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2) sposób realizacji inwestycji określony w § 2 

może ulegać modyfikacji wraz z dokonują-
cym sić postćpem techniczno - technologicz-
nym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej 
dostćpnej techniki (określonej w ustawie z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony śro-
dowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z 
późn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia 
ustaleń planu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub cie-
pła realizowane bćdą w sposób określony w 
przepisach ustawy Prawo energetyczne z 
dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 2006r. 
Nr 89, poz. 625 ze zm.); 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakre-
sie infrastruktury technicznej nie wyszczegól-
nionych w § 2 odbywać sić bćdzie na pod-
stawie umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, ujćtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała 
Rady Gminy; 

 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu 
gminy uchwala sić w uchwale budżetowej. 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budżetowy ujmowane są w wyka-
zie stanowiącym załącznik do uchwały budże-
towej lub w Wieloletnim Programie Inwesty-
cyjnym (WPI na lata 2009-2012). 

§ 5. 

1. Zadania z zakresu realizacji robót budowla-
nych przy drodze gminnej finansowane bćdą 
z budżetu gminy lub na podstawie porozu-
mień z innym podmiotami. 

2. Zadanie z zakresu budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej finansowane bćdą na 
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. 
(t.jedn. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 
w oparciu o wieloletnie plany inwestycyjne. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bćdą na pod-
stawie przepisów ustawy prawo energetycz-
ne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t.jedn. Dz.U. z 
2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

Ponadto teren objćty niniejszym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje czćść terenów zainwestowanych z 
urządzoną w czćści ul. Stawową, ze zrealizowa-
ną w czćści siecią i urządzeniami infrastruktury 
technicznej. 
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UCHWAŁA Nr LI/461/2010 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia 29 września 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Wolica nad Utratą II. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2)) oraz uchwa-
ły nr XXXVI/323/2009 Rady Gminy Nadarzyn z 
dnia 24 czerwca 2009r. o przystąpieniu do spo-
rządzania zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czćści wsi Wolica 
nad Utratą II stwierdzając, że niniejsza uchwała 
jest zgodna z ustaleniami Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Nadarzyn przyjćtym uchwałą nr 
XLIX/439/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia  

16 lipca 2010r. Rada Gminy Nadarzyn uchwala, 
co nastćpuje: 

Dział I 
Zakres regulacji planu 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego czćści wsi Wolica 
zwany dalej w treści niniejszej uchwały planem 
stanowiący zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czćści wsi Wolica 
uchwalonego uchwałą nr L/774/2006 Rady Gmi-
ny Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2006r. opubliko-
waną w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Mazowieckiego Nr 171, poz. 6739 z dnia  
29 sierpnia 2006r. 
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2. Obszar objćty planem obejmuje działkć 
numer ew. 986, a granice obszaru planu wyzna-
czają: 

1) od zachodu, północy i wschodu granica 
działki nr ew. 986 stanowiąca jednocześnie 
granicć gminy Nadarzyn i gminy Michałowi-
ce; 

2) od południa granica działki nr ew. 986 i gra-
nica drogi gminnej na działce nr ew. 991/2; 

3. Granice obszaru objćtego planem wyzna-
cza sić na rysunku planu sporządzonym na ma-
pie w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 
do uchwały. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej 
integralnymi czćściami, są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 – stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu – stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania 
- stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawar-
te w niniejszej uchwale do terenu objćtego pla-
nem. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) zwymiarowane wzajemne odległości elemen-
tów zagospodarowania; 

4) linie zabudowy nieprzekraczalne, strefy za-
budowy; 

5) przeznaczenie terenów określone symbolem 
literowym; 

6) zieleń i inne obiekty przyrodnicze: 

a) strefa zieleni w zabudowie wielorodzinnej; 

b) pojedyncze drzewa wskazane do ochrony. 

3. Oznacza sić, wynikające z wymogów prze-
pisów odrćbnych: 

1) tereny zdrenowane; 

2) zasićg obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią; 

3) pasy technologiczne napowietrznych linii 
elektroenergetycznych; 

4) zasićg potencjalnego oddziaływania komuni-
kacji kołowej. 

4. Pozostałe oznaczenia mają charakter in-
formacyjny. 

§ 4.1. W planie określa sić: 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska i przyrody; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaźniki intensywności zabudowy; 

5) granice i sposoby zagospodarowania ob-
szarów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objćtych planem 
miejscowym; 

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

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

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania tere-
nów; 

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy. 

2. Nie określa sić, ponieważ nie wystćpują w 
obszarze planu: 

1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, dóbr kultury współczesnej; 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów górniczych oraz terenów zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych. 

3. Plan określony jest jako perspektywiczny 
bez sprecyzowania terminu jego obowiązywa-
nia. 
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§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mo-
wa o: 

1) dominancie wysokościowej – należy przez 
to rozumieć czćść budynku, przewyższającą 
o jedną kondygnacjć, w wyraźny i charakte-
rystyczny sposób, wyróżniającą sić w całej 
bryle, wprowadzoną w celu wyróżnienia 
obiektu na tle innych otaczających budyn-
ków (np. na zamknićciu widokowym), której 
powierzchnia w rzucie budynku nie może 
być wićksza niż 30% powierzchni rzutu par-
teru danego budynku; 

2) działce budowlanej – należy przez to rozu-
mieć pojćcie zgodne z definicją określoną w 
ustawie; 

3) działce inwestycyjnej – należy przez to ro-
zumieć działkć budowlaną, zespół działek, 
lub czćść działki przewidzianej do wydziele-
nia, na których realizuje sić inwestycjć objć-
tą jednym, ewentualnie etapowym pozwo-
leniem na budowć; 

4) ekologicznych paliwach – należy przez to 
rozumieć paliwa, które nie powodują zanie-
czyszczenia środowiska, a ich zasoby od-
nawiają sić we wzglćdnie krótkim czasie. 
Czyli należą do odnawialnych źródeł ener-
gii; 

5) kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczal-
nych poziomów hałasu w środowisku – na-
leży przez to rozumieć zróżnicowany po-
ziom hałasu dla różnych rodzajów terenów 
w rozumieniu przepisów odrćbnych; 

6) linii rozgraniczającej - należy przez to rozu-
mieć granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu, dzielące obszar planu na tere-
ny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania; 

7) linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy 
przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku 
planu lub ustaloną linić określającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległość lica bu-
dynku w stosunku do linii rozgraniczającej, 
od której te linie wyznaczono, która może 
być przekroczona, o ile ustalenia szczegó-
łowe planu tak stanowią i na warunkach 
ustalonych w planie; 

8) linii rozgraniczającej niepublicznych dróg 
wewnćtrznych - należy przez to rozumieć 
granice działek pełniących funkcje niepu-
blicznych dróg wewnćtrznych, o których 
mowa w pkt 10; 

9) liczbie kondygnacji lub wysokości zabudo-
wy - należy przez to rozumieć nieprzekra-
czalną ilość użytkowych nadziemnych kon-
dygnacji budynku lub nieprzekraczalną wy-

sokość budynku mierzoną od poziomu te-
renu przy najniżej położonym wejściu do 
budynku lub jego czćści, znajdującym sić 
na pierwszej kondygnacji nadziemnej bu-
dynku do górnej płaszczyzny stropu lub 
najwyżej położonej krawćdzi stropodachu 
nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącz-
nie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją 
osłaniającej, albo do najwyżej położonej 
górnej powierzchni innego przekrycia, z wy-
łączeniem kominów, anten i innych urzą-
dzeń technicznych; 

10) niepublicznej drodze wewnćtrznej – należy 
przez to rozumieć wydzieloną z terenu 
działkć, która na zasadach określonych w 
przepisach odrćbnych, pełni funkcjć drogi 
wewnćtrznej dla pozostałych działek do niej 
przylegających i zapewnia dostćp działek 
budowlanych do drogi publicznej; 

11) nośniku reklamowym – należy przez to ro-
zumieć urządzenie reklamowe w jakiejkol-
wiek materialnej formie, ze stałą lub zmien-
ną powierzchnią ekspozycyjną – nieoświe-
tloną, oświetloną lub podświetloną, prze-
znaczone do eksponowania reklamy, nie 
bćdące znakiem w rozumieniu przepisów o 
znakach i sygnałach drogowych; 

12) niezbćdnych usługach osiedlowych - należy 
przez to rozumieć w szczególności usługi 
oświaty (przedszkola, szkoła), sportu (fit-
ness klub), kultury (klub); 

13) obszarze planu – należy przez to rozumieć 
obszar objćty planem w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

14) obszarze bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią - należy przez to rozumieć fragment 
obszaru objćtego planem, określony na ry-
sunku planu zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne z zasić-
giem wielkiej wody rzeki Utraty o prawdo-
podobieństwie wystąpienia 1% (tzw. „woda 
stuletnia”); 

15) pasie technologicznym linii elektroenerge-
tycznej - należy przez to rozumieć napo-
wietrzną linić elektroenergetyczną wraz ze 
strefą techniczną i ochronną, w którym 
obowiązują ograniczenia dla lokalizacji 
obiektów i zadrzewień według wymagań 
przepisów odrćbnych; 

16) planie - należy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszej uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego, o ile z treści przepisu nie wy-
nika inaczej; 

17) powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieć czćść działki budowlanej, 
na gruncie rodzimym, która pozostaje nie-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 209 – 49289 – Poz. 6670 
 

zabudowana i nieutwardzona - wyrażoną 
jako procentowy udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej w powierzchni terenu działki 
budowlanej lub inwestycyjnej; 

18) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć obszar wyznaczony przez rzut 
pionowy skrajnego obrysu wszystkich bu-
dynków na działce budowlanej w stanie 
wykończonym na płaszczyznć poziomą 
przyjmując za podstawć obrys parteru lub 
obrysu ścian fundamentowych w przypadku 
gdy jest on wićkszy; przy czym do po-
wierzchni zabudowy wlicza sić powierzch-
nić prześwitów, przejść i przejazdów (bra-
my), ganki, werandy; do powierzchni zabu-
dowy nie wlicza sić schodów na gruncie, 
powierzchni budynków lub ich czćści znaj-
dujących sić pod powierzchnią terenu, stu-
dzienek lub okienek piwnicznych, daszków, 
okapów dachowych, nadwieszonych czćści 
budynków bez podpór, ścieżek, utwardzo-
nych podjazdów, miejsc parkingowych, 
miejsc na śmietniki - wyrażoną jako procen-
towy udział powierzchni zabudowy w po-
wierzchni terenu działki budowlanej lub in-
westycyjnej; 

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

20) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć określone w planie przeznacze-
nie terenu, które zostało ustalone planem 
jako jedyne lub przeważające na działce bu-
dowlanej lub inwestycyjnej i stanowiące nie 
mniej niż 60% powierzchni terenu działki 
inwestycyjnej, na rzecz którego należy roz-
strzygać wszelkie ewentualne konflikty 
przestrzenne, przy zachowaniu zgodności z 
ustaleniami planu i przepisami odrćbnymi; 

21) przeznaczeniu uzupełniającym – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie wprowa-
dzone lub istniejące jako uzupełnienie prze-
znaczenia podstawowego, które nie zmienia 
charakteru tego przeznaczenia; 

22) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy 
przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny 
niż podstawowy, który dopuszczony został 
w danym terenie jako uzupełnienie lub 
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego 
na warunkach określonych w planie i sta-
nowiące nie wićcej niż 40% powierzchni te-
renu działki inwestycyjnej; 

23) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek, sporządzony na mapie w skali 
1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

24) strefie zwykłej w Warszawskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu - W.O.CH.K. - nale-
ży przez to rozumieć obszar objćty ochroną 
prawną na podstawie przepisów odrćbnych 
tj. Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazo-
wieckiego z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 
14 lutego 2007r. Nr 42, poz. 870), który ota-
cza obszar planu; 

25) terenie – należy przez to rozumieć czćść 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi, o określonym 
przeznaczeniu lub o odrćbnych zasadach 
zagospodarowania, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem literowym wyróżniającym 
go spośród innych terenów; 

26) terenach realizacji celów publicznych – na-
leży przez to rozumieć tereny, na których 
lokalizuje sić obiekty budowlane przezna-
czone do działalności służącej celom pu-
blicznym w rozumieniu przepisów odrćb-
nych; 

27) tunelach ekologicznych – należy przez to 
rozumieć otwory w ogrodzeniach umożli-
wiające migracje drobnej zwierzyny. Po-
winny one znajdować sić w podmurówce 
przy powierzchni terenu, mieć średnice, co 
najmniej 10cm i być rozmieszczone w od-
stćpach nie wićkszych niż 2m. Przejściami 
mogą być również, co najmniej 10cm prze-
świty pomićdzy podmurówką a ażurowymi 
elementami ogrodzenia, jeżeli podmurówka 
bćdzie nie wyższa niż 10cm; 

28) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Nadarzyn doty-
czącą zagospodarowania obszaru w grani-
cach określonych w § 1, o ile z treści przepi-
su nie wynika inaczej; 

29) usługach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć samodzielne obiekty budowlane 
lub lokale użytkowe w budynkach o innych 
funkcjach niż usługowe i urządzenia służące 
działalności, której celem jest zaspokajanie 
podstawowych potrzeb ludności, a nie wy-
twarzanie bezpośrednio metodami przemy-
słowymi dóbr materialnych, a w szczegól-
ności: usługi handlu detalicznego, usługi 
zdrowia - gabinet lekarski, stomatologiczny, 
biuro firmy, kancelaria adwokacka, nota-
rialna, pracownie projektowe, usługi hote-
lowe; 

30) ustawie – należy przez to rozumieć przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), o ile z 
treści przepisu nie wynika inaczej; 
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31) urządzeniach infrastruktury technicznej – 

należy przez to rozumieć zlokalizowane pod 
ziemią lub nad ziemią przewody lub urzą-
dzenia wodociągowe, kanalizacyjne, cie-
płownicze, elektryczne, gazowe i telekomu-
nikacyjne; 

32) zabudowie w zorganizowanym osiedlu – 
należy przez to rozumieć zabudowć wraz z 
niezbćdną komunikacją i infrastrukturą 
techniczną realizowaną jako jedno zadanie 
inwestycyjne, jedno dzieło architektoniczne, 
powiązaną funkcjonalnie i technicznie. 

2. Inne pojćcia i definicje wymienione w pla-
nie należy rozumieć zgodnie z treścią stosow-
nych przepisów odrćbnych. 

Dział II 
Ustalenia ogólne planu 

Rozdział 1 
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni 

Przeznaczenie terenu 

§ 6.1. Określa sić nastćpujące rodzaje prze-
znaczenia terenu wyznaczonych liniami rozgra-
niczającymi i oznaczonych na rysunku planu 
symbolem literowym przeznaczenia terenu: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej: 

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i usługowej - oznaczony na rysunku planu 
symbolem MW/U; 

2) teren zabudowy usługowej: 

teren zabudowy usługowej - oznaczony na 
rysunku planu symbolem U; 

3) tereny komunikacji: 

a) teren drogi publicznej klasy głównej - 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDG, 

b) teren drogi publicznej klasy lokalnej - 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDL. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 
ustala sić przeznaczenie podstawowe, przezna-
czenie uzupełniające lub przeznaczenie dopusz-
czalne oraz warunki jego dopuszczenia. 

3. Ustala sić, że nastćpujące tereny przezna-
czone są do realizacji celu publicznego o zna-
czeniu lokalnym i ponadlokalnym: 

1) teren przeznaczony pod planowaną ponadlo-
kalną drogć główną KDG - „Paszkowiankć” w 
liniach rozgraniczających określonych w pla-
nie; 

2) teren planowanej drogi lokalnej KDL w li-
niach rozgraniczających określonych w pla-
nie. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowanie 

ładu przestrzennego 

§ 7. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego poprzez: 

1) stworzenie prawnych warunków dla zago-
spodarowania przestrzennego obszaru w 
zgodności z wymogami kształtowania ładu 
przestrzennego i wymogami zrównoważone-
go rozwoju oraz kierunkami wyznaczonymi w 
Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego. Plan stanowić 
bćdzie podstawć realizacji programów inwe-
stycyjnych w terenach przeznaczonych do 
zabudowy, realizacji funkcji mieszkaniowej i 
usługowej oraz usługowej, przy uwzglćdnie-
niu podstawowych zasad określających cel 
jego sporządzenia; 

2) budowć i przebudowć układu komunikacyj-
nego niezbćdnego dla zapewnienia dostćp-
ności obszaru jak i właściwego skomuniko-
wania terenów o określonym przeznaczeniu 
oraz budowie, przebudowie i rozbudowie 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
niezbćdnych dla obsługi obszaru objćtego 
planem; 

3) realizacjć zagospodarowania i zabudowy 
według ustalonych w planie wskaźników i 
parametrów oraz utrzymanie i ochronć pod-
stawowych elementów rozplanowania i 
kompozycji przestrzennej obszaru, tj. nie-
przekraczalnych linii zabudowy. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 8.1. Wszelkie prace ziemne związane z prze-
kształceniem układu hydrograficznego lub prze-
kształcenia poziomu terenu mogące naruszyć 
spływ powierzchniowy wody i stosunki wodne, 
dopuszczalne na warunkach zgodnych z przepi-
sami odrćbnymi. 

2. Ustala sić zasadć objćcia obszaru zorgani-
zowanym systemem zaopatrzenia w wodć i od-
prowadzania i unieszkodliwiania ścieków wy-
twarzanych przez użytkowników wszystkich 
obiektów istniejących i projektowanych w ob-
szarze planu oraz ustala zakaz wprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu w 
jakikolwiek sposób. 

3. Ustala sić zagospodarowanie i użytkowa-
nia terenów wykluczające zanieczyszczenie wód 
otwartych, wód gruntowych oraz gruntu na wła-
snych działkach i na terenach przyległych. 
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4. Ustala sić zakaz lokalizacji inwestycji po-
wodujących przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza terenem, do którego prowa-
dzący działalność posiada tytuł prawny. Pod 
pojćciem działalności mogącej negatywnie od-
działywać na środowisko rozumie sić hałas, wi-
bracje, zanieczyszczenie powietrza (pyłowe i 
gazowe w tym odory), zanieczyszczenie odpa-
dami, oddziaływanie komunikacji. 

5. Ustala sić racjonalne wykorzystanie po-
wierzchni na działkach, poprzez zachowanie 
proporcji pomićdzy czćścią zabudowaną, a nie 
zabudowaną, określonych wskaźnikiem procen-
towego udziału powierzchni biologicznie czyn-
nych. Powierzchnie te winny być liczone zgodnie 
z definicją zapisaną w § 5 ust. 1 pkt 17. 

6. Pod wzglćdem dopuszczalnego poziomu 
hałasu w środowisku określa sić przyporządko-
wanie wyznaczonych na rysunku planu terenów 
do poszczególnych rodzajów określonych w 
przepisach Prawa ochrony środowiska. 

7. W celu ochrony powietrza ustala sić 
ogrzewanie pomieszczeń obiektów istniejących i 
planowanych, paliwami o możliwie najniższym 
poziomie emisji substancji szkodliwych dla śro-
dowiska, spełniających aktualnie obowiązujące 
normy. 

Rozdział 4 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

§ 9. Oznacza sić na rysunku planu zasićg ob-
szarów bezpośredniego zagrodzenia powodzią i 
dopuszcza sić podwyższenie terenu związane ze 
zmniejszeniem zasićgu zalewów. W wyznaczo-
nym na rysunku planu (zgodnie z opracowaniem 
„Analiza zasićgu wód powodziowych w rejonie 
km 54.5 - 56.8 rzeki Utraty - wpływu zmiany 
ukształtowania terenu doliny zalewowej na 
przepływ tych wód”) obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, obowiązują zakazy, naka-
zy, ograniczenia i dopuszczenia oraz zakaz zabu-
dowy określone w przepisach odrćbnych Prawa 
wodnego, dotyczących ochrony przed powodzią. 

Rozdział 5 
Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości  
objętych planem miejscowym 

§ 10.1. Nie przewiduje sić przeprowadzania 
procedury scalania i podziału nieruchomości. 

2. Ustala sić szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości: 

1) dopuszcza sić wydzielenie nowych działek 
budowlanych, o powierzchniach nie mniej-

szych niż ustalone dla terenów o różnym 
przeznaczeniu; 

2) przeprowadzany podział nie może powodo-
wać powstania sytuacji, która uniemożliwiła-
by prawidłowe zagospodarowanie działek 
budowlanych i nakazuje sić zachowanie war-
tości użytkowych wszystkich czćści działek 
pozostałych po ich podziale odpowiednio do 
ustaleń planu oraz zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

3) szerokość frontu nowo wydzielanych działek 
budowlanych i kąta położenia granicy nowo 
wydzielanych działek budowlanych do linii 
rozgraniczającej dróg, w tym niepublicznych 
dróg wewnćtrznych, należy przyjmować od-
powiednio zgodnie z ustalaniem planu dla 
poszczególnych terenów o różnym przezna-
czeniu. 

3. Przy podziałach przyjmuje sić zasadć, za-
pewnienia dostćpu do drogi publicznej wszyst-
kich działek budowlanych. 

4. Za zgodne z planem uznaje sić wyznacze-
nie niepublicznych dróg wewnćtrznych do dzia-
łek budowlanych w obrćbie terenów przezna-
czonych do zabudowy: 

1) drogi wewnćtrzne powinny być wyznaczane 
w sposób umożliwiający dogodną obsługć 
komunikacyjną wszystkich działek budowla-
nych lub nieruchomości gruntowych, które 
do nich przylegają; 

2) należy tak dzielić teren, aby unikać wyzna-
czania niepublicznych dróg wewnćtrznych po 
obu stronach jednego rzćdu działek lub wy-
znaczania niepublicznej drogi wewnćtrznej 
jeżeli po drugiej stronie działki znajduje sić 
droga publiczna; 

3) przy podziałach terenów przylegających do 
skrzyżowań dróg, należy uwzglćdniać naroż-
ne ścićcia linii rozgraniczających i granic o 
długości boków nie mniejszych niż 5m 
wzdłuż linii rozgraniczającej dróg dojazdo-
wych lub wewnćtrznych. 

Rozdział 6 
Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w użytkowaniu 

w tym zakaz zabudowy 

§ 11. Oznacza sić tereny zdrenowane oraz 
ustala warunki ich ochrony. 

1) zabudowa możliwa po przebudowie lub li-
kwidacji drenażu rolniczego; 

2) dopuszcza sić likwidacjć sieci drenarskich, 
zmiany tras rowów melioracyjnych, przekry-
cie rowów melioracyjnych oraz odprowadze-
nie wód opadowych i oczyszczonych ścieków 
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komunalnych zgodnie z przepisami Prawa 
wodnego; 

3) ustala sić odsunićcie zabudowy od rowów 
otwartych oraz sytuowanie ogrodzeń wzdłuż 
rowów otwartych zgodnie z warunkami zapi-
sanymi w ustaleniach szczegółowych dla po-
szczególnych terenów. 

§ 12.1. Oznacza sić na rysunku planu pas 
technologiczny napowietrznej linii elektroener-
getycznej 110kV oraz ustala warunki zagospoda-
rowania i użytkowania obiektów w sąsiedztwie 
linii. 

2. W sąsiedztwie napowietrznej linii elektro-
energetycznej 110kV (w pasie technologicznym 
napowietrznej linii elektroenergetycznej) w od-
ległości po 19m od osi linii w każdą stronć, za-
budowa mieszkaniowa i zabudowa związana ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzie-
ży oraz lokowanie innych budynków dopusz-
czalna po dokonaniu pomiarów oddziaływania 
pola elektromagnetycznego wykonywanych na 
etapie pozwolenia na budowć. 

3. Realizacja inwestycji po trasie istniejących 
linii nie wyłącza możliwości rozmieszczenia słu-
pów oraz podziemnych, naziemnych lub nad-
ziemnych obiektów i urządzeń niezbćdnych do 
korzystania z linii w innych niż dotychczasowe 
miejscach. 

4. Dopuszcza sić zamianć na podziemną lub 
przesunićcie napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej w przypadku pojawienia sić takich moż-
liwości technicznych. W przypadku likwidacji lub 
przebudowy linii ograniczenia w zagospodaro-
waniu terenu tracą moc. 

Rozdział 7 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu komunikacji 

§ 13.1. Zachowuje sić oraz wyznacza na ry-
sunku planu, określone liniami rozgraniczający-
mi, korytarze przeznaczone pod komunikacjć 
kołową. 

2. Określa sić hierarchić funkcjonalną układu 
drogowego: droga publiczna klasy głównej KDG 
- „Paszkowianka”, droga publiczna klasy lokal-
nej KDL. 

3. W miejscu przecićcia sić drogi głównej 
KDG z drogą lokalną KDL ustala sić oznaczone 
na rysunku planu skrzyżowanie tych dróg. 

4. W liniach rozgraniczających dróg ustala sić 
zakaz realizacji obiektów niezwiązanych z drogą, 
z urządzeniami infrastruktury technicznej (w tym 
ponadlokalnej i lokalnej), z komunikacją pieszą 
lub rowerową, z zielenią izolacyjną, dopuszcza-
jąc obiekty niezbćdne na czas budowy. 

§ 14. Ustala sić układ komunikacji kołowej 
obsługującej obszar planu: 

1) droga główna „Paszkowianka”- KDG poprzez 
wyznaczone na rysunku planu skrzyżowanie z 
drogą KDL; 

2) drogą KDL - obsługa bezpośrednia przyle-
głych terenów. 

§ 15. Ustala sić nastćpujące zasady zagospo-
darowania terenu drogi głównej KDG - „Pasz-
kowianki”: 

1) wyznacza sić na rysunku planu korytarz i linie 
rozgraniczające pod czćść drogi głównej dla 
funkcji komunikacji kołowej, odwodnienia, 
ciągów pieszych i zieleni oraz wyznacza loka-
lizacjć skrzyżowania; 

2) poza strefą jezdni, poboczy i rowów odwad-
niających dopuszcza sić lokowanie sieci in-
frastruktury technicznej ponadlokalnej i lo-
kalnej na warunkach określonych w przepi-
sach odrćbnych dotyczących dróg publicz-
nych; 

3) ustala sić szczególne warunki powiązań drogi 
KDG z terenami otaczającymi, przez co należy 
rozumieć zakaz urządzania bezpośrednich 
zjazdów na tereny jezdni głównych oraz zakaz 
tworzenia skrzyżowań. 

§ 16. Ustala sić nastćpujące zasady zagospo-
darowania terenów drogi lokalnej KDL: 

1) wyznacza sić na rysunku planu korytarz i linie 
rozgraniczające drogi lokalnej KDL dla funkcji 
komunikacji kołowej, odwodnienia, zieleni i 
zatok parkingowych; 

2) obsługa bezpośrednia przyległych terenów. 

§ 17.1. O ile dalsze przepisy planu nie stano-
wią inaczej drogi wewnćtrzne o szerokości, co 
najmniej 10m, dopuszcza sić tylko jako drogi 
zapewniające dostćp do terenów z zabudową 
usługową, a drogi wewnćtrzne o szerokości, co 
najmniej 8m, dopuszcza sić tylko jako zapewnia-
jące dostćp do terenów z zabudową mieszka-
niową. 

2. Ustala sić, że do obiektu budowlanego 
winny być wyznaczone drogi pożarowe o 
utwardzonej nawierzchni umożliwiające dojazd 
o każdej porze pojazdów jednostek straży prze-
ciwpożarowej. 

§ 18.1. Ustala sić podstawowy układ komuni-
kacji pieszej obejmujący: chodniki jednostronne 
lub obustronne lokalizowane w liniach rozgrani-
czających wszystkich dróg. 

2. W przekroju drogowym chodniki należy sy-
tuować za rowem odwadniającym odsunićte od 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 209 – 49293 – Poz. 6670 
 
jezdni zależnie od lokalnych możliwości tereno-
wych. 

3. Wyklucza sić lokowanie zabudowy stałej i 
czasowej na chodnikach. 

§ 19. Wprowadza sić obsługć publicznym 
transportem autobusowym w liniach rozgrani-
czających drogi KDG i KDL. 

§ 20.1. Ustala sić nastćpujące zasady sytu-
owania miejsc postojowych (parkingów) i wa-
runki zaspokojenia potrzeb parkingowych: 

1) ustala sić miejsca parkingowe na działkach 
budowlanych lub inwestycyjnych urządzane 
na poziomie terenu lub jako stanowiska w 
garażach podziemnych albo na poziomie te-
renu z zachowaniem przepisów odrćbnych 
dla lokalizacji miejsc parkingowych; 

2) dopuszcza sić zatoki parkingowe w liniach 
rozgraniczających dróg lokalnych i we-
wnćtrznych. 

2. Ustala sić nastćpujące minimalne wskaźni-
ki zaspokojenia potrzeb parkingowych z 
uwzglćdnieniem rotacji: 

1) zabudowa mieszkaniowa 1 miejsce parkin-
gowe na 1 lokal mieszkalny (liczone z miej-
scami w garażach); 

2) zabudowa mieszkaniowa z usługami - do-
datkowo niezbćdne miejsca parkingowe dla 
usług (liczone z miejscami w garażach); 

3) poczta - 2 miejsca parkingowe na 1000m2; 

4) obiekt handlowy, sklep, punkt usługowy – 
30 miejsc parkingowych na 1000m2 p. użyt-
kowej, ale nie mniej niż 3 miejsca na sklep, 
punkt usługowy; 

5) handel ekspozycyjny - 20 miejsc parkingo-
wych na 1000m2 p. uż. i miejsce parkingowe 
na jeden autokar na 1000m2 p. użytkowej; 

6) obiekty biurowo – administracyjne -  
25 miejsc parkingowych na 1000m2 p. uż.; 

7) bank – 20 miejsc parkingowych na 100 za-
trudnionych i 30 miejsc parkingowych na 
1000m2 p. uż.; 

8) przychodnia zdrowia – 10 miejsc parkingo-
wych na 1000m2 p. użytkowej oraz 1 miej-
sce parkingowe na jeden gabinet i 1 miej-
sce parkingowe na jednego lekarza, oraz  
1 miejsce parkingowe na trzy osoby perso-
nelu pomocniczego; 

9) zakład opieki o stałym pobycie - 15 miejsc 
parkingowych na 100 mieszkańców i  
3 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych; 

10) kultura, sport - 20 miejsc parkingowych na 
1000m2 p. uż.; 

11) gastronomia - 35 miejsc parkingowych na 
100 miejsc konsumpcyjnych; 

12) hotele - 20 miejsc parkingowych na 100 
łóżek, 1 miejsce parkingowe dla 1 autokaru 
na każde 100 łóżek oraz 4 miejsca parkin-
gowe na 10 zatrudnionych; 

13) sezonowe obiekty handlowe - 5 miejsc par-
kingowych na obiekt; 

14) dla obiektów i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej odpowiednio według potrzeb. 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemu infrastruktury technicznej 

§ 21.1. Ustala sić obsługć istniejącej i projek-
towanej zabudowy z istniejących i projektowa-
nych systemów infrastruktury technicznej: wo-
dociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, 
elektrycznej i telekomunikacyjnej. 

2. Ustala sić prowadzenie przewodów infra-
struktury technicznej w liniach rozgraniczających 
dróg KDL i dróg wewnćtrznych. W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza sić prowadzenie 
przewodów infrastruktury technicznej poza li-
niami rozgraniczającymi dróg, co wymaga za-
warcia odpowiedniej umowy pomićdzy właści-
cielem nieruchomości a inwestorem. 

3. Dopuszcza sić umieszczanie w liniach roz-
graniczających drogi KDG urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej oraz obiektów i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na warun-
kach określonych w przepisach odrćbnych doty-
czących dróg publicznych. 

4. Ustala sić zasadć lokalizacji stacji trans-
formatorowych 15/0,4kV zgodnie z potrzebami 
wynikającymi z projektowanych inwestycji oraz 
na warunkach określonych przez właściwy za-
kład energetyczny. Lokalizacja stacji może być 
ustalona każdorazowo (według potrzeb), bez 
konieczności zmiany planu. 

5. Dopuszcza sić lokowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transfor-
matorowe, podziemne przepompownie ścieków 
czy stacje telekomunikacji na podstawie opra-
cowań technicznych bez konieczności zmiany 
niniejszego planu pod warunkiem, że ewentual-
ne negatywne oddziaływanie nie bćdzie wykra-
czać poza granice lokalizacji. 

6. Dopuszcza sić budowć, przebudowć i re-
mont elementów sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym: sieci i przyłączy wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji 
deszczowej, sieci i przyłączy gazowych, stacji 
transformatorowych, sieci i przyłączy energe-
tycznych, sieci i przyłączy telekomunikacyjnych. 
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7. W przypadku kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu i zabudowy z istniejącą 
siecią lub urządzeniami infrastruktury technicz-
nej ustala sić zasadć przebudowy tych sieci lub 
urządzeń na podstawie szczegółowych warun-
ków technicznych wydanych dla każdego przy-
padku przebudowy przez operatora sieci w spo-
sób zgodny z odrćbnymi przepisami. 

8. Zasady utrzymania porządku i czystości 
wynikają z obowiązujących w tym zakresie ak-
tów prawa miejscowego. 

Zasady obsługi 

Zaopatrzenie w wodć 

§ 22.1. Ustala sić zaopatrzenie w wodć z 
gminnej sieci wodociągowej lub sieci lokalnej, 
powiązanej w jeden system, rozbudowywanej 
sukcesywnie w dostosowaniu do powstającej 
zabudowy. Przyjmuje sić jako źródło zasilania 
wodociągu gminnego ujćcie w Walendowie. 

2. Dopuszcza sić zaopatrzenie w wodć z ujćć 
własnych (studni kopanych i wierconych oraz 
zbiorników retencyjnych) na cele użytkowe i 
przeciwpożarowe zgodnie z przepisami odrćb-
nymi w szczególności z uwzglćdnieniem obo-
wiązujących przepisów dotyczących poboru 
wód. Zaopatrzenie na cele przeciwpożarowe 
winno uwzglćdniać hydranty nadziemne. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych 

§ 23.1. Z terenów nowej zabudowy mieszka-
niowej i usług ścieki odprowadzone bćdą do 
sukcesywnie budowanej sieci kanalizacji roz-
dzielczej z odprowadzeniem do lokalnej oczysz-
czalni ścieków lub do oczyszczalni na terenie 
MW/U i z odprowadzeniem po oczyszczeniu do 
rzeki Utraty albo do gminnej oczyszczalni ście-
ków (w Nadarzynie lub Wolicy). 

2. Zakazuje sić lokowania „przydomowych 
oczyszczalni ścieków” z rozsączkowaniem. 

3. Dopuszcza sić sytuowanie lokalnych urzą-
dzeń zbiornikowo tłocznych (pompowni) bez 
zmiany niniejszego planu. 

4. Ścieki wprowadzone do kanalizacji gmin-
nej powinny spełniać warunki określone w od-
rćbnych przepisach. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

§ 24.1. Wody opadowe na działkach z zabu-
dową mieszkaniową odprowadzane bćdą we-
dług rozwiązań indywidualnych, powierzchnio-
wo do gruntu (w przypadku wystćpowania wy-
starczająco chłonnej powierzchni biologicznie 
czynnej). 

2. Ustala sić takie kształtowanie odwadnia-
nych terenów mieszkaniowych, aby wody opa-

dowe odprowadzane były na własne tereny zie-
lone, do zbiorników retencyjnych lub do osie-
dlowego układu hydrograficznego. 

3. Ustala sić nakaz stosowania zbiorników 
akumulacyjno - retencyjnych dla wód opado-
wych docelowo zmniejszających jednorazowy 
spływ z terenu U. Zbiorniki na działkach lub na 
terenie, do którego inwestor posiada prawo 
dysponowania. 

4. Wody opadowe z utwardzonych po-
wierzchni drogi KDL odprowadzane bćdą po-
przez spływ powierzchniowy i urządzenia infil-
tracyjne: rowy infiltracyjne, rowy retencyjno - 
infiltracyjne, studnie chłonne, drenaż lub kanały 
deszczowe; wody odprowadzane z dróg mogą 
być kierowane do rowów i do ziemi, po uprzed-
nim oczyszczeniu zgodnie z warunkami, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód powierzchniowych i do ziemi określonych 
w przepisach odrćbnych (oczyszczenie z piasku, 
błota oraz substancji ropopochodnych, jeżeli 
takie zanieczyszczenia zostaną stwierdzone). 

5. Zakazuje sić odprowadzania wód opado-
wych, wód drenażowych i odwodnieniowych do 
sieci kanalizacji sanitarnej. 

6. Odprowadzenie wód opadowych z terenu 
drogi głównej KDG według odpowiedniej do-
kumentacji. 

Zaopatrzenie w energić elektryczną 

§ 25.1. Zasilanie w energić elektryczną z ist-
niejącego układu sieci dla wszystkich potencjal-
nych odbiorców z napowietrznych i podziem-
nych sieci elektroenergetycznych 15kV wypro-
wadzonych z istniejącej RPZ Sćkocin i projekto-
wanej RPZ „Nadarzyn”. 

2. Projektowane inwestycje bćdą zaopatry-
wane w moc z nowych stacji transformatoro-
wych lub stacji istniejących, pod warunkiem 
pełnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z 
warunkami technicznymi określonymi przez 
właściwego operatora sieci. 

3. Ustala sić rozwój systemu zaopatrzenia w 
energić elektryczną polegający na odbudowie, 
przebudowie i modernizacji istniejących linii 
elektroenergetycznych oraz budowie nowych 
linii elektroenergetycznych, a także na odbudo-
wie, przebudowie, modernizacji lub wymianie 
istniejącej stacji rozdzielczej transformatorowej 
oraz budowie nowych stacji. 

4. Dla stacji należy wydzielać odpowiednie 
działki, położone w zasićgu dojazdu samocho-
dem cićżarowym oraz zachować wokół stacji 
odpowiednią strefć wolną od zabudowy. Lokali-
zacja nowych stacji nie bćdzie wymagała zmian 
niniejszego planu. 
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5. Ustala sić w zagospodarowaniu terenu 
udostćpnienie służbom energetycznym wszyst-
kich, należących do przedsićbiorstwa, urządzeń 
energetycznych wystćpujących na terenie obo-
wiązywania planu w celu przeprowadzenia prac 
związanych z bezpośrednią i prawidłową eks-
ploatacją w/ w urządzeń. 

6. Dla nowych i odtwarzanych linii SN i nn 
napowietrznych lub kablowych podziemnych 
ustala sić pozostawienie w liniach rozgranicza-
jących dróg odpowiednich korytarzy uwzglćd-
niających wymagane przepisami odległości od 
innych obiektów. 

7. Dopuszcza sić stosowanie alternatywnych 
źródeł energii elektrycznej; np. generatorów 
prądu. 

Zaopatrzenie w gaz 

§ 26.1. Ustala sić zasilanie budownictwa 
mieszkaniowego i usług w gaz poprzez sieci 
średniego ciśnienia. 

2. Ustala sić pełne pokrycie zapotrzebowania 
na gaz przewodowy dla wszystkich odbiorców 
zarówno na cele bytowo-gospodarcze, jak i cele 
grzewcze. 

3. Zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci 
rozdzielczej z zachowaniem nastćpujących wa-
runków: 

1) sieci i urządzenia gazowe powinny być reali-
zowane zgodnie z warunkami określonymi w 
rozporządzeniu w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe; 

2) wokół gazociągów należy zachować odpo-
wiednie odległości jako strefy kontrolowane; 

3) minimalne zbliżenia ogrodzeń do gazociągów 
średniego i niskiego ciśnienia wynoszą 0,5m, 
a szafki gazowe, otwierane na zewnątrz, win-
ny być sytuowane w linii ogrodzeń dla zabu-
dowy mieszkaniowej lub w miejscu uzgod-
nionym z operatorem sieci dla pozostałych 
typów zabudowy. 

Telekomunikacja 

§ 27.1. Ustala sić pełne zaspokojenie zapo-
trzebowania na łącza telefoniczne z istniejącej 
centrali telefonicznej TP S.A. lub innej należącej 
do alternatywnego operatora. 

2. Dopuszcza sić lokalizowanie inwestycji ce-
lu publicznego z zakresu łączności publicznej 
jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami 
odrćbnymi. 

 

 

3. Dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć 
sieci telekomunikacyjnej oraz kablowe rozpro-
wadzenie linii abonenckich, a także sieci radio-
wej lub innych sieci. 

Zaopatrzenie w ciepło 

§ 28.1. Obiekty w obszarze objćtym planem 
mogą być zaopatrywane w energić cieplną po-
przez zasilanie: z kotłowni obsługujących jeden 
lub wićcej budynków, gazem ziemnym, energią 
elektryczną, z wykorzystaniem gazu płynnego 
(LPG), oleju opałowego lub paliw ekologicznych 
w tym stałych, których stosowanie jest zgodne z 
przepisami prawa ochrony środowiska. 

2. Wyklucza sić stosowanie kominków, jeżeli 
stanowią podstawowe źródło ogrzewania. 

Usuwanie odpadów stałych 

§ 29. Ustala sić usuwanie odpadów stałych 
poza obszarem planu: 

1) ustala sić zorganizowany i o powszechnej 
dostćpności w obszarze planu, system zbie-
rania i wywozu odpadów o charakterze ko-
munalnym; 

2) na każdej działce należy wydzielić odpowied-
nie miejsce do selektywnej zbiórki odpadów, 
opróżnianych okresowo, w miarć potrzeb do 
zakładów utylizacji na podstawie stosownych 
umów indywidualnych lub zbiorowych; 

3) odpady związane z funkcjonowaniem usług i 
produkcji podlegają utylizacji przez odpo-
wiednie specjalistyczne jednostki. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe dla terenów  

o różnym przeznaczeniu 

§ 30. Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla poszczególnych działek lub ich zespo-
łów określa sić według zasad ustalonych w sto-
sunku do terenów wyznaczonych liniami roz-
graniczającymi, o których mowa w Rozdziale 1 
Działu II niniejszej uchwały z uwzglćdnieniem 
ustaleń dotyczących struktury funkcjonalno - 
przestrzennej, zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemu komunikacji i infrastruktury 
technicznej, ograniczeń zagospodarowania wy-
nikających z zasad ochrony środowiska i przyro-
dy, o których mowa w rozdziałach 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 
8 Działu II niniejszej uchwały. 

Rozdział 1 
Teren zabudowy mieszkaniowej 

§ 31. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej oznaczonego symbo-
lem MW/U ustala sić: 
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1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługowa w zorganizo-
wanym osiedlu wraz z niezbćdnymi 
usługami osiedlowymi, infrastrukturą 
techniczną, wewnćtrzną komunikacją i 
zielenią osiedlową; 

2) uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia niezbćdne ze 
wzglćdów technologicznych, socjal-
nych, ochrony przeciwpożarowej, 

b) urządzenia budowlane, urządzenia in-
frastruktury technicznej i ochrony 
środowiska dla potrzeb działki lub po-
trzeb lokalnych, 

c) towarzyszące zabudowie garaże, bu-
dynki gospodarcze i kioski, 

d) zieleń urządzona i obiekty małej archi-
tektury, 

e) nieutwardzona droga eksploatacyjna; 

3) dopuszczalne: 

a) usługi towarzyszące wbudowane, co 
najmniej w parterach budynków 
mieszkalnych, oraz lokowane w pasie 
terenu położonym w zasićgu oddzia-
ływania drogi KDG w szczególności: 
usługi handlu detalicznego i ekspozy-
cyjnego, rzemiosła usługowego, 
ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
kultury, turystyki i sportu, obsługi nie-
ruchomości, wynajmu, poczty, tele-
komunikacji, hoteli, gastronomii, po-
średnictwa finansowego, administra-
cji, biurowości, oświaty, edukacji, po-
średnictwa finansowego; 

b) w strefie zieleni w zabudowie wielo-
rodzinnej zieleń parkowa, terenowe 
urządzenia sportu i rekreacji, place 
zabaw dla dzieci, 

c) napowietrzna linia elektroenergetycz-
na 110kV z możliwością zamiany na 
podziemną – kablową, 

d) oczyszczalnia ścieków dla potrzeb te-
renu MW/U i U. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala sić projektowanie budynków lub 
zespołu budynków o formie i rozwiąza-
niach architektonicznych tworzących 
kompozycyjną całość wszystkich budyn-
ków usytuowanych na działce inwesty-
cyjnej. Dotyczy to w każdym przypadku 

budowy, przebudowy, remontu i wyko-
nywania robót budowlanych; 

2) zabudowa gospodarcza i garaże wbu-
dowane, dobudowane lub w zespołach; 

3) w przypadku takiej możliwości linia 
110kV podziemna – kablowa; 

4) nakazuje sić zapewnienie warunków ko-
rzystania przez osoby niepełnosprawne; 

3. Zasady ochrony środowiska i przyrody od-
powiednio zgodnie z § 8, w tym: 

1) zakazuje sić samowolnego nasypywania 
i obniżania powierzchni terenu działek 
powyżej lub poniżej poziomu terenu 
działek sąsiednich oraz odprowadzania 
wód opadowych na sąsiednie działki i 
drogi; 

2) odwodnienie terenu nie może powodo-
wać obniżenia zwierciadła wód pod-
ziemnych na terenach sąsiednich; 

3) zachowanie pojedynczych drzew w for-
mie ciągów zieleni towarzyszących dro-
gom wewnćtrznym, w formie zespołów 
zieleni urządzonej oraz zieleni towarzy-
szącej zabudowie mieszkaniowej i urzą-
dzeniom sportu i wypoczynku; 

4) w pasie technologicznym napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 110kV, w któ-
rym wystćpuje przekroczenie dopusz-
czalnych poziomów promieniowania 
elektromagnetycznego, obowiązuje za-
kaz zabudowy mieszkaniowej, budynków 
związanych ze stałym lub czasowym po-
bytem dzieci i młodzieży oraz stałym po-
bytem ludzi; 

5) nakazuje sić ochronć funkcji mieszka-
niowej oraz funkcji związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzie-
ży przed ponadnormatywnym oddziały-
waniem komunikacji i określa sić zasićg 
potencjalnego oddziaływania komunika-
cji kołowej 90m od osi drogi KDG. W ob-
szarze tym dopuszcza sić lokalizowanie 
ww. funkcji pod warunkiem dotrzymania 
norm akustycznych wewnątrz pomiesz-
czeń. Ustala sić zagospodarowanie tere-
nów i realizacje zabudowy w sposób 
ograniczający uciążliwy wpływ ponadlo-
kalnej komunikacji na zdrowie ludzi po-
przez, w szczególności, zastosowanie 
środków ochrony czynnej przed uciążli-
wościami; 

6) zakazy nie obowiązują, a ograniczenia 
w/w wymienione mogą być zmienione w 
tych miejscach, dla których przeprowa-
dzono badania stwierdzające, że progno-
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zowany poziom hałasu komunikacyjnego 
nie przekroczy norm określonych dla 
tych obiektów w przepisach odrćbnych; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - na działce budowlanej lub in-
westycyjnej, co najmniej 25% po-
wierzchni w szczególności umiejscowio-
na jako strefa zieleni w zabudowie wielo-
rodzinnej; 

8) ustala sić przyporządkowanie terenu pod 
wzglćdem dopuszczalnego poziomu ha-
łasu w środowisku, o którym mowa w 
przepisach odrćbnych o ochronie śro-
dowiska, jako teren przeznaczony pod 
zabudowć mieszkaniowo - usługową. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne: 

a) ustala sić nieprzekraczalne linie za-
budowy w odległości 15m od drogi 
KDG, 6m od drogi KDL, w odległości 
6m od granicy dróg wewnćtrznych z 
dopuszczeniem: wysunićcia poza 
wyznaczoną linić zabudowy, na od-
ległość nie wićkszą niż 1,5m, ele-
mentów nadwieszeń takich jak: bal-
kony, loggie, wykusze, elementów 
wejść do budynków takich jak: 
schody, podesty, daszki, pochylnie, 

b) ustala sić nieprzekraczalne linie za-
budowy w odległości 12m od pół-
nocnej i 10m wschodniej granicy 
obszaru planu, 

c) ustala sić nieprzekraczalne linie za-
budowy w odległości 5m od brze-
gów rowów otwartych, 

d) od strony niepublicznych dróg we-
wnćtrznych dopuszcza sić obiekty 
małej architektury, sieci i obiekty in-
frastruktury technicznej oraz por-
tiernie pomićdzy linią rozgraniczają-
cą a linią zabudowy, 

e) dopuszcza sić wycofanie zabudowy 
w głąb działki, 

f) ustala sić uwzglćdnienie oddziały-
wania komunikacji i napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 110kV dla 
budynków mieszkalnych i zabudowy 
związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży; 

2) dopuszczenie budowy w ostrej granicy: 

o ile inne przepisy planu nie stanowią 
inaczej, dopuszcza sić sytuowanie za-

budowy przy granicy działek nie sta-
nowiącej granicy od strony dróg; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
do 60% powierzchni działki budowlanej 
lub inwestycyjnej; 

4) wysokość zabudowy: 

a) budynków mieszkalnych do 4 kon-
dygnacji do 17m, 

b) budynków z usługami do 3 kondy-
gnacji do 15m z dopuszczeniem 
dominanty, 

c) budynków mieszkalnych z usługami 
do 4 kondygnacji do 17m, 

d) gospodarczych i garaży do 2 kondy-
gnacji do 6m, 

e) reklam i masztów oświetleniowych 
do 25m; 

6) kształt dachów: 

b) budynki mieszkalne, budynki miesz-
kalne z usługami dachy płaskie do 
10o lub skośne do 35o, 

c) budynki usług, garaże i budynki go-
spodarcze - dachy płaskie do 10o lub 
skośne do 35o, 

d) dopuszcza sić doświetlenie podda-
szy bez ograniczeń konstrukcyjnych 
oraz dopuszcza sić inne kształtowa-
nie dachów budynków usługowych 
w formie niestandardowych rozwią-
zań takich jak kopuły, powierzchnie 
sferyczne i nierozwijalne; 

7) kolorystyka: 

a) kolor elewacji w barwach pastelo-
wych i szarościach; dopuszcza sić 
stosowanie okładzin z kamienia, ce-
gły, drewna, szkła; obowiązuje zakaz 
stosowania „siddingu”, blachy fali-
stej i trapezowej, 

b) dachy - ciemne od brązu poprzez 
czerwień do szarości; 

8) powierzchnia usług: 

a) w budynku mieszkalnym usługi 
wbudowane, co najmniej w parte-
rach, w tym usługi handlu do 50m2 
powierzchni sprzedaży w jednym lo-
kalu, w pasie terenu poza zasićgiem 
oddziaływania drogi KDG, 

b) w oddzielnym budynku usług, usłu-
gi handlu do 100m2 powierzchni 
sprzedaży w jednym lokalu, 
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c) w pasie terenu w zasićgu oddziały-
wania drogi KDG dopuszcza sić lo-
kalizacje jednego obiektu usług 
handlu do 500m2 powierzchni 
sprzedaży, 

d) powierzchnia zabudowy usług do 
20% powierzchni zabudowy na tere-
nie; 

9) nośniki reklamowe: 

a) na ogrodzeniach lub elewacjach bu-
dynków, 

b) dopuszcza sić umieszczanie nośni-
ków reklamowych, słupów ogłosze-
niowych, szyldów, ekranów zmien-
nej projekcji reklamowej, 

c) dopuszcza sić sytuowanie piono-
wych, proporców reklamowych na 
konstrukcji masztów lub latarń, 

d) zakazuje sić umieszczanie nośników 
reklamowych i znaków informacyjno 
– plastycznych: w miejscach i w 
sposób zastrzeżony dla znaków dro-
gowych lub w sposób utrudniający 
ich odczytywanie; 

10) ogrodzenia 

a) ogrodzenia działek od strony dróg 
lokowane w liniach rozgraniczają-
cych tych dróg za chodnikiem, o 
max. wysokości 2,2m nad poziom 
terenu, ażurowe min 50% po-
wierzchni całkowitej ogrodzenia, z 
cokołem pełnym max. do wysokości 
0,6m nad poziom terenu, dopuszcza 
sić ogrodzenia bez cokołu, 

b) ograniczenie wysokości nie dotyczy 
wysokości bram i furtek, 

c) ogrodzenia od rowów otwartych 
1,5m od ich brzegów, 

d) w ogrodzeniach należy przewidzieć 
tunele ekologiczne, 

e) dopuszcza sić miejscowe wycofanie 
ogrodzeń w głąb działek. Teren po-
mićdzy linią rozgraniczającą a linią 
zabudowy, wzdłuż dróg wewnćtrz-
nych w takich przypadkach przezna-
cza sić na miejsca postojowe, zieleń 
ozdobną lub chodniki, 

f) ustala sić symetryczne narożne 
ścićcia linii ogrodzeń nie mniejsze 
niż 5m wzdłuż linii rozgraniczającej 
drogi KDL i granic dróg wewnćtrz-
nych, 

g) dopuszcza sić stosowanie elemen-
tów betonowych do budowy ogro-
dzeń wyłącznie jako elementów słu-
pów i podmurówek; 

11) obiekty małej architektury - w szcze-
gólności: pojemniki z zielenią, słupki, 
murki, ławki, elementy placów zabaw, 
fontanny, miejsca (obudowa) na po-
jemniki na śmieci, trzepaki. 

5. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów: w obszarze bezpośredniego zagroże-
nia powodzią obowiązują odpowiednio 
ustalenia zgodnie z § 9. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objćtych planem 
odpowiednio zgodnie z § 10, w tym: 

1) minimalne powierzchnie wydzielanych 
działek budowlanych: 

a) 1500m2 dla zabudowy mieszkaniowej, 

b) 1500m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
z wbudowanymi usługami, 

c) 2000m2 dla zabudowy z budynkiem z 
usługami, 

d) dopuszcza sić wykorzystania dla ce-
lów budowlanych nieruchomości 
gruntowych złożonych z wićcej niż 
jednej działki budowlanej (pod wa-
runkiem stosowania określonych pla-
nem parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości grunto-
wej), 

e) ustalenia minimalnych powierzchni 
działek budowlanych nie dotyczą: 
działek wydzielanych dla potrzeb lo-
kalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej i dróg wewnćtrznych, 

2) minimalne fronty działek budowlanych - 
20m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku 
do pasa drogowego - w zakresie: 60o-90o; 

4) każda wydzielana działka budowlana 
musi mieć zapewniony dostćp do drogi 
publicznej lub wewnćtrznej i do infra-
struktury technicznej, przy czym, ustala 
sić: 

a) minimalne szerokości dróg we-
wnćtrznych do działek z zabudową 
mieszkaniową i usługami lub tylko z 
usługami na 10m, 
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b) minimalne szerokości dróg we-
wnćtrznych do działek tylko z zabu-
dową mieszkaniową na 8m; 

5) każda nowa droga wewnćtrzna, winna 
mieć dwustronne włączenie do układu 
komunikacyjnego, a gdyby to było nie-
możliwe, droga o jednostronnym włą-
czeniu dłuższa niż 60m, musi mieć stwo-
rzone warunki do zawracania (placyk do 
zawracania o minimalnych wymiarach 
12,5m x 12,5m); 

6) skrzyżowania dróg wewnćtrznych należy 
projektować pod kątem zbliżonym do ką-
ta prostego z narożnymi ścićciami 5m x 
5m; 

7) ustala sić zakaz wydzielania działek do-
stćpnych z drogi KDG, a bez dojazdu od 
drogi KDL. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu w 
tym zakaz zabudowy: 

1) czćść terenu w obszarze zdrenowanym 
ustalenia zgodnie z § 11; 

2) na terenach z poziomem wody grunto-
wej powyżej 1m.p.p.t. przy realizacji 
obiektów budowlanych istnieje koniecz-
ność stosowania przepisów odrćbnych 
odpowiednio do kategorii geotechnicz-
nej gruntu; 

3) w szczególności zakaz lokowania: zakła-
dów produkcyjnych, usług lakierniczych i 
blacharskich, składów i magazynów, ob-
sługi technicznej i naprawy pojazdów 
mechanicznych, sprzedaży paliw i olejów 
opałowych, składowisk opału i odpadów, 
złomowisk i zabudowy zagrodowej; 

4) odwodnienia budynków na podstawie 
dokumentacji hydrogeologicznej określa-
jącej warunki hydrogeologiczne terenu; 

5) inwestowanie w pasie technologicznym 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 
110kV ustalenia zgodnie z § 12. 

8. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) odpowiednio zgodnie z § § 13, 14, 15, 16, 
17, 18 i 19 rozdziału 7 Działu II; 

2) obsługa komunikacyjna od strony przy-
ległej drogi KDL bez ograniczeń; 

3) połączenie z drogą KDG poprzez wyzna-
czone na rysunku planu skrzyżowanie z 
drogą KDL, a do czasu realizacji drogi 
KDG obsługa komunikacyjna z drogi KDL 
na działce nr ew. 991/2 (poza obszarem 
planu); 

4) wskaźniki parkingowe – odpowiednio 
zgodnie z § 20, w tym również jako gara-
że podziemne. 

9. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną - 
odpowiednio zgodnie z § 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28 i 29 rozdziału 8 Działu II. 

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania tere-
nów - do czasu realizacji przeznaczenia 
podstawowego i uzupełniającego i dopusz-
czalnego dopuszcza sić zachowanie dotych-
czasowego sposobu zagospodarowania i 
użytkowania terenu. 

11. Stawki procentowe stanowiące podstawć 
do określenia opłaty, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy - określa sić stawkć pro-
centową w wysokości 0%. 

Rozdział 2 
Tereny zabudowy usługowej 

§ 32. Dla terenów usług oznaczonych symbo-
lem U ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa usługowa w 
szczególności: usługi handlu detaliczne-
go i ekspozycyjnego, poczty, telekomu-
nikacji, restauracji, pośrednictwa finan-
sowego, administracji, drobne usługi 
rzemieślnicze takie jak usługi fryzjerskie, 
kosmetyczne, pralnicze oraz drobne 
usługi napraw sprzćtu codziennego 
użytku itp.; 

2) uzupełniające: 

a) urządzenia budowlane, urządzenia in-
frastruktury technicznej i ochrony 
środowiska dla potrzeb działki lub po-
trzeb lokalnych, 

b) obiekty i urządzenia niezbćdne ze 
wzglćdów socjalnych, ochrony prze-
ciwpożarowej, 

c) garaże wbudowane lub dobudowane 
i budynki gospodarcze towarzyszące 
zabudowie, 

d) zieleń urządzona, obiekty małej archi-
tektury; 

3) dopuszczalne: 

a) wbudowany lokal mieszkalny, hotel, 
motel, 

b) napowietrzna linia elektroenergetycz-
na 110kV z możliwością zamiany na 
podziemną – kablową, 

c) usługi handlu do 1000m2 powierzchni 
sprzedaży. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

1) forma budynków powinna być ukształ-
towana w nawiązaniu do architektury 
współczesnej bez ograniczeń w zakresie 
materiałów konstrukcyjnych. Zakaz sto-
sowania na elewacjach okładzin typu si-
ding; 

2) zabudowa gospodarcza i garaże wbu-
dowane, dobudowane lub w zespołach; 

3) w przypadku takiej możliwości linia 
110kV podziemna – kablowa; 

4) nakazuje sić zapewnienie warunków ko-
rzystania przez osoby niepełnosprawne. 

3. Zasady ochrony środowiska i przyrody od-
powiednio zgodnie z § 8, w tym: 

1) zakazuje sić samowolnego nasypywania 
i obniżania powierzchni terenu działek 
powyżej lub poniżej poziomu terenu 
działek sąsiednich oraz odprowadzania 
wód opadowych na sąsiednie działki i 
drogi; 

2) odwodnienie terenu nie może powodo-
wać obniżenia zwierciadła wód pod-
ziemnych na terenach sąsiednich; 

3) w pasie technologicznym napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 110kV, w któ-
rym wystćpuje przekroczenie dopusz-
czalnych poziomów promieniowania 
elektromagnetycznego, obowiązuje za-
kaz zabudowy mieszkaniowej, budynków 
związanych ze stałym lub czasowym po-
bytem dzieci i młodzieży oraz stałym po-
bytem ludzi. W przypadku likwidacji linii 
lub jej przebudowy na podziemną ogra-
niczenia w zagospodarowaniu terenu 
odpowiednio tracą moc; 

4) nakazuje sić ochronć funkcji mieszka-
niowej oraz funkcji związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzie-
ży przed ponadnormatywnym oddziały-
waniem komunikacji i określa zasićg po-
tencjalnego oddziaływania komunikacji 
kołowej 90m od osi drogi KDG. W obsza-
rze tym dopuszcza sić lokalizowanie ww. 
funkcji pod warunkiem dotrzymania 
norm akustycznych wewnątrz pomiesz-
czeń; 

5) zakazy nie obowiązują, a ograniczenia 
w/w wymienione mogą być zmienione w 
tych miejscach, dla których przeprowa-
dzono badania stwierdzające, że progno-
zowany poziom hałasu komunikacyjnego 
nie przekroczy norm określonych dla 
tych obiektów w przepisach odrćbnych; 

6) ustala sić, że prowadzona działalność 
usługowa powodująca oddziaływanie 
akustyczne i drgania nie powinna powo-
dować przekroczenia standardów jakości 
powietrza poza terenem, do którego 
prowadzący działalność posiada tytuł 
prawny oraz nie powinna przekraczać 
standardów dopuszczalnych w tym za-
kresie dla funkcji określonych w terenach 
lub obiektach sąsiednich, a w projekto-
wanej i zachowanej działalności usługo-
wej obowiązana jest stosować takie roz-
wiązania techniczne, technologiczne i 
organizacyjne, które wyeliminują szko-
dliwe oddziaływanie na środowisko w 
szczególności na takie elementy jak: po-
wietrze atmosferyczne, środowisko grun-
towo - wodne, krajobraz poza terenem 
zakładu, do którego jednostka organiza-
cyjna posiada tytuł prawny; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - na działce budowlanej lub in-
westycyjnej, co najmniej 20% po-
wierzchni działki budowlanej lub inwe-
stycyjnej. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy nieprzekraczalne, strefy 
zabudowy: 

a) ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w odległości 10m od linii roz-
graniczającej drogi KDG, 6m od linii 
rozgraniczającej drogi KDL z 
uwzglćdnieniem oddziaływania ko-
munikacji i napowietrznej linii elek-
troenergetycznej 110kV oraz 6m od 
wschodniej granicy obszaru planu, 

b) pomićdzy linią rozgraniczającą, a nie-
przekraczalną linią zabudowy od 
strony dróg dopuszcza sić obiekty 
małej architektury, sieci i obiekty in-
frastruktury technicznej oraz portier-
nie, 

c) dopuszcza sić wycofanie zabudowy w 
głąb działki, 

d) przy sytuowaniu zabudowy ustala sić 
uwzglćdnienie oddziaływania i napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej 
110kV dla budynków związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży oraz stałym pobytem lu-
dzi; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
do 60% powierzchni działki budowlanej 
lub inwestycyjnej; 
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3) wysokość zabudowy: 

a) budynków usługowych do 3 kondy-
gnacji do 15m, 

b) budynków gospodarczych i garaży do 
1 kondygnacji, do 5m z dachami sko-
śnymi, do 4m z dachami płaskimi; 

4) kształt dachów: 

a) dachy płaskie do 10o lub skośne o 
symetrycznych połaciach do 45o, 

b) dopuszcza sić doświetlenie poddaszy 
bez ograniczeń konstrukcyjnych oraz 
niestandardowe rozwiązania dachów: 
takie jak kopuły, powierzchnie sfe-
ryczne i nierozwijalne; 

5) kolorystyka: 

a) kolor elewacji w barwach pastelo-
wych i szarościach; dopuszcza sić 
stosowanie okładzin z kamienia, ce-
gły, drewna, szkła; obowiązuje zakaz 
stosowania „siddingu”, blachy falistej 
i trapezowej, 

b) dachy - ciemne od brązu poprzez 
czerwień do szarości; 

6) nośniki reklamowe: 

a) na elewacjach budynków, 

b) dopuszcza sić umieszczanie nośników 
reklamowych, słupów ogłoszenio-
wych, szyldów, ekranów zmiennej 
projekcji reklamowej, 

c) dopuszcza sić sytuowanie piono-
wych, proporców reklamowych na 
konstrukcji masztów lub latarń, 

d) zakazuje sić umieszczanie nośników 
reklamowych i znaków informacyjno 
– plastycznych: w miejscach i w spo-
sób zastrzeżony dla znaków drogo-
wych lub w sposób utrudniający ich 
odczytywanie; 

7) ogrodzenia: 

a) ogrodzenia działek od strony dróg lo-
kowane w liniach rozgraniczających 
tych dróg za chodnikiem, o max wy-
sokości 2,2m nad poziom terenu, ażu-
rowe min. 50%, z cokołem pełnym 
max do wysokości 0,6m nad poziom 
terenu. Dopuszcza sić ogrodzenia bez 
cokołu, 

b) ograniczenie wysokości nie dotyczy 
wysokości bram i furtek, 

c) w ogrodzeniach należy przewidzieć 
tunele ekologiczne, 

d) dopuszcza sić miejscowe wycofanie 
ogrodzeń w głąb działek. Teren po-
mićdzy linią rozgraniczającą a linią 
zabudowy, w takich przypadkach 
można przeznaczyć na miejsca posto-
jowe, zieleń ozdobną lub chodniki, 

e) ustala sić symetryczne narożne ścić-
cia linii ogrodzeń nie mniejsze niż 5m 
wzdłuż linii rozgraniczającej dróg KDL 
i wewnćtrznych, 

f) dopuszcza sić stosowanie elementów 
betonowych do budowy ogrodzeń 
wyłącznie jako elementów słupów i 
podmurówek; 

8) obiekty małej architektury - w szczegól-
ności: pojemniki z zielenią, słupki, murki, 
ławki, elementy placów zabaw, fontanny, 
miejsca (obudowa) na pojemniki na 
śmieci. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objćtych planem 
miejscowym zgodnie z § 10, w tym: 

1) zachowuje sić teren U jako całość funk-
cjonalno - przestrzenną dopuszczając 
wydzielenie działek pod urządzenia in-
frastruktury technicznej: 

2) przy każdym podziale terenu przylegają-
cego do drogi KDG i KDL należy każdo-
razowo wydzielać działki pod poszerze-
nie tych dróg, a linie tych wydzieleń mu-
szą sić pokrywać z ich liniami rozgrani-
czającymi ustalonymi w planie; 

3) ustala sić symetryczne narożne ścićcia 
linii rozgraniczających nie mniejsze niż 
10m x 10m dla drogi KDG i KDL; 

4) zakazuje sić wydzielania działek, które 
wymagać bćdą urządzania zjazdów z 
drogi KDG. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu w 
tym zakaz zabudowy: 

1) czćść terenu w obszarze zdrenowanym 
ustalenia zgodnie z § 11; 

2) zakaz lokowania: zakładów produkcyj-
nych, składów i magazynów, lokowania 
zabudowy zagrodowej; 

3) dla zabudowy usługowej przed przystą-
pieniem do działań projektowych należy 
wykonać badania gruntowe dla ustalenia 
odpowiednich wymagań dla posado-
wienia i podpiwniczenia obiektów; 
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4) odwodnienia budynków na podstawie 
dokumentacji hydrogeologicznej określa-
jącej warunki hydrogeologiczne terenu; 

5) inwestowanie w pasie technologicznym 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 
110kV ustalenia zgodnie z § 12. 

7. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) odpowiednio zgodnie z § 13, 14, 15, 16, 
17, 18, i 19 rozdziału 7 Działu II; 

2) obsługa komunikacyjna od strony przy-
ległej drogi KDL bez ograniczeń; 

3) połączenie z drogą KDG poprzez wyzna-
czone na rysunku planu skrzyżowanie z 
drogą KDL, a do czasu realizacji drogi 
KDG obsługa komunikacyjna z drogi KDL 
na działce nr ew. 991/2 (poza obszarem 
planu); 

4) zakaz obsługi komunikacyjnej terenu U 
bezpośrednio z drogi KDG; 

5) wskaźniki parkingowe – odpowiednio 
zgodnie z § 20. 

8. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną - 
odpowiednio zgodnie z § 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28 i 29 rozdziału 8 Działu II. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania tere-
nów - do czasu realizacji przeznaczenia 
podstawowego, uzupełniającego i dopusz-
czalnego, dopuszcza sić zachowanie do-
tychczasowego sposobu zagospodarowania 
i użytkowania terenu. 

10. Stawki procentowe stanowiące podstawć 
do określenia opłaty, o której mowa, w art. 
36 ust. 4 ustawy - określa sić stawkć pro-
centową w wysokości 0% 

 
Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów komunikacji publicznej oznaczonych jako KD 

§ 33. 
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Dział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 34. Z dniem wejścia w życie planu, na ob-
szarze planu tracą moc obowiązującą ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czćści wsi Wolica” uchwalonego 
uchwałą nr L/774/2006 Rady Gminy Nadarzyn z 
dnia 21 czerwca 2006r. opublikowaną w Dz. Urz. 

Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 
2006r. Nr 171, poz. 6739. 

§ 35. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Nadarzyn. 

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

 
 Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn: 

Piotr Kozłowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LI/461/2010 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 29 września 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czćści wsi Wolica nad Utratą II 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Nadarzyn stwierdza, że projekt miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego czćści Wolica nad Utratą, stanowiący zmianć czćści 
obszaru „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czćści wsi Wolica” uchwalonego 
uchwałą nr L/774/2006 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2006r. opublikowaną w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego Nr 171, poz. 6739 z dnia 29 sierpnia 2006r., został wyłożony do 
publicznego wglądu w okresie od dnia 9 sierpnia 2010r. do dnia 30 sierpnia lipca 2010r. 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14 września 2010r. nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego 
projektu zmiany planu. 

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr LI/461/2010 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 29 września 2010r. 

 
Sposób realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasady ich finansowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
czćści wsi Wolica nad Utratą II 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 
późn. zm.) określa sić nastćpujący sposób reali-
zacji oraz zasady finansowania inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy: zapisanych w niniej-
szym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego czćści wsi Wolica nad Utratą II 
stanowiącym zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czćści wsi Woli-
ca” uchwalonego uchwałą nr L/774/2006 Rady 
Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2006r. opu-
blikowaną w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego Nr 171, poz. 6739 z dnia 
29 sierpnia 2006r. 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) – zadania własne gmi-
ny. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwesty-
cje w liniach rozgraniczających drogi pu-
blicznej KDL, w tym prowadzenie robót 

budowlanych obejmujących drogć, infra-
strukturć techniczną i zieleń; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlo-
kalizowane w liniach rozgraniczających 
lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 

§ 2. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej polegają na realizacji drogi publicznej na 
terenie przeznaczonym w planie pod te funk-
cje. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej należące do zadań własnych gminy to 
budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
finansowanie oświetlenia dróg znajdujących 
sić na terenie objćtym niniejszą uchwałą oraz 
planowanie i organizacja zaopatrzenia w cie-
pło, energić elektryczną i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w 
§ 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgod-
nie z obowiązującymi przepisami w tym mić-
dzy innymi ustawą prawo budowlane, usta-
wą o zamówieniach publicznych, samorzą-
dzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie środowiska; 
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2) sposób realizacji inwestycji określony w § 2 

może ulegać modyfikacji wraz z dokonują-
cym sić postćpem techniczno - technologicz-
nym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej 
dostćpnej techniki (określonej w ustawie z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony śro-
dowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z 
późn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia 
ustaleń planu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub cie-
pła realizowane bćdą w sposób określony w 
przepisach ustawy Prawo energetyczne z 
dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 2006r. 
Nr 89, poz. 625 ze zm.); 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakre-
sie infrastruktury technicznej nie wyszczegól-
nionych w § 2 odbywać sić bćdzie na pod-
stawie umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, ujćtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.), przy czym; 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała 
Rady Gminy; 

 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu 
gminy uchwala sić w uchwale budżetowej. 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budżetowy ujmowane są w wyka-
zie stanowiącym załącznik do uchwały budże-
towej lub w Wieloletnim Programie Inwesty-
cyjnym (WPI na lata 2009-2012). 

§ 5. 

1. Zadania z zakresu realizacji robót budowla-
nych przy drogach gminnych finansowane 
bćdą z budżetu gminy lub na podstawie po-
rozumień z innym podmiotami. 

2. Zadanie z zakresu budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej finansowane bćdą na 
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. 
(t.jedn. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. 
zm.)w oparciu o wieloletnie plany inwesty-
cyjne. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bćdą na pod-
stawie przepisów ustawy prawo energetycz-
ne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 
2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

Ponadto teren objćty niniejszym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje czćść terenu pod, planowaną drogą 
wojewódzką Paszkowianką oraz napowietrzna 
linie elektroenergetyczna 110kV. 
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UCHWAŁA Nr LI/466/2010 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia 29 września 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 
2010r. Nr 17 poz. 95) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z 
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2007r Nr 19 poz. 115 ze zm.) Rada Gminy 
Nadarzyn uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Po uzyskaniu zgody właściciela nieru-
chomości nadać drodze oznaczonej numerem 
ewid. 5/12 stanowiącej drogć wewnćtrzną poło-

żonej na terenie wsi Strzeniówka nazwć  
ul. Skowronków. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Nadarzyn. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzćdu Gminy oraz opublikowaniu w 
Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazo-
wieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn: 
Piotr Kozłowski 

 


