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b) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony Ōrodowiska w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku dla terenu obowiņzujņ 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy zwiņzanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieŐy; 

7) ochronň dziedzictwa kulturowego według 
ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27; 

8) inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikajņce z przepisów odrňbnych: 
prawo wodne - obszar potencjalnego zagro-
Őenia powodziņ; 

9) obsługň komunikacyjnņ terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z istniejņcych 
dróg publicznych dojazdowych, 

b) iloŌń miejsc parkingowych wg § 42, 

c) połowa miejsc parkingowych moŐe byń 
zlokalizowana w liniach rozgraniczajņ-
cych sņsiednich dróg publicznych; 

10) rozbudowň infrastruktury technicznej we-
dług ustaleŊ ogólnych § 46-51; 

11) usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleŊ ogólnych § 52; 

12) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

13) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 58. Dla terenów oznaczonych symbolami 
US/UT1, US/UT2, US/UT3 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - usługi sportu, 
rekreacji i turystyki; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) na działce oznaczonej w ewidencji grun-
tów numerem 108/26 w obrňbie Kiełpin - 
usługi zwiņzane z edukacjņ, ochronņ 
zdrowia i pomocņ społecznņ, 

b) na działce oznaczonej w ewidencji grun-
tów numerem 113 w obrňbie Kiełpin 
Poduchowny - działalnoŌń duszpasterska 
- dom ksiňŐy seniorów z zespołem opie-
kuŊczym, 

c) mieszkania integralnie zwiņzane z pro-
wadzonņ działalnoŌciņ usługowņ; 

3) warunki dla przeznaczenia innego niŐ pod-
stawowe: 

a) pod funkcje uzupełniajņce wymienione 
w pkt 2 lit. a, b nie moŐna przeznaczyń 
wiňcej niŐ 50% łņcznej powierzchni cał-
kowitej zabudowy, a pod funkcje uzupeł-

niajņce wymienione w pkt 2 lit. c nie 
wiňcej niŐ 30% łņcznej powierzchni cał-
kowitej zabudowy, 

b) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych w 
dniu uchwalenia planu obiektów o prze-
znaczeniu innym niŐ podstawowe i uzu-
pełniajņce, o ile zostały zrealizowane 
zgodnie z przepisami, 

c) zakazuje siň rozbudowy istniejņcych 
obiektów o przeznaczeniu innym niŐ 
podstawowe i uzupełniajņce; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym: 

a) zakaz umieszczania reklam na dachach i 
ogrodzeniach od strony przestrzeni o 
charakterze publicznym, 

b) zakaz umieszczania reklam niezwiņza-
nych z działalnoŌciņ prowadzonņ na te-
renie, 

c) dopuszcza siň umieszczenie reklamy 
wolnostojņcej lub reklamy na elewacji 
budynku w formie szyldu lub neonu od 
strony przestrzeni o charakterze publicz-
nym, w przypadku gdy: 

- reklama dotyczy działalnoŌci prowa-
dzonej na terenie działki budowlanej, 

- reklama wolnostojņca nie przewyŐsza 
zabudowy; 

5) parametry i wskaŎniki zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

a) maksymalny wskaŎnik zabudowy terenu 
- 0,10, 

b) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,20, 

c) maksymalna wysokoŌń zabudowy: 

- w przypadku dachu stromego - 9m, 

- w przypadku dachu płaskiego - 7m, 

d) dach płaski lub stromy, 

e) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 80% działki bu-
dowlanej, 

f) zakaz stosowania nieprzepuszczalnych 
nawierzchni bitumicznych, 

g) 50% powierzchni boisk lub placów z na-
wierzchniņ przepuszczalnņ takņ jak: Őwir, 
mņczka ceglana, aŐurowe elementy be-
tonowe i plastikowe oraz sztuczne na-
wierzchnie trawiaste, itp. moŐna bilan-
sowań w ramach powierzchni biologicz-
nie czynnej działki, 
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h) grodzenie terenu: 

- obszarze ograniczonym nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy - w formie 
Őywopłotu z dopuszczeniem aŐuro-
wych ogrodzeŊ z siatki bez podmu-
rówki, 

- na pozostałym obszarze wyłņcznie w 
formie Őywopłotu; 

6) warunki podziału nieruchomoŌci i parame-
try działki budowlanej: 

a) minimalna wielkoŌń działki budowlanej - 
5000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej - 50m z tolerancjņ 10%; 

7) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) tereny połoŐone w granicach WOChK - 
obowiņzujņ ustalenia ogólne § 19 ust. 2, 
§ 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, a ponadto w 
ramach czynnej ochrony ekosystemów, 
lņdowych i wodnych plan ustala: 

- zachowanie i ochronň istniejņcych 
zagłňbieŊ terenu ze stale lub okreso-
wo stagnujņcņ wodņ wraz z pasmem 
roŌlinnoŌci okalajņcej, 

- zakaz naruszania naturalnego charak-
teru cieków i zbiorników wodnych, z 
wyjņtkiem prac koniecznych ze 
wzglňdu na potrzeby wzrostu retencji 
wodnej, ochrony przeciwpowodzio-
wej lub przeciwpoŐarowej, z pozosta-
wieniem min. 75% brzegów zbiorni-
ków w stanie naturalnym, 

- ochronň charakterystycznych dla lo-
kalnego krajobrazu zadrzewieŊ, szpa-
lerów, grup i pojedynczych wierzb, z 
obowiņzkiem prowadzenia niezbňd-
nych prac pielňgnacyjnych, z dopusz-
czeniem ogławiania połņczonego z 
czerpaniem poŐytków, 

- zakaz prowadzenia działaŊ powodujņ-
cych trwałe obniŐenie zwierciadła 
wód podziemnych, w szczególnoŌci 
budowy urzņdzeŊ drenarskich, 

- projekt posadowienia budynków po-
winien byń dostosowany do panujņ-
cych warunków gruntowo-wodnych; 
zakaz tworzenia skarp jako wynik ob-
sypywania ziemiņ piwnic lub funda-
mentów wyniesionych ponad istnie-
jņcy poziom terenu, 

 

b) zakazy, o których mowa w lit. a nie doty-
czņ: 

- prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody, 

- realizacji inwestycji celu publicznego 
niezbňdnych do prawidłowego funk-
cjonowania obszaru objňtego planem 
w przypadku gdy brak alternatywnych 
rozwiņzaŊ w mniejszym stopniu naru-
szajņcych ustalone planem standardy 
ochrony, 

- zadaŊ z zakresu obronnoŌci kraju w 
przypadku zagroŐenia bezpieczeŊstwa 
paŊstwa, 

- likwidowania nagłych zagroŐeŊ bez-
pieczeŊstwa powszechnego i prowa-
dzenia akcji ratowniczych, 

c) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony Ōrodowiska w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku dla terenów obowiņzujņ 
przepisy przewidziane dla terenów re-
kreacyjno-wypoczynkowych; 

8) ochronň dziedzictwa kulturowego: 

a) według ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27, 

b) dla działek połoŐonych w granicach sta-
nowisk archeologicznych - według usta-
leŊ ogólnych § 25 ust. 2; 

9) inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikajņce z przepisów odrňbnych: 

a) prawo energetyczne: dla działek, przez 
które przebiega istniejņca napowietrzna 
linia Ōredniego napiňcia, w pasie techno-
logicznym o standardowej szerokoŌci 
12m (2x6m od osi linii), rozumianym ja-
ko obszar, gdzie mogņ byń przekroczone 
wartoŌci pola elektromagnetycznego, 
okreŌlone przez przepisy odrňbne dla te-
renów zabudowy, wprowadza siň nastň-
pujņce ograniczenia dla lokalizacji bu-
dynków i zagospodarowania terenu: 

- nakaz uzgadniania warunków lokali-
zacji wszelkich obiektów budowla-
nych z właŌcicielem lub zarzņdcņ linii, 

- w bezpoŌrednim sņsiedztwie pasów 
technologicznych lokalizacja budowli 
zawierajņcych materiały niebezpiecz-
ne poŐarowo wymaga uzgodnienia z 
właŌcicielem lub zarzņdcņ linii, 

b) prawo wodne: 

- obszar potencjalnego zagroŐenia po-
wodziņ, 
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- strefň 20m od krawňdzi zbiorników i 
cieków wodnych naleŐy traktowań ja-
ko strefň ochronno-technicznņ kanału, 
w której wprowadza siň zakaz wzno-
szenia obiektów budowlanych lub 
wykonywania robót ziemnych mogņ-
cych trwale uniemoŐliwiń ciņgłoŌń 
zbiorników i cieków; jakiekolwiek pra-
ce w obrňbie tej strefy wymagajņ 
uzgodnienia z właŌciwym organem; 

10) obsługň komunikacyjnņ terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z drogi KDZ4 
oraz z drogi KDZ1, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla dróg, 

b) zakaz zjazdów na drogň głównņ ruchu 
przyspieszonego, 

c) wymagania w stosunku do dróg we-
wnňtrznych zgodnie z ustaleniami ogól-
nymi § 13, 

d) iloŌń miejsc parkingowych wg § 42, 

e) do czasu realizacji ustaleŊ planu dopusz-
cza siň uŐytkowanie rolnicze oraz dojazd 
do pól na dotychczasowych zasadach; 

11) rozbudowň infrastruktury technicznej we-
dług ustaleŊ ogólnych § 46-51; 

12) usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleŊ ogólnych § 52; 

13) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

14) stawkň procentowņ - 30%. 

§ 59. Dla terenów oznaczonych symbolami 
UMN1, UMN2 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa usługowa nieuciņŐliwa wol-
nostojņca (zarówno usługi podstawowe 
jak i komercyjne) z wyłņczeniem: 

- kategorii działalnoŌci zwiņzanych z 
tankowaniem, demontaŐem samo-
chodów i składowaniem czňŌci uŐy-
wanych samochodów, 

- obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaŐy powyŐej 2000m2, 

b) zabudowa usługowo-mieszkaniowa, co 
naleŐy rozumień jako zabudowň miesz-
kaniowņ jednorodzinnņ w dowolnym 
układzie, z nieuciņŐliwymi usługami w 
parterze, 

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w dowolnym układzie; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce - drobna wy-
twórczoŌń; 

3) warunki dla przeznaczenia innego niŐ pod-
stawowe: 

a) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych w 
dniu uchwalenia planu obiektów o prze-
znaczeniu innym niŐ podstawowe i uzu-
pełniajņce, w przypadku gdy ewentualne 
negatywne skutki prowadzonej działal-
noŌci ograniczajņ siň do granic działki 
własnej, 

b) zakaz rozbudowy istniejņcych obiektów o 
przeznaczeniu innym niŐ podstawowe i 
uzupełniajņce; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym: 

a) zakaz umieszczania reklam na dachach i 
ogrodzeniach od strony przestrzeni o 
charakterze publicznym, 

b) zakaz umieszczania reklam niezwiņza-
nych z działalnoŌciņ prowadzonņ na te-
renie, 

c) dopuszcza siň umieszczenie reklamy 
wolnostojņcej lub reklamy na elewacji 
budynku w formie szyldu lub neonu od 
strony przestrzeni o charakterze publicz-
nym, w przypadku gdy: 

- reklama dotyczy działalnoŌci prowa-
dzonej na terenie działki budowlanej, 

- reklama wolnostojņca nie przewyŐsza 
zabudowy; 

5) parametry i wskaŎniki zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

a) maksymalny wskaŎnik zabudowy terenu 
- 0,30, 

b) maksymalny wskaŎnik zabudowy terenu 
dla zabudowy jednorodzinnej szerego-
wej - 0,40, 

c) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,45, 

d) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci dla 
zabudowy jednorodzinnej szeregowej - 
0,75, 

e) maksymalna wysokoŌń zabudowy: 

- w przypadku dachu stromego - 9m, 

- w przypadku dachu płaskiego - 7m, 

f) dach płaski lub stromy, 

g) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 50% działki bu-
dowlanej; 
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6) warunki podziału nieruchomoŌci i parame-

try działki budowlanej: 

a) minimalna wielkoŌń działki budowlanej - 
800m2, 

b) minimalna wielkoŌń działki budowlanej 
dla zabudowy jednorodzinnej szerego-
wej - 300m2, 

c) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej dla zabudowy usługowej wol-
nostojņcej lub zabudowy jednorodzinnej 
wolnostojņcej - 20m z tolerancjņ 10%, 

d) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej dla zabudowy jednorodzinnej 
w układzie bliŎniaczym (jeden segment) - 
20m z tolerancjņ 20%, 

e) minimalna szerokoŌń frontu działki dla 
zabudowy jednorodzinnej szeregowej - 
9m; 

7) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla działek budowlanych połoŐonych w 
granicach WOChK – północna czňŌń te-
renu UMN2 - według ustaleŊ ogólnych 
§ 19 ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22,  
a ponadto w ramach czynnej ochrony 
ekosystemów, zagospodarowanie działki 
powinno uwzglňdniań: 

- koniecznoŌń zachowania i ochrony 
istniejņcych zagłňbieŊ terenu ze stale 
lub okresowo stagnujņcņ wodņ wraz z 
pasmem roŌlinnoŌci okalajņcej, 

- zakaz naruszania naturalnego charak-
teru cieków i zbiorników wodnych, z 
wyjņtkiem prac koniecznych ze 
wzglňdu na potrzeby wzrostu retencji 
wodnej, ochrony przeciwpowodzio-
wej lub przeciwpoŐarowej, z pozosta-
wieniem min. 75% brzegów zbiorni-
ków w stanie naturalnym, 

- pozostawienie aŐ do całkowitego ob-
umarcia charakterystycznych dla lo-
kalnego krajobrazu zadrzewieŊ, szpa-
lerów, grup i pojedynczych wierzb, z 
obowiņzkiem prowadzenia niezbňd-
nych prac pielňgnacyjnych, z dopusz-
czeniem ogławiania połņczonego z 
czerpaniem poŐytków, 

- zakaz prowadzenia działaŊ powodujņ-
cych trwałe obniŐenie zwierciadła 
wód podziemnych, w szczególnoŌci 
budowy urzņdzeŊ drenarskich, 

- projekt posadowienia budynków po-
winien byń dostosowany do panujņ-
cych warunków gruntowo-wodnych; 

zakaz tworzenia skarp jako wynik ob-
sypywania ziemiņ piwnic wyniesio-
nych ponad istniejņcy poziom terenu, 

b) zakazy, o których mowa w lit. a nie doty-
czņ: 

- prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody, 

- realizacji inwestycji celu publicznego 
niezbňdnych do prawidłowego funk-
cjonowania obszaru objňtego pla-
nem, 

- zadaŊ z zakresu obronnoŌci kraju w 
przypadku zagroŐenia bezpieczeŊstwa 
paŊstwa, 

- likwidowania nagłych zagroŐeŊ bez-
pieczeŊstwa powszechnego i prowa-
dzenia akcji ratowniczych, 

c) dla pozostałych terenów - UMN1 oraz 
czňŌciowo UMN2 - według ustaleŊ ogól-
nych § 19 ust. 2, § 21 i § 22, 

d) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony Ōrodowiska w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku dla terenów obowiņzujņ 
przepisy przewidziane dla terenów 
mieszkaniowo-usługowych; 

8) ochronň dziedzictwa kulturowego według 
ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27; 

9) inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikajņce z przepisów odrňbnych: 

a) prawo energetyczne: dla działek, przez 
które przebiega istniejņca napowietrzna 
linia Ōredniego napiňcia, w pasie techno-
logicznym o standardowej szerokoŌci 
12m (2x6m od osi linii), rozumianym ja-
ko obszar, gdzie mogņ byń przekroczone 
wartoŌci pola elektromagnetycznego, 
okreŌlone przez przepisy odrňbne dla te-
renów zabudowy, wprowadza siň nastň-
pujņce ograniczenia dla lokalizacji bu-
dynków i zagospodarowania terenu: 

- nakaz uzgadniania warunków lokali-
zacji wszelkich obiektów budowla-
nych z właŌcicielem lub zarzņdcņ linii, 

- w bezpoŌrednim sņsiedztwie pasów 
technologicznych lokalizacja budowli 
zawierajņcych materiały niebezpiecz-
ne poŐarowo wymaga uzgodnienia z 
właŌcicielem lub zarzņdcņ linii, 

b) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groŐenia powodziņ, 

c) ustawa o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych: obowiņzujņ ustalenia przepisów 
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wykonawczych w zakresie przewidzia-
nym dla terenów połoŐonych w strefie 
150m od granic cmentarza; 

10) obsługň komunikacyjnņ terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i 
projektowanych dróg publicznych oraz 
za poŌrednictwem dróg wewnňtrznych, z 
uwzglňdnieniem ustaleŊ § 43 i § 44, 

b) wyklucza siň indywidualne zjazdy na 
drogi zbiorcze i drogň głównņ ruchu 
przyŌpieszonego, 

c) wymagania w stosunku do dróg we-
wnňtrznych zgodnie z ustaleniami ogól-
nymi § 13, 

d) iloŌń miejsc parkingowych wg § 42; 

11) rozbudowň infrastruktury technicznej we-
dług ustaleŊ ogólnych § 46-51, przy czym 
zakazuje siň zabudowy terenów do czasu 
wyprzedzajņcego wyposaŐenia terenów w 
gminnņ sień wodociņgowņ i kanalizacyjnņ 
oraz do czasu wydzielenia obsługujņcych te 
tereny dróg publicznych; do czasu spełnie-
nia warunku dopuszcza siň moŐliwoŌń za-
budowy wyłņcznie na działkach budowla-
nych zabudowanych w dniu wejŌcia w Őycie 
ustaleŊ planu; 

12) usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleŊ ogólnych § 52; 

13) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

14) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 60. Dla terenów oznaczonych symbolami 
UMN3, UMN4 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

2) przeznaczenie uzupełniajņce - drobna wy-
twórczoŌń; 

a) zabudowa usługowa nieuciņŐliwa wol-
nostojņca (zarówno usługi podstawowe 
jak i komercyjne) z wyłņczeniem: 

- kategorii działalnoŌci zwiņzanych z 
tankowaniem, naprawņ, demontaŐem 
samochodów i składowaniem czňŌci 
uŐywanych samochodów, 

- obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaŐy powyŐej 2000m2, 

b) zabudowa usługowo - mieszkaniowa, co 
naleŐy rozumień jako zabudowň miesz-
kaniowņ jednorodzinnņ wolnostojņcņ lub 
w układzie bliŎniaczym, z nieuciņŐliwymi 
usługami w parterze, 

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojņca lub w układzie bliŎniaczym; 

3) warunki dla przeznaczenia innego niŐ pod-
stawowe: 

a) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych w 
dniu uchwalenia planu obiektów o prze-
znaczeniu innym niŐ podstawowe i uzu-
pełniajņce, w przypadku gdy ewentualne 
negatywne skutki prowadzonej działal-
noŌci ograniczajņ siň do granic działki 
własnej, 

b) zakazuje siň rozbudowy istniejņcych 
obiektów o przeznaczeniu innym niŐ 
podstawowe i uzupełniajņce; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym: 

a) zakaz umieszczania reklam na dachach i 
ogrodzeniach od strony przestrzeni o 
charakterze publicznym, 

b) zakaz umieszczania reklam niezwiņza-
nych z działalnoŌciņ prowadzonņ na te-
renie, 

c) dopuszcza siň umieszczenie reklamy 
wolnostojņcej lub reklamy na elewacji 
budynku w formie szyldu lub neonu od 
strony przestrzeni o charakterze publicz-
nym, w przypadku gdy: 

- reklama dotyczy działalnoŌci prowa-
dzonej na terenie działki budowlanej, 

- reklama wolnostojņca nie przewyŐsza 
zabudowy; 

5) parametry i wskaŎniki zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

a) maksymalny wskaŎnik zabudowy terenu 
- 0,20, 

b) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,35, 

c) maksymalna wysokoŌń zabudowy: 

- w przypadku dachu stromego - 9m, 

- w przypadku dachu płaskiego - 7m, 

d) dach płaski lub stromy, 

e) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 60% działki bu-
dowlanej; 

6) warunki podziału nieruchomoŌci i parame-
try działki budowlanej: 

a) tereny wymagajņce przeprowadzenia 
scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci w ro-
zumieniu ustawy o gospodarce nieru-
chomoŌciami; w ramach procedury sca-
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leŊ i podziałów naleŐy wydzieliń działki 
budowlane i niezbňdny układ dróg, 

b) minimalna wielkoŌń działki budowlanej - 
1000m2, 

c) dopuszcza siň mniejsze działki budowla-
ne, przy czym iloŌń takich działek nie 
moŐe stanowiń wiňcej niŐ 30% łņcznej 
iloŌci działek po scaleniu i podziale oraz 
powierzchnia takiej działki musi stanowiń 
przynajmniej 95% minimalnej po-
wierzchni działki budowlanej ustalonej 
planem dla terenu, 

d) kņt usytuowania działek w stosunku do 
osi drogi - 90° z tolerancjņ 10°, 

e) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej dla zabudowy usługowej wol-
nostojņcej lub zabudowy jednorodzinnej 
wolnostojņcej - 25m z tolerancjņ 10%, 

f) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej dla zabudowy jednorodzinnej 
w układzie bliŎniaczym (jeden segment) - 
25m z tolerancjņ 20%, 

g) w przypadku wydzielania dróg obowiņ-
zujņ przepisy o drogach publicznych; 

7) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) tereny połoŐone w granicach WOChK - 
obowiņzujņ ustalenia ogólne § 19 ust. 2, 
§ 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, a ponadto w 
ramach czynnej ochrony ekosystemów, 
zagospodarowanie działki powinno 
uwzglňdniań: 

- koniecznoŌń zachowania i ochrony 
istniejņcych zagłňbieŊ terenu ze stale 
lub okresowo stagnujņcņ wodņ wraz z 
pasmem roŌlinnoŌci okalajņcej, 

- zakaz naruszania naturalnego charak-
teru cieków i zbiorników wodnych, z 
wyjņtkiem prac koniecznych ze 
wzglňdu na potrzeby wzrostu retencji 
wodnej, ochrony przeciwpowodzio-
wej lub przeciwpoŐarowej, z pozosta-
wieniem min. 75% brzegów zbiorni-
ków w stanie naturalnym, 

- pozostawienie aŐ do całkowitego ob-
umarcia charakterystycznych dla lo-
kalnego krajobrazu zadrzewieŊ, szpa-
lerów, grup i pojedynczych wierzb, z 
obowiņzkiem prowadzenia niezbňd-
nych prac pielňgnacyjnych, z dopusz-
czeniem ogławiania połņczonego z 
czerpaniem poŐytków, 

- zakaz prowadzenia działaŊ powodujņ-
cych trwałe obniŐenie zwierciadła 

wód podziemnych, w szczególnoŌci 
budowy urzņdzeŊ drenarskich, 

- projekt posadowienia budynków po-
winien byń dostosowany do panujņ-
cych warunków gruntowo-wodnych; 
zakaz tworzenia skarp jako wynik ob-
sypywania ziemiņ piwnic wyniesio-
nych ponad istniejņcy poziom terenu, 

b) zakazy, o których mowa w lit. a nie doty-
czņ: 

- prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody, 

- realizacji inwestycji celu publicznego 
niezbňdnych do prawidłowego funk-
cjonowania obszaru objňtego pla-
nem, 

- zadaŊ z zakresu obronnoŌci kraju w 
przypadku zagroŐenia bezpieczeŊstwa 
paŊstwa, 

- likwidowania nagłych zagroŐeŊ bez-
pieczeŊstwa powszechnego i prowa-
dzenia akcji ratowniczych, 

c) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony Ōrodowiska w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku dla terenów obowiņzujņ 
przepisy przewidziane dla terenów 
mieszkaniowo-usługowych; 

8) ochronň dziedzictwa kulturowego według 
ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27; 

9) inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikajņce z przepisów odrňbnych: 

a) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groŐenia powodziņ, 

b) ustawa o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych: obowiņzujņ ustalenia przepisów 
wykonawczych w zakresie przewidzia-
nym dla terenów połoŐonych w strefie 
150m od granic cmentarza; 

10) obsługň komunikacyjnņ terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z projektowa-
nych dróg publicznych dojazdowych 
oraz za poŌrednictwem dróg wyznaczo-
nych w ramach procedury scaleŊ, z 
uwzglňdnieniem ustaleŊ § 43 i § 44, 

b) wyklucza siň indywidualne zjazdy na 
drogi zbiorcze i drogň głównņ ruchu 
przyŌpieszonego, 

c) iloŌń miejsc parkingowych wg § 42; 

11) rozbudowň infrastruktury technicznej we-
dług ustaleŊ ogólnych § 46-51, przy czym: 
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zakazuje siň zabudowy terenów do czasu 
wyprzedzajņcego wyposaŐenia terenów w 
gminnņ sień wodociņgowņ i kanalizacyjnņ 
oraz do czasu wydzielenia dróg publicznych 
obsługujņcych te tereny; 

12) usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleŊ ogólnych § 52; 

13) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

14) stawkň procentowņ - 30%. 

§ 61. Dla terenów oznaczonych symbolami 
MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7 plan 
ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna o Ōredniej in-
tensywnoŌci w układzie wolnostojņcym lub 
bliŎniaczym; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) usługi podstawowe nieuciņŐliwe w for-
mie wbudowanej w zabudowň mieszka-
niowņ, 

b) drobna wytwórczoŌń w formie wbudo-
wanej w zabudowň mieszkaniowņ 

3) warunki dla przeznaczenia innego niŐ pod-
stawowe: 

a) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych w 
dniu uchwalenia planu obiektów o prze-
znaczeniu innym niŐ podstawowe i uzu-
pełniajņce, w przypadku gdy ewentualne 
negatywne skutki prowadzonej działal-
noŌci ograniczajņ siň do granic działki 
własnej, 

b) zakazuje siň rozbudowy istniejņcych 
obiektów o przeznaczeniu innym niŐ 
podstawowe i uzupełniajņce, 

c) pod funkcje uzupełniajņce wymienione 
w pkt 2 nie moŐna przeznaczyń wiňcej niŐ 
30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego; usługi podstawowe nale-
Őy lokalizowań od strony dróg publicz-
nych; 

4) dla terenów MN1, MN2 oraz fragmentów 
terenów MN3, MN4, MN5, MN6 i MN7, 
zgodnie z rysunkiem planu, połoŐonych w 
granicach obszaru wymagajņcego rehabili-
tacji istniejņcej zabudowy i infrastruktury 
technicznej - obowiņzujņ odpowiednio usta-
lenia § 54 i § 55; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym: 

a) zakaz umieszczania reklam na dachach, 
elewacjach i ogrodzeniach od strony 
przestrzeni o charakterze publicznym, 
wyjņtek stanowiņ reklamy dla zabudowy 
z usługami, gdzie dopuszcza siň umiesz-
czenie reklamy wolnostojņcej lub rekla-
my na elewacji budynku od strony prze-
strzeni o charakterze publicznym w for-
mie szyldu lub neonu, przy czym: 

- reklama moŐe dotyczyń wyłņcznie 
działalnoŌci prowadzonej na terenie 
działki budowlanej, 

- reklama wolnostojņca nie moŐe wy-
sokoŌciņ przewyŐszań zabudowy 
działki budowlanej, 

b) zakaz umieszczania reklam niezwiņza-
nych z działalnoŌciņ prowadzonņ na te-
renie, 

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czň-
Ōci budynku mieszkalnego na usługi lub 
drobnņ wytwórczoŌń, zabrania siň urzņ-
dzania miejsca do składowania produk-
tów i urzņdzeŊ zwiņzanych z tņ działalno-
Ōciņ w pasie pomiňdzy ogrodzeniem od 
strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku; zakaz nie dotyczy sezonowo or-
ganizowanych ogródków z miejscami do 
siedzenia i konsumpcji; 

6) parametry i wskaŎniki zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

a) maksymalny wskaŎnik zabudowy terenu 
- 0,25, 

b) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,45, 

c) maksymalna wysokoŌń zabudowy - 9m, 

d) dach stromy, 

e) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 60% działki bu-
dowlanej; 

7) warunki podziału nieruchomoŌci i parame-
try działki budowlanej: 

a) minimalna wielkoŌń działki budowlanej: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojņcej - 800m2, 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bliŎniaczym (jeden segment) - 
700m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojņcej - 20m z tolerancjņ 10%, 
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- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bliŎniaczym (jeden segment) - 
20m z tolerancjņ 20%; 

8) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla działek budowlanych połoŐonych w 
granicach WOChK - według ustaleŊ 
ogólnych § 19 ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 
oraz § 22, 

b) dla pozostałych działek według ustaleŊ 
ogólnych § 19 ust. 2, § 21 i § 22, 

c) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony Ōrodowiska w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku dla terenów obowiņzujņ 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

9) ochronň dziedzictwa kulturowego: 

a) według ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27, 

b) dla działek połoŐonych w granicach sta-
nowisk archeologicznych z terenów 
MN3, MN4, MN5, MN7 - według ustaleŊ 
ogólnych § 25 ust. 2; 

10) inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikajņce z przepisów odrňbnych: 

a) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groŐenia powodziņ, 

b) ustawa o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych: dla działek budowlanych połoŐo-
nych w strefie 150m od granic cmentarza 
- teren MN7 oraz czňŌciowo MN2 i MN6 - 
dopuszcza siň zabudowň mieszkaniowņ 
gdy istnieje moŐliwoŌń podłņczenia do 
gminnej sieci wodociņgowej; 

11) obsługň komunikacyjnņ terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i 
projektowanych dróg publicznych oraz 
za poŌrednictwem dróg wewnňtrznych, z 
uwzglňdnieniem ustaleŊ § 43 i § 44, 

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnňtrznych zgodnie z ustaleniami ogól-
nymi § 13, 

c) iloŌń miejsc parkingowych wg § 42; 

12) rozbudowň infrastruktury technicznej we-
dług ustaleŊ ogólnych § 46-51; 

13) usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleŊ ogólnych § 52; 

14) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

15) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 62. Dla terenów oznaczonych symbolami 
MN8, MN9, MN10, MN11, MN12, MN13 plan 
ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna o małej inten-
sywnoŌci w układzie wolnostojņcym lub 
bliŎniaczym; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce - usługi pod-
stawowe nieuciņŐliwe w formie wbudowa-
nej w zabudowň mieszkaniowņ; 

3) warunki dla przeznaczenia innego niŐ pod-
stawowe - pod usługi wymienione w pkt 2 
nie moŐna przeznaczyń wiňcej niŐ 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalne-
go; usługi naleŐy lokalizowań od strony 
dróg publicznych; 

4) warunki dla przeznaczenia innego niŐ pod-
stawowe - pod usługi wymienione w pkt 2 
nie moŐna przeznaczyń wiňcej niŐ 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalne-
go; usługi naleŐy lokalizowań od strony 
dróg publicznych; 

a) zakaz umieszczania reklam na dachach, 
elewacjach i ogrodzeniach od strony 
przestrzeni o charakterze publicznym, 
wyjņtek stanowiņ reklamy dla zabudowy 
z usługami, gdzie dopuszcza siň umiesz-
czenie reklamy wolnostojņcej lub rekla-
my na elewacji budynku od strony prze-
strzeni o charakterze publicznym w for-
mie szyldu lub neonu, przy czym: 

- reklama moŐe dotyczyń wyłņcznie 
działalnoŌci prowadzonej na terenie 
działki budowlanej, 

- reklama wolnostojņca nie moŐe wy-
sokoŌciņ przewyŐszań zabudowy 
działki budowlanej, 

b) zakaz umieszczania reklam niezwiņza-
nych z działalnoŌciņ prowadzonņ na te-
renie, 

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czň-
Ōci budynku mieszkalnego na usługi, za-
brania siň urzņdzania miejsca do skła-
dowania produktów i urzņdzeŊ zwiņza-
nych z tņ działalnoŌciņ w pasie pomiňdzy 
ogrodzeniem od strony drogi publicznej 
a frontem budynku; zakaz nie dotyczy 
sezonowo organizowanych ogródków z 
miejscami do siedzenia i konsumpcji; 

5) parametry i wskaŎniki zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

a) maksymalny wskaŎnik zabudowy terenu 
- 0,20, 
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b) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,35, 

c) maksymalna wysokoŌń zabudowy - 9m, 

d) dach stromy, 

e) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 70% działki bu-
dowlanej; 

6) warunki podziału nieruchomoŌci i parame-
try działki budowlanej: 

a) minimalna wielkoŌń działki budowlanej: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojņcej - 1200m2, 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bliŎniaczym (jeden segment) - 
1000m2, 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojņcej - 25m z tolerancjņ 10%, 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bliŎniaczym (jeden segment) - 
25m z tolerancjņ 20%, 

c) dla działek z terenu MN13 wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podzia-
łów nieruchomoŌci w rozumieniu ustawy 
o gospodarce nieruchomoŌciami: 

- minimalna wielkoŌń działki budowla-
nej po scaleniu dla zabudowy jedno-
rodzinnej wolnostojņcej - 1200m2, 

- minimalna wielkoŌń działki budowla-
nej po scaleniu dla zabudowy jedno-
rodzinnej w układzie bliŎniaczym (je-
den segment) - 1000m2, 

- dopuszcza siň mniejsze działki bu-
dowlane, przy czym iloŌń takich dzia-
łek nie moŐe stanowiń wiňcej niŐ 30% 
łņcznej iloŌci działek po scaleniu i po-
dziale oraz powierzchnia takiej działki 
musi stanowiń przynajmniej 95% mi-
nimalnej powierzchni działki budow-
lanej ustalonej planem dla terenu, 

- minimalna szerokoŌń frontu działki 
budowlanej dla zabudowy jednoro-
dzinnej wolnostojņcej - 25m, 

- minimalna szerokoŌń frontu działki 
budowlanej dla zabudowy jednoro-
dzinnej w układzie bliŎniaczym (jeden 
segment) - 25m, 

- kņt usytuowania działek w stosunku 
do osi drogi - 90° z tolerancjņ 10°, 

- w przypadku wydzielania dróg obo-
wiņzujņ przepisy o drogach publicz-
nych; 

7) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla działek budowlanych połoŐonych w 
granicach WOChK - obowiņzujņ ustale-
nia ogólne § 19 ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 
oraz § 22, a ponadto w ramach czynnej 
ochrony ekosystemów, zagospodarowa-
nie działki powinno uwzglňdniań: 

- koniecznoŌń zachowania i ochrony 
istniejņcych zagłňbieŊ terenu ze stale 
lub okresowo stagnujņcņ wodņ wraz z 
pasmem roŌlinnoŌci okalajņcej, 

- zakaz naruszania naturalnego charak-
teru cieków i zbiorników wodnych, z 
wyjņtkiem prac koniecznych ze 
wzglňdu na potrzeby wzrostu retencji 
wodnej, ochrony przeciwpowodzio-
wej lub przeciwpoŐarowej, z pozosta-
wieniem min. 75% brzegów zbiorni-
ków w stanie naturalnym, 

- pozostawienie aŐ do całkowitego ob-
umarcia charakterystycznych dla lo-
kalnego krajobrazu zadrzewieŊ, szpa-
lerów, grup i pojedynczych wierzb, z 
obowiņzkiem prowadzenia niezbňd-
nych prac pielňgnacyjnych, z dopusz-
czeniem ogławiania połņczonego z 
czerpaniem poŐytków, 

- zakaz prowadzenia działaŊ powodujņ-
cych trwałe obniŐenie zwierciadła 
wód podziemnych, w szczególnoŌci 
budowy urzņdzeŊ drenarskich, 

- projekt posadowienia budynków po-
winien byń dostosowany do panujņ-
cych warunków gruntowo-wodnych; 
zakaz tworzenia skarp jako wynik ob-
sypywania ziemiņ piwnic wyniesio-
nych ponad istniejņcy poziom terenu, 

b) zakazy, o których mowa w lit. a nie doty-
czņ: 

- prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody, 

- realizacji inwestycji celu publicznego 
niezbňdnych do prawidłowego funk-
cjonowania obszaru objňtego pla-
nem, 

- zadaŊ z zakresu obronnoŌci kraju w 
przypadku zagroŐenia bezpieczeŊstwa 
paŊstwa, 
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- likwidowania nagłych zagroŐeŊ bez-
pieczeŊstwa powszechnego i prowa-
dzenia akcji ratowniczych, 

c) dla pozostałych działek według ustaleŊ 
ogólnych § 19 ust. 2, § 21 i § 22, 

d) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony Ōrodowiska w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku dla terenów obowiņzujņ 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

8) ochronň dziedzictwa kulturowego: 

a) według ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27, 

b) dla działek połoŐonych w granicach sta-
nowisk archeologicznych z terenów 
MN8, MN9, MN10 - według ustaleŊ 
ogólnych § 25 ust. 2; 

9) inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikajņce z przepisów odrňbnych: 

a) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groŐenia powodziņ, 

b) ustawa o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych: dla działek budowlanych połoŐo-
nych w strefie 150m od granic cmentarza 
- czňŌń terenu MN13 - dopuszcza siň za-
budowň mieszkaniowņ gdy istnieje moŐ-
liwoŌń podłņczenia do gminnej sieci wo-
dociņgowej; 

10) obsługň komunikacyjnņ terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i 
projektowanych dróg publicznych oraz 
za poŌrednictwem dróg wewnňtrznych z 
uwzglňdnieniem ustaleŊ § 43 i § 44, 

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnňtrznych zgodnie z ustaleniami ogól-
nymi § 13, 

c) iloŌń miejsc parkingowych wg § 42; 

11) rozbudowň infrastruktury technicznej we-
dług ustaleŊ ogólnych § 46-51; 

12) usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleŊ ogólnych § 52; 

13) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

14) stawkň procentowņ - 30%. 

§ 63. Dla terenów oznaczonych symbolami 
MN14, MN15 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna o małej inten-

sywnoŌci w układzie wolnostojņcym lub 
bliŎniaczym; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce - usługi pod-
stawowe nieuciņŐliwe w formie wbudowa-
nej w zabudowň mieszkaniowņ; 

3) warunki dla przeznaczenia innego niŐ pod-
stawowe - pod usługi wymienione w pkt 2 
nie moŐna przeznaczyń wiňcej niŐ 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalne-
go; usługi naleŐy lokalizowań od strony 
dróg publicznych; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym: 

a) zakaz umieszczania reklam na dachach, 
elewacjach i ogrodzeniach od strony 
przestrzeni o charakterze publicznym, 
wyjņtek stanowiņ reklamy dla zabudowy 
z usługami, gdzie dopuszcza siň umiesz-
czenie reklamy wolnostojņcej lub rekla-
my na elewacji budynku od strony prze-
strzeni o charakterze publicznym w for-
mie szyldu lub neonu, przy czym: 

- reklama moŐe dotyczyń wyłņcznie 
działalnoŌci prowadzonej na terenie 
działki budowlanej, 

- reklama wolnostojņca nie moŐe wy-
sokoŌciņ przewyŐszań zabudowy 
działki budowlanej, 

b) zakaz umieszczania reklam niezwiņza-
nych z działalnoŌciņ prowadzonņ na te-
renie, 

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czň-
Ōci budynku mieszkalnego na usługi, za-
brania siň urzņdzania miejsca do skła-
dowania produktów i urzņdzeŊ zwiņza-
nych z tņ działalnoŌciņ w pasie pomiňdzy 
ogrodzeniem od strony drogi publicznej 
a frontem budynku; zakaz nie dotyczy 
sezonowo organizowanych ogródków z 
miejscami do siedzenia i konsumpcji; 

5) parametry i wskaŎniki zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

a) maksymalny wskaŎnik zabudowy terenu 
- 0,20, 

b) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,35, 

c) maksymalna wysokoŌń zabudowy - 9m, 

d) dach stromy, 

e) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 70% działki bu-
dowlanej; 
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6) warunki podziału nieruchomoŌci i parame-

try działki budowlanej: 

a) tereny wymagajņce przeprowadzenia 
scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci w ro-
zumieniu ustawy o gospodarce nieru-
chomoŌciami, 

b) w ramach procedury scaleŊ i podziałów 
naleŐy wydzieliń działki budowlane jak i 
niezbňdny układ dróg, 

c) minimalna wielkoŌń działki budowlanej 
po scaleniu i podziale: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojņcej - 1200m2, 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bliŎniaczym (jeden segment) - 
1000m2, 

d) dopuszcza siň mniejsze działki budowla-
ne, przy czym iloŌń takich działek nie 
moŐe stanowiń wiňcej niŐ 30% łņcznej 
iloŌci działek po scaleniu i podziale oraz 
powierzchnia takiej działki musi stanowiń 
przynajmniej 95% minimalnej po-
wierzchni działki budowlanej ustalonej 
planem dla terenu, 

e) minimalnņ szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojņcej - 25m, 

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bliŎniaczym (jeden segment) - 
25m, 

f) kņt usytuowania działek w stosunku do 
osi drogi - 90° z tolerancjņ 10°, 

g) w przypadku wydzielania dróg obowiņ-
zujņ przepisy o drogach publicznych; 

7) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) tereny połoŐone w granicach WOChK - 
obowiņzujņ, ustalenia ogólne § 19 ust. 2, 
§ 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, a ponadto w 
ramach czynnej ochrony ekosystemów, 
zagospodarowanie działki powinno 
uwzglňdniań: 

- koniecznoŌń zachowania i ochrony 
istniejņcych zagłňbieŊ terenu ze stale 
lub okresowo stagnujņcņ wodņ wraz z 
pasmem roŌlinnoŌci okalajņcej, 

- zakaz naruszania naturalnego charak-
teru cieków i zbiorników wodnych, z 
wyjņtkiem prac koniecznych ze 
wzglňdu na potrzeby wzrostu retencji 
wodnej, ochrony przeciwpowodzio-

wej lub przeciwpoŐarowej, z pozosta-
wieniem min. 75% brzegów zbiorni-
ków w stanie naturalnym, 

- pozostawienie aŐ do całkowitego ob-
umarcia charakterystycznych dla lo-
kalnego krajobrazu zadrzewieŊ, szpa-
lerów, grup i pojedynczych wierzb, z 
obowiņzkiem prowadzenia niezbňd-
nych prac pielňgnacyjnych, z dopusz-
czeniem ogławiania połņczonego z 
czerpaniem poŐytków, 

- zakaz prowadzenia działaŊ powodujņ-
cych trwałe obniŐenie zwierciadła 
wód podziemnych, w szczególnoŌci 
budowy urzņdzeŊ drenarskich, 

- projekt posadowienia budynków po-
winien byń dostosowany do panujņ-
cych warunków gruntowo-wodnych; 
zakaz tworzenia skarp jako wynik ob-
sypywania ziemiņ piwnic wyniesio-
nych ponad istniejņcy poziom terenu, 

b) zakazy, o których mowa w lit. a nie doty-
czņ: 

- prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody, 

- realizacji inwestycji celu publicznego 
niezbňdnych do prawidłowego funk-
cjonowania obszaru objňtego pla-
nem, 

- zadaŊ z zakresu obronnoŌci kraju w 
przypadku zagroŐenia bezpieczeŊstwa 
paŊstwa, 

- likwidowania nagłych zagroŐeŊ bez-
pieczeŊstwa powszechnego i prowa-
dzenia akcji ratowniczych, 

c) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony Ōrodowiska w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku dla terenów obowiņzujņ 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

8) ochronň dziedzictwa kulturowego według 
ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27; 

9) inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikajņce z przepisów odrňbnych: 

a) prawo energetyczne: dla działek, przez 
które przebiega istniejņca napowietrzna 
linia Ōredniego napiňcia, w pasie techno-
logicznym o standardowej szerokoŌci 
12m (2x6m od osi linii), rozumianym ja-
ko obszar, gdzie mogņ byń przekroczone 
wartoŌci pola elektromagnetycznego, 
okreŌlone przez przepisy odrňbne dla te-
renów zabudowy, wprowadza siň nastň-
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pujņce ograniczenia dla lokalizacji bu-
dynków i zagospodarowania terenu: 

- nakaz uzgadniania warunków lokali-
zacji wszelkich obiektów budowla-
nych z właŌcicielem lub zarzņdcņ linii, 

- w bezpoŌrednim sņsiedztwie pasów 
technologicznych lokalizacja budowli 
zawierajņcych materiały niebezpiecz-
ne poŐarowo wymaga uzgodnienia z 
właŌcicielem lub zarzņdcņ linii, 

b) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groŐenia powodziņ, 

c) ustawa o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych: dla działek budowlanych połoŐo-
nych w strefie 150m od granic cmentarza 
– czňŌń terenu MN14 – dopuszcza siň za-
budowň mieszkaniowņ gdy istnieje moŐ-
liwoŌń podłņczenia do gminnej sieci wo-
dociņgowej; 

10) obsługň komunikacyjnņ terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i 
projektowanych dróg publicznych oraz 
za poŌrednictwem dróg wyznaczonych w 
ramach procedury scaleŊ, z uwzglňdnie-
niem ustaleŊ § 43 i § 44, 

b) iloŌń miejsc parkingowych wg § 42; 

11) rozbudowň infrastruktury technicznej we-
dług ustaleŊ ogólnych § 46-51; 

12) usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleŊ ogólnych § 52; 

13) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

14) stawkň procentowņ - 30%. 

§ 64. Dla terenu oznaczonego symbolem 
MN16 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna 
w układzie wolnostojņcym; 

2) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym 
- zakaz umieszczania reklam; 

3) parametry i wskaŎniki zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

a) maksymalny wskaŎnik zabudowy terenu 
- 0,15, 

b) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,25, 

 

c) maksymalna wysokoŌń zabudowy - 9m, 

d) dach stromy, 

e) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 75% działki bu-
dowlanej; 

4) warunki podziału nieruchomoŌci i parame-
try działki budowlanej - minimalna po-
wierzchnia działki budowlanej - 1200m2; do-
celowo teren ma byń podzielony na co naj-
wyŐej dwie działki budowlane; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) teren połoŐony w granicach WOChK - 
obowiņzujņ ustalenia ogólne § 19 ust. 2, 
§ 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, a ponadto w 
ramach czynnej ochrony ekosystemów, 
zagospodarowanie działki powinno 
uwzglňdniań: 

- koniecznoŌń zachowania i ochrony 
istniejņcych zagłňbieŊ terenu ze stale 
lub okresowo stagnujņcņ wodņ wraz z 
pasmem roŌlinnoŌci okalajņcej, 

- zakaz naruszania naturalnego charak-
teru cieków i zbiorników wodnych, z 
wyjņtkiem prac koniecznych ze 
wzglňdu na potrzeby wzrostu retencji 
wodnej, ochrony przeciwpowodzio-
wej lub przeciwpoŐarowej, z pozosta-
wieniem min. 75% brzegów zbiorni-
ków w stanie naturalnym, 

- pozostawienie aŐ do całkowitego ob-
umarcia charakterystycznych dla lo-
kalnego krajobrazu zadrzewieŊ, szpa-
lerów, grup i pojedynczych wierzb, z 
obowiņzkiem prowadzenia niezbňd-
nych prac pielňgnacyjnych, z dopusz-
czeniem ogławiania połņczonego z 
czerpaniem poŐytków, 

- zakaz prowadzenia działaŊ powodujņ-
cych trwałe obniŐenie zwierciadła 
wód podziemnych, w szczególnoŌci 
budowy urzņdzeŊ drenarskich, 

- projekt posadowienia budynków po-
winien byń dostosowany do panujņ-
cych warunków gruntowo-wodnych; 
zakaz tworzenia skarp jako wynik ob-
sypywania ziemiņ piwnic wyniesio-
nych ponad istniejņcy poziom terenu, 

b) zakazy, o których mowa w lit. a nie doty-
czņ: 

- prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody, 
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- realizacji inwestycji celu publicznego 
niezbňdnych do prawidłowego funk-
cjonowania obszaru objňtego pla-
nem, 

- zadaŊ z zakresu obronnoŌci kraju w 
przypadku zagroŐenia bezpieczeŊstwa 
paŊstwa, 

- likwidowania nagłych zagroŐeŊ bez-
pieczeŊstwa powszechnego i prowa-
dzenia akcji ratowniczych, 

c) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony Ōrodowiska w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku dla terenu obowiņzujņ 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

6) ochronň dziedzictwa kulturowego według 
ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27; 

7) inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikajņce z przepisów odrňbnych: 
prawo wodne: 

a) obszar potencjalnego zagroŐenia powo-
dziņ, 

b) strefň 20m od krawňdzi zbiorników i cie-
ków wodnych naleŐy traktowań jako stre-
fň ochronno-technicznņ kanału, w której 
wprowadza siň zakaz wznoszenia obiek-
tów budowlanych lub wykonywania ro-
bót ziemnych mogņcych trwale uniemoŐ-
liwiń ciņgłoŌń zbiorników i cieków; jakie-
kolwiek prace w obrňbie tej strefy wy-
magajņ uzgodnienia z właŌciwym orga-
nem; 

8) obsługň komunikacyjnņ terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

- obsługa komunikacyjna z drogi KDL2, 

- iloŌń miejsc parkingowych wg § 42; 

9) rozbudowň infrastruktury technicznej we-
dług ustaleŊ ogólnych § 46-51; 

10) usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleŊ ogólnych § 52; 

11) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

12) stawkň procentowņ - 30%. 

§ 65. Dla terenu oznaczonego symbolem RM 
plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
zagrodowa i gospodarstwa agroturystycz-
ne; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce - obsługa ru-
chu turystycznego; 

3) warunki dla przeznaczenia innego niŐ pod-
stawowe: 

a) agroturystykň naleŐy rozumień jako 
funkcjň towarzyszņcņ działalnoŌci rolni-
czej, polegajņcņ w szczególnoŌci na 
Ōwiadczeniu usług hotelarskich, organi-
zowaniu imprez turystycznych, Ōwiad-
czeniu usług zwiņzanych z rekreacjņ i 
wypoczynkiem, a takŐe edukacjņ, 

b) dopuszcza siň obsługň ruchu turystycz-
nego przy pomocy urzņdzeŊ niekubatu-
rowych takich jak ŌcieŐki przyrodnicze, 
tablice informacyjne, parkingi leŌne, 
miejsca biwakowania itp., 

c) dopuszcza siň zachowanie istniejņcych w 
dniu uchwalenia planu obiektów o prze-
znaczeniu innym niŐ podstawowe i uzu-
pełniajņce, o ile zostały zrealizowane 
zgodnie z przepisami; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym: 

a) zakaz umieszczania reklam na dachach, 
elewacjach i ogrodzeniach od strony 
przestrzeni o charakterze publicznym, 
wyjņtek stanowiņ reklamy dla działalno-
Ōci prowadzonej na terenie gospodar-
stwa, gdzie dopuszcza siň umieszczenie 
reklamy wolnostojņcej lub reklamy na 
elewacji budynku od strony przestrzeni o 
charakterze publicznym w formie szyldu 
lub neonu, przy czym: 

- reklama moŐe dotyczyń wyłņcznie 
działalnoŌci prowadzonej na terenie 
działki budowlanej, 

- reklama wolnostojņca nie moŐe wy-
sokoŌciņ przewyŐszań zabudowy go-
spodarstwa, 

b) zakaz umieszczania reklam niezwiņza-
nych z działalnoŌciņ prowadzonņ na te-
renie; 

5) parametry i wskaŎniki zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

a) zabudowa jest moŐliwa tylko w przypad-
ku gdy minimalna powierzchnia gospo-
darstwa rolnego wynosi przynajmniej 
1ha uŐytków rolnych połoŐonych w gra-
nicach gminy Łomianki, z czego w grani-
cach planu minimum 5.000m2, oraz sze-
rokoŌń działki rozumiana jako długoŌń 
boku działki przyległa do pasa drogowe-
go projektowanej drogi zbiorczej KDZ4 
wynosi minimum 50m z tolerancjņ 10%, 
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b) w zespole zabudowy zagrodowej moŐe 
byń zlokalizowany tylko jeden budynek o 
funkcji mieszkalnej; dopuszcza siň bu-
dowň drugiego budynku o funkcji miesz-
kalnej w przypadku Ōwiadczenia usług 
hotelarskich w ramach gospodarstwa 
agroturystycznego, 

c) maksymalny wskaŎnik zabudowy terenu 
gospodarstwa w granicach planu - 0,10, 
nie wiňcej jednak niŐ 500m2, 

d) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,25, 

e) maksymalna wysokoŌń zabudowy - 9m, 

f) dach stromy, 

g) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 85% powierzchni 
terenu gospodarstwa w granicach planu, 

h) zakaz stosowania nieprzepuszczalnych 
nawierzchni bitumicznych, 

i) grodzenie terenu: 

- w obszarze ograniczonym nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy - w formie 
Őywopłotu z dopuszczeniem aŐuro-
wych ogrodzeŊ z siatki bez podmu-
rówki, 

- na pozostałym obszarze wyłņcznie w 
formie Őywopłotu, 

j) minimalna odległoŌń zabudowy zagro-
dowej: 

- od terenów zabudowy mieszkaniowej 
- 50m, 

- od linii rozgraniczajņcych dróg pu-
blicznych - 10m; 

6) warunki podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalna powierzchnia działki przezna-
czonej pod zabudowň zagrodowņ – 
5.000m2, 

b) minimalna szerokoŌń działki przeznaczo-
nej pod zabudowň zagrodowņ rozumia-
na jako długoŌń boku działki przyległa do 
pasa drogowego projektowanej drogi 
zbiorczej KDZ4 - 50m z tolerancjņ 10%; 

7) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) teren połoŐony w granicach WOChK - 
obowiņzujņ ustalenia ogólne § 19 ust. 2, 
§ 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, a ponadto w 
ramach czynnej ochrony ekosystemów, 
zagospodarowanie działki powinno 
uwzglňdniań: 

- koniecznoŌń zachowania i ochrony 
istniejņcych zagłňbieŊ terenu ze stale 
lub okresowo stagnujņcņ wodņ wraz z 
pasmem roŌlinnoŌci okalajņcej, 

- zakaz naruszania naturalnego charak-
teru cieków i zbiorników wodnych, z 
wyjņtkiem prac koniecznych ze 
wzglňdu na potrzeby wzrostu retencji 
wodnej, ochrony przeciwpowodzio-
wej lub przeciwpoŐarowej, z pozosta-
wieniem min. 75% brzegów zbiorni-
ków w stanie naturalnym, 

- pozostawienie aŐ do całkowitego ob-
umarcia charakterystycznych dla lo-
kalnego krajobrazu zadrzewieŊ, szpa-
lerów, grup i pojedynczych wierzb, z 
obowiņzkiem prowadzenia niezbňd-
nych prac pielňgnacyjnych, z dopusz-
czeniem ogławiania połņczonego z 
czerpaniem poŐytków, 

- zakaz prowadzenia działaŊ powodujņ-
cych trwałe obniŐenie zwierciadła 
wód podziemnych, w szczególnoŌci 
budowy urzņdzeŊ drenarskich, 

- projekt posadowienia budynków po-
winien byń dostosowany do panujņ-
cych warunków gruntowo - wodnych; 
zakaz tworzenia skarp jako wynik ob-
sypywania ziemiņ piwnic wyniesio-
nych ponad istniejņcy poziom terenu, 

b) zakazy, o których mowa w lit. a nie doty-
czņ: 

- prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody, 

- realizacji inwestycji celu publicznego 
niezbňdnych do prawidłowego funk-
cjonowania obszaru objňtego pla-
nem, 

- zadaŊ z zakresu obronnoŌci kraju w 
przypadku zagroŐenia bezpieczeŊstwa 
paŊstwa, 

- likwidowania nagłych zagroŐeŊ bez-
pieczeŊstwa powszechnego i prowa-
dzenia akcji ratowniczych, 

c) w celu zwiňkszania istniejņcego stopnia 
pokrycia terenów drzewostanami, w 
szczególnoŌci na terenach gdzie z przy-
rodniczego i ekonomicznego punktu wi-
dzenia jest to moŐliwe, plan dopuszcza 
zwiňkszanie istniejņcego stopnia pokry-
cia terenów drzewostanami przez moŐli-
woŌń wprowadzania zadrzewieŊ Ōródpo-
lnych na uŐytkach rolnych klasy V i VI, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 220 – 52579 – Poz. 7576 
 

d) w odniesieniu do przepisów wykonaw-
czych prawa ochrony Ōrodowiska w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku dla terenu obowiņzujņ 
przepisy przewidziane dla terenów zabu-
dowy zagrodowej; 

8) ochronň dziedzictwa kulturowego: 

a) według ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27, 

b) dla działek połoŐonych w granicach sta-
nowisk archeologicznych - według usta-
leŊ ogólnych § 25 ust. 2; 

9) inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikajņce z przepisów odrňbnych: 
prawo wodne: obszar potencjalnego zagro-
Őenia powodziņ; 

10) obsługň komunikacyjnņ terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z drogi KDZ4, z 
uwzglňdnieniem ustaleŊ szczegółowych 
dla drogi, 

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnňtrznych zgodnie z ustaleniami ogól-
nymi § 13, 

c) iloŌń miejsc parkingowych wg § 42; 

11) rozbudowň infrastruktury technicznej we-
dług ustaleŊ ogólnych § 46-51; 

12) usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleŊ ogólnych § 52; 

13) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

14) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 66. Dla terenu oznaczonego symbolem ZN 
plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - forma ochrony 
przyrody - rezerwat Jezioro KiełpiŊskie; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce - tereny rolnicze; 

3) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, wszelkie zmiany zagospodarowania te-
renu za zgodņ właŌciwego organu; 

4) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy, 

b) zakaz grodzenia terenu, 

c) zakaz ustawiania reklam; 

5) ochronň dziedzictwa kulturowego - dla dzia-
łek połoŐonych w granicach stanowisk ar-
cheologicznych obowiņzujņ ustalenia § 25 
ust. 2; 

6) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 67. Dla terenu oznaczonego symbolem Zi 
plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni 
izolacyjnej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce - obsługa ruchu 
rekreacyjnego i turystycznego przy pomocy 
urzņdzeŊ niekubaturowych takich jak: ŌcieŐki 
przyrodnicze, ŌcieŐki rowerowe, trasy do jaz-
dy konnej, ciņgi piesze, tablice informacyjne, 
parkingi sezonowe, itp.; 

3) warunki dla przeznaczenia innego niŐ pod-
stawowe - dopuszcza siň zachowanie istnie-
jņcych w dniu uchwalenia planu obiektów o 
przeznaczeniu innym niŐ podstawowe i uzu-
pełniajņce, o ile zostały zrealizowane zgodnie 
z przepisami; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni o charakterze publicznym - za-
kaz umieszczania reklam; 

5) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy, 

b) zakaz grodzenia terenu, 

c) nakaz kształtowania wielowarstwowych 
układów roŌlinnych z udziałem drzew, słu-
Őņcych izolacji terenów tras komunikacyj-
nych od terenów zabudowy, 

d) dopuszcza siň realizacjň zbiorników i urzņ-
dzeŊ do podczyszczania i przetrzymywania 
Ōcieków deszczowych z sņsiednich tere-
nów komunikacji publicznej, 

e) dopuszcza siň organizowanie publicznych, 
stałych lub czasowych, miejsc do usta-
wiania pojemników słuŐņcych zbiórce i 
segregacji odpadów komunalnych, 

f) minimalny udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej - 85%; 

6) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla fragmentu terenu połoŐonego w gra-
nicach WOChK - obowiņzujņ ustalenia 
ogólne § 19 ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz 
§ 22, a ponadto w ramach czynnej ochro-
ny ekosystemów, lņdowych i wodnych  
zagospodarowanie terenu powinno 
uwzglňdniań: 

- koniecznoŌń zachowania i ochrony ist-
niejņcych zagłňbieŊ terenu ze stale lub 
okresowo stagnujņcņ wodņ wraz z pa-
smem roŌlinnoŌci okalajņcej, 

- zakaz naruszania naturalnego charakte-
ru cieków i zbiorników wodnych, z wy-
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jņtkiem prac koniecznych ze wzglňdu 
na potrzeby wzrostu retencji wodnej, 
ochrony przeciwpowodziowej lub prze-
ciwpoŐarowej, z pozostawieniem min. 
75% brzegów zbiorników w stanie na-
turalnym, 

- pozostawienie aŐ do całkowitego ob-
umarcia charakterystycznych dla lokal-
nego krajobrazu zadrzewieŊ, szpale-
rów, grup i pojedynczych drzew, w 
szczególnoŌci gatunku wierzba, z obo-
wiņzkiem prowadzenia niezbňdnych 
prac pielňgnacyjnych, z dopuszczeniem 
ogławiania połņczonego z czerpaniem 
poŐytków, 

- zakaz prowadzenia działaŊ powodujņ-
cych trwałe obniŐenie zwierciadła wód 
podziemnych, 

b) zakazy, o których mowa w lit. a nie doty-
czņ: 

- prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody, 

- realizacji inwestycji celu publicznego 
niezbňdnych do prawidłowego funk-
cjonowania obszaru objňtego planem, 

- realizacji inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym, 

- zadaŊ z zakresu obronnoŌci kraju w 
przypadku zagroŐenia bezpieczeŊstwa 
paŊstwa, 

- likwidowania nagłych zagroŐeŊ bezpie-
czeŊstwa powszechnego i prowadzenia 
akcji ratowniczych, 

c) dla pozostałej czňŌci terenu - według usta-
leŊ ogólnych § 19 ust. 2, § 21 i § 22; 

7) ochronň dziedzictwa kulturowego: 

a) według ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27, 

b) dla działek połoŐonych w granicach sta-
nowisk archeologicznych - obowiņzujņ 
ponadto ustalenia § 25 ust. 2-3; 

8) rozbudowň infrastruktury technicznej - do-
puszcza siň realizacje urzņdzeŊ i sieci nie-
zbňdnych do funkcjonowania obszaru objň-
tego planem; 

9) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 68. Dla terenów oznaczonych symbolami 
ZC1, ZC2 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - istniejņce 
cmentarze; 

2) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym: 

a) zakaz umieszczania reklam na dachach, 
ogrodzeniach i elewacjach od strony 
przestrzeni o charakterze publicznym, 

b) zakaz nie dotyczy tablic informacyjnych 
zwiņzanych z funkcjonowaniem obiektu; 

3) parametry i wskaŎniki zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

a) wyznacza siň czňŌci grzebalne i niegrze-
balne cmentarzy przy pomocy linii roz-
graniczajņcych tereny o róŐnym zago-
spodarowaniu, oznaczone na rysunku 
planu odpowiednio: 

- ZC1g - czňŌń grzebalna terenu cmen-
tarza ZC1, 

- ZC1ng - czňŌń niegrzebalna terenu 
cmentarza ZC1, 

- ZC2g - czňŌń grzebalna terenu cmen-
tarza ZC2, 

- ZC2ng - czňŌń niegrzebalna terenu 
cmentarza ZC2, 

b) grzebanie zmarłych wyłņcznie w czňŌci 
grzebalnej, 

c) na terenie ZC2 dopuszcza siň budowň 
domu przedpogrzebowego lub kaplicy 
ewentualnie budynku gospodarczego 
niezbňdnego do prowadzenia prac po-
rzņdkowych i konserwacji zieleni: 

- maksymalna wysokoŌń obiektów ku-
baturowych - 12m; dopuszcza siň 
dominanty plastyczne w kubaturze 
budynku domu przedpogrzebowego 
lub kaplicy o przewyŐszeniu do 20% 
wysokoŌci dopuszczonej,  

- nie obowiņzujņ ograniczenia co do 
kształtu dachu; kolor pokrycia nie 
powinien prowadziń do nadmiernej 
ekspozycji budynku w krajobrazie, 

- zespół obiektów budowlanych powi-
nien byń zharmonizowany pod 
wzglňdem kolorystycznym, zastoso-
wanych materiałów budowlanych i 
detalu architektonicznego, 

d) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej: 

- dla terenu ZC2 - 30% terenu, 

- dla terenu ZC1 - według stanu istnie-
jņcego z tolerancjņ 5%, 

e) ze wzglňdu na parametry podłoŐa i ist-
niejņce warunki wodne, dopuszcza siň 
nadsypanie terenu cmentarza ZC2 war-
stwņ ziemi o gruboŌci do 70 cm; 
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4) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

a) dla północnej czňŌci terenu ZC2 połoŐo-
nej w granicach WOChK - według usta-
leŊ ogólnych § 19 ust. 2, § 20 ust. 2  
pkt 1-2 oraz § 22, 

b) dla pozostałych terenów - ZC1 oraz czň-
Ōciowo ZC2 - według ustaleŊ ogólnych 
§ 19 ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 3-4, § 21 ust. 2; 

5) ochronň dziedzictwa kulturowego: 

a) według ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27, 

b) dla działek połoŐonych w granicach sta-
nowisk archeologicznych na terenie ZC2 
obowiņzujņ ponadto ustalenia § 25  
ust. 2, 

c) dla terenu ZC1 wpisanego do rejestru 
zabytków obowiņzujņ ustalenia § 24; 

6) inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikajņce z przepisów odrňbnych: 

a) ustawa o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych: dla terenu ZC1 obowiņzujņ ustale-
nia przepisów wykonawczych w sprawie 
okreŌlenia, jakie tereny pod wzglňdem 
sanitarnym sņ odpowiednie na cmenta-
rze, 

b) prawo energetyczne: dla działek, przez 
które przebiega istniejņca napowietrzna 
linia Ōredniego napiňcia wskazana na ry-
sunku planu, w pasie technologicznym o 
standardowej szerokoŌci 12m (2x6m od 
osi linii), wprowadza siň nakaz uzgad-
niania warunków lokalizacji wszelkich 
obiektów budowlanych z właŌcicielem 
lub zarzņdcņ linii, 

c) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groŐenia powodziņ; 

7) obsługň komunikacyjnņ terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych: 

a) obsługa komunikacyjna z istniejņcych 
dróg publicznych, 

b) iloŌń miejsc parkingowych wg § 42, 

c) potrzeby parkingowe w oparciu o tereny 
parkingów publicznych KS1, KS2; nie 
obowiņzuje zasada koniecznoŌci bilan-
sowania potrzeb parkingowych na tere-
nie własnym; 

8) rozbudowň infrastruktury technicznej we-
dług ustaleŊ ogólnych § 46-50, a ponadto 
teren cmentarza ZC1 naleŐy wyposaŐyń: 

a) w toaletň publicznņ podłņczonņ do 
gminnej sieci kanalizacyjnej, 

b) wodociņg, sień kranów i hydrant do ce-
lów ppoŐ., 

c) oŌwietlenie czňŌci niegrzebalnej i głów-
nej alei; 

9) usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleŊ ogólnych § 52; 

10) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

11) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 69. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KDGP plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - projektowana 
droga wojewódzka klasy drogi głównej ru-
chu przyspieszonego; 

2) parametry techniczne i zasady zagospoda-
rowania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
zmienna 40-50m, według rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny - dwujezdniowa z 
dwoma pasami ruchu w kaŐdņ stronň, 
przedzielona pasem o szerokoŌci 2-5m, 
oraz w zaleŐnoŌci od potrzeb ze ŌcieŐka-
mi rowerowymi i drogami serwisowymi 
obsługujņcymi ruch lokalny, 

c) przekrój drogowy, tj. jezdnie z pobocza-
mi i rowami odwadniajņcymi, w sņsiedz-
twie terenów zabudowanych dopuszcza 
siň przekrój uliczny, 

d) dopuszcza siň zastosowanie sygnalizacji 
Ōwietlnej na skrzyŐowaniu z drogami po-
przecznymi, 

e) nakaz wprowadzenia wysokiej i Ōredniej 
zieleni izolacyjnej w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania siň zanieczyszczeŊ 
komunikacyjnych, a w sņsiedztwie istnie-
jņcej i projektowanej zabudowy takŐe 
ekranów akustycznych, 

f) w miejscach kolizji projektowanej drogi z 
istniejņcymi sieciami: gazowņ, wodociņ-
gowņ, elektroenergetycznņ i telekomuni-
kacyjnņ, naleŐy je przebudowań lub sto-
sownie zabezpieczyń - zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi, 

g) miejsca kolizji projektowanej drogi z cie-
kami i rowami, naleŐy przebudowań w 
sposób zapewniajņcy ochronň istniejņ-
cego starorzecza oraz swobodny prze-
pływ wody z zachowaniem przynajmniej 
istniejņcego reŐimu przepływów w sieci 
hydrograficznej; zastosowane rozwiņza-
nia techniczne budowli drogowych po-
winny byń dostosowane parametrami i 
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rzňdnymi posadowienia do innych bu-
dowli na rowie i uzgodnione z właŌci-
wym organem; 

3) warunki dostňpnoŌci - dostňpnoŌń ograni-
czona do skrzyŐowania z ciņgiem dróg 
KDZ2, KDZ3, KDZ4, KDZ5; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym: 

a) plan nakłada na inwestorów i zarzņdcň 
drogi obowiņzek starannego i estetycz-
nego urzņdzenia terenu, a na fragmencie 
połoŐonym w granicach WOChK ograni-
czenie towarzyszņcej drodze infrastruktu-
ry do niezbňdnej, tj. znaków drogowych 
oraz ewentualnego oŌwietlenia, 

b) obowiņzujņ ustalenia § 28 i § 29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla czňŌci drogi połoŐonej w granicach 
WOChK - według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, 

b) dla pozostałej czňŌci drogi - według usta-
leŊ ogólnych § 19 ust. 2, § 21 i § 22, 

c) inwestycja powinna byń realizowana 
przy zastosowaniu wszelkich najlepszych 
dostňpnych technik słuŐņcych ochronie 
Ōrodowiska, zdrowia ludzi i ochronie kra-
jobrazu; 

6) urzņdzenia ochrony przed nadmiernym 
hałasem i nasadzenia izolacyjne naleŐy tak 
zaprojektowań, a w trakcie eksploatacji dro-
gi tak modernizowań, aby uciņŐliwoŌń drogi, 
rozumiana jako przekroczenie norm przewi-
dzianych przepisami odrňbnymi, zamykała 
siň w granicach pasa drogowego lub obsza-
ru do którego zarzņdca drogi ma tytuł 
prawny; 

7) odwodnienie terenu: z uwagi na brak natu-
ralnej izolacji przed zanieczyszczeniami i 
płytkie wystňpowanie wód gruntowych, 
ustala siň zasady systemu odwodnienia i 
odprowadzania spływów opadowych: 

a) stosowane rozwiņzania techniczne w za-
kresie odwodnienia nie mogņ wpływań 
negatywnie na zmianň jakoŌci oraz iloŌci 
wód w uŐytkowych poziomach wodono-
Ōnych i powinny uniemoŐliwiań przeni-
kanie substancji niebezpiecznych, które 
mogłyby zagroziń Ōrodowisku w sytu-
acjach wywołanych wypadkami pojaz-
dów, 

b) dopuszcza siň rowy trawiaste tam, gdzie 
nie ma potwierdzonego specjalistycz-
nymi badaniami bezpoŌredniego zagro-

Őenia przenikaniem zanieczyszczeŊ do 
wód podziemnych, 

c) dopuszcza siň, w dostosowaniu do po-
trzeb, kanalizacjň deszczowņ; 

8) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

9) tymczasowe formy zagospodarowania te-
renu - do czasu realizacji drogi dopuszcza 
siň: 

a) realizacjň ul. Cienistej jako ciņgu drogo-
wego złoŐonego z terenów: KDD2, KDD3, 
KDD4, 

b) realizacjň ciņgu drogowego na przedłu-
Őeniu ul. Chopina złoŐonego z terenów: 
KDD5, KDD6, KDD7; 

10) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 70. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KDZ1 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - istniejņca droga 
publiczna klasy zbiorczej do przebudowy -  
ul. Armii PoznaŊ; 

2) parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
zmienna 12-20 m; w granicach planu  
6-12m, według rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

c) dopuszcza siň budowň ŌcieŐki rowerowej 
w granicach planu, 

d) maksymalna ochrona istniejņcych zadrze-
wieŊ; docelowa rekonstrukcja obustronnej 
alei drzew, 

e) miejsca kolizji projektowanej drogi z cie-
kami i rowami, naleŐy przebudowań w 
sposób zapewniajņcy ochronň istniejņce-
go starorzecza oraz swobodny przepływ 
wody z zachowaniem przynajmniej istnie-
jņcego reŐimu przepływów w sieci hydro-
graficznej; zastosowane rozwiņzania tech-
niczne budowli drogowych powinny byń 
dostosowane parametrami i rzňdnymi po-
sadowienia do innych budowli na rowie i 
uzgodnione z właŌciwym organem; 

3) warunki dostňpnoŌci: 

a) dostňpnoŌń w granicach planu ograniczo-
na do skrzyŐowania z nastňpujņcymi dro-
gami: KDZ2, KDZ5, KDD4, KDD7, 

b) zachowuje siň istniejņce zjazdy na działki 
zrealizowane zgodnie z przepisami, 

c) dopuszcza siň trzy zjazdy na teren US/UT3; 
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4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni o charakterze publicznym - 
obowiņzujņ ustalenia §28 i §29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla czňŌci drogi połoŐonej w granicach 
WOChK - według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, 

b) dla pozostałej czňŌci drogi - według usta-
leŊ ogólnych § 19 ust. 2, §21 i § 22; 

6) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

7) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 71. Dla terenów oznaczonych symbolami 
KDZ2, KDZ3 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - istniejņca droga 
powiatowa nr 2420 W klasy zbiorczej -  
ul. Rolnicza; 

2) parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
zmienna 10-20 m; w granicach planu  
5-9m, według rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa z 
dwoma pasami ruchu, dwukierunkowa; 

3) warunki dostňpnoŌci: 

a) powiņzania z drogami gminnymi w grani-
cach planu ograniczone do wyznaczonych 
skrzyŐowaŊ według rysunku planu: KDZ1, 
KDL3, KDD1, KX, 

b) zachowuje siň istniejņce zjazdy na działki 
zrealizowane zgodnie z przepisami; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni o charakterze publicznym - 
obowiņzujņ ustalenia § 28 i § 29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 21 i § 22; 

6) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

7) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 72. Dla terenów oznaczonych symbolami 
KDZ4, KDZ5 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - projektowana 
droga publiczna klasy zbiorczej - ul. KoŌcielna 
Droga; 

2) parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
20m, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa, ze 
ŌcieŐkami rowerowymi lub ciņgami pie-
szo-rowerowymi lub drogami serwiso-
wymi w granicach planu, 

c) maksymalna ochrona zachowanych za-
drzewieŊ wierzbowych; docelowo kształ-
towanie obustronnej alei drzew; 

3) warunki dostňpnoŌci: 

a) dostňpnoŌń do drogi po południowej stro-
nie ograniczona do skrzyŐowania z nastň-
pujņcymi drogami: KDZ1, KDL1, KDL2, 
KDL3, KDD11, KDD12, KDD13, KDD14, 
KDD16, 

b) dostňpnoŌń od drogi po północnej stronie 
drogi w miejscach wskazanych na rysunku 
planu; dopuszcza siň wiňkszņ liczbň zjaz-
dów z zachowaniem przepisów odrňb-
nych; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni o charakterze publicznym - 
obowiņzujņ ustalenia §28 i §29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla czňŌci drogi połoŐonej w granicach 
WOChK - według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, 

b) dla pozostałej czňŌci drogi - według usta-
leŊ ogólnych § 19 ust. 2, § 21 i § 22; 

6) ochronň dziedzictwa kulturowego - dla dzia-
łek połoŐonych w granicach stanowisk ar-
cheologicznych obowiņzujņ ustalenia § 25 
ust. 2-3 oraz § 26; 

7) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

8) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 73. Dla terenów oznaczonych symbolami 
KDL1, KDL2 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - istniejņca droga 
publiczna klasy lokalnej do przebudowy -  
ul. Brzegowa; 

2) parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: 

- KDL1 - zmienna 14-21m, w granicach 
planu 2,5m, według rysunku planu, 

- KDL2 – 12m, w granicach planu 1-3m, 
według rysunku planu, 
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b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

c) dopuszcza siň realizacjň parkingów na 
tych fragmentach drogi, gdzie szerokoŌń 
pasa drogowego przekracza 12m, 

d) ochrona zachowanych zadrzewieŊ; doce-
lowo kształtowanie obustronnej alei 
drzew, 

e) miejsca kolizji projektowanej drogi z cie-
kami i rowami, naleŐy przebudowań w 
sposób zapewniajņcy ochronň istniejņce-
go starorzecza oraz swobodny przepływ 
wody z zachowaniem przynajmniej istnie-
jņcego reŐimu przepływów w sieci hydro-
graficznej; zastosowane rozwiņzania tech-
niczne budowli drogowych powinny byń 
dostosowane parametrami i rzňdnymi po-
sadowienia do innych budowli na rowie i 
uzgodnione z właŌciwym organem; 

3) warunki dostňpnoŌci - dostňpnoŌń nieograni-
czona; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni o charakterze publicznym - 
obowiņzujņ ustalenia §28 i §29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla czňŌci drogi połoŐonej w granicach 
WOChK - według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, 

b) dla pozostałej czňŌci drogi - według usta-
leŊ ogólnych § 19 ust. 2, § 21 i § 22; 

6) ochronň dziedzictwa kulturowego - dla dzia-
łek połoŐonych w granicach stanowisk ar-
cheologicznych obowiņzujņ ustalenia § 25 
ust. 2-3; 

7) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

8) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 74. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KDL3 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - istniejņca droga 
publiczna klasy lokalnej do przebudowy -  
ul. Ogrodowa; 

2) parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
12m, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa; 

3) warunki dostňpnoŌci - dostňpnoŌń nieograni-
czona; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni o charakterze publicznym - 
obowiņzujņ ustalenia §28 i §29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla czňŌci drogi połoŐonej w granicach 
WOChK - według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, 

b) dla pozostałej czňŌci drogi - według usta-
leŊ ogólnych § 19 ust. 2, § 21 i § 22; 

6) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

7) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 75. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KDD1 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - istniejņca droga 
publiczna klasy dojazdowej do przebudowy - 
ul. Jarzňbinowa; 

2) parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
10m, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa; 

3) warunki dostňpnoŌci - dostňpnoŌń nieograni-
czona; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni o charakterze publicznym - 
obowiņzujņ ustalenia §28 i §29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego - według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 21 i § 22; 

6) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

7) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 76. Dla terenów oznaczonych symbolami 
KDD2, KDD3, KDD4 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - istniejņcy ciņg 
dróg publicznych klasy dojazdowej do prze-
budowy - ul. Cienista; 

2) parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: 

- KDD2 - zmienna 7-9m, według rysunku 
planu, 

- KDD3 - 8m, 

- KDD4 - 8m, 
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b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

c) fragmenty, gdzie szerokoŌń pasa drogo-
wego jest mniejsza niŐ 8m - dopuszcza siň 
realizacjň w formie ciņgu pieszo-jezdnego, 
tj. bez koniecznoŌci wydzielenia z pasa 
drogowego chodnika dla pieszych, o ile 
zostanie zapewnione bezpieczeŊstwo dla 
pieszych uŐytkowników, np. poprzez za-
stosowanie urzņdzeŊ do spowalniania ru-
chu samochodowego, 

d) tereny objňte granicami obszaru wskaza-
nego przez plan jako wymagajņcy rehabili-
tacji istniejņcej zabudowy i infrastruktury 
technicznej - obowiņzujņ odpowiednio 
ustalenia §54 i §55; 

3) warunki dostňpnoŌci - dostňpnoŌń nieograni-
czona; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni o charakterze publicznym - 
obowiņzujņ ustalenia §28 i §29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 21 i § 22; 

6) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

7) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 77. Dla terenów oznaczonych symbolami 
KDD5, KDD6, KDD7 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - projektowany 
ciņg dróg publicznych klasy dojazdowej -  
ul. Chopina; 

2) parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
zmienna 10-11m, według rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa; 

3) warunki dostňpnoŌci - dostňpnoŌń nieograni-
czona; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni o charakterze publicznym - 
obowiņzujņ ustalenia § 28 i § 29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla czňŌci drogi połoŐonej w granicach 
WOChK - według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, 

b) dla pozostałej czňŌci drogi - według usta-
leŊ ogólnych § 19 ust. 2, § 21 i § 22; 

 

6) ochronň dziedzictwa kulturowego - dla dzia-
łek połoŐonych w granicach stanowisk ar-
cheologicznych obowiņzujņ ustalenia § 25 
ust. 2; 

7) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

8) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 78. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KDD8 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - istniejņca droga 
publiczna klasy dojazdowej do przebudowy - 
ul. WiŌniowa; 

2) parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
zmienna 8-10m, według rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa; 

3) warunki dostňpnoŌci - dostňpnoŌń nieograni-
czona; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni o charakterze publicznym - 
obowiņzujņ ustalenia §28 i §29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla czňŌci drogi połoŐonej w granicach 
WOChK - według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, 

b) dla pozostałej czňŌci drogi - według usta-
leŊ ogólnych § 19 ust. 2, § 21 i § 22; 

6) ochronň dziedzictwa kulturowego - dla dzia-
łek połoŐonych w granicach stanowisk ar-
cheologicznych obowiņzujņ ustalenia § 25 
ust. 2; 

7) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

8) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 79. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KDD9 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - istniejņca droga 
publiczna klasy dojazdowej do przebudowy; 

2) parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
zmienna 5-6m, według rysunku planu, 

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 
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c) dopuszcza siň realizacjň w formie ciņgu 
pieszo-jezdnego, tj. bez koniecznoŌci wy-
dzielenia z pasa drogowego chodnika dla 
pieszych, o ile zostanie zapewnione bez-
pieczeŊstwo dla pieszych uŐytkowników, 
np. poprzez zastosowanie urzņdzeŊ do 
spowalniania ruchu samochodowego; 

3) warunki dostňpnoŌci - dostňpnoŌń nieograni-
czona; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni o charakterze publicznym - 
obowiņzujņ ustalenia § 28 i § 29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla czňŌci drogi połoŐonej w granicach 
WOChK - według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, 

b) dla pozostałej czňŌci drogi - według usta-
leŊ ogólnych § 19 ust. 2, §21 i § 22; 

6) ochronň dziedzictwa kulturowego - dla dzia-
łek połoŐonych w granicach stanowisk ar-
cheologicznych obowiņzujņ ustalenia § 25 
ust. 2; 

7) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

8) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 80. Dla terenów oznaczonych symbolami 
KDD10, KDD15 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - istniejņcy ciņg 
dróg publicznych klasy dojazdowej do prze-
budowy; 

2) parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
8m, 

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, 

c) dopuszcza siň realizacjň w formie ciņgu 
pieszo-jezdnego, tj. bez koniecznoŌci wy-
dzielenia z pasa drogowego chodnika dla 
pieszych, o ile zostanie zapewnione bez-
pieczeŊstwo dla pieszych uŐytkowników, 
np. poprzez zastosowanie urzņdzeŊ do 
spowalniania ruchu samochodowego; 

3) warunki dostňpnoŌci - dostňpnoŌń nieograni-
czona; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni o charakterze publicznym - 
obowiņzujņ ustalenia §28 i §29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla czňŌci drogi połoŐonej w granicach 
WOChK - według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, 

b) dla pozostałej czňŌci drogi - według usta-
leŊ ogólnych § 19 ust. 2, §21 i § 22; 

6) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

7) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 81. Dla terenów oznaczonych symbolami 
KDD11, KDD12, KDD13, KDD14, KDD16, KDD17 
plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - projektowane 
drogi publiczne klasy dojazdowej; 

2) parametry techniczne i zasady zagospodaro-
wania pasa drogowego: 

a) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych - 
10m, 

b) przekrój poprzeczny – jednojezdniowa; 

3) warunki dostňpnoŌci - dostňpnoŌń nieograni-
czona; 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni o charakterze publicznym - 
obowiņzujņ ustalenia §28 i §29; 

5) ochronň Ōrodowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego - drogi połoŐone w granicach 
WOChK - według ustaleŊ ogólnych § 19  
ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22; 

6) ochronň dziedzictwa kulturowego - dla dzia-
łek połoŐonych w granicach stanowisk ar-
cheologicznych obowiņzujņ ustalenia § 25 
ust. 2; 

7) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

8) stawkň procentowņ - 1%. 

§ 82. Dla terenu oznaczonego symbolem KX 
plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: ogólnodostňpny 
ciņg pieszy z moŐliwoŌciņ dojazdu; 

2) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 3-4m, 
według rysunku planu; 

3) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ i siecio-
wych elementów uzbrojenia; 

4) minimalny udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej 25%; dopuszcza siň mniejszy 
udział o ile nawierzchnia ciņgu bňdzie miała 
charakter przepuszczalny, np. bňdzie wyko-
nana z kostki betonowej lub innego bruku; 

5) stawkň procentowņ - 1%. 
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§ 83. Dla terenów oznaczonych symbolami 
KS1, KS2 plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe - parkingi pu-
bliczne; 

2) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni o charakterze publicznym: 

a) zakaz umieszczania reklam, 

b) zakaz lokalizacji obiektów prowizorycz-
nych i tymczasowych; 

3) parametry i wskaŎniki zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy, 

b) minimalny udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 25% terenu; 

4) ochronň Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

a) dla terenu KS1 połoŐonego w granicach 
WOChK według ustaleŊ ogólnych § 19 
ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1-2 oraz § 22, 

b) dla terenu KS2 według ustaleŊ ogólnych 
§ 19 ust. 2, §21 i § 22; 

5) ochronň dziedzictwa kulturowego według 
ustaleŊ ogólnych § 26 i § 27; 

6) inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikajņce z przepisów odrňbnych: 
prawo energetyczne: dla działek terenu 
KS1, przez które przebiega istniejņcņ napo-
wietrzna linia Ōredniego napiňcia, w pasie 
technologicznym o standardowej szerokoŌci 
12m (2x6m od osi linii), rozumianym jako 
obszar, gdzie mogņ byń przekroczone war-

toŌci pola elektromagnetycznego, okreŌlone 
przez przepisy odrňbne dla terenów zabu-
dowy, wprowadza siň nastňpujņce ograni-
czenia dla zagospodarowania terenu: 

a) nakaz uzgadniania warunków lokalizacji 
wszelkich obiektów budowlanych z wła-
Ōcicielem lub zarzņdcņ linii, 

b) w bezpoŌrednim sņsiedztwie pasów 
technologicznych lokalizacja budowli 
zawierajņcych materiały niebezpieczne 
poŐarowo wymaga uzgodnienia z wła-
Ōcicielem lub zarzņdcņ linii; 

7) obsługň komunikacyjnņ terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych - obsłu-
ga komunikacyjna z istniejņcych i projekto-
wanych dróg publicznych; 

8) rozbudowň infrastruktury technicznej we-
dług ustaleŊ ogólnych § 46, 47, 50; 

9) usuwanie odpadów komunalnych według 
ustaleŊ ogólnych § 52; 

10) odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleŊ 
ogólnych § 53; 

11) stawkň procentowņ - 1%. 

Dział III 
Ustalenia końcowe 

§ 84. Wykonanie uchwały powierza siň Bur-
mistrzowi Łomianek. 

§ 85. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Łomiankach: 

Marek Zielski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr LIV/409/2010 

Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 17 wrzeŌnia 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLŇDNIONYCH UWAG 

WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
„KIEŁPIN PODUCHOWNY” 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
Uwagi złoŐone po I wyłoŐeniu 

1 2006.08.14 Pňzik ElŐbieta, 
Edward 

Brak zgody na zabudowň 
usługowņ, proponowana 
zabudowa mieszkaniowa. 

167/3 3U/ZP - teren usług z zieleniņ 
towarzyszņcņ 
[w uchwalanym planie: U3 - 
zabudowa usługowa] 

 x  x  

2 2006.08.15 Gorczyca 
Małgorzata, 
Grzegorz 

1. Brak zgody na zabudowň 
usługowņ, proponowana 
zabudowa mieszkaniowa. 

169/5   x  x Uwaga bezprzedmio-
towa, brak działki 

2. Brak zgody na zabudowň 
usługowņ, proponowana 
zabudowa mieszkaniowa. 

168/2 3U/ZP - teren usług z zieleniņ 
towarzyszņcņ 
6U - teren usług nieuciņŐliwych 
[w uchwalanym planie: U2, U3 
- zabudowa usługowa 
MN7 - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna o Ōredniej 
intensywnoŌci] 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo, na 
fragmencie działki 
znajdujņcej siň poza 
strefņ 50m od granicy 
czňŌci grzebalnej 
cmentarzy 
[w uchwalanym 
planie teren MN7] 

3 2006.08.15 Kukawska Józefa, 
Jan 

Brak zgody na zabudowň 
usługowņ, proponowana 
zabudowa mieszkaniowa. 

166/3 3U/ZP - teren usług z zieleniņ 
towarzyszņcņ 
6U - teren usług nieuciņŐliwych 
[w uchwalanym planie: U3 - 
zabudowa usługowa 
MN7 - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna o Ōredniej 
intensywnoŌci] 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo, na 
fragmencie działki 
znajdujņcej siň poza 
strefņ 50m od granicy 
czňŌci grzebalnej 
cmentarzy 
[w uchwalanym 
planie teren MN7] 

4 2006.08.21 Towarzystwo 
KatyŊskie 

Dopuszczenie budowy kopca 
ziemnego. 

113 1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT2 - usługi sportu, 
rekreacji i turystyki] 

 x  x  

5 2006.09.04 "Komunikacja 
Miejska Łomian-
ki" Sp. z o.o. 

Brak zgody na prowadzenie 
drogi 10KDD przez teren 
spółki. 

 10KDD - publiczna ulica 
dojazdowa 
[w uchwalanym planie: KDD5 - 
projektowana droga publiczna 
klasy dojazdowej - ul. Chopina] 

 x  x  

6 2006.09.04 Kurlanc Jan 1. Brak zgody na kontynuacjň 
drogi 10KDD na odcinku od ul. 
Ogrodowej do terenu KMŁ. 

117/1 10KDD - publiczna ulica 
dojazdowa 
[w uchwalanym planie: KDD5 - 
projektowana droga publiczna 
klasy dojazdowej - ul. Chopina] 

 x  x  

2. Brak zgody na sień dróg 
dojazdowych pomiňdzy 
planowanņ ul. Chopina a 
KoŌcielnņ Drogņ. 

16KDD-22KDD - publiczne 
drogi dojazdowe 
[w uchwalanym planie: KDD11-
KDD17 - projektowane i 
istniejņce drogi publiczne klasy 
dojazdowej] 

 x  x  

3. Brak zgody na przeznaczenie 
działki pod funkcjň usług 
sportu i rekreacji oraz funkcjň 
usług z zieleniņ towarzyszņcņ, 
proponowana zabudowa 
mieszkaniowa. 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
3 U/ZP - teren usług z zieleniņ 
towarzyszņcņ 
[w uchwalanym planie: MN4 - 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna o Ōredniej 
intensywnoŌci 
MN11 - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna o małej 
intensywnoŌci 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo, w 
odniesieniu do 
terenu usług z 
zieleniņ towarzyszņcņ 
[w uchwalanym 
planie tereny MN4 i 
MN11] 
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   4. Brak zgody na nieodpłatne 

przekazanie gruntów pod 
drogi publiczne. 

      Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

7 2006.09.12 Kurlanc Krzysztof 1. Brak zgody na kontynuacjň 
drogi 10KDD na odcinku od ul. 
Ogrodowej do terenu KMŁ. 

118/1 10KDD - publiczna ulica 
dojazdowa 
[w uchwalanym planie: KDD5 - 
projektowana droga publiczna 
klasy dojazdowej - ul. Chopina] 

 x  x  

2. Brak zgody na sień dróg 
dojazdowych pomiňdzy 
planowanņ ul. Chopina a 
KoŌcielnņ Drogņ. 

16KDD-22KDD - publiczne 
drogi dojazdowe 
[w uchwalanym planie: KDD11-
KDD17 - projektowane i 
istniejņce drogi publiczne klasy 
dojazdowej] 

 x  x  

3. Brak zgody na przeznaczenie 
działki pod funkcjň usług 
sportu i rekreacji oraz funkcjň 
usług z zieleniņ towarzyszņcņ, 
proponowana zabudowa 
mieszkaniowa. 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
3 U/ZP - teren usług z zieleniņ 
towarzyszņcņ 
[w uchwalanym planie: MN4 - 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna o Ōredniej 
intensywnoŌci 
MN11 - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna o małej 
intensywnoŌci 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x Uwaga uwzgledniona 
czňŌciowo, w 
odniesieniu do 
terenu usług z 
zieleniņ towarzyszņcņ 
[w uchwalanym 
planie tereny MN4 i 
MN11] 

4. Brak zgody na nieodpłatne 
przekazanie gruntów pod 
drogi publiczne. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

8 2006.09.12 Teterycz Robert, 
Józefowska-
Teterycz Ewa 

Wniosek o zmianň przeznacze-
nia gruntów rolnych na 
budowlane. 

70/8   x  x Uwaga bezprzedmio-
towa, działka poza 
obszarem opracowa-
nia 

9 2006.09.13 Józefowski 
Władysław 

Wniosek o zmianň przeznacze-
nia gruntów rolnych na 
budowlane. 

70/7   x  x Uwaga bezprzedmio-
towa, działka poza 
obszarem opracowa-
nia 

10 2006.09.14 Pawłowski 
Robert, 
Pracownicy KMŁ 

Uwaga zbiorowa - brak zgody 
na prowadzenie drogi 10KDD 
przez teren KMŁ. 

 10KDD - publiczna ulica 
dojazdowa 
[w uchwalanym planie: KDD5 - 
projektowana droga publiczna 
klasy dojazdowej - ul. Chopina] 

 x  x  

11 2006.09.14 Zalewska Maria, 
Mielczarek Jan 

Brak zgody na przebieg drogi 
10KDD przez teren KMŁ. 

 10KDD - publiczna ulica 
dojazdowa 
[w uchwalanym planie: KDD5 - 
projektowana droga publiczna 
klasy dojazdowej - ul. Chopina] 

 x  x  

12 2006.09.14 PoŌnik Jolanta, 
Piotr 

1. Przekwalifikowanie KoŌciel-
nej Drogi na ulicň lokalnņ i 
zmniejszenie szerokoŌci do 
20m. 

 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo, w 
odniesieniu do 
szerokoŌci pasa 
drogowego 

2. Dopuszczenie zabudowy 
mieszkaniowej na terenach 
1US/ZP na działkach 5000m2. 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x  

13 2006.09.14 Nowacki Marcin 1. Brak zgody na przedłuŐenie 
ul. Chopina i na projektowanņ 
sień dróg dojazdowych 
pomiňdzy planowanņ ul. 
Chopina a KoŌcielnņ Drogņ. 

485, 
120/7, 
120/6, 
120/1 

10KDD - publiczna ulica 
dojazdowa 
16KDD-22KDD - publiczne 
drogi dojazdowe 
[w uchwalanym planie: KDD5 - 
projektowana droga publiczna 
klasy dojazdowej - ul. Chopina 
KDD11-KDD17 - projektowane i 
istniejņce drogi publiczne klasy 
dojazdowej] 

 x  x  

2. Brak zgody na przeznaczenie 
działki pod funkcjň usług 
sportu i rekreacji oraz funkcjň 
usług z zieleniņ towarzyszņcņ, 
proponowana zabudowa 
mieszkaniowa. 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
3 U/ZP - teren usług z zieleniņ 
towarzyszņcņ 
[w uchwalanym planie: MN4 - 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna o Ōredniej 
intensywnoŌci 
MN11 - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna o małej 
intensywnoŌci 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x Uwaga uwzgledniona 
czňŌciowo, w 
odniesieniu do 
terenu usług z 
zieleniņ towarzyszņcņ 
[w uchwalanym 
planie tereny MN4 i 
MN11] 

3. Brak zgody na nieodpłatne 
przekazanie gruntów pod 
drogi publiczne. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 
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14 2006.09.14 Nowacka - 
KuŎniacka Joanna 

1. Brak zgody na przedłuŐenie 
ul. Chopina i na projektowanņ 
sień dróg dojazdowych 
pomiňdzy planowanņ ul. 
Chopina a KoŌcielnņ Drogņ. 

120/7. 
120/6, 
120/1 

10KDD - publiczna ulica 
dojazdowa 
16KDD-22KDD - publiczne 
drogi dojazdowe 
[w uchwalanym planie: KDD5 - 
projektowana droga publiczna 
klasy dojazdowej - ul. Chopina 
KDD11-KDD17 - projektowane i 
istniejņce drogi publiczne klasy 
dojazdowej] 

 x  x  

2. Brak zgody na przeznaczenie 
działki pod funkcjň usług 
sportu i rekreacji oraz funkcjň 
usług z zieleniņ towarzyszņcņ, 
proponowana zabudowa 
mieszkaniowa. 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
3 U/ZP - teren usług z zieleniņ 
towarzyszņcņ 
[w uchwalanym planie: MN4 - 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna o Ōredniej 
intensywnoŌci 
MN11 - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna o małej 
intensywnoŌci 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo, w 
odniesieniu do 
terenu usług z 
zieleniņ towarzyszņcņ 
[w uchwalanym 
planie tereny MN4 i 
MN11] 

3. Brak zgody na nieodpłatne 
przekazanie gruntów pod 
drogi publiczne. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

15 2006.09.14 Majewska Anna 1.Brak zgody na KoŌcielnņ 
Drogň jako drogň zbiorczņ. 

112 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

 x  x  

2. Przesuniňcie KoŌcielnej 
Drogi bliŐej jeziora jako drogi 
lokalnej. 

 x  x  

3. Brak zgody na nieodpłatne 
przekazanie gruntów pod 
drogi publiczne. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

4. Przygotowanie projektu 
scaleŊ przed uchwaleniem 
planu. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

5. Wniosek o przedłuŐenie 
terminu składania uwag. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

6. Wniosek o wyznaczenie 
terminu spotkania z Burmi-
strzem, Radnymi i Planistami 
w sprawie omówienia 
odrzuconych uwag oraz 
wniesienia nowych uwag. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

16 2006.09.14 Ambroziak 
Krzysztof 

1.Brak zgody na KoŌcielnņ 
Drogň jako drogň zbiorczņ. 

111 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

 x  x  

2. Przesuniňcie KoŌcielnej 
Drogi bliŐej jeziora jako drogi 
lokalnej. 

 x  x  

3. Brak zgody na nieodpłatne 
przekazanie gruntów pod 
drogi publiczne. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

4. Przygotowanie projektu 
scaleŊ przed uchwaleniem 
planu. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

5. Wniosek o przedłuŐenie 
terminu składania uwag. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

6. Wniosek o wyznaczenie 
terminu spotkania z Burmi-
strzem, Radnymi i Planistami 
w sprawie omówienia 
odrzuconych uwag oraz 
wniesienia nowych uwag. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

17 2006.09.14 Pňzik ElŐbieta, 
Edward 

Brak zgody na przeznaczenie 
nieruchomoŌci pod usługi. 

167/1, 
167/3 

7U - teren usług 
3U/ZP - teren usług z zieleniņ 
towarzyszņcņ 
[w uchwalanym planie: U3 - 
zabudowa usługowa 
MN13 - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna o małej 
intensywnoŌci] 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo, 
w odniesieniu do 
działki nr 167/1 
[w uchwalanym 
planie teren MN13] 

18 2006.09.14 LeszczyŊska 
Dorota 

1. Zmiana kategorii KoŌcielnej 
Drogi na drogň lokalnņ. 

 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

 x  x  

2. Projekt uchwały powinien 
zawierań projekt scaleŊ i 
podziału działek. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

3. Wskazanie na piŌmie 
sposobu wynagrodzenia 
właŌcicieli gruntów, którzy 
przekaŐņ czňŌń swojej nieru-
chomoŌci pod drogi publiczne. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 
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   4. Wniosek o wyznaczenie 
terminu spotkania z Burmi-
strzem, Radnymi i Planistami 
w sprawie omówienia 
odrzuconych uwag oraz 
wniesienia nowych uwag. 

      Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

19 2006.09.14 Sternicki 
Wojciech 

1. Ujednolicenie min. wielkoŌci 
działki na 800m2 dla terenów 
pomiňdzy ul. Rolnicza i 
przedłuŐeniem ul. Chopina. 

114, 124 1MN-16MN, 28MN - tereny 
zabudowy mieszkaniowej o 
niskiej intensywnoŌci 
6U/ZP-8U/ZP - tereny usług z 
zieleniņ towarzyszņcņ 
5U-6U - tereny usług 
[w uchwalanym planie: MN1-
MN7 - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna o Ōredniej 
intensywnoŌci 
UMN1-UMN2 - zabudowa 
usługowo-mieszkaniowa 
U1-U3 - zabudowa usługowa] 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie dla terenów 
MN1-MN7 i UMN1-
UMN2 minimalna 
wielkoŌń działki 
budowlanej została 
ustalona na poziomie 
800 m2] 

2. NieokreŌlanie skrzyŐowaŊ z 
KoŌcielna Drogņ. 

2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

 x  x  

3. Ujednoliciń szer. przedłuŐe-
nia ul. Chopina do 10m na 
całej długoŌci drogi. 

10KDD - publiczna ulica 
dojazdowa 
[w uchwalanym planie: KDD5 - 
projektowana droga publiczna 
klasy dojazdowej - ul. Chopina] 

 x  x  

4. DopuŌciń zabudowň 
mieszkaniowņ na terenach 
US/ZP w odległoŌci 100m od 
jeziora na działkach 2500-
3000m2. 

1US/ZP, 2US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT3 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x  

5. Poprowadziń drogň 100m od 
jeziora . 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT3 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x  

6. Poprowadziń drogň do 
jeziora wzdłuŐ działki nr 124. 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT2 - usługi sportu, 
rekreacji i turystyki] 

 x  x  

7. Zaplanowań drogň po 
terenie cmentarza od strony 
zabudowy. 

2ZC - teren cmentarza 
[w uchwalanym planie: ZC2 - 
istniejņcy cmentarz] 

 x  x  

20 2006.09.14 Sikorski Bogumił Sprzeciw wobec prowadzeniu 
drogi 10KDD przez teren KMŁ. 

 10KDD - publiczna ulica 
dojazdowa 
[w uchwalanym planie: KDD5 - 
projektowana droga publiczna 
klasy dojazdowej - ul. Chopina] 

 x  x  

21 2006.09.14 Stowarzyszenie 
mieszkaŊców 
i właŌcicieli 
gruntów 
w Dolinie 
Łomiankowskiej 

DopuŌciń zabudowň mieszka-
niowņ na terenie 1US/ZP. 

 1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x  

22 2006.09.14 Rada Sołecka wsi 
Kiełpin 

1. Zmiana kategorii KoŌcielnej 
Drogi na drogň lokalnņ. 

 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

 x  x  

2. Dopuszczenie zabudowy 
siedliskowej na działkach 
5000m2 w jednostce 1US/ZP. 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren RM] 

3. Brak zgody na nieodpłatne 
przekazanie gruntów pod 
drogi publiczne. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

4. Przygotowanie projektu 
scaleŊ przed uchwaleniem 
planu. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 
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   5. Wniosek o przedłuŐenie 
terminu składania uwag. 

      Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

6. Wniosek o wyznaczenie 
terminu spotkania z Burmi-
strzem, Radnymi i Planistami 
w sprawie omówienia 
odrzuconych uwag oraz 
wniesienia nowych uwag. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

23 2006.09.14 Tchorzewski 
Bogdan 

1. Przeznaczenie terenu 
1US/ZP pod uŐytkowanie 
rolnicze z zabudowņ siedli-
skowņ. 

 1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren RM] 

2. UniemoŐliwienie ruchu 
tranzytowego KoŌcielnņ 
Drogņ. 

 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

 x  x Uwaga nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

Uwagi złoŐone po II wyłoŐeniu 

24 2006.10.25 Romanik - 
Maciejak Teresa 

Przesuniňcie KoŌcielnej Drogi 
na działki sņsiednie. 

102/7, 
103/12 

2KDZ - ulica publiczna zbiorcza 
jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4 - 
projektowana droga publiczna 
klasy zbiorczej - ul. KoŌcielna 
Droga] 

   x  

25 2006.10.27 Kossowski 
Sławomir 

Zmiana przeznaczenia z 
zabudowy mieszkaniowej na 
działalnoŌń gospodarczņ. 

148/1, 
150, 151, 
287, 152/5 

2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej 
intensywnoŌci 
[w uchwalanym planie: MN1 - 
Przeznaczenie podstawowe: 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w układzie 
wolnostojņcym o Ōredniej 
intensywnoŌci. Przeznaczenie 
uzupełniajņce: 1) zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w 
układzie bliŎniaczym; 2) usługi 
podstawowe nieuciņŐliwe w 
formie wbudowanej w 
zabudowň mieszkaniowņ;  
3) drobna wytwórczoŌń w 
formie wbudowanej w 
zabudowň mieszkaniowņ] 

   x  

26 2006.10.27 Kossowski Robert Zmiana przeznaczenia z 
zabudowy mieszkaniowej na 
działalnoŌń gospodarczņ. 

148/1, 
150, 151, 
287, 152/5 

2MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej 
intensywnoŌci 
[w uchwalanym planie: MN1 - 
Przeznaczenie podstawowe: 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w układzie 
wolnostojņcym o Ōredniej 
intensywnoŌci. Przeznaczenie 
uzupełniajņce: 1) zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w 
układzie bliŎniaczym; 2) usługi 
podstawowe nieuciņŐliwe w 
formie wbudowanej w 
zabudowň mieszkaniowņ;  
3) drobna wytwórczoŌń w 
formie wbudowanej w 
zabudowň mieszkaniowņ] 

   x  

27 2006.10.30 Wyszomirska 
GraŐyna 

WyraŐenie zgody na przesu-
niňcie ul. KoŌcielna Droga na 
własne działki. 

102/6, 
103/11 

2KDZ - ulica publiczna zbiorcza 
jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4 - 
projektowana droga publiczna 
klasy zbiorczej - ul. KoŌcielna 
Droga] 

   x  

28 2006.11.10 Kłódkiewicz 
Bogdan 

1. Zmiana zapisu dotyczņcego 
nachylenia połaci dachu - kņt 
nachylenia połaci dachu 20-
40st. 

116/4 [w uchwalanym planie: §4 ust. 
1 pkt 2) dach stromy - dach, 
który spełnia jednoczeŌnie 
warunki: połaci dachowe sņ 
nachylone do poziomu pod 
kņtem wiňkszym niŐ 30 st. i 
mniejszym niŐ 45 st., w 
przypadku górnej połaci dachu 
mansardowego - pod kņtem 
wiňkszym niŐ 10 st., po-
wierzchnia lukarn przykrytych 
połaciami o mniejszym 
nachyleniu nie przekracza 
połowy całej powierzchni 
przykrytej dachem; za dach 
stromy uwaŐa siň równieŐ dach 
w kształcie kopuły, kolebki itp. 
dachy widoczne z poziomu 
terenu] 

   x  
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   2. Zwiňkszenie tolerancji dla 

minimalnej powierzchni 
działek oraz szerokoŌci frontu 
działki z 5% na 10%. 

 11MN-16MN, 28MN - tereny 
zabudowy mieszkaniowej o 
niskiej intensywnoŌci 
[w uchwalanym planie: MN3-
MN7 - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna o Ōredniej 
intensywnoŌci 
UMN2 - zabudowa usługowo-
mieszkaniowa] 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie dla terenów 
MN3-MN7 minimalna 
szerokoŌń frontu 
działki budowlanej:  
a) dla zabudowy 
jednorodzinnej 
wolnostojņcej - 25m z 
tolerancjņ 10%, b) dla 
zabudowy jednoro-
dzinnej w układzie 
bliŎniaczym (jeden 
segment) - 20m z 
tolerancjņ 20%. Dla 
terenu UMN2 
minimalna szerokoŌń 
frontu działki 
budowlanej dla 
zabudowy usługowej 
wolnostojņcej lub 
zabudowy jednoro-
dzinnej wolnostojņcej 
- 20m z tolerancjņ 
10%, minimalna 
szerokoŌń frontu 
działki dla zabudowy 
jednorodzinnej w 
układzie bliŎniaczym 
(jeden segment) - 
20m z tolerancjņ 
20%.] 

3. PrzenieŌń teren 2U/ZP na 
obszar 1US/ZP. 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT3 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x  

29 2006.11.10 Kłódkiewicz 
Bogdan 

1. Brak załoŐeŊ dotyczņcych 
noŌników energii. 

      Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

2. Przeniesienie terenów 
1-5U/ZP na tereny 1US/ZP, 
2US/ZP. 

1US/ZP, 2US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT3 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x  

3. Zmiana przeznaczenia 
terenów US/ZP na zabudowň 
siedliskowņ, gospodarstwa 
agroturystyczne, turystykň 
wiejskņ, kluby, usługi sportu 
i rekreacji. 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren RM i 
teren US/UT1-
US/UT3] 

4. Dopuszczenie zabudowy 
siedliskowej, agroturystycznej, 
klubowej oraz mieszkaniowej 
dla właŌciciela obiektu na 
terenach US/ZP. 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren US/UT1-
US/UT3] 

5. Wniosek o poprzedzenie 
projektu mpzp uchwałņ 
scaleniowņ. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

6. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga ze zbiorczej 
na lokalnņ. 

2KDZ - ulica publiczna zbiorcza 
jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

30 2006.11.10 Bogdan 
Kłódkiewicz 

1. Dopuszczenie zabudowy 
szeregowej jedynie na 
terenach 13MN, 14MN, 19MN, 
20MN 

116/4 13MN, 14MN, 19MN, 20MN - 
tereny zabudowy mieszkanio-
wej o niskiej intensywnoŌci 
[w uchwalanym planie: MN3 - 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna o Ōredniej 
intensywnoŌci 
MN10-MN11 - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna o 
małej intensywnoŌci] 

   x  

   2. Dopuszczenie frontu działki 
22,0 m 

 17MN-27MN - tereny zabudo-
wy mieszkaniowej o niskiej 
intensywnoŌci 
[w uchwalanym planie: MN8-
MN15 - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna o małej 
intensywnoŌci] 

   x  

   3. Zmiana przeznaczenia 
terenów US/ZP na tereny rolne 
z przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym - zabudowa siedliskowa z 
agroturystykņ, klubowa oraz 
mieszkaniowa dla właŌciciela 
obiektu. 

 1US/ZP, 2US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT3 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren RM] 
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   4. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga ze zbiorczej 
na lokalnņ. 

 2KDZ - ulica publiczna zbiorcza 
jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

   5. Wniosek o wstrzymanie 
uchwalania planu do momen-
tu wyjaŌnienia kwestii Trasy 
Legionowskiej. 

 1KDGP - droga główna ruchu 
przyspieszonego 
[w uchwalanym planie: KDGP - 
projektowana droga woje-
wódzka klasy drogi głównej 
ruchu przyspieszonego] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

31 2006.11.10 Stowarzyszenie 
OŌrodka Kultury 
Regionalnej Wsi 
"Eko-Kiełpin" 

Zmiana kategorii ul. KoŌcielna 
Droga na drogň lokalnņ. 

 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

32 2006.11.10 Gadzała Andrzej Brak zgody na parametr drogi 
zbiorczej dla KoŌcielnej Drogi. 

123/9 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowane przedłu-
Őenie ul. KoŌcielna Droga - 
droga zbiorcza] 

   x  

33 2006.11.10 Kurlanc Krzysztof 1. Brak zgody na parametr 
drogi zbiorczej dla KoŌcielnej 
Drogi. 

118/1 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

2. Brak zgody na bezpłatne 
przekazanie działek pod drogi. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

3. Dopuszczenie zabudowy 
siedliskowej, agroturystycznej 
na terenach US/ZP. 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren RM] 

4. Wniosek o wstrzymanie 
uchwalania planu do momen-
tu wyjaŌnienia kwestii Trasy 
Legionowskiej. 

1KDGP - droga główna ruchu 
przyspieszonego 
[w uchwalanym planie: KDGP - 
projektowana droga woje-
wódzka klasy drogi głównej 
ruchu przyspieszonego] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

34 2006.11.10 Kurlanc Jan 1. Brak zgody na parametr 
drogi zbiorczej dla KoŌcielnej 
Drogi. 

117/1 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

2. Brak zgody na bezpłatne 
przekazanie działek pod drogi. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

3. Dopuszczenie zabudowy 
siedliskowej, agroturystycznej 
na terenach US/ZP. 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren RM] 

4. Wniosek o wstrzymanie 
uchwalania planu do momen-
tu wyjaŌnienia kwestii Trasy 
Legionowskiej. 

1KDGP - droga główna ruchu 
przyspieszonego 
[w uchwalanym planie: KDGP - 
projektowana droga woje-
wódzka klasy drogi głównej 
ruchu przyspieszonego] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

35 2006.11.10 ZieliŊski Stani-
sław 

1. Brak zgody na parametr 
drogi zbiorczej dla KoŌcielnej 
Drogi. 

 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

2. Brak zgody na bezpłatne 
przekazanie działek pod drogi. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

3. Dopuszczenie zabudowy 
siedliskowej, agroturystycznej 
na terenach US/ZP. 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren RM] 
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   4. Wniosek o wstrzymanie 
uchwalania planu do momen-
tu wyjaŌnienia kwestii Trasy 
Legionowskiej. 

 1KDGP - droga główna ruchu 
przyspieszonego 
[w uchwalanym planie: KDGP - 
projektowana droga woje-
wódzka klasy drogi głównej 
ruchu przyspieszonego] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

36 2006.11.10 Ambroziak 
Krzysztof 

1. Brak zgody na KoŌcielnņ 
Drogň jako drogň zbiorczņ. 

111 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

2. Brak zgody na bezpłatne 
przekazanie działek pod drogi. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

3. Wniosek o wykupienie 
terenów wokół Jeziora 
KiełpiŊskiego przez gminň. 

1ZN - teren zieleni objňtej 
formami ochrony przyrody 
[w uchwalanym planie: ZN - 
forma ochrony przyrody - 
rezerwat Jezioro KiełpiŊskie] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

4. Wniosek o wstrzymanie 
uchwalania planu do momen-
tu wyjaŌnienia kwestii Trasy 
Legionowskiej. 

1KDGP - droga główna ruchu 
przyspieszonego 
[w uchwalanym planie: KDGP - 
projektowana droga woje-
wódzka klasy drogi głównej 
ruchu przyspieszonego] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

37 2006.11.10 Majewska Anna 1. Brak zgody na KoŌcielnņ 
Drogň jako drogň zbiorczņ. 

110 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

2. Brak zgody na bezpłatne 
przekazanie działek pod drogi. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

3. Wniosek o wykupienie 
terenów wokół Jeziora 
KiełpiŊskiego przez gminň. 

1ZN - teren zieleni objňtej 
formami ochrony przyrody 
[w uchwalanym planie: ZN - 
forma ochrony przyrody - 
rezerwat Jezioro KiełpiŊskie] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

4. Wniosek o wstrzymanie 
uchwalania planu do momen-
tu wyjaŌnienia kwestii Trasy 
Legionowskiej. 

1KDGP - droga główna ruchu 
przyspieszonego 
[w uchwalanym planie: KDGP - 
projektowana droga woje-
wódzka klasy drogi głównej 
ruchu przyspieszonego] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

38 2006.11.10 PoŌnik Jolanta, 
Piotr 

1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga ze zbiorczej 
na lokalnņ. 

 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

2. Dopuszczenie zabudowy 
siedliskowej i rezydencjonalnej 
na terenie US/ZP na działkach 
5000m2. 

1US/ZP, 2US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren RM] 

39 2006.11.13 Nejman Dariusz 1. Brak zgody na parametr 
drogi zbiorczej dla KoŌcielnej 
Drogi. 

110 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

2. Brak zgody na bezpłatne 
przekazanie działek pod drogi. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

3. Dopuszczenie zabudowy 
siedliskowej, agroturystycznej 
na terenach US/ZP. 

1US/ZP, 2US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren RM] 

4. Wniosek o wstrzymanie 
uchwalania planu do momen-
tu wyjaŌnienia kwestii Trasy 
Legionowskiej. 

1KDGP - droga główna ruchu 
przyspieszonego 
[w uchwalanym planie: KDGP - 
projektowana droga woje-
wódzka klasy drogi głównej 
ruchu przyspieszonego] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

40 2006.11.13 Hofsteter Jolanta 1. Brak zgody na parametr 
drogi zbiorczej dla KoŌcielnej 
Drogi. 

110 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

   2. Brak zgody na bezpłatne 
przekazanie działek pod drogi. 

      Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 
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   3. Dopuszczenie zabudowy 
siedliskowej, agroturystycznej 
na terenach US/ZP. 

 1US/ZP, 2US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren RM] 

4. Wniosek o wstrzymanie 
uchwalania planu do momen-
tu wyjaŌnienia kwestii Trasy 
Legionowskiej. 

1KDGP - droga główna ruchu 
przyspieszonego 
[w uchwalanym planie: KDGP - 
projektowana droga woje-
wódzka klasy drogi głównej 
ruchu przyspieszonego] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

41 2006.11.13 Nejman Paweł 1. Brak zgody na parametr 
drogi zbiorczej dla KoŌcielnej 
Drogi. 

110 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

2. Brak zgody na bezpłatne 
przekazanie działek pod drogi. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

3. Dopuszczenie zabudowy 
siedliskowej, agroturystycznej 
na terenach US/ZP. 

1US/ZP, 2US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren RM] 

4. Wniosek o wstrzymanie 
uchwalania planu do momen-
tu wyjaŌnienia kwestii Trasy 
Legionowskiej. 

1KDGP - droga główna ruchu 
przyspieszonego 
[w uchwalanym planie: KDGP - 
projektowana droga woje-
wódzka klasy drogi głównej 
ruchu przyspieszonego] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

42 2006.11.13 Nejman - Gawor 
Monika 

1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga ze zbiorczej 
na lokalnņ. 

110 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

2. Brak zgody na bezpłatne 
przekazanie działek pod drogi. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

3. Wniosek o wstrzymanie 
uchwalania planu do momen-
tu wyjaŌnienia kwestii Trasy 
Legionowskiej. 

1KDGP - droga główna ruchu 
przyspieszonego 
[w uchwalanym planie: KDGP - 
projektowana droga woje-
wódzka klasy drogi głównej 
ruchu przyspieszonego] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

43 2006.11.13 Tchorzewski 
Bogdan 

1. Zmiana przeznaczenia 
terenu 1US/ZP na tereny rolne 
z przeznaczeniem uzupełniajņ-
cym - zabudowa siedliskowa z 
agroturystykņ, klubowa oraz 
mieszkaniowa dla właŌciciela 
obiektu . 

 1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
[w uchwalanym 
planie teren RM] 

2. Wniosek o wstrzymanie 
uchwalania planu do momen-
tu wyjaŌnienia kwestii Trasy 
Legionowskiej. 

1KDGP - droga główna ruchu 
przyspieszonego 
[w uchwalanym planie: KDGP - 
projektowana droga woje-
wódzka klasy drogi głównej 
ruchu przyspieszonego] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

3. Brak zgody na bezpłatne 
przekazanie działek pod drogň 
2KDZ. 

2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

    Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

44 2006.11.13 Stachowicz Ewa Wprowadzenie zapisu o 
moŐliwoŌci utrzymania 
istniejņcych usług z moŐliwo-
Ōciņ remontu, rozbudowy i 
modernizacji. 

148/1, 
150, 151 

1MN-10MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej 
intensywnoŌci 
[w uchwalanym planie: MN1-
MN7 - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna o Ōredniej 
intensywnoŌci 
UMN1-UMN2 - zabudowa 
usługowo-mieszkaniowa] 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo,  
[w uchwalanym 
planie §12 ust 6 - 
Plan zachowuje 
zabudowň zrealizo-
wanņ zgodnie z 
przepisami oraz 
dopuszcza jej 
przebudowň, 
rozbudowň i wymia-
nň według ustaleŊ 
niniejszego planu, 
takŐe w przypadku 
zabudowanych 
działek o powierzchni 
mniejszej niŐ 
powierzchnia 
minimalna ustalona 
dla terenu] 
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45 2006.11.13 LeszczyŊska 
Dorota 

1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga na drogň 
lokalnņ. 

 2KDZ, 3KDZ - ulica publiczna 
zbiorcza jednojezdniowa 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5 - projektowana droga 
publiczna klasy zbiorczej - ul. 
KoŌcielna Droga] 

   x  

2. Przesuniňcie drogi zbiorczej 
bliŐej Jeziora KiełpiŊskiego. 

   x  

3. Dopisanie definicji lokalu 
mieszkalnego. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

4. Zmiana parametrów 
nachylenia dachu od 25 st. 

[w uchwalanym planie: §4 ust. 
1 pkt 2) dach stromy - dach, 
który spełnia jednoczeŌnie 
warunki: połaci dachowe sņ 
nachylone do poziomu pod 
kņtem wiňkszym niŐ 30 st. i 
mniejszym niŐ 45 st., w 
przypadku górnej połaci dachu 
mansardowego - pod kņtem 
wiňkszym niŐ 10 st., po-
wierzchnia lukarn przykrytych 
połaciami o mniejszym 
nachyleniu nie przekracza 
połowy całej powierzchni 
przykrytej dachem; za dach 
stromy uwaŐa siň równieŐ dach 
w kształcie kopuły, kolebki itp. 
dachy widoczne z poziomu 
terenu] 

   x  

5. Wprowadzenie zakazu 
stosowania blachy dla 
zabudowy usługowej. 

1U-6U - tereny usług nieuciņŐ-
liwych 
[w uchwalanym planie: U1-U5 - 
zabudowa usługowa 
UMN1-UMN4 - zabudowa 
usługowo-mieszkaniowa] 

   x  

6. Przeznaczenie terenu 
1US/ZP pod zabudowň 
jednorodzinnņ. 

1US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x  

7. Zmniejszenie parametru 
działki na terenach US/ZP z 
5000m2 do 2000m2 i umoŐli-
wienie grodzenia działek o tym 
parametrze. 

1US/ZP, 2US/ZP - teren sportu i 
rekreacji wraz z terenami 
zieleni urzņdzonej 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

   x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo, w 
odniesieniu do 
grodzenia działek 
[w uchwalanym 
planie dla terenów 
US/UT oraz RM 
dopuszczono 
grodzenie terenu:  
a) w obszarze 
ograniczonym 
nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy - w 
formie Őywopłotu z 
dopuszczeniem 
aŐurowych ogrodzeŊ 
z siatki bez podmu-
rówki, b) na pozosta-
łym obszarze 
wyłņcznie w formie 
Őywopłotu] 

8. Dołņczenie do projektu 
planu projektu scalenia. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

9. WyjaŌnienie sposobu 
rekompensaty w wyniku 
przeznaczenia gruntów 
prywatnych na cele publiczne. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

10. Wniosek o udzielenie 
informacji na piŌmie jakiego 
wynagrodzenia mogņ oczeki-
wań osoby oddajņce ziemiň na 
drogi. 

     Uwaga bez rozpa-
trzenia, nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

Uwagi złoŐone po III wyłoŐeniu 

46 2007.12.17 Pňzik Edward 1. Brak zgody na przeznaczenie 
terenu pod usługi. 

167/1, 
167/2, 
167/3 

U3 - zabudowa usługowa 
[w uchwalanym planie: U3 - 
zabudowa usługowa 
MN13 - zabudowa mieszka-
niowa o małej intensywnoŌci] 

 x  x  

2. Brak zgody na nieodpłatne 
przekazanie gruntów pod 
drogi publiczne. 

  x  x Uwaga nie dotyczy 
ustaleŊ planu 

47 2008.01.08 NaftyŊski 
Wiesław 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

48 2008.01.08 Dobrowolska 
Monika 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  
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49 2008.01.08 Głowala Danuta 
i Henryk 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

50 2008.01.08 Głowala Jerzy 
i Agata 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

51 2008.01.08 NaftyŊska 
Magdalena 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

52 2008.01.08 "Komunikacja 
Miejska Łomian-
ki" Spółka z o.o. 

Rezygnacja z przedłuŐenia ul. 
Chopina przez teren zajezdni 
"KMŁ". 

 KDD5 - projektowana droga – 
przedłuŐenie ul. Chopina 

 x  x  

53 2008.01.09 Bņczkowska 
Barbara 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

54 2008.01.09 ŋwienchowicz 
Iwona 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

55 2008.01.09 ŋwiechowicz 
Łukasz 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

56 2008.01.09 Putawska 
Jadwiga 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

57 2008.01.09 Halter Stanisław WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

58 2008.01.09 Halter Piotr WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

59 2008.01.09 Bartosiewicz 
Robert 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

60 2008.01.09 JaŎwiec Łukasz WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

61 2008.01.09 JaŎwiec Krzysztof WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

62 2008.01.09 Putawska Anna WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

63 2008.01.09 Wieczorek 
Leokadja 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

64 2008.01.09 Freitag Agnieszka 
i Paweł 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

65 2008.01.09 Kurlanc Ryszard WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

66 2008.01.09 WiŌniewska 
Wioletta 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

67 2008.01.09 Łojek Tadeusz WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

68 2008.01.09 Saganowska 
Magdalena 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

69 2008.01.09 Liberadzka 
Katarzyna 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

70 2008.01.09 Kowalczyk 
Małgorzata 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  
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71 2008.01.09 Mulawki Krystyna 
i Kazimierz 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

72 2008.01.09 Pankiewicz Anna i 
Leszek 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

73 2008.01.09 Głuszuk Mariola WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

74 2008.01.09 Fedecka Iwona i 
Krzysztof 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

75 2008.01.09 Putawski Paweł WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

76 2008.01.09 Mulawka Artur WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

77 2008.01.09 Konopka Ireneusz WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

78 2008.01.09 Krzepkowska 
ElŐbieta 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

79 2008.01.09 Barszczewski 
Dariusz 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

80 2008.01.09 Barszczewska 
Małgorzata 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

81 2008.01.09 Miecznikowska 
Henryka 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

82 2008.01.09 WoŎniak Krystyna WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

83 2008.01.09 Pankiewicz 
Cezary 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

84 2008.01.09 Bartosiewicz 
Alicja i Jerzy 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

85 2008.01.09 Stowarzyszenie 
OŌrodka Kultury 
Regionalnej Wsi 
"EKO-KIEŁPIN" 

Nie umieszczanie w planie 
ulicy KoŌcielna Droga jako 
drogi klasy zbiorczej. 

 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

86 2008.01.09 Porowski 
Grzegorz 

Zmiana przebiegu ul. KoŌciel-
na Droga, tak by nie przebie-
gała przez teren zabytkowej 
kapliczki. 

 KDZ2 - droga projektowana – 
przedłuŐenie ul. KoŌcielna 
Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4] 

 x  x  

87 2008.01.10 Tchorzewski 
Bogdan 

1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga na drogň 
lokalnņ. 

 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

2. Wycofanie lokalizacji Trasy 
Legionowskiej poza obszar 
zabudowy Łomianek. 

KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

88 2008.01.09 Romanik Tomasz Zmiana kategorii ul. KoŌcielna 
Droga na drogň lokalnņ. 

166/1 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

89 2008.01.10 Kłódkiewicz 
Bogdan 

1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga na drogň 
lokalnņ. 

 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

2. Zmiana przebiegu ul. 
KoŌcielna Droga, tak by nie 
przebiegała przez teren 
zabytkowej kapliczki. 

KDZ2 - droga projektowana – 
przedłuŐenie ul. KoŌcielna 
Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4] 

 x  x  
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   3. §12 ust. 3 pkt 1 - propozycja 
zapisu: dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej kņt 
nachylenia połaci dachowej od 
20 do 40 st. 

 Dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej nakaz stosowa-
nia dachów stromych o kņcie 
nachylenia połaci od 30 do 
40st. 
[w uchwalanym planie: §4 ust. 
1 pkt 2) dach stromy - dach, 
który spełnia jednoczeŌnie 
warunki: połaci dachowe sņ 
nachylone do poziomu pod 
kņtem wiňkszym niŐ 30 st. i 
mniejszym niŐ 45 st., w 
przypadku górnej połaci dachu 
mansardowego - pod kņtem 
wiňkszym niŐ 10 st., po-
wierzchnia lukarn przykrytych 
połaciami o mniejszym 
nachyleniu nie przekracza 
połowy całej powierzchni 
przykrytej dachem; za dach 
stromy uwaŐa siň równieŐ dach 
w kształcie kopuły, kolebki itp. 
dachy widoczne z poziomu 
terenu] 

 x  x  

4. § 20 ust. 6 pkt 1 - dopisań 
zabudowň szeregowņ z min. 
pow. działki 250m2 i min. szer. 
frontu działki 8m. 

MN1-MN8 - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna o 
Ōredniej intensywnoŌci 
[w uchwalonym planie: MN1-
MN7] 

 x  x  

5. §24 ust. 5 pkt 6 - propozycja 
zapisu: zaleca siň ogrodzenia 
w formie Őywopłotu, a 
ogrodzenia stałe nie powinny 
posiadań podmurówek. 

Grodzenie terenu w formie 
Őywopłotu lub tradycyjnych 
szkieletowych ogrodzeŊ 
drewnianych stosowanych do 
grodzenia np. pastwisk 
[w uchwalanym planie: 
grodzenie terenu: a) w obsza-
rze ograniczonym nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy - w 
formie Őywopłotu z dopuszcze-
niem aŐurowych ogrodzeŊ z 
siatki bez podmurówki, b) na 
pozostałym obszarze wyłņcznie 
w formie Őywopłotu] 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 

90 2008.01.10 Nowacka-
KuŎniacka Joanna 

1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga na drogň 
lokalnņ. 

 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

2. Zmiana szerokoŌci pasa 
drogowego KDD12, KDD13, 
KDD14, KDD15, KDD16, KDD17 
do max. 8m. 

KDD12-KDD17 - drogi projek-
towane o szerokoŌci pasa 
drogowego 10 m 
[w uchwalanym planie: KDD11-
KDD17] 

 x  x  

3. Na terenie R/US/UT dopusz-
czenie zabudowy jednorodzin-
nej na działkach min. 2500m2 
jako przeznaczenie uzupełnia-
jņce. 

R/US/UT -rolnictwo, usługi 
sportu i rekreacji 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x  

91 2008.01.11 CzciŊski Tomasz WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

92 2008.01.11 CzciŊska Marta WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

93 2008.01.11 CzciŊska Jadwiga WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

94 2008.01.11 Gusta Iwona WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

95 2008.01.11 LipiŊska Czesława WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

96 2008.01.11 Gorczyca 
Małgorzata 
i Grzegorz 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

97 2008.01.11 Gierak BoŐena WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

98 2008.01.11 Gierak Janusz WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  
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99 2008.01.11 Skrzecz Katarzyna WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

100 2008.01.11 Sosnowska 
Urszula 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

101 2008.01.11 Miecznikowski 
Maciej 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

102 2008.01.11 Mamaj Hubert WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

103 2008.01.11 Ziółkowska Ewa WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

104 2008.01.11 Romanowski 
Tadeusz 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

105 2008.01.11 Romanowska 
Sylwia 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

106 2008.01.11 Bartochowska 
BoŐena 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

107 2008.01.11 Ocipka Grzegorz 
i Barbara 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

108 2008.01.11 Mamaj Justyna WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

109 2008.01.11 Głuszuk Halina WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

110 2008.01.11 Gusta Dariusz WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

111 2008.01.11 Głuszuk 
Władysław 

WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

112 2008.01.11 CzciŊski Jewerin WykreŌlenie Trasy Legionow-
skiej lub przesuniňcie wschod-
niej granicy obszaru objňtego 
planem. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

113 2008.01.11 Postek Krzysztof Zmiana przebiegu ul. KoŌciel-
na Droga, tak by nie przebie-
gała przez teren zabytkowej 
kapliczki. 

 KDZ2 - droga projektowana – 
przedłuŐenie ul. KoŌcielna 
Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4] 

 x  x  

114 2008.01.11 Graf Joanna 1. Nie umieszczanie w planie 
ulicy KoŌcielna Droga jako 
drogi klasy zbiorczej. 

 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

2. Zmiana przebiegu ul. 
KoŌcielna Droga, tak by nie 
przebiegała przez teren 
zabytkowej kapliczki. 

KDZ2 - droga projektowana – 
przedłuŐenie ul. KoŌcielna 
Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4] 

 x  x  

115 2008.01.11 ZieliŊska 
Marianna 

Zmiana kategorii ul. KoŌcielna 
Droga na drogň lokalnņ. 

 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

116 2008.01.11 ZieliŊski Jarosław Nie umieszczanie w planie 
ulicy KoŌcielna Droga jako 
drogi klasy zbiorczej. 

 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

117 2008.01.11 Kossowski 
Sławomir 

1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga na drogň 
lokalnņ. 

 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

2. Zmiana przebiegu ul. 
KoŌcielna Droga, tak by nie 
przebiegała przez teren 
zabytkowej kapliczki. 

KDZ2 - droga projektowana – 
przedłuŐenie ul. KoŌcielna 
Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4] 

 x  x  
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   3. Zmiana szerokoŌci pasa 
drogowego KDD15 do max. 
6m. 

 KDD15 - droga projektowana o 
szerokoŌci pasa drogowego 
10m 
[w uchwalanym planie: KDD14] 

 x  x  

4. Zmniejszenie min. pow. 
działki i frontu działki na 
terenie R/US/UT. 

R/US/UT - rolnictwo, usługi 
sportu i rekreacji 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x  

118 2008.01.11 Stachowicz Ewa 1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga na drogň 
lokalnņ. 

 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

2. Zmiana przebiegu ul. 
KoŌcielna Droga, tak by nie 
przebiegała przez teren 
zabytkowej kapliczki. 

KDZ2 - droga projektowana – 
przedłuŐenie ul. KoŌcielna 
Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4] 

 x  x  

3. Zmiana szerokoŌci pasa 
drogowego KDD15 do max. 
6m. 

KDD15 - droga projektowana o 
szerokoŌci pasa drogowego 
10m 
[w uchwalanym planie: KDD14] 

 x  x  

4. Zmniejszenie min. pow. 
działki i frontu działki na 
terenie R/US/UT. 

R/US/UT - rolnictwo, usługi 
sportu i rekreacji 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x  

119 2008.01.11 Kossowski Robert 1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga na drogň 
lokalnņ. 

 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

2. Zmiana przebiegu ul. 
KoŌcielna Droga, tak by nie 
przebiegała przez teren 
zabytkowej kapliczki. 

KDZ2 - droga projektowana – 
przedłuŐenie ul. KoŌcielna 
Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4] 

 x  x  

3. Zmiana szerokoŌci pasa 
drogowego KDD15 do max. 
6m. 

KDD15 - droga projektowana o 
szerokoŌci pasa drogowego 
10m 
[w uchwalanym planie: KDD14] 

 x  x  

4. Zmniejszenie min. pow. 
działki i frontu działki na 
terenie R/US/UT. 

R/US/UT - rolnictwo, usługi 
sportu i rekreacji 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x  

120 2008.01.11 SzereŌnia Edward Zbyt szeroka ul. KoŌcielna 
Droga. 

 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

121 2008.01.11 Siekierski 
Tadeusz 

Zbyt szeroka ul. KoŌcielna 
Droga. 

 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

122 2008.01.11 PoŌnik Jolanta 
i Piotr 

1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga na drogň 
lokalnņ. 

154, 
163/1, 
163/2, 
163/7, 

164/1, 360 

KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

2. Zmiana przebiegu ul. 
KoŌcielna Droga, tak by nie 
przebiegała przez teren 
zabytkowej kapliczki. 

KDZ2 - droga projektowana – 
przedłuŐenie ul. KoŌcielna 
Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4] 

 x  x  

3. §12 ust. 3 pkt 1 - propozycja 
zapisu: dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej kņt 
nachylenia połaci dachowej od 
20 do 40 st. 

Dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej nakaz stosowa-
nia dachów stromych o kņcie 
nachylenia połaci od 30 do 
40st. 
[w uchwalanym planie: §4 ust. 
1 pkt 2) dach stromy - dach, 
który spełnia jednoczeŌnie 
warunki: połaci dachowe sņ 
nachylone do poziomu pod 
kņtem wiňkszym niŐ 30 st. i 
mniejszym niŐ 45 st., w 
przypadku górnej połaci dachu 
mansardowego - pod kņtem 
wiňkszym niŐ 10 st., po-
wierzchnia lukarn przykrytych 
połaciami o mniejszym 
nachyleniu nie przekracza 
połowy całej powierzchni 
przykrytej dachem; za dach 
stromy uwaŐa siň równieŐ dach 
w kształcie kopuły, kolebki itp. 
dachy widoczne z poziomu 
terenu;] 

 x  x  

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 220 – 52604 – Poz. 7576 
 

123 2008.01.11 Kurlanc Krzysztof 1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga na drogň 
lokalnņ. 

118/1 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

2. Zmiana szerokoŌci dróg 
KDD12, KDD13, KDD14 do 
max. 8m. 

KDD12-KDD14 - drogi projek-
towane o szerokoŌci pasa 
drogowego 10 m 
[w uchwalanym planie: KDD11-
KDD13] 

 x  x  

3. Alternatywnie rezygnacja z 
przedłuŐenia ul. Chopina na 
rzecz ulic prostopadłych o 
szer. 10m. 

KDD5 - projektowana droga – 
przedłuŐenie ul. Chopina 

 x  x  

4. Na terenie R/US/UT dopusz-
czenie zabudowy jednorodzin-
nej na działkach min. 1200m2 
jako przeznaczenie uzupełnia-
jņce. 

R/US/UT - rolnictwo, usługi 
sportu i rekreacji 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x  

124 2008.01.11 Kurlanc Jan 1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga na drogň 
lokalnņ. 

117/1 KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

2. Zmiana szerokoŌci dróg 
KDD12, KDD13, KDD14 do 
max. 8m. 

KDD12-KDD14 - drogi projek-
towane o szerokoŌci pasa 
drogowego 10 m 
[w uchwalanym planie: KDD11-
KDD13] 

 x  x  

3. Alternatywnie rezygnacja z 
przedłuŐenia ul. Chopina na 
rzecz ulic prostopadłych o 
szer. 10m. 

KDD5 - projektowana droga – 
przedłuŐenie ul. Chopina 

 x  x  

4. Na terenie R/US/UT dopusz-
czenie zabudowy jednorodzin-
nej na działkach min. 1200m2 
jako przeznaczenie uzupełnia-
jņce. 

R/US/UT - rolnictwo, usługi 
sportu i rekreacji 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x  

125 2008.01.11 Nowacki Marcin 1. Zmiana kategorii ul. 
KoŌcielna Droga na drogň 
lokalnņ. 

120/6, 
120/7, 485 

KDZ2, KDZ3 - droga projekto-
wana – przedłuŐenie ul. 
KoŌcielna Droga 
[w uchwalanym planie: KDZ4, 
KDZ5] 

 x  x  

2. Zmiana szerokoŌci dróg 
KDD12, KDD13, KDD14 do 
max. 8m. 

KDD12-KDD14 - drogi projek-
towane o szerokoŌci pasa 
drogowego 10 m 
[w uchwalanym planie: KDD11-
KDD13] 

 x  x  

3. Alternatywnie rezygnacja z 
przedłuŐenia ul. Chopina na 
rzecz ulic prostopadłych o 
szer. 10m. 

KDD5 - projektowana droga – 
przedłuŐenie ul. Chopina 

 x  x  

4. Na terenie R/US/UT dopusz-
czenie zabudowy jednorodzin-
nej na działkach min. 1200m2 
jako przeznaczenie uzupełnia-
jņce. 

R/US/UT - rolnictwo, usługi 
sportu i rekreacji 
[w uchwalanym planie: 
US/UT1-US/UT2 - usługi 
sportu, rekreacji i turystyki 
RM - zabudowa zagrodowa i 
gospodarstwa agroturystycz-
ne] 

 x  x  

126 2008.01.11 Stowarzyszenie 
OCHRONA 
PUSZCZY 
KAMPINOSWKIEJ 

Wyłņczenie Trasy Legionow-
skiej (droga KDGP) z zakresu 
prac planu miejscowego. 

 KDGP - projektowana droga 
wojewódzka - droga główna 
ruchu przyspieszonego 

 x  x  

Uwagi złoŐone po IV wyłoŐeniu 

127 2008.06.30 Tchorzewski 
Bogdan 

1. Przywrócenie zapisu o 10% 
tolerancji powierzchni działek. 

   X  X  

2. WykreŌlenie zapisu o 
otwarciu ul. Chopina od strony 
zajezdni dopiero po znalezie-
niu nowej lokalizacji dla 
zajezdni. 

Do czasu znalezienia nowej 
lokalizacji i przeniesienia w 
inne miejsce zajezdni autobu-
sowej (tereny KS1, KS2), dla 
terenu KDD5 (przedłuŐenie ul. 
Chopina), dopuszcza siň 
realizacjň drogi do ciņgu dróg 
KDD8, KDD12 
[w uchwalanym planie: do 
czasu przebudowy zajezdni 
autobusowej (tereny KS2, KS3) 
uwzglňdniajņcej przebicie drogi 
KDD5 (przedłuŐenie ul. 
Chopina), nie dłuŐej jednak niŐ 
10 lat, dla terenu KDD5 
dopuszcza siň realizacjň drogi 
do drogi KDD11] 

 X  X Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 
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128 2008.06.30 Kłódkiewicz 
Bogdan 

1. § 13 - przywróciń zapisy 
tego paragrafu w brzmieniu 
zgodnie z zapisami projektu 
planu z trzeciego wyłoŐenia. 

   X  X  

2. § 22 i §23 - przywróciń 10% 
tolerancjň powierzchni działek. 

MN1 - MN8 - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna o 
Ōredniej intensywnoŌci 
MN9-MN14 - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna o 
małej intensywnoŌci 

 X  X  

3. § 22 i §23 - przywróciń 
zapisy dotyczņce ochrony 
Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego w 
brzmieniu zgodnie z zapisami 
projektu planu z trzeciego 
wyłoŐenia. 

 X  X Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo, w 
odniesieniu do § 22 

4. §32 ust. 7 pkt 2) - wykreŌle-
nie zapisu. 

Do czasu znalezienia nowej 
lokalizacji i przeniesienia w 
inne miejsce zajezdni autobu-
sowej (tereny KS1, KS2), dla 
terenu KDD5 (przedłuŐenie ul. 
Chopina), dopuszcza siň 
realizacjň drogi do ciņgu dróg 
KDD8, KDD12 
[w uchwalanym planie: do 
czasu przebudowy zajezdni 
autobusowej (tereny KS2, KS3) 
uwzglňdniajņcej przebicie drogi 
KDD5 (przedłuŐenie ul. 
Chopina), nie dłuŐej jednak niŐ 
10 lat, dla terenu KDD5 
dopuszcza siň realizacjň drogi 
do drogi KDD11] 

 X  X Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo 

Uwagi złoŐone po V wyłoŐeniu 

129 2009.10.08 Nachiło Piotr 
i Małgorzata 

Zmiana drogi dojazdowej 
KDD15 na ciņg pieszo-jezdny o 
szer. 6m, bez placu do 
zawracania. 

163/3, 
163/4 

MN13 - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna w 
układzie wolnostojņcym o 
małej intensywnoŌci 
KDD15 - istniejņca droga do 
modernizacji;  
droga dojazdowa 

 x  x  

130 2009.10.14 Grodny Bartosz 
Falecka-Grodny 
Katarzyna 

1. Zmiana drogi dojazdowej 
KDD15 na ciņg pieszo-jezdny o 
szer. 6m, bez placu do 
zawracania. 

349, 350 MN13 - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna w 
układzie wolnostojņcym o 
małej intensywnoŌci 
KDD15 - istniejņca droga do 
modernizacji;  
droga dojazdowa 

    Uwagi bez rozpatrze-
nia - uwagi anulowa-
ne uwagņ z dnia 
23.10.2009r. 

   2. Ustalenie nieprzekraczalnej 
linii zabudowy w odległoŌci 
4m od krawňdzi drogi. 

    

  3. Zmiana zapisu §12 ust. 7, 
tak by wszystkie działki 
istniejņce w dniu wejŌcia w 
Őycie mpzp miały moŐliwoŌń 
zabudowy bez wzglňdu na ich 
parametry. 

    

131 2009.10.15 Królak Wacław Brak zgody na oddanie pasa 
działki pod poszerzenie ulicy 
Cienistej. 

204/1, 
205/1 

KDD3 - istniejņca droga do 
modernizacji - ul. Cienista; 
droga dojazdowa 
MN2 - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna o Ōredniej 
intensywnoŌci. 

 x  x  

132 2009.10.23 KoŎlakiewicz 
Mirosław 

1. Zmiana przeznaczenia 
podstawowego polegajņcego 
na przyjňciu, Őe na działce nr 
354/1 istniejņ urzņdzenia do 
utylizacji Ōcieków. 

99/1, 
354/1, 

459, 460, 
463, 464, 
465, 466, 
467, 468, 

469 

K - istniejņce urzņdzenia 
utylizacji Ōcieków (kanalizacja) - 
oczyszczalnia Ōcieków - do 
przebudowy. 

 x  x  

   2. Odstņpienia od projektowa-
nia dróg KDZ4 i KDD18 
poprzez działkň. 

KDZ4 - droga projektowana, 
zbiorcza, o szerokoŌci pasa 
drogowego - 20 m 
KDD18 - projektowana droga; 
droga dojazdowa 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo - w 
odniesieniu do drogi 
KDD18 

133 2009.10.23 Grodny Bartosz 
Falecka-Grodny 
Katarzyna 

Ustalenie nieprzekraczalnej 
linii zabudowy w odległoŌci 
4m od krawňdzi drogi. 

349, 350 MN13 - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna w 
układzie wolnostojņcym o 
małej intensywnoŌci 

 x  x  

134 2009.10.23 Cholawo Bartosz 
i Sonia 

Ustalenie nieprzekraczalnej 
linii zabudowy w odległoŌci 
4m od krawňdzi drogi. 

351 MN13 - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna w 
układzie wolnostojņcym o 
małej intensywnoŌci 

 x  x  

135 2009.10.24 Michałowscy 
Zbigniew 
i Agnieszka 

1. §11 ust. 3 pkt 9) - usuniňcie 
zapisu. 

 Zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych; 
wyjņtek stanowiņ obiekty 
słuŐņce realizacji właŌciwego 
obiektu budowlanego, które 
naleŐy usunņń po zakoŊczeniu 
budowy 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo - w 
odniesieniu do czňŌci 
zapisu mówiņcej o 
obiektach słuŐņcych 
realizacji właŌciwego 
obiektu budowlanego 

   2. §12 ust. 1 pkt 1) - wprowa-
dzenie zapisu, który dopusz-
czałby zabudowň wiňcej niŐ 
jednego budynku, jeŐeli 
powierzchnia działki stanowi 
n-krotnoŌń normatywu 
okreŌlonego w ustaleniach 
szczegółowych dla terenu oraz 
pod warunkiem uzyskania 
pozwolenia zatwierdzajņcego 
projekt zagospodarowania 
całej działki. 

Na działce budowlanej moŐe 
byń zlokalizowany tylko jeden 
budynek zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej 

 x  x  
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   3. §12 ust. 1 pkt 6) - wprowa-

dziń zapis umoŐliwiajņcy 
przebudowň tej czňŌci budyn-
ku, wybudowanego zgodnie z 
pozwoleniem na budowň, 
która znajduje siň pomiňdzy 
liniami: zabudowy a rozgrani-
czajņcņ. 

 Nieprzekraczalne linie zabudo-
wy według rysunku planu 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo - tylko dla 
murowanych 
budynków mieszkal-
nych 

   4. §12 ust. 7 pkt 2) lit. a) - 
uzupełniń zapis o nastňpujņcņ 
treŌń: ograniczenie powierzch-
ni nie dotyczy działek wydzie-
lonych przed uchwaleniem 
studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki z dnia 6.02.2002r. 

Powierzchnia działki budowla-
nej stanowi nie mniej niŐ 80% 
minimalnej powierzchni działki 
budowlanej ustalonej planem 
dla terenu 

 x  x  

   5. §17 ust. 6 pkt 3) - zapis 
"maksymalnie dwie kondy-
gnacje + poddasze nieuŐytko-
we" zawrzeń w nawiasie. 

Maksymalna wysokoŌń 
zabudowy - 9 m; maksymalnie 
dwie kondygnacje + poddasze 
nieuŐytkowe. 

 x  x Uwaga uwzglňdniona 
czňŌciowo - wykre-
Ōlenie zapisu 

   6. §14 ust. 5 - naleŐy zamieniń 
wyraz "wydzieliń" słowem, 
które nie bňdzie sugerowało 
dokonania podziału geodezyj-
nego, np.: wyznaczyń, wska-
zań, wyodrňbniń. 

Dla działki budowlanej 
zlokalizowanej przy drodze 
publicznej o szerokoŌci poniŐej 
8,0m, ze wzglňdów bezpie-
czeŊstwa, na wjeŎdzie na 
działkň naleŐy wydzieliń zatokň 
o minimalnych wymiarach 
1,5m x 5 m; zatoka pozostaje 
czňŌciņ działki budowlanej. 

 x  x  

   7. Dostosowań zapisy dotyczņ-
ce wskaŎników i innych 
parametrów technicznych 
zagospodarowania do ustaleŊ 
studium, dotyczy: §17 ust. 7 
pkt 2), § 20 ust. 5 pkt 7), § 20 
ust. 6 pkt 2-3) i 6), §21 ust. 5 
pkt 2), §21 ust. 6 pkt 2), § 22 
ust. 6 pkt 2), §23 ust. 5 pkt 2), 
§23 ust. 6 pkt 1) lit. a), §24 ust. 
5 pkt 2). 

§17 ust. 7 pkt 2) - minimalna 
wielkoŌń działki budowlanej w 
przypadku rozbudowy istniejņ-
cej zabudowy - 800m2; 
§ 20 ust. 5 pkt 7) - minimalny 
udział powierzchni terenu 
biologicznie czynnej - 50% 
działki budowlanej; 
§ 20 ust. 6 pkt 2) - minimalna 
wielkoŌń działki budowlanej w 
przypadku rozbudowy istniejņ-
cej zabudowy - 700m2; 
§ 20 ust. 6 pkt 3) - minimalna 
wielkoŌń działki budowlanej dla 
zabudowy jednorodzinnej 
szeregowej - 300m2; 
§ 20 ust. 6 pkt 6) - minimalna 
szerokoŌń frontu działki dla 
zabudowy jednorodzinnej 
szeregowej - 9m; 
§21 ust. 5 pkt 2) - maksymalny 
wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,35; 
§21 ust. 6 pkt 2) - minimalna 
wielkoŌń działki budowlanej - 
1000m2; 
§ 22 ust. 6 pkt 2) - maksymalny 
wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,45; 
§23 ust. 5 pkt 2) - maksymalny 
wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,35; 
§23 ust. 6 pkt 1) lit. a) - dla 
zabudowy jednorodzinnej 
wolnostojņcej - 1200m2; dla 
działek budowlanych istniejņ-
cych dopuszcza siň 1000m2; 
§24 ust. 5 pkt 2) - maksymalny 
wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy - 0,35 

 x  x  

   8. § 22 ust. 6 pkt 4), §23 ust. 5 
pkt 4), §24 ust. 5 pkt 4) - 
dopuŌciń dachy płaskie. 

MN1-MN7 - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna o 
Ōredniej intensywnoŌci 
MN8-15 - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna o małej 
intensywnoŌci 

 x  x  

136 2009.10.23 LeszczyŊska-
Rzepakowska 
Dorota 

1. Dla terenu RM dodań do 
przeznaczenia podstawowego 
turystykň wiejskņ. 

 RM - gospodarstwa agrotury-
styczne 

 x  x  

   2. Dla terenu RM zmiana 
maksymalnego wskaŎnika 
zabudowy terenu gospodar-
stwa w granicach planu na 
0,20. 

  x  x  

  3. Dla tereny RM zmiana 
maksymalnego wskaŎnika 
intensywnoŌci zabudowy 
terenu gospodarstwa w 
granicach planu na 0,35. 

  x  x  

  4. Dla terenu RM zmiana 
wartoŌci minimalnego udziału 
powierzchni terenu biologicz-
nie czynnej na 75%. 

  x  x  
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   5. Dla terenu RM dopuszczenie 
stawiania ogrodzeŊ z podmu-
rówkņ. 

   x  x  

  6. Dla terenu RM zmniejszenie 
minimalnej odległoŌci 
zabudowy zagrodowej od 
terenów zabudowy mieszka-
niowej do 30 m. 

  x  x  

  7. Dla terenu RM rozszerzenie 
obszaru ograniczonego 
nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy do granicy rezerwa-
tu. 

  x  x  

  8. Dla terenu RM wykreŌlenie 
zapisu mówiņcego o minimal-
nej powierzchni gospodar-
stwa. 

  x  x  

  9. Dla terenu RM zmniejszenie 
minimalnej powierzchni działki 
w granicach planu do 2000m2. 

  x  x  

  10. Dla terenu RM zmniejsze-
nie minimalnej szerokoŌci 
działki przylegajņcej do pasa 
drogowego KDZ4 do 20 m. 

  x  x  

  11. Dla terenu RM wykreŌliń 
zapis mówiņcy o zakazie 
tworzenia skarp jako wyniku 
obsypywania ziemiņ piwnic 
wyniesionych ponad poziom 
terenu. 

  x  x  

  12. Zmiana kategorii drogi 
KDZ4 na drogň lokalnņ o 
szerokoŌci 10 m. 

 KDZ4 - droga projektowana, 
zbiorcza, o szerokoŌci pasa 
drogowego - 20 m 

 x  x  

Przewodniczņcy Rady: 
Marek Zielski 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr LIV/409/2010 

Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 17 wrzeŌnia 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY 
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objňte ustaleniami i obszarem planu. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w 
tym charakterystyka rozwiņzaŊ i zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej obszaru „Kiełpin 
Poduchowny”, zostały okreŌlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu, w tym w czňŌci graficznej, stanowiņcej integralnņ 
czňŌń uchwały. 
W zakresie naleŐņcym do zadaŊ własnych Gminy Łomianki zapisano w planie inwestycje infrastruk-
turalne: 

1. Modernizacja, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego, obejmujņcego: 

1) budowň systemu projektowanych dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych; 
2) przebudowň istniejņcych dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych; 

3) realizacjň ogólnodostňpnego ciņgu pieszego z moŐliwoŌciņ dojazdu; 

4) realizacjň parkingów publicznych. 

CałoŌń inwestycji komunikacyjnych obejmuje takŐe urzņdzenia towarzyszņce, w tym m.in. przy-
stanki i inne urzņdzenia transportu zbiorowego oraz w infrastrukturze drogowej: chodniki, zieleŊ-
ce, oŌwietlenie, sygnalizacjň i urzņdzenia sterowania ruchem oraz urzņdzenia ochrony terenów 
przyległych przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. 

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozostałych systemów infrastruktury technicznej, obejmujņ-
cych: 

1) rozbudowň gminnej sieci wodociņgowej; 

2) rozbudowň gminnej sieci kanalizacyjnej; 

3) budowň kanalizacji deszczowej. 
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II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywań siň bňdzie poprzez: 

1. wydatki z budŐetu gminy zgodnie z uchwałņ budŐetowņ; 

2. finansowanie i współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, poprzez budŐet gminy w ramach 
m.in.: 

1) dotacji unijnych, 

2) dotacji z funduszy krajowych, 

3) innych Ōrodków zewnňtrznych (w tym dotacji, kredytów i poŐyczek); 

3. udziału inwestorów w ramach porozumieŊ o charakterze cywilno-prawnym lub w formie part-
nerstwa publiczno - prywatnego. 

III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji naleŐņcych do zadaŊ własnych gminy. 

Realizacja inwestycji, ich planowanie, przygotowanie i koordynacja bňdzie odbywań siň w oparciu o 
obowiņzujņce przepisy, w tym przepisy branŐowe oraz Prawo zamówieŊ publicznych. Terminy reali-
zacji poszczególnych zadaŊ oraz ich etapowanie przebiegań bňdzie w zaleŐnoŌci od przyjňtych zadaŊ 
w corocznych budŐetach gminy. 

Przewodniczņcy Rady: 
Marek Zielski 

 
 
 

7577 
75 77 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/202/10 

RADY GMINY STUPSK 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Stupsk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎn. zm.) Rada Gminy Stupsk uchwala co na-
stňpuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Stupsk stanowiņcym 
załņcznik do uchwały nr IV/31/03 Rady Gminy 
Stupsk z dnia 7 marca 2003r. w sprawie uchwa-
lenia Statutu Gminy Stupsk (opublikowanym w 
Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 88, 
poz. 2252 z dnia 30 marca 2003r.) wprowadza siň 
nastňpujņce zmiany: 

1) w § 24 ust. 1, otrzymuje brzmienie:  

1. „O zwołaniu Sesji Rady powiadamia siň 
radnych co najmniej na 5 dni przed wyzna-
czonym terminem dostarczajņc jednoczeŌnie 
porzņdek obrad oraz projekty uchwał, a w 

uzasadnionych przypadkach termin dostar-
czenia powyŐszych materiałów ulega skróce-
niu do 2 dni.” 

w § 43 ust. 1, otrzymuje brzmienie:  

1. „Rada wybiera ze swego składu w odrňb-
nych tajnych głosowaniach Przewodniczņce-
go i jednego Wiceprzewodniczņcego Rady z 
dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych 
przez radnych uczestniczņcych w sesji, bez-
wzglňdnņ wiňkszoŌciņ głosów w obecnoŌci 
co najmniej połowy ustawowego składu Ra-
dy.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Stupsk: 

Szymon Sobczak 
 
 
 
 


