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UCHWAŁA Nr 34/XLI/2010 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Osowiec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastćpu-
je: 

§ 1. Uzupełnia sić nazwy ulic w miejscowoċci 
Osowiec: 

1. ulica Leċnej Ciszy – droga gruntowa ozna-
czona numerem ewidencyjnym 312/37 sta-
nowiąca komunikacjć do działek powstałych 
w wyniku podziału działki numer 312 usytu-
owana na południe od ul. Szkolnej. 

2. ulica Palmowa – droga gruntowa oznaczona 
numerem ewidencyjnym 497/7 stanowiąca 
komunikacjć do działek powstałych z podzia-
łu działki 93 usytuowana na północ od  
ul. Mazowieckiej. 

§ 2. Szczegółowe połoďenie ulic okreċlają 
mapy ewidencyjne wsi stanowiące załącznik do 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy. 

§ 4. Uchwałć naleďy wywiesić na tablicy 
ogłoszeĉ Urzćdu Gminy, sołectwa wsi Osowiec 
dorćczyć do Urzćdu Poczty, Komisariatu Policji, 
Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowego 
i Ewidencji Ludnoċci. 

§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego (załączniki 
do niniejszej uchwały nie podlegają publikacji 
w Dzienniku). 

 
Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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UCHWAŁA Nr 36/XXXIII/2009 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 wrzeċnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola  
obejmującego fragment miejscowości Siestrzeń. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póčn. zm.) oraz art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.), uchwały nr 
9/06 Rady Gminy Ďabia Wola z dnia 31 stycznia 
2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego czćċć miejscowoċci 
Siestrzeĉ, gmina Ďabia Wola oraz po stwierdze-
niu zgodnoċci planu ze studium Rada Gminy 
Ďabia Wola uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ďabia 
Wola obejmujący fragment miejscowoċci Sie-
strzeĉ zwany dalej planem, w obszarze i w 
brzmieniu okreċlonym niniejszą uchwałą. 

§ 2. Granice obszaru objćtego planem są 
okreċlone na rysunku planu stanowiącym za-
łącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
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§ 3.1. Plan obejmuje: 

1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałć; 

2) rysunek planu w skali 1:1000 bćdący inte-
gralną czćċcią niniejszej uchwały stanowiący 
załącznik nr 1; 

3) rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objćtego grani-
cami planu przy uďyciu oznaczeĉ zastosowa-
nych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne bćdące ustaleniami 
planu: 

- granice obszaru objćtego planem, 

- linie rozgraniczające tereny o róďnym 
przeznaczeniu lub róďnych zasadach 
zagospodarowania, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy, 

- wymiarowanie linii rozgraniczających i 
linii zabudowy, 

-  przeznaczenie terenów – okreċlone 
symbolem literowym i numerem wy-
róďniającym, 

- strefy ochrony konserwatorskiej dla 
zabytków archeologicznych. 

b) oznaczenia graficzne mające charakter in-
formacyjny: 

- przebieg istniejącej linii energetycz-
nych SN, 

- obszar ograniczonego zagospodaro-
wania w sąsiedztwie linii energetycznej 
15kV, 

- osie istniejących dróg publicznych, 

- linie rozgraniczające według „koncepcji 
programowej przystosowania drogi 
krajowej nr 8 do parametrów drogi 
ekspresowej”, 

- tereny zmeliorowane, 

- granica administracyjna gminy, 

- linie rozgraniczające dróg publicznych 
bćdących poza obszarem planu, 

- oznaczenia literowe przeznaczenia te-
renów przyległych do obszaru planu, 

- przebieg projektowanej sieci wodocią-
gu gminnego, 

- przebieg projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej, 

- przebieg istniejącego gazociągu, 

- symbol obiektu bćdącego w ewidencji 
zabytków, 

- strefa ochrony konserwatorskiej usta-
lona decyzją WKZ obejmującą dawny 
park dworski, 

- rowy melioracji szczegółowej oznaczo-
ne numerami oraz pozostałe rowy, 

- tereny zalewowe. 

4) załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnićcie dotyczące sposobu rozpa-
trzenia uwag do projektu planu zgłoszonych 
w czasie wyłoďenia planu do publicznego 
wglądu; 

5) załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasadach ich finansowania, które naleďą 
do zadaĉ własnych Gminy; 

6) teren opracowania planu obejmuje po-
wierzchnić – 72.30ha. 

§ 4.1. W niniejszym planie miejscowym okre-
ċla sić: 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskačniki intensywnoċci zabudowy; 

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

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej w tym: 

a) okreċlenie układu komunikacyjnego i 
sieci infrastruktury technicznej wraz z ich 
parametrami oraz klasyfikacjć ulic i in-
nych szlaków komunikacyjnych, 

b) okreċlenie warunków powiązaĉ układu 
komunikacyjnego i sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnćtrznym; 

8) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoċci; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 218 – 52239 – Poz. 7455 
 
10) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r.). 

2. Plan nie obejmuje: 

1) terenów, dla których naleďy ustalić szczegó-
łowe zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomoċci; 

2) przestrzeni publicznej definiowanej przepi-
sami ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym; 

3) terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie (poza wymienionymi w ust. 1), ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takďe terenów na-
raďonych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz 
zagroďonych osuwaniem sić mas ziemnych. 

§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mo-
wa o: 

1) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszej uchwały, stanowiącej akt prawa 
miejscowego o ile z treċci przepisu nie wy-
nika inaczej; 

2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek sporządzony na mapie w skali 
1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 
do niniejszej uchwały; 

3) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Ďabia Wola, o ile z 
treċci przepisu nie wynika inaczej; 

4) ustawie – naleďy przez to rozumieć przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, o 
ile z treċci przepisu nie wynika inaczej; 

5) przepisach odrćbnych – naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

6) obszarze – naleďy przez to rozumieć obszar 
objćty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

7) terenie – naleďy przez to rozumieć czćċć 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi o okreċlonym 
przeznaczeniu, sposobie uďytkowania lub 
odrćbnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczoną na rysunku planu numerem i 
symbolem literowym; 

8) linii rozgraniczającej - naleďy przez to rozu-
mieć granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu linią ciągłą, dzielące obszar 
planu na tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku 
planu lub ustaloną linić okreċlającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległoċć budynku 
od linii rozgraniczającej drogi, od innych 
obiektów lub granic działki, która nie moďe 
być przekroczona; 

10) maksymalnej liczbie kondygnacji lub mak-
symalnej wysokoċci zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć nieprzekraczalną iloċć 
uďytkowych nadziemnych kondygnacji bu-
dynku lub maksymalną wysokoċć liczona 
od ċredniego poziomu terenu w elewacji 
frontowej budynku do wysokoċci głównej 
kalenicy lub najwyďszego punktu dachu; 

11) elewacji frontowej – elewacja budynku zlo-
kalizowana od strony frontu działki; 

12) froncie działki – czćċć działki budowlanej 
przyległej do drogi publicznej lub drogi 
wewnćtrznej, z której odbywa sić zjazd na 
działkć; 

13) maksymalnej intensywnoċci zabudowy - 
nieprzekraczalna wartoċć stosunku sumy 
powierzchni liczonej w obrysie murów 
wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków, do powierzchni 
działki; 

14) maksymalnej wielkoċci powierzchni zabu-
dowy - nieprzekraczalna wartoċć stosunku 
powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków do powierzchni działki okreċlona w %; 

15) zachowaniu istniejącej zabudowy - moďli-
woċć pozostawienia budynków istniejących, 
bez naruszania ich istniejącej substancji 
(mury zewnćtrzne, konstrukcja), z dopusz-
czeniem ich przebudowy i remontu (okre-
ċlonych przepisami ustawy prawo budow-
lane); 

16) drogach wewnćtrznych – naleďy przez to 
rozumieć wydzieloną z terenu działkć, która 
na zasadach okreċlonych w przepisach od-
rćbnych, pełni funkcjć drogi wewnćtrznej 
dla pozostałych działek do niej przylegają-
cych; 

17) osiowym poszerzeniu drogi publicznej – 
obustronne poszerzenie istniejącej drogi do 
szerokoċci w liniach rozgraniczających 
podanej w planie wzdłuď osi symetrii istnie-
jącej drogi; 

18) strefa ochrony konserwatorskiej zabytku 
archeologicznego – obszar, na którym 
stwierdzono ċlady działalnoċci i egzystencji 
człowieka, objćty szczegółowymi ustale-
niami niniejszego planu zgodnie z przepi-
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sami odrćbnymi z zakresu ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami; 

19) usługach nieuciąďliwych - usługi w zakresie 
handlu, gastronomii, rzemiosła usługowe-
go, zdrowia, oċwiaty, biurowoċci, poċred-
nictwa itp. nie wymagające placów składo-
wych i bazy pojazdów transportu towaro-
wego i nie zaliczane do przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko wymagających sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na ċrodowisko a takďe nie 
zaliczanych do przedsićwzićć, dla których 
obowiązek sporządzenia raportu o oddzia-
ływaniu na ċrodowisko moďe być wymaga-
ny; 

20) usługach towarzyszących – usługi związane 
z obsługą zabudowy mieszkaniowej, któ-
rych celem jest zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb ludnoċci, takich jak: usługi 
handlu detalicznego, działalnoċć biurowa, 
projektowa, pracownie pracy twórczej, ga-
binety ochrony zdrowia, gabinety odnowy 
biologicznej, fryzjerskie, itp. oraz drobne za-
kłady naprawcze takich jak: usługi napraw 
artykułów uďytku osobistego i domowego, 
usługi szewskie, usługi zegarmistrzowskie, 
krawieckie itp. Są to usługi zlokalizowane w 
bryle budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego o powierzchni całkowitej wg przepi-
sów odrćbnych, których działalnoċć nie 

powoduje koniecznoċć wprowadzenia ru-
chu transportu cićďkiego ponad 3,5 t; 

21) obszar ograniczonego zagospodarowania – 
pas terenu o szerokoċci 15,0m licząc po 
7,5m od osi linii ċredniego napićcia oraz po 
7,5m od linii rozgraniczającej terenu wyzna-
czonego pod stacjć transformatorową, w 
którym zagospodarowanie podlega ograni-
czeniom wynikającym z Polskich Norm i 
przepisów odrćbnych. Zabudowa przezna-
czona na pobyt ludzi powinna być lokalizo-
wana poza szkodliwym oddziaływaniem po-
la elektromagnetycznego. 

2. Inne pojćcia i definicje wymienione w pla-
nie rozumieć naleďy zgodnie z treċcią stosowa-
nych odrćbnych przepisów. 

§ 6. Przeznaczenie terenu. 

1. Plan wyznacza tereny o róďnym przeznacze-
niu i róďnych zasadach zagospodarowania 
okreċlone odpowiednimi symbolem litero-
wymi i numerem wyróďniającym go spoċród 
innych terenów. 

2. Dla terenów wyznaczonych planem ustala sić 
przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie 
uzupełniające oraz warunki jego dopuszcze-
nia. 

3. Plan wyznacza tereny o nastćpującym prze-
znaczeniu podstawowym: 

 
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciąďliwych, 
U/MN tereny zabudowy usługowej z istniejącą zabudową mieszkaniową, 

U tereny zabudowy usługowej, 
US, UT teren usług sportu i turystyki, 

P tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, 
ZP tereny zieleni urządzonej, 
ZL tereny lasów, 
R/L tereny rolne z moďliwoċcią wprowadzenia zalesieĉ, 
RZ tereny rolnicze wzdłuď cieku wodnego, 
Z tereny zieleni – tereny istniejących łąk, pastwisk i zadrzewieĉ, 

WS tereny wód powierzchniowych, 
KDSp teren drogi publicznej - teren przeznaczony pod poszerzenie drogi kategorii krajowej klasy 

głównej ruchu przyspieszonego, 
KDGp teren drogi publicznej - teren przeznaczony pod poszerzenie drogi kategorii powiatowej klasy 

głównej, 
KDL tereny dróg publicznych - drogi kategorii gminnej klasy lokalnej, 

KDD tereny dróg publicznych - drogi kategorii gminnej klasy dojazdowej, 

E tereny infrastruktury technicznej - stacje transformatorowe. 
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§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

1. Zasady struktury funkcjonalno – przestrzen-
nej: 

1) Plan przyjmuje nastćpujące zasady struk-
tury funkcjonalno – przestrzennej: 

a) ustala sić przeznaczenie terenów 
wzdłuď drogi krajowej nr 8 na cele 
składów, usług, produkcji, 

b) tereny połoďone w dalszej odległoċci 
od trasy nr 8 w planie zostały przezna-
czone na cele sportu, turystyki, rekre-
acji i mieszkalnictwa, 

c) plan przyjmuje zasadć płynnego przej-
ċcia od zabudowy przemysłowo – skła-
dowej do zabudowy mieszkaniowo - 
rekreacyjnej poprzez wyznaczenie tere-
nów usług i terenów zieleni i sportu, 

d) pozostawienie dotychczasowego prze-
znaczenia w obszarach chronionych, 

e) ograniczenie w przeznaczeniu lasów na 
cele nieleċne, 

f) lokalny układ komunikacyjny został 
podporządkowany planowanemu wć-
złowi komunikacyjnemu (wćzeł nie 
wskazany na rysunku planu - czćsta 
zmiana lokalizacji wćzła); 

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształ-
towania ładu przestrzennego są okreċlone 
w § 10 niniejszej uchwały. 

2. Zasady ustalania połoďenia linii rozgranicza-
jących: 

1) linie rozgraniczające wyznaczające tereny 
dróg publicznych o szerokoċci podanej w 
planie są wyznaczone nastćpująco: 

a) dla drogi 1KDSp zostały wyznaczone: z 
jednej strony granicą istniejącej drogi – 
granicą opracowania, z drugiej strony 
została wyznaczona poszerzeniem pasa 
drogowego do szerokoċci ustalonej w 
planie (szerokoċć planowanej drogi 
80.0m), w granicach planu poszerzenie 
zwymiarowane jest na rysunku planu 
na 20.0m, 

b) dla drogi 1KDGp zostały wyznaczone: z 
jednej strony granicą istniejącej drogi – 
granicą opracowania, z drugiej strony 
została wyznaczona poszerzeniem pasa 
drogowego do szerokoċci ustalonej w 
planie (szerokoċć planowanej drogi 
20.0m), w granicach planu poszerzenie 
zwymiarowane jest na rysunku planu 
na 2.0m, 

c) dla drogi oznaczonej symbolem 1KDL 
jako jednostronne poszerzenie pasa 
istniejącej drogi w kierunku północno – 
wschodnim do szerokoċci 15.0m, 

d) dla drogi oznaczonej symbolem 2KDL 
jako osiowe poszerzenie istniejącej 
drogi do szerokoċci okreċlonej w planie 
tj. 15.0m, 

e) dla drogi oznaczonej symbolem 3KDL – 
według rysunku planu o szerokoċci 
15.0m, 

f) dla drogi 1KDD linia rozgraniczająca 
została wyznaczona jako jednostronne 
poszerzenie istniejącej drogi w kierun-
ku wschodnim zgodnie z rysunkiem 
planu, 

g) dla drogi 2KDD linie rozgraniczające 
zostały wyznaczone jako poszerzenie 
istniejącej drogi w kierunku południo-
wo - wschodnim zgodnie z rysunkiem 
planu do szerokoċci ustalonej planem, 

h) dla drogi 3KDD linie rozgraniczające 
zostały wyznaczone zgodnie z rysun-
kiem planu, 

i) dla drogi 4KDD linie rozgraniczające 
zostały wyznaczone zgodnie z rysun-
kiem planu; 

2) Dla terenów dróg: 1KDSp, 1KDGp – posze-
rzenie dróg - linie rozgraniczające wyzna-
czają teren poszerzenia istniejących dróg. 
Pozostała czćċć dróg znajduje sić poza 
granicami opracowania, co zostało wska-
zane na rysunku planu jako oznaczenie in-
formacyjne; 

3) Linie rozgraniczające pozostałych terenów 
okreċla rysunek planu. 

3. Zasady ustalania linii zabudowy: 

1) Linie zabudowy od strony dróg i dojazdów 
zostały wyznaczone jako nieprzekraczalne, 
wskazane i zwymiarowane na rysunku 
planu oraz opisane w § 10; 

2) Dopuszcza sić wysunićcie poza linić zabu-
dowy: słupów, zadaszeĉ, podestów wej-
ċciowych, tarasów, okapów - max do sze-
rokoċci 3.0m; 

3) Dopuszcza sić wysunićcie poza linić zabu-
dowy 30% szerokoċci ċciany stanowiącej 
elewacjć frontową budynku. Wysunićcie 
budynku nie powinno być wićksze niď 
1.20m; 

4) Dla terenów U i P poza linie zabudowy 
mogą być wysunićte obiekty małej archi-
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tektury, budynki portierni, oraz obiekty in-
frastruktury technicznej; 

5) Plan dopuszcza zachowanie istniejącej za-
budowy w dobrym stanie technicznym, 
zlokalizowanej poza wyznaczonymi nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy; 

6) Nieprzekraczalne linie zabudowy od stro-
ny pozostałych granic działek naleďy wy-
znaczać zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

7) Linie zabudowy od cieków wodnych zosta-
ły wyznaczone i zwymiarowane na rysun-
ku planu i wynoszą minimum 5.0m od 
górnej skarpy rowu; 

8) Plan dopuszcza lokalizacjć zabudowy w 
granicy działki lub w odległoċci co naj-
mniej 1,5m od granicy dla terenów MN. 

4. Zasady kształtowania zabudowy: 

1) Forma nowych budynków powinna być 
ukształtowana w nawiązaniu do architek-
tury współczesnej; 

2) Kierunek głównej kalenicy dachu budynku 
powinien być prostopadły lub równoległy 
do granic bocznych działki budowlanej za-
kładając, ďe frontem działki jest granica 
przylegająca do drogi, z której odbywa sić 
główny wjazd lub wejċcie na działkć; 

3) Dla obszarów MN ustala sić zabudowć 
działki budowlanej tylko jednym budyn-
kiem mieszkalnym; 

4) Ustala sić kolorystykć dachów w terenach 
zabudowy mieszkaniowej w odcieniach 
brązu, zieleni, szaroċci, czerwieni i czerni; 

5) Kolorystyka elewacji w kolorach pastelo-
wych, z wykluczeniem kolorów bardzo ja-
skrawych na duďych powierzchniach ele-
wacji. 

5. Zasady sytuowania ogrodzeĉ: 

1) Ogrodzenia od strony dróg naleďy lokali-
zować w ustalonej linii rozgraniczającej; 

2) Ogrodzenia od strony dróg powinny być 
aďurowe co najmniej 25% i nie wyďsze niď 
1.80m; 

3) Ustala sić zakaz lokalizowania od strony 
dróg publicznych ogrodzeĉ betonowych z 
elementów prefabrykowanych; 

4) Dla dróg o szerokoċci mniejszej niď 10.0m 
bramy wjazdowe naleďy lokalizować za-
chowując minimalną odległoċć 5.0m do 
osi drogi. 

§ 8. Zasady i warunki zagospodarowania wy-
nikające z potrzeb ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. 

1. W zakresie ochrony wód podziemnych i 
powierzchownych: Plan ustala: 

1) Obowiązek ochrony rowów melioracyj-
nych przed zasypaniem, uszkodzeniem 
brzegów i zaċmiecaniem; 

2) Wszelkie prace melioracyjne oraz prace 
ziemne związane z przekształceniem 
układu hydrograficznego, drenarskiego 
(melioracje) w tym równieď sypanie wa-
łów przekształcanie poziomów terenu 
mogącego naruszyć spływ powierzch-
niowy wody i stosunki wodne wymagają 
uzgodnienia na warunkach zgodnych z 
przepisami Prawa Wodnego; 

3) Ustala sić zabudowć terenów wyłącznie 
po kompleksowej przebudowie bądč li-
kwidacji istniejącej sieci drenarskiej w 
uzgodnieniu z inspektorem Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji i Urządzeĉ 
Wodnych; 

4) Plan wprowadza ochronć wód podziem-
nych i powierzchniowych poprzez zakaz 
lokalizacji obiektów, których oddziały-
wanie lub emitowane zanieczyszczenia 
mogą negatywnie wpływać na stan tych 
wód; 

5) Na terenie P i KDSp, KDGp ustala sić za-
kaz odprowadzania nie oczyszczonych 
wód opadowych lub roztopowych z po-
wierzchni szczelnych bezpoċrednio do 
gruntu lub do cieków powierzchniowych; 
wody opadowe lub roztopowe z w/w te-
renów przed zrzutem do odbiornika (np. 
rowów melioracyjnych) wymagają 
oczyszczenia w separatorach; wprowa-
dzenie wód opadowych do rowów me-
lioracyjnych lub rzek wymaga uzgodnie-
nia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji 
i Urządzeĉ Wodnych w Warszawie In-
spektorat w Grodzisku Maz; 

6) Wody opadowe i roztopowe z wyjątkiem 
wymienionych wyďej moďna odprowa-
dzić na teren własny działki. 

2. W zakresie ochrony powietrza. Plan preferu-
je wykorzystanie jako czynników grzew-
czych: gazu, energii elektrycznej, energii 
słonecznej, oleju niskosiarkowego lub in-
nych ekologicznie czystych odnawialnych 
čródeł energii. 

3. W zakresie ochrony i wzbogacania lokal-
nych wartoċci ċrodowiskowych i przyrodni-
czych i krajobrazowych: 

1) Ustala sić zachowanie lokalnych powią-
zaĉ przyrodniczych z terenami otaczają-
cymi poprzez zachowanie cieku wodne-
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go i towarzyszących mu zadrzewieĉ i za-
krzewieĉ oraz ich wzbogacenie, a takďe 
lokalizowanie ogrodzeĉ w sposób umoď-
liwiający migracjć drobnej fauny; 

2) Na terenach wszystkich działek połoďo-
nych w obszarze objćtym planem obo-
wiązuje zachowanie i ochrona istniejącej 
zieleni wysokiej (za wyjątkiem drzew 
owocowych, drzew i krzewów, których 
wiek nie przekracza 5 lat oraz drzew i 
krzewów sadzonych na plantacjach) oraz 
wprowadzanie nowych nasadzeĉ w 
miejsce drzew usuwanych z przyczyn 
uzasadnionych; 

3) Postuluje sić wprowadzanie na całym 
obszarze maksymalnej iloċci zieleni to-
warzyszącej w formie zieleni ogrodów 
przydomowych, zieleni towarzyszącej 
obiektom usługowym oraz pasa zieleni 
wzdłuď granic działek usługowo-
produkcyjnych; 

4) Wielkoċci minimalnej do zachowania 
powierzchni biologicznie czynnej są róď-
ne dla poszczególnych terenów i okre-
ċlone są w Rozdziale II; 

5) Wielkoċci maksymalnej powierzchni za-
budowanej i utwardzonej są róďne dla 
poszczególnych terenów i okreċlone są 
w Rozdziale II. 

4. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) Ustala sić objćcie obszaru objćtego pla-
nem zorganizowanym wywozem odpa-
dów; 

2) Ustala sić zasadć zorganizowanego sys-
temu usuwania odpadów stałych i wy-
wóz na wysypisko na podstawie umów, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) Zaleca sić realizacjć systemu selektyw-
nej zbiórki odpadów w miejscu ich po-
wstawania z zapewnieniem pojemników 
na surowce wtórne. 

5. W zakresie ochrony przed hałasem: 

1) Plan przyjmuje nastćpującą kwalifikacjć 
terenów w zakresie ochrony przed hała-
sem. Tereny oznaczone symbolami MN, 
MN/U i U/MN zalicza sić do terenów 
„pod zabudowć mieszkaniowa” w rozu-
mieniu ustawy Prawo Ochrony Ċrodowi-
ska; 

2) Na w/w terenach obowiązują standardy 
ċrodowiskowe okreċlone w aktualnej 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
Ochrony Ċrodowiska (Dz.U. z 2001r.  
Nr 62, poz. 627 z póčn. zm.). 

6.1) Ustala sić zakaz realizacji inwestycji mogą-
cych znacząco oddziaływać na ċrodowisko 
w rozumieniu art. 59 ustawy o udostćpnia-
niu informacji o ċrodowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeĉstwa w ochronie ċrodowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na ċro-
dowisko z dnia 3 pačdziernika 2008r. (Dz.U. 
Nr 199, poz. 1227, z póčn. zm.) poza inwe-
stycjami celu publicznego tj. infrastruktura i 
komunikacja; 

2) Na terenach o symbolu 1P i 2P dopuszcza 
sić realizacjć inwestycji mogących zawsze i 
potencjalnie znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko; 

3) Na terenach o symbolu 3P, 1U i 2U dopusz-
cza sić realizacjć inwestycji mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ċrodo-
wisko. 

7. Ustala sić, ďe realizacja niezbćdnych ele-
mentów infrastruktury technicznej lub urzą-
dzeĉ ochrony ċrodowiska zapewniających 
ochronć gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz powietrza powinna na-
stćpować równoczeċnie lub wyprzedzająco 
w stosunku do realizacji inwestycji i urzą-
dzeĉ na terenach objćtych planem. 

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. Ustala sić ochronć obiektu bćdącego w 
ewidencji konserwatorskiej - dawnego dwo-
ru. 

1) zakres ochrony obejmuje zakaz rozbu-
dowy budynku; 

2) celem ochrony jest pozostawienie skali i 
formy architektonicznej dawnego dworu; 

3) w przypadku remontu naleďy wykonać 
prace rewaloryzacyjne obiektu, przy pra-
cach wykoĉczeniowych naleďy stosować 
materiały uďyte w pierwotnych rozwią-
zaniach ponadto naleďy wszelkie działa-
nia inwestycyjne uzgodnić z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków; 

4) dopuszcza sić zmianć sposobu uďytko-
wania obiektu na obiekt uďytecznoċci 
publicznej. 

2. W strefie ochrony konserwatorskiej zakazu-
je sić wprowadzania zabudowy. Ochronie 
podlega historyczne załoďenie parkowe. 

3. Ustala sić ochronć zabytków archeologicz-
nych (stanowiska archeologiczne AZP60-
63/2,43,44 w formie stref ochrony konser-
watorskiej, okreċlonych na rysunku planu 
specjalnym symbolem i oznaczonych nu-
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merami 60-63/2, 60-63/43, 60-63/44. Na ob-
szarze w/w stref ustala sić: 

1) Obowiązek uzyskania przez inwestora od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
– przed wydaniem pozwolenia na budo-
wć lub zgłoszeniem właċciwemu orga-
nowi- uzgodnienia wszelkich planowa-
nych budów obiektów budowlanych, 
wiąďących sić z wykonywaniem prac 
ziemnych; 

2) Obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków budowy urzą-
dzeĉ wodnych i regulacji wód; 

3) Obowiązek przeprowadzenia (na koszt 
osoby fizycznej lub jednostki organiza-
cyjnej zamierzającej finansować roboty 
budowlane) badaĉ archeologicznych 
oraz wykonywania ich dokumentacji. 
Przed rozpoczćciem badaĉ archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków po-
zwolenia na ich prowadzenie. 

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe 

§ 10. Zasady i warunki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenów. 

1. 1MN, 2MN (pow. 5.13ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna 
(wolnostojąca lub bličniacza) z do-
puszczeniem budynków gospodar-
czych i garaďowych oraz infrastruktu-
ry technicznej w tym komunikacji, 

b) przeznaczenie uzupełniające - do-
puszcza sić lokalizacje usług towarzy-
szących w budynkach mieszkalnych 
lub jako zabudowa wolnostojąca o ile 
nie spowodują wprowadzenia ruchu 
transportu cićďkiego ponad 3.5t, ani 
wzmoďonego ruchu samochodów 
osobowych; 

4) Formy i parametry kształtowania nowej 
zabudowy i istniejącej w przypadku roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy, kolo-
rystka elewacji i dachów, rodzaj uďytych 
materiałów: 

a) budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji – 2, 

- maksymalna wysokoċć mierzona 
od poziomu terenu przy wejċciu 

głównym do budynku do najwyď-
szego punktu kalenicy – 12.0m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu 
posadzki parteru - 1.20m w sto-
sunku do poziomu terenu, 

- dachy wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 15o do 40o, 

b) budynków garaďowych i gospodar-
czych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji – 1, 

- maksymalna wysokoċć mierzona 
od poziomu terenu przy wejċciu 
głównym do budynku do najwyď-
szego punktu kalenicy - 6.0m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu 
posadzki parteru- 0.30m w stosun-
ku do poziomu terenu, 

- dachy wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 15o do 40o, 

c) budynków usługowych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji – 1, 

- maksymalna wysokoċć mierzona 
od poziomu terenu przy wejċciu 
głównym do budynku do najwyď-
szego punktu kalenicy – 7.0m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu 
posadzki parteru- 0.30m w stosun-
ku do poziomu terenu, koniecz-
noċć umoďliwienia dostćpnoċci dla 
osób niepełnosprawnych, 

- dachy płaskie lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych do 
40o, 

- pow. zabudowy budynków usłu-
gowych max - 50m2, 

d) kolorystyka elewacji i dachów oraz 
rodzaj uďytych materiałów zgodnie z 
§ 6; 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 

a) linia zabudowy: 

- od drogi 1KDGp (droga powiato-
wa) - 15.0m, 

- od drogi 2KDD, 4KDD - 6.0m, 

- od dróg niewskazanych na rysun-
ku planu 5.0m, 

b) intensywnoċć zabudowy do 0.4, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki lub terenu 30%, 
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d) powierzchnia biologicznie czynna mi-
nimum 60%; 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i pla-
ców, wysokoċć i inne parametry); Zgod-
nie z § 7 pkt 5; 

5) Zasady podziału na działki budowlane: 

a) plan ustala dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej minimalną 
powierzchnić działki 1000m2, 

b) szerokoċć nowo-wydzielonej działki 
dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej od strony drogi min. 20.0m, 

c) w przypadku dokonania podziałów te-
renów przyległych do drogi powiato-
wej naleďy tak projektować podziały 
aby układ komunikacyjny obsługujący 
dzielony teren sprowadzić do jednego 
zjazdu na drogć powiatową bez 
wzglćdu na przeznaczenie terenu; 

6)  Zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomoċci: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 1000m2, 

- minimalne fronty nowo wydzielo-
nych działek - 20.0m, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego -  
90º ±10º; 

7) Ograniczenia w zagospodarowaniu tere-
nów wynikające z istniejącego zagospo-
darowania Nie ustala sić. 

8) Obsługa komunikacyjna, parking i (do-
jazdy i drogi wewnćtrzne nie wskazane 
na rysunku planu). 

Teren komunikacyjnie obsługiwany bć-
dzie z drogi powiatowej i drogi wyzna-
czonej ustaleniami planu: 

a) dopuszcza sić obsługć działek budow-
lanych drogami wewnćtrznymi nie 
ustalonymi na rysunku planu o szero-
koċci minimum 8.0m, 

b) w przypadku zapewnienia dojazdu do 
maksymalnie 4 działek dopuszcza sić 
obsługć komunikacyjną dojazdem o 
szerokoċci 6.0m, 

c) ustala sić lokalizacjć minimum 2 
miejsc postojowych na działce bu-
dowlanej w obszarze MN. 

 

2. 1MN/U (pow. 3.20ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna 
(wolnostojąca lub bličniacza) i usługi 
nieuciąďliwe związane z obsługą za-
budowy mieszkaniowej definiowa-
nych w § 5 ust. 1, z dopuszczeniem 
budynków gospodarczych i garaďo-
wych oraz infrastruktury technicznej 
w tym komunikacji; 

2) Formy i parametry kształtowania nowej 
zabudowy i istniejącej w przypadku roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy, kolo-
rystka elewacji i dachów, rodzaj uďytych 
materiałów: 

a) budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji – 2, 

- maksymalna wysokoċć mierzona 
od poziomu terenu przy wejċciu 
głównym do budynku do najwyď-
szego punktu kalenicy – 12.0m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu 
posadzki parteru - 1.20m w sto-
sunku do poziomu terenu, 

- dachy wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 15o do 40o, 

b) budynków garaďowych i gospodar-
czych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji – 1, 

- maksymalna wysokoċć mierzona 
od poziomu terenu przy wejċciu 
głównym do budynku do najwyď-
szego punktu kalenicy - 6.0m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu 
posadzki parteru - 0.30m w sto-
sunku do poziomu terenu, 

- dachy wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 15o do 40o, 

c) budynków usługowych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji – 2, 

- maksymalna wysokoċć mierzona 
od poziomu terenu przy wejċciu 
głównym do budynku do najwyď-
szego punktu kalenicy – 10.0m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu 
posadzki parteru - 0.30m w sto-
sunku do poziomu terenu, ko-
niecznoċć umoďliwienia dostćpno-
ċci dla osób niepełnosprawnych, 
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- dachy płaskie lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych do 
40o, 

- pow. zabudowy budynków usłu-
gowych max - 100m2, 

d) kolorystyka elewacji i dachów oraz 
rodzaj uďytych materiałów zgodnie z 
§ 6; 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 

a) linia zabudowy: 

- od drogi 1KDD - 10.0m, 

- od drogi 3KDD - 10.0m, 

- od dróg niewskazanych na rysun-
ku planu 5.0m, 

b) intensywnoċć zabudowy do 0.56, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki lub terenu 30%, 

d)  powierzchnia biologicznie czynna mi-
nimum 60%; 

3) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i pla-
ców, wysokoċć i inne parametry); Zgod-
nie z § 7 pkt 5; 

4) Zasady podziału na działki budowlane: 

a) plan ustala dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej minimalną 
powierzchnić działki 1200m2, 

b) szerokoċć nowo-wydzielonej działki 
dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej od strony drogi min. 20.0m; 

5) Zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomoċci: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 1200m2, 

- minimalne fronty nowo wydzielo-
nych działek - 20.0m, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego -  
90º ±10º; 

6) Ograniczenia w zagospodarowaniu tere-
nów wynikające z istniejącego zagospo-
darowania Nie ustala sić; 

7) Obsługa komunikacyjna, parking i (do-
jazdy i drogi wewnćtrzne nie wskazane 
na rysunku planu). Teren komunikacyj-
nie obsługiwany bćdzie z dróg wyzna-
czonych ustaleniami planu: 

a) dopuszcza sić obsługć działek budow-
lanych drogami wewnćtrznymi nie 
ustalonymi na rysunku planu o szero-
koċci minimum 8.0m, 

b) w przypadku zapewnienia dojazdu do 
maksymalnie 4 działek dopuszcza sić 
obsługć komunikacyjną dojazdem o 
szerokoċci 6.0m, 

c) ustala sić lokalizacjć minimum  
2 miejsc postojowych na działce bu-
dowlanej w obszarze MN, 

d) w przypadku lokalizowania usług 
droga wewnćtrzna nie ustalona na 
rysunku planu obsługująca działkć 
usługową winna posiadać szerokoċć 
10.0m w liniach rozgraniczających, 

e) ustala sić 3 miejsca postojowe na 
kaďde 100m2 pow. uďytkowej usług. 

3. 1U/MN (pow. – 1,40ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy usługowej z istniejącą za-
budową mieszkaniową z dopuszcze-
niem budowy infrastruktury technicz-
nej w tym komunikacji; na działce 
moďe znajdować sić tylko budynek 
usługowy lub budynek usługowy i 
budynek mieszkalny; budynki usłu-
gowe mogą być lokalizowane jako 
budynki wolnostojące lub mogą być 
połączone z budynkami mieszkalny-
mi, 

b) przeznaczenie uzupełniające – zabu-
dowa mieszkaniowa (istniejąca) z do-
puszczeniem budowy budynków go-
spodarczych i garaďowych; 

2) Formy i parametry kształtowania nowej 
zabudowy i istniejącej w przypadku roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy: 

a) budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych(w przypadku przebudowy, 
rozbudowy): 

- maksymalna iloċć kondygnacji – 2, 

- maksymalna wysokoċć mierzona 
od poziomu terenu przy wejċciu 
głównym do budynku do najwyď-
szego punktu kalenicy – 10m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu 
posadzki parteru - 1.20m w sto-
sunku do poziomu terenu, 

- dachy wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 15o do 40o, 
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b) budynków garaďowych i gospodar-
czych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji – 1, 

- maksymalna wysokoċć mierzona 
od poziomu terenu przy wejċciu 
głównym do budynku do najwyď-
szego punktu kalenicy - 7.0 m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu 
posadzki parteru - 0.30m w sto-
sunku do poziomu terenu, 

- dachy wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 15o do 40o, 

c) budynków usługowych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji – 3, 

- maksymalna wysokoċć mierzona 
od poziomu terenu przy wejċciu 
głównym do budynku do najwyď-
szego punktu kalenicy - 12.0m, 

- maksymalna wysokoċć poziomu 
posadzki parteru- 0.30m w stosun-
ku do poziomu terenu, 

- dachy płaskie lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych do 
40o, 

d) plan nie ustala wymagaĉ co do kolo-
rystyki i co do rodzaju uďytych mate-
riałów wykoĉczeniowych dla zabu-
dowy; 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 

a) linia zabudowy: 

- od drogi 1KDSp- 25.0m, 

- od drogi 1KDGp (droga powiato-
wa) - 15.0m, 

- od dróg niewskazanych na rysun-
ku planu 5.0m, 

b) intensywnoċć zabudowy do 0.8, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki lub terenu 50%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna 
30%; 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i pla-
ców, wysokoċć i inne parametry); Zgod-
nie z § 7 pkt 5; 

5) Zasady podziału na działki budowlane: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 1000m2, 

- minimalne fronty nowo wydzielo-
nych działek - 20.0m, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego -  
90º ±10º; 

6) Zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomoċci: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 1000m2, 

- minimalne fronty nowo wydzielo-
nych działek - 20.0m, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego -  
90o ±10o; 

7) Ograniczenia w zagospodarowaniu tere-
nów wynikające z istniejącego zagospo-
darowania (lokalizacja zabudowy w są-
siedztwie linii WN, gazociągów i innej 
sieci uzbrojenia terenu, rowów meliora-
cyjnych ewentualnie dróg i linii kolejo-
wych); nie ustala sić; 

8) Obsługa komunikacyjna, parkingi (do-
jazdy i drogi wewnćtrzne nie wskazane 
na rysunku planu). 

a) obsługa komunikacyjna z układu ist-
niejących dróg z drogi KDGp oraz 
1KDSp, 

b) w przypadku lokalizowania usług 
droga wewnćtrzna nie ustalona na 
rysunku planu obsługująca działkć 
usługową winna posiadać szerokoċć 
10.0m w liniach rozgraniczających, 

c) ustala sić 3 miejsca postojowe na 
kaďde 100m2 pow. uďytkowej usług. 

4. 1U,2U (pow. – 6.57ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy usługowej w tym usług 
uďytecznoċci publicznej, obsługi ru-
chu komunikacyjnego, drobnej wy-
twórczoċci z dopuszczeniem usług 
oraz budowa urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, komunikacji, budowy 
parkingów, wraz z terenami zieleni 
urządzonej; 

2) Formy i parametry kształtowania nowej 
zabudowy i istniejącej w przypadku roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy. Ko-
lorystyka oraz rodzaj uďytych materia-
łów: 
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a) budynków usługowych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji – 3, 

- dachy płaskie lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych do 
40o, 

- maksymalna wysokoċć poziomu 
posadzki parteru - 0.30m w sto-
sunku do poziomu terenu, dostćp-
noċć dla osób niepełnosprawnych, 

- maksymalna wysokoċć mierzona 
od poziomu terenu przy wejċciu 
głównym do budynku do najwyď-
szego punktu kalenicy – 10m, 

b) plan nie ustala wymagaĉ co do kolo-
rystyki i rodzaju uďytych materiałów 
wykoĉczeniowych w budynkach; 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu. 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- od drogi 1KDGp - 15.0m, 

- od drogi 3KDL - 20.0m, 

- od dróg wewnćtrznych nieustalo-
nych na rysunku planu 6.0m, 

- od terenu 2RZ – 10.0m, 

b) intensywnoċć zabudowy dla poszcze-
gólnych działek do 1.2, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki max 50%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mi-
nimum 40%; 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i pla-
ców, wysokoċć i inne parametry); Plan 
ustala wymagania w zakresie ogrodzenia 
zgodnie z § 7 pkt 5; 

5) Zasady podziału na działki budowlane: 
Plan przyjmuje nastćpujące zasady i wa-
runki podziału terenu na działki: 

a) wydzielone działki muszą być dosto-
sowane wielkoċcią i kształtem do 
sposobu zagospodarowania oraz do 
potrzeb związanych z funkcjonowa-
niem projektowanych obiektów w 
ramach przeznaczenia terenu, 

b) nowo wydzielone działki nie powinny 
być mniejsze niď 4000m2, 

c) wydzielenie nowych działek jest moď-
liwe w przypadku gdy posiadać one 
bćdą dostćp do drogi publicznej, 

d) w przypadku dokonania podziałów te-
renów przyległych do drogi powiato-
wej naleďy tak projektować podziały 
aby układ komunikacyjny obsługujący 
dzielony teren sprowadzić do jednego 
zjazdu na drogć powiatową bez 
wzglćdu na przeznaczenie terenu, 

e) dla działek nie przylegających do dróg 
publicznych naleďy wyznaczyć drogi 
wewnćtrzne lub dojazdy; 

6) Zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomoċci: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 4000m2, 

-  kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego -  
90º ±10º; 

7) Ograniczenia w zabudowie wynikające z 
istniejącego zagospodarowania. Obiekty 
budowlane w sąsiedztwie linii energe-
tycznych naleďy projektować, realizować 
oraz uďytkować zachowując przepisy 
bezpieczeĉstwa, Polskie Normy i inne 
przepisy odrćbne; 

8) Obsługa komunikacyjna terenu. Parkingi. 

a) obsługa z drogi powiatowej Grodzisk 
Maz. – Siestrzeĉ klasy głównej i z 
nowoprojektowanej drogi gminnej, 
oraz poprzez drogi wewnćtrzne i do-
jazdy nie ustalone na rysunku planu, 

b) drogi wewnćtrzne o szerokoċci 10m 
winny mieć dwustronne włączenie do 
istniejącego układu komunikacyjne-
go, 

c) plan wyznacza miejsca parkingowe w 
iloċci 2 miejsca na 100m2 powierzchni 
uďytkowej budynków. 

5. 1US,UT (pow. 10,95ha) 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren 
usług sportu i turystyki, zamieszkania 
zbiorowego z dopuszczeniem budowy 
urządzeĉ infrastruktury technicznej, 
komunikacji, budowy parkingów, 
wraz z terenami zieleni urządzonej, 

b) przeznaczenie uzupełniające - do-
puszcza sić lokalizacje usług handlu w 
budynkach o powierzchni zabudowy 
max. 200m2 i usług garmaďeryjnych; 
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2) Formy i parametry kształtowania nowej 
zabudowy i istniejącej w przypadku roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy. Ko-
lorystyka oraz rodzaj uďytych materia-
łów: 

a) budynków usługowych: 

- maksymalna iloċć kondygnacji – 3, 

- maksymalna wysokoċć poziomu 
posadzki parteru - 0.80m w sto-
sunku do poziomu terenu, w przy-
padku podpiwniczenia 1.20m, 

- maksymalna wysokoċć mierzona 
od poziomu terenu przy wejċciu 
głównym do budynku do najwyď-
szego punktu kalenicy – 12m, 

- dachy płaskie lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych do 
40o, 

b) kolorystyka elewacji i dachów oraz 
rodzaj uďytych materiałów zgodnie z 
§ 7; 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- od drogi 1KDGp (droga powiato-
wa)- 15.0m, 

- od drogi 3KDL - 20.0m, 

- od drogi 4KDD - 6.0m, 

- od dróg wewnćtrznych nie ustalo-
nych na rysunku planu - 6.0m, 

- od rzeki Rokitnicy – 6,5m a od dro-
gi 3KDD – 13.0m, 

b) intensywnoċć zabudowy dla poszcze-
gólnych działek do 0.5, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy do 
powierzchni terenu max 10%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mi-
nimum 40%; 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i pla-
ców, wysokoċć i inne parametry); Plan 
ustala ogrodzenia aďurowe co najmniej 
w 80% pozostałe ustalenia dotyczące 
ogrodzeĉ zgodnie z § 7 pkt 5; 

5) Zasady podziału na działki budowlane; 
Plan przyjmuje nastćpujące zasady i wa-
runki podziału terenu na działki; 

a) wydzielone działki muszą być dosto-
sowane wielkoċcią i kształtem do 
sposobu zagospodarowania oraz do 

potrzeb związanych z funkcjonowa-
niem projektowanych obiektów w 
ramach przeznaczenia terenu, 

b) nowo wydzielone działki nie powinny 
być mniejsze niď 5000m2, 

c) wydzielenie nowych działek jest moď-
liwe w przypadku gdy posiadać one 
bćdą dostćp do drogi publicznej, 

d) w przypadku dokonania podziałów te-
renów przyległych do drogi powiato-
wej naleďy tak projektować podziały 
aby układ komunikacyjny obsługujący 
dzielony teren sprowadzić do jednego 
zjazdu na drogć powiatową bez 
wzglćdu na przeznaczenie terenu, 

e) dla działek nie przylegających do dróg 
publicznych naleďy wyznaczyć drogi 
wewnćtrzne lub dojazdy; 

6) Zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomoċci: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 5000m2, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego -  
90º ±10º; 

7) Ograniczenia w zabudowie wynikające z 
istniejącego zagospodarowania. Obiekty 
budowlanew sąsiedztwie linii energe-
tycznych naleďy projektować, realizować 
oraz uďytkować zachowując przepisy 
bezpieczeĉstwa, Polskie Normy i inne 
przepisy odrćbne; 

8) Obsługa komunikacyjna terenu. Parkingi. 

a) obsługa z drogi powiatowej Grodzisk 
Maz. – Siestrzeĉ klasy głównej i z 
dróg 3KDL i 4KDD oraz poprzez drogi 
wewnćtrzne i dojazdy nieustalone na 
rysunku planu, 

b) ustala sić drogi wewnćtrzne lub do-
jazdy o szerokoċci nie mniejszej niď 
8.0 m, 

c) plan wyznacza miejsca parkingowe w 
iloċci 2 miejsca na 100m2 powierzchni 
uďytkowej budynków. W przypadku 
lokalizowania boisk sportowych nale-
ďy wyznaczyć parking na co najmniej 
40 samochodów na kaďdy 1ha usług 
sportu. 

6. 1P,2P,3P (pow. – 22.64ha) 

1) Przeznaczenie: 
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a) przeznaczenie podstawowe - tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów z dopuszczeniem zabu-
dowy uzupełniającej i obiektów infra-
struktury technicznej oraz komunika-
cji, 

b) przeznaczenie uzupełniające - zabu-
dowa handlowa do 100m2 po-
wierzchni sprzedaďowej; 

2) Formy i parametry kształtowania nowej 
zabudowy i istniejącej w przypadku roz-
budowy, nadbudowy, przebudowy. Ko-
lorystyka oraz rodzaj uďytych materia-
łów: 

a) forma budynków powinna być 
ukształtowana w nawiązaniu do archi-
tektury współczesnej, bez ograniczeĉ 
w zakresie materiałów wykoĉczenio-
wych, 

b) maksymalna wysokoċć zabudowy do 
20m dla działek o powierzchni powy-
ďej 3ha i 15.0m dla pozostałych dzia-
łek, 

c) dachy płaskie lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych do 40o; 

3) Wskačniki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- od drogi 1KDSp - 25.0m, 

- od drogi 1KDL - 25.0m, 

- od drogi 2KDL, 3KDL i 3KDD – 
15.0m, 

- od drogi 1KDD - 20.0m, 

- od dróg wewnćtrznych nieustalo-
nych na rysunku planu 10.0m, 

b) intensywnoċć zabudowy dla poszcze-
gólnych działek do 0.8, 

c) wielkoċć powierzchni zabudowy do 
powierzchni terenu max 50%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mi-
nimum 30%; 

4) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i pla-
ców, wysokoċć i inne parametry.); Plan 
ustala ogrodzenia aďurowe co najmniej 
w 80% pozostałe ustalenia dotyczące 
ogrodzeĉ zgodnie z § 7 pkt 5; 

5) Zasady podziału na działki budowlane. 
Plan przyjmuje nastćpujące zasady i wa-
runki podziału terenu na działki: 

a) wydzielone działki muszą być dosto-
sowane wielkoċcią i kształtem do 
sposobu zagospodarowania oraz do 
potrzeb związanych z funkcjonowa-
niem projektowanych obiektów w 
ramach przeznaczenia terenu, 

b) ustala sić, ďe wielkoċć działek nie po-
winny być mniejsze niď 5000m2 przy 
czym wielkoċć i kształt działek powi-
nien być dostosowany do sposobu 
zagospodarowania, 

c) wydzielenie nowych działek jest moď-
liwe w przypadku, gdy posiadać one 
bćdą dostćp do drogi publicznej, 

d) wydzielenie działek nie przylegają-
cych do dróg publicznych jest moďli-
we po wydzieleniu dróg wewnćtrz-
nych lub dojazdów; 

6) Zasady i warunki scalania i podziału nie-
ruchomoċci: 

a) ustala sić: 

- minimalne powierzchnie nowo 
wydzielonych działek – 5000m2, 

- kąt połoďenia granicy działek w 
stosunku do pasa drogowego -  
90º ±10º; 

7) Ograniczenia w zabudowie wynikające z 
istniejącego zagospodarowania. Obiekty 
budowlane w sąsiedztwie linii energe-
tycznych naleďy projektować, realizować 
oraz uďytkować zachowując przepisy 
bezpieczeĉstwa, Polskie Normy i inne 
przepisy odrćbne. 

7) Obsługa komunikacyjna terenu. Parkingi. 

a) obsługa terenu odbywać sić bćdzie z 
drogi krajowej nr 8 poprzez drogć 
powiatową Grodzisk Maz. – Siestrzeĉ 
klasy głównej i dróg wyznaczonych 
niniejszym planem 1KDL, 2KDL, 
3KDL, 1KDD, 3KDD oraz poprzez drogi 
wewnćtrzne i dojazdy nie ustalone na 
rysunek planu, 

b) drogi wewnćtrzne winny mieć mini-
mum 10.0m szerokoċci i dwustronne 
włączenie do istniejącego układu ko-
munikacyjnego, 

c) plan wyznacza miejsca parkingowe w 
iloċci 2 miejsca na 100m2 powierzchni 
uďytkowej budynków. W przypadku 
lokalizowania budynków o po-
wierzchni powyďej 1000m2 naleďy wy-
znaczyć 1 miejsce parkingowe dla 
samochodów cićďarowych; 
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8) Inne (uwaga informacyjna): 

a) w obszarze P zgodnie z koncepcją do-
stosowania drogi krajowej nr 8 do pa-
rametrów drogi ekspresowej planuje 
sić wćzeł komunikacyjny, z uwagi na 
brak decyzji lokalizacyjnej co do usta-
lenia linii rozgraniczających drogi kra-
jowej, rysunek planu wskazuje prze-
bieg linii rozgraniczających jako in-
formacjć. 

7. 1ZP (pow. – 6,50ha) 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - teren 
zieleni urządzonej - istniejący park ob-
jćty strefą ochrony konserwatorskiej 
wraz z budynkiem mieszkalnym 
(dawnym dworem) i istniejącymi 
stawami do zachowania, 

b) przeznaczenie dopuszczalne - dopusz-
cza sić zmianć funkcji budynku na ce-
le uďytecznoċci publiczne (biura, gale-
ria, sala konferencyjna); 

2) Zasady zagospodarowania - park dwor-
ski, układ zieleni, ciągów pieszych i cie-
ków wodnych oraz stawów w nawiąza-
niu do załoďeĉ historycznych do zacho-
wania. Zagospodarowanie terenu zgod-
nie z § 9; 

3) Ogrodzenia (połoďenie ogrodzenia i 
bram wjazdowych od strony dróg i pla-
ców, wysokoċć i inne parametry): 

a) plan ustala wymagania w zakresie 
ogrodzenia zgodnie z § 7 pkt 5, 

b) materiały uďyte do budowy ogrodze-
nia powinny nawiązywać do rozwią-
zaĉ uďywanych pierwotnie; 

4) Zasady podziału na działki budowlane 
Plan przyjmuje istniejące powierzchnie i 
granice działek. 

8. 2ZP, 3ZP (pow. – 0,41ha) 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny 
zieleni urządzonej, 

b) przeznaczenie uzupełniające - teren 
infrastruktury i moďliwoċci lokowania 
elementów małej architektury, ċcieďek 
spacerowych. 

9. 1ZL (pow. – 7.05ha) 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren 
lasów; teren przeznacza sić pod zieleĉ 
podlegającą ochronie i na cele go-
spodarki leċnej lasów prywatnych i 
paĉstwowych, 

b) przeznaczenie uzupełniające - pod-
ziemna infrastruktura techniczna lub 
napowietrzna w wyznaczonych kory-
tarzach w przypadku braku moďliwo-
ċci innego przeprowadzenia infra-
struktury; moďliwoċć lokalizowania 
ċcieďek spacerowych, rowerowych 
konnych, mała architektura; 

2) Zasady zagospodarowania regulują 
przepisy dotyczące gospodarki leċnej. 

10. 1R/L, 2R/L (pow. – 2.17ha) 

a) przeznaczenie podstawowe - tereny rol-
nicze z moďliwoċcią wprowadzenia zale-
sieĉ; 

b) przeznaczenie uzupełniające - podziemna 
infrastruktura techniczna lub napo-
wietrzna w wyznaczonych korytarzach w 
przypadku braku moďliwoċci innego 
przeprowadzenia infrastruktury; moďli-
woċć lokalizowania ċcieďek spacero-
wych, rowerowych, konnych, małej ar-
chitektury; 

11. 1RZ, 2RZ (pow. – 0,18ha) 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny 
rolnicze wzdłuď cieku wodnego, tere-
ny łąk i zadrzewieĉ; 

2) Utrzymanie dotychczasowego sposobu 
uďytkowania terenu; 

3) Zakaz zabudowy kubaturowej. 

12. 1Z (pow. – 0,27ha) 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren 
zieleni, teren istniejących łąk, pa-
stwisk i zadrzewieĉ; 

2) Utrzymanie dotychczasowego sposobu 
uďytkowania terenu; 

3) Zakaz zabudowy kubaturowej. 

13. 1WS, 2WS, 3WS, 4WS 

1) Przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - tereny 
wód, w tym istniejący ciek wodny do 
ochrony i zachowania – tereny istnie-
jących stawów; 

2) Zasady zagospodarowania. Granice te-
renu WS przedstawione na rysunku pla-
nu są orientacyjne. Dopuszcza sić kształ-
towanie brzegu oraz jego pogłćbianie. 

14. 1KDSp - teren drogi publicznej - teren prze-
znaczony pod poszerzenie drogi kategorii 
krajowej klasy głównej ruchu przyspieszo-
nego w celu dostosowania do parametrów 
drogi ekspresowej. 
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1) Szerokoċć terenu KDSp obejmuje teren 
przeznaczony na poszerzenie istniejącej 
drogi od granicy opracowania (granica 
ew. działki istniejącej drogi) do granicy 
jej poszerzenie w celu dostosowania pa-
rametrów drogi do parametrów drogi 
ekspresowej szerokoċć czćċci terenu 
drogi w granicach opracowania 20.0m; 

2) Tereny komunikacji obejmują realizacjć 
wszystkich elementów drogi i urządzeĉ z 
nią związanych; 

3) Dopuszcza sić realizacjć sieci infrastruk-
tury technicznej pod warunkiem zacho-
wania przepisów odrćbnych; 

4) Ustala sić obowiązek wprowadzenia 
ekranów akustycznych od strony terenu 
oznaczonego symbolem 1 U/MN. 

15. 1KDGp - teren drogi publicznej - teren prze-
znaczony pod poszerzenie drogi kategorii 
powiatowej klasy głównej nr 1503W relacji 
Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeĉ -Ojrzanów. 

1) Szerokoċć terenu KDGp obejmuje teren 
przeznaczony na poszerzenie istniejącej 
drogi od granicy opracowania (granica 
ew. działki istniejącej drogi) do granicy 
jej poszerzenia w celu poszerzenia całej 
drogi do 20m, w granicach opracowania 
2.0m; 

2) Tereny komunikacji obejmują realizacjć 
wszystkich elementów drogi i urządzeĉ z 
nią związanych w szczególnoċci lokaliza-
cjć ċcieďki rowerowej, zieleni i chodni-
ków; 

3) Dopuszcza sić realizacjć sieci infrastruk-
tury technicznej pod warunkiem zacho-
wania przepisów odrćbnych. 

16. 1KDL, 2KDL, 3KDL - tereny dróg publicz-
nych - drogi kategorii gminnej klasy lokal-
nej. 

1) Tereny przeznaczone pod drogi publicz-
ne o szerokoċci w liniach rozgraniczają-
cych 15.0m; 

2) Linie rozgraniczające tereny KDL okreċla 
rysunek planu; 

3) Tereny komunikacji obejmują realizacjć 
wszystkich elementów drogi i urządzeĉ z 
nią związanych (jezdnia, pobocza, od-
wodnienie i co najmniej jednostronny 
chodnik); 

4) Ustala sić realizacjć sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem zachowania 
przepisów odrćbnych; 

5) Plan ustala szerokoċć pasa jezdni mini-
mum 7.0m. 

17. 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD - tereny dróg 
publicznych - drogi kategorii gminnej klasy 
dojazdowej. 

1) Tereny przeznaczone pod drogi gminne 
klasy dojazdowej o szerokoċci w liniach 
rozgraniczających: 

- 12.0m – droga dojazdowa 1KDD, 

- 10.0m – droga dojazdowa 3KDD i 
4KDD, 

- dla drogi 2KDD, szerokoċć w liniach 
rozgraniczających jest szerokoċcią tej 
czćċci drogi, która leďy w obszarze 
planu; 

2) Tereny komunikacji obejmują realizacjć 
wszystkich elementów drogi i urządzeĉ z 
nią związanych; 

3) Tereny realizacji sieci infrastruktury 
technicznej pod warunkiem zachowania 
przepisów odrćbnych. 

18. 1E- 4E 

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny in-
frastruktury technicznej – stacje trans-
formatorowe. 

Tereny przeznaczone pod budowć stacji 
transformatorowych, dla których naleďy 
wydzielić działki o wymiarach 5x6m z 
dostćpem do drogi. 

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu w 
tym zakaz zabudowy. 

1) Plan ustala zakaz zabudowy obiektami kuba-
turowymi na terenach ZL, RZ, WS, R/L, Z i ZP. 

2) Plan ustala nakaz realizacji nowej zabudowy 
połoďonej w zasićgu oddziaływania komuni-
kacji w nastćpujący sposób: 

- odsunićcie zabudowy z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi poza 
strefć oddziaływania akustycznego (około 
100.0m od krawćdzi jezdni) lub zastoso-
wanie odpowiednich rozwiązaĉ konstruk-
cyjno – budowlanych, mićdzy innymi sto-
sowanie w budynkach przegród i okien o 
podwyďszonej izolacyjnoċci akustycznej. 

3) Obiekty budowlane w sąsiedztwie linii ener-
getycznych naleďy projektować, realizować 
oraz uďytkować zachowując przepisy bezpie-
czeĉstwa, Polskie Normy i inne przepisy od-
rćbne. 

4) Dla drogi KDSp (droga krajowa) plan ustala 
obowiązek budowy urządzeĉ ograniczających 
hałas dla istniejącej zabudowy przeznaczonej 
na stały pobyt ludzi. 
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5) Dla terenów połoďonych w obszarze zmelio-

rowanym zabudowa terenu jest dopuszczona 
po dokonaniu zmian w drenowaniu z zacho-
waniem przepisów prawa wodnego i zgło-
szeniu ich w Inspektoracie WZMIUW. 

6) Odległoċć zabudowy w sąsiedztwie lasów 
naleďy przyjmować zgodnie z przepisami od-
rćbnymi. 

7) Wprowadza sić zakaz zabudowy na terenie 
WS. 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji. 

1. Okreċlenie układu komunikacyjnego wraz z 
parametrami oraz klasyfikacją dróg: 

1) Obszar objćty planem jest obsługiwany 
przez układ istniejących i planowanych 
dróg publicznych dojazdowych, lokalnych 
i istniejącą drogć zbiorczą oraz główną ru-
chu przyspieszonego połoďonych poza 
granicami planu; 

2) Plan wyznacza nastćpujące nowe drogi: 

a) drogć gminną 3KDL klasy lokalnej, 

b) drogi gminne klasy dojazdowej 3KDD, 
4KDD; 

3) Plan utrzymuje istniejące drogi publiczne 
wraz z obiektami i urządzeniami towarzy-
szącymi z koniecznoċcią ich rozbudowy i 
przebudowy; 

4) Realizacja nowych dróg w liniach rozgra-
niczających ustalonych na rysunku planu. 
Dopuszcza sić realizacjć dróg wewnćtrz-
nych nie wyznaczonych na rysunku planu, 
słuďących obsłudze terenów na warunkach 
okreċlonych niniejszym planem i przepi-
sami odrćbnymi; 

5) Realizacja dróg poďarowych, zapewniają-
cych dojazd jednostek ratowniczych do 
istniejących i projektowanych obiektów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
rćbnymi. 

2. Okreċlenie warunków powiązaĉ układu ko-
munikacyjnego z układem zewnćtrznym: 

1) Układ komunikacyjny obszaru planu opar-
ty jest o istniejące drogi: 

- drogć krajową główną ruchu przyspie-
szonego (droga nr 8 Warszawa- Wro-
cław), dla której opracowano koncepcje 
dostosowania jej do parametrów drogi 
ekspresowej, 

- drogć powiatową główną, 

- drogi gminne dojazdowe, 

- drogi wewnćtrzne nie wyznaczone na 
rysunku planu; 

2) Bezpoċrednie połączenie z drogą krajową 
posiada droga powiatowa; 

3) Zgodnie z koncepcją przebudowy drogi 
krajowej nr 8 do parametrów drogi eks-
presowej planuje sić wćzeł komunikacyjny 
w miejscowoċci Siestrzeĉ (skrzyďowanie 
dwupoziomowe). 

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

1. Okreċlenie układu sieci infrastruktury tech-
nicznej wraz z ich parametrami oraz okreċle-
nie warunków powiązaĉ sieci infrastruktury 
technicznej z układem zewnćtrznym. 

1) Zaopatrzenie w wodć: 

a) w obszarze planu brak jest sieci wodo-
ciągowej, zaopatrzenie w wodć dla ob-
szaru planu planuje sić z projektowa-
nych sieci wodociągowych, 

b) ustala sić rozbudowć sieci wodocią-
gowej wzdłuď projektowanych dróg 
publicznych i dróg wewnćtrznych, 

c) do czasu wybudowania sieci wodocią-
gowej dopuszcza sić pobór wody z in-
dywidualnych čródeł. Po wybudowaniu 
sieci wodociągowej obowiązek przyłą-
czenia sić do sieci; 

2) Odprowadzenie ċcieków sanitarnych i 
wód opadowych: 

a) w obszarze planu brak jest sieci kanali-
zacyjnej sanitarnej; ustala sić obowią-
zek odprowadzanie ċcieków sanitar-
nych do planowanej sieci kanalizacyj-
nej sanitarnej, a do czasu jej realizacji 
do szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych, z wywozem na oczyszczalnić 
na podstawie umów, 

b) ewentualne ċcieki technologiczne (na 
terenie P przed zrzutem do odbiornika 
wymagają oczyszczenia wstćpnego z 
zanieczyszczeĉ przemysłowych w urzą-
dzeniach oczyszczających znajdujących 
sić w granicach działek, do których In-
westor posiada tytuł prawny, niezaleď-
nie od dalszego sposobu oczyszczania, 

c) wody opadowe i roztopowe odprowa-
dzić na teren własny działki, nie naru-
szając interesu osób trzecich, nie zmie-
niając stanu wód na gruncie ani kie-
runku odpływu wody, 

d) dopuszcza sić lokalizowanie przydo-
mowych systemów oczyszczania na 
działkach o powierzchni min 2000m2; 
przed zlokalizowaniem naleďy wykonać 
badania hydrologiczne stwierdzające 
moďliwoċć zastosowania tych syste-
mów; 
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3) Zaopatrzenie w energić: 

a) w obszarze opracowania istnieją sieci 
SN i NN, 

b) plan wyznacza tereny przeznaczone 
pod budowć stacji transformatorowych 
(E), 

c) ustala sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną z istniejących i projektowanych 
sieci elektroenergetycznej (SN, NN), 

d) ustala sić budowć sieci NN wzdłuď 
dróg, 

e) plan ustala moďliwoċć lokalizowania, w 
przypadku wystąpienia potrzeb, no-
wych stacji transformatorowych bez 
zmiany planu; 

4) Telekomunikacja: ustala sić obsługć w za-
kresie telekomunikacji w oparciu o istnie-
jącą i projektowaną sieć telekomunikacyj-
ną w uzgodnieniu i na warunkach Zakładu 
Telekomunikacji; 

5) Gaz: 

a) ustala sić docelowo zaopatrzenie w gaz 
w oparciu o projektowaną sieć gazu 
przewodowego, 

b) szafki gazowe naleďy umieszczać w 
ogrodzeniach i zapewniać do nich do-
stćpnoċć od strony drogi; 

6) Ciepłownictwo: 

ustala sić zaopatrzenie ciepło z indywidu-
alnych čródeł ciepła z preferencją dla nie-
szkodliwych, ekologicznych czynników 
grzewczych (gaz, olej opałowy niskosiar-
kowy, energia elektryczna, energia sło-
neczna, odnawialne formy energii), któ-
rych eksploatacja powodująca wprowa-
dzenie gazów lob pyłów do powietrza nie 
spowoduje przekroczenia standardów ja-
koċci powietrza poza terenem, do którego 
właċciciel instalacji posiada tytuł prawny. 

2. Ustalenia ogólne: 

1) Ustala sić lokalizowanie sieci infrastruktu-
ry technicznej w pasie drogowym w opar-
ciu o przepisy odrćbne; 

 

 

2) Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów i 
urządzeĉ infrastruktury technicznej oraz 
sieci poza liniami rozgraniczającymi drogi; 

3) Dla planowanej zabudowy naleďy zacho-
wać odległoċci od wszelkich istniejących 
sieci i urządzeĉ podziemnych i naziem-
nych wynikające z przepisów odrćbnych. 

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów. Ustala sić dla terenów, których przezna-
czenie zostało zmienione planem, ďe mogą być 
uďytkowane w sposób dotychczasowy do czasu 
ich zagospodarowania zgodnie z ustalenia ni-
niejszego planu. 

Rozdział 3 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 15. Okreċla sić stawkć procentową stano-
wiącą podstawć do okreċlenia opłaty z tytułu 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci wskutek 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego: 

- dla terenów o symbolach MN, U/MN, MN/U 
w wysokoċci 10%. 

- dla terenów o symbolach P, U, US, UT, wy-
sokoċci 30%. 

- dla pozostałych obszarów w wysokoċci 0,1%. 

§ 16.1. Przyjmuje sić sposób rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu okreċlony 
w załączniku nr 2. 

2. Przyjmuje sić sposób realizacji i zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleďącej do zadaĉ własnych gminy 
okreċlony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 17. Traci moc uchwała nr 38/2000 Rady 
Gminy Ďabia Wola z dnia 27 kwietnia 2000r (Dz. 
Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 69, poz. 
715 z dnia 29 czerwca 2000r.) w czćċci objćtej 
niniejszą uchwałą. 

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Ďabia Wola. 

§ 19. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

§ 20. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzćdu Gminy Ďabia Wola. 

 
Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 36/XXXIII/2009 

Rady Gminy Ďabia Wola 
z dnia 29 wrzeċnia 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla fragmentu miejscowoċci Siestrzeĉ (Dz. 77, 78, 79/1, 79/2, 81, 82, 83, 84, 85,  

86/4, 86/3, 88, 92, 93/1, 97/4, 97/5, 97/1, 98/3, 98/2, 101, 102/2, 102/1, 103/4, 103/3, 103/2, 104) 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowoċci Siestrzeĉ 
został wyłoďony do publicznego wglądu w kresie od 27 marca 2009r. do 24 kwietnia 2009r. W wyznaczo-
nym terminie wnoszenia uwag tj. do dnia 15 maja 2009r. wpłynćła jedna uwaga. 

Wójt Gminy Ďabia Wola rozpatrzył uwagć dotyczącą projektu planu (zgodnie z protokołem z dnia 18 ma-
ja 2009r.). 

W zakresie uwag nieuwzglćdnionych przez Wójta Gminy Ďabia Wola, Rada Gminy postanawia przyjąć 
nastćpujący sposób ich rozpatrzenia: 

1. Uwaga p. Grzegorza Łuszczyka – uďytkownika wieczystego działki 97/1 w m. Siestrzeĉ - uwaga doty-
czyła: przesunićcia skrzyďowania dróg poza obrćb działki 97/1, zmiany kwalifikacji działki z obszaru 
3KDL na 3P, dopuszczenia lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci słupa ďelbetowe-
go o wysokoċci 40m. 

Od kilku lat trwają prace nad dostosowaniem drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław do pa-
rametrów drogi ekspresowej. Lokalizacja wćzłów jest wynikiem wnikliwych analiz wykonanych przez 
Generalną Dyrekcjć Dróg Krajowych i Autostrad. W miejscowoċci Siestrzeĉ brak jest ostatecznie 
sprecyzowanych rozwiązaĉ technicznych wćzła komunikacyjnego. Lokalizacja wćzła w Siestrzeni jest 
wskazana na etapie koncepcji zawartej w Studium Techniczno – Ekonomiczno – Ċrodowiskowym 
wraz z materiałami do decyzji o ċrodowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy drogi. Proponowane 
rozwiązania w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, którego projekt został wyłoďo-
ny do publicznego wglądu, uzyskały pozytywne uzgodnienie z GDDKiA co nie oznacza, ďe na etapie 
rozwiązaĉ technicznych nie ulegną one korektom. 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi dróg publicznych nie moďna zlokalizować urządzeĉ nie związanych 
z drogą w tak bliskiej odległoċci od zewnćtrznej krawćdzi pasa drogowego. 

W związku z powyďszym niemoďliwe jest uwzglćdnienie uwagi dotyczącej przesunićcia wćzła komu-
nikacyjnego a tym samym zmiany przeznaczenia działki 97/1 z jednostki planistycznej 3KDL na 3P. 

W terenach 3P dopuszczona jest lokalizacja stacji telefonii komórkowej, oczywiċcie po spełnieniu in-
nych przepisów, co w z uwagi na powierzchnić i ukształtowanie działki 97/1 byłoby trudne do speł-
nienia. 

 
Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 36/XXXIII/2009 

Rady Gminy Ďabia Wola 
z dnia 29 wrzeċnia 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie  

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

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

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) okreċla sić nastćpujący sposób realizacji oraz zasady finansowa-
nia inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy: 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 218 – 52257 – Poz. 7455 
 
I. Drogi publiczne 

- wykup terenu pod drogi publiczne (poszerzenie dróg) 

Drogi w obszarze opracowania są drogami publicznymi kategorii krajowej, powiatowej i gminnej. 

Koszty wykupu terenu pod drogi krajowe obciąďają budďet Paĉstwa. Drogi krajowe (tereny posze-
rzenia dróg krajowych) w obszarze opracowania planu zostaną wydzielone i wykupione przez Ge-
neralną Dyrekcjć Dróg Krajowych i Autostrad. 

Koszty wykupu terenu pod drogi powiatowe (poszerzenie drogi powiatowej) obciąďają budďet po-
wiatu. 

Koszty wykupu terenu pod drogi gminne (poszerzenie terenu dróg gminnych) obciąďają budďet 
gminy. 

- budowa drogi (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienie i oċwietlenie drogi) 

Budowa drogi krajowej realizowana bćdzie przez Generalna Dyrekcjć Dróg Krajowych i Autostrad. 

Przebudowa drogi powiatowej naleďy do zadaĉ Powiatu Grodziskiego. 

Przebudowa i budowa dróg gminnych naleďy do zadaĉ własnych gminy i realizowana bćdzie w 
oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny ze ċrodków budďetu gminy wspieranych ċrodkami fundu-
szy UE. 

II. Budowa wodociągów i kanalizacji 

Wodociągi: 

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie nastćpuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 
Gminy Ďabia Wola, który uwzglćdnia tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i potrzeb w 
zakresie infrastruktury technicznej. 

Tereny, które obejmuje plan są wyposaďone w sieć wodociągową. 

Kanalizacja: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nastćpuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym. 

Obszar planu połoďony jest poza obszarem aglomeracji w rozumieniu art. 43 ustawy „Prawo wodne” 
co oznacza ďe w pierwszej kolejnoċci w sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wyposaďony obszar aglo-
meracji a w nastćpnej kolejnoċci sieć kanalizacji sanitarnej obejmie pozostałe zabudowane tereny 
gminy. 

Sieci kanalizacji sanitarnej bćdą budowane ze ċrodków finansowych budďetu gminy, ze ċrodków kra-
jowych i ċrodków pochodzących z funduszy strukturalnych UE. 

III. Budowa sieci i urządzeĉ elektrycznych i gazowych 

W obszarze planu znajdują sić sieci elektryczne. Rozbudowa sieci elektrycznych i budowa stacji trans-
formatorowych zgodnie z zapisami planu odbywać sić bćdzie na podstawie umowy zawartej pomić-
dzy zainteresowanym inwestorem i przedsićbiorstwem - Zakład Energetyczny. 

Do zadaĉ własnych gminy zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego w zakresie zaopatrzenia w energić 
i paliwa gazowe naleďy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oċwietlenia 
dróg. 

 
Przewodniczący Rady: 
Mirosław Bieganowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


