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UCHWAŁA Nr LIII/510/2010 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walendów – Brzozowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm. 1)), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm. 2)) oraz uchwa-
ły nr XXXIX/346/2009 Rady Gminy Nadarzyn z 
dnia 28 wrzeŌnia 2009r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego czňŌci wsi Walendów – 
Brzozowa, stwierdzajņc zgodnoŌń z ustaleniami 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Nadarzyn przy-
jňtego uchwałņ nr XLIX/439/2010 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 16 lipca 2010r. Rada Gminy 
Nadarzyn uchwala, co nastňpuje: 

Dział I 

Rozdział 1 
Zakres regulacji planu 

§ 1. 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu we wsi Walen-
dów zwany dalej w treŌci niniejszej uchwały 
planem, obejmujņcy działkň nr ew. 138 i 
czňŌń działki nr ew. 98/2, którego granice wy-
znaczajņ: 

1) od północy, południa i zachodu: granica 
działki nr ew. 138; 

2) od wschodu: oŌ działki nr ew. 98/2; 

2. Granice obszaru objňtego planem wyznacza 
siň na rysunku planu sporzņdzonym na ma-
pie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiņcym 
załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Załņcznikami do niniejszej uchwały i jej integral-
nymi czňŌciami, sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 – stanowiņcy 
załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - stanowiņce załņcznik nr 2 
do niniejszej uchwały; 

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

§ 3. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do obszaru objňtego pla-
nem. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objňtego planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zago-
spodarowania; 

3) zwymiarowane wzajemne odległoŌci ele-
mentów zagospodarowania; 

4) przeznaczenie terenów oznaczone symbo-
lem literowym i numerem lub symbolem 
literowym; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy – strefy 
zabudowy; 
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3. Oznacza siň na rysunku planu ustanowione 

na podstawie przepisów odrňbnych: 

1) zasiňg terenów zdrenowanych; 

2) granice obszaru bezpoŌredniego zagroŐe-
nia powodziņ. 

4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie-
wymienione w ust. 2 i 3 majņ charakter in-
formacyjny lub postulatywny. 

§ 4. 

1. W planie okreŌla siň: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgra-
niczajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody; 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiek-
tów, wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy; 

5) granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie od-
rňbnych przepisów, w tym terenów na-
raŐonych na niebezpieczeŊstwo powo-
dzi; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych pla-
nem miejscowym; 

7) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytko-
waniu, w tym zakaz zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej; 

9) sposoby i terminy tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania 
terenów; 

10) stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala siň opłatň, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy. 

2. Nie okreŌla siň, poniewaŐ nie wystňpujņ w 
obszarze planu: 

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

2) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów górniczych oraz zagroŐonych osu-
waniem siň mas ziemnych. 

3. Plan okreŌlony jest jako perspektywiczny bez 
sprecyzowania terminu jego obowiņzywania. 

Rozdział 2 
Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 5. 

1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) działce budowlanej - naleŐy przez to ro-
zumień pojňcie zgodne z definicjņ okre-
Ōlonņ w ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

2) działce inwestycyjnej - naleŐy przez to 
rozumień działkň, zespół działek, lub 
czňŌń działki przewidzianej do wydziele-
nia, na których realizuje siň inwestycjň 
objňtņ jednym, ewentualnie etapowym 
pozwoleniem na budowň; 

3) ekologicznych paliwach - naleŐy przez to 
rozumień paliwa, które nie powodujņ za-
nieczyszczenia Ōrodowiska, a ich zasoby 
odnawiajņ siň we wzglňdnie krótkim cza-
sie. Czyli naleŐņ do odnawialnych Ŏródeł 
energii; 

4) intensywnoŌci zabudowy – naleŐy przez 
to rozumień maksymalnņ wartoŌń licz-
bowņ, wyraŐajņcņ stosunek sumy po-
wierzchni całkowitej w obrysie ze-
wnňtrznym wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej do powierzchni tej 
działki; 

5) kiosku – naleŐy przez to rozumień obiekt 
budowlany tymczasowy o funkcji han-
dlowej lub handlowo-usługowej, posia-
dajņcy maksymalnie jednņ kondygnacjň 
nadziemnņ, niepodpiwniczony, o wyso-
koŌci nie wiňkszej niŐ 3,5m, z dachem 
płaskim zapewniajņcym swoim okapem 
ochronň przed opadami bez koniecznoŌci 
stosowania dodatkowych daszków i o 
powierzchni zabudowy nie wiňkszej niŐ 
12m2; 

6) kwalifikacji terenów w zakresie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w Ōrodowi-
sku – naleŐy przez to rozumień zróŐnico-
wany poziom hałasu dla róŐnych rodza-
jów terenów w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo Ochrony ŋrodowiska w 
sprawie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w Ōrodowisku; 
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7) linii rozgraniczajņcej - naleŐy przez to ro-
zumień granice terenów przedstawione 
na rysunku planu, dzielņce obszar planu 
na tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania; 

8) linii zabudowy nieprzekraczalnej – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczonņ na rysun-
ku planu lub ustalonņ liniň okreŌlajņcņ 
najmniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń bu-
dynku od linii rozgraniczajņcej drogi, od 
innych obiektów lub granic działki, która 
moŐe byń przekroczona, o ile ustalenia 
szczegółowe planu tak stanowiņ i na wa-
runkach ustalonych w planie, bez 
uwzglňdniania: balkonów, loggii, we-
rand, wykuszy, tarasów na kolumnach, 
okapów i nadwieszeŊ wysuniňtych poza 
obrys budynku nie wiňcej niŐ 1,5m oraz 
elementów wejŌń do budynków (scho-
dów zewnňtrznych, ramp); 

9) nieprzekraczalnej liczbie kondygnacji lub 
maksymalnej wysokoŌci zabudowy - na-
leŐy przez to rozumień nieprzekraczalnņ 
iloŌń uŐytkowych nadziemnych kondy-
gnacji budynku lub nieprzekraczalnņ wy-
sokoŌń budynku mierzonņ od poziomu 
terenu przy najniŐej połoŐonym wejŌciu 
do budynku lub jego czňŌci, znajdujņcym 
siň na pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku do górnej płaszczyzny stropu 
lub najwyŐej połoŐonej krawňdzi stropo-
dachu nad najwyŐszņ kondygnacjņ uŐyt-
kowņ, łņcznie z gruboŌciņ izolacji cieplnej 
i warstwy jņ osłaniajņcej, albo do najwy-
Őej połoŐonej górnej powierzchni innego 
przekrycia dachu skoŌnego, z wyłņcze-
niem kominów, anten i innych urzņdzeŊ 
technicznych; 

10) niepublicznej drodze wewnňtrznej – na-
leŐy przez to rozumień wydzielonņ z te-
renu działkň, która na zasadach okreŌlo-
nych w przepisach odrňbnych, pełni 
funkcjň drogi wewnňtrznej dla pozosta-
łych działek do niej przylegajņcych i za-
pewnia dostňp działek budowlanych do 
drogi publicznej; 

11) niezbňdnych usługach osiedlowych - na-
leŐy przez to rozumień w szczególnoŌci: 
usługi oŌwiaty (przedszkole), sportu (bo-
iska, fitness klub), kultury (klub); 

12) noŌniku reklamowym - naleŐy przez to 
rozumień obiekty składajņce siň z kon-
strukcji noŌnej oraz urzņdzenia reklamo-
wego takiego jak tablica, neon, symbol 
przestrzenny, a takŐe wszelkie znaki, na-
pisy, szyldy i wyobraŐenia pozwalajņce 
powiņzań ich znaczenia z okreŌlona fir-

mņ, przedsiňbiorstwem lub innņ formņ 
przeprowadzonej działalnoŌci gospodar-
czej jak równieŐ produktami, wyrobami i 
usługami; 

13) obszarze planu - naleŐy przez to rozu-
mień obszar objňty planem w granicach 
przedstawionych na rysunku planu; 

14) odpowiednich strefach bezpieczeŊstwa 
od gazociņgu - naleŐy przez to rozumień 
gazociņg wraz ze strefami, w których 
obowiņzujņ ograniczenia dla lokalizacji 
obiektów i zadrzewieŊ zgodnie z warun-
kami technicznymi jakim powinny od-
powiadań sieci gazowe okreŌlonymi w 
przepisach odrňbnych: jako strefy kon-
trolowane lub jako odległoŌci podsta-
wowe; 

15) parkingu zielonym – naleŐy przez to ro-
zumień teren zieleni urzņdzonej lub łņ-
kowej, przystosowany do krótkookreso-
wego postoju samochodów osobowych 
w sposób umoŐliwiajņcy umocnienie 
podłoŐa trawiastego lub ułatwiajņcy jego 
rekultywacjň; 

16) planie - naleŐy przez to rozumień ustale-
nia niniejszej uchwały, stanowiņcej akt 
prawa miejscowego, o ile z treŌci przepi-
su nie wynika inaczej; 

17) powierzchni biologicznie czynnej – nale-
Őy przez to rozumień czňŌń działki bu-
dowlanej lub inwestycyjnej, na gruncie 
rodzimym, która pozostaje niezabudo-
wana i nieutwardzona. -- wyraŐonņ jako 
procentowy udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej w powierzchni terenu 
działki budowlanej lub inwestycyjnej. 
Typowņ powierzchniņ biologicznie czyn-
nņ sņ tereny zieleni towarzyszņcej zabu-
dowie, w tym zadrzewienia, zakrzewie-
nia, trawniki, powierzchniowe zbiorniki 
wodne, powierzchniowe uprawy. Na te-
renach zieleni urzņdzonej z urzņdzeniami 
sportu i rekreacji do powierzchni biolo-
gicznie czynnych wlicza siň takŐe po-
wierzchnie boisk, bieŐni, rzutni, skoczni i 
placów zabaw dla dzieci – niezaleŐnie od 
ich konstrukcji. W szczególnoŌci za po-
wierzchniň biologicznie czynnņ nie uzna-
je siň: zieleni projektowanej na dachach i 
Ōcianach budynków, budowli nadziem-
nych i podziemnych; 

18) powierzchni uŐytkowej liczonej dla po-
trzeb okreŌlenia liczby miejsc parkingo-
wych - naleŐy przez to rozumień po-
wierzchnie pomieszczeŊ, na wszystkich 
kondygnacjach, słuŐņcych do zaspokoje-
nia potrzeb zwiņzanych bezpoŌrednio z 
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przeznaczeniem całego budynku lub jego 
czňŌci; 

19) powierzchni zabudowy - naleŐy przez to 
rozumień powierzchniň działki budowla-
nej lub inwestycyjnej zajňtņ przez nad-
ziemnņ czňŌń budynku lub budynków w 
stanie wykoŊczonym, wyznaczonņ przez 
rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi 
budynku lub wszystkich budynków na 
płaszczyznň poziomņ, przyjmujņc za 
podstawň obrys parteru lub obrys Ōcian 
fundamentowych w przypadku gdy jest 
on wiňkszy: przy czym do powierzchni 
zabudowy wlicza siň powierzchniň prze-
Ōwitów, przejŌń i przejazdów (bramy), 
ganki, werandy; do powierzchni zabu-
dowy nie wlicza siň schodów na gruncie, 
powierzchni budynków lub ich czňŌci 
znajdujņcych siň pod powierzchniņ tere-
nu, studzienek lub okienek piwnicznych, 
daszków, okapów dachowych, nadwie-
szonych czňŌci budynków oraz ŌcieŐek, 
utwardzonych podjazdów, miejsc par-
kingowych, miejsc na Ōmietniki, altan, 
pergoli - wyraŐonņ w jako procentowy 
udział powierzchni zabudowy w po-
wierzchni terenu działki budowlanej lub 
inwestycyjnej; 

20) przepisach odrňbnych - naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi poza ustawņ o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

21) przeznaczeniu podstawowym - naleŐy 
przez to rozumień Őe na kaŐdej działce 
budowlanej lub inwestycyjnej, połoŐonej 
w obrňbie wyodrňbnionego liniami roz-
graniczajņcymi terenu o okreŌlonym 
przeznaczeniu, zajmuje ono, co najmniej 
60% powierzchni tej działki budowlanej 
lub inwestycyjnej, a w odniesieniu do 
funkcji obiektu, Őe okreŌlona funkcja 
zajmuje, co najmniej 60% jego po-
wierzchni całkowitej; 

22) przeznaczeniu uzupełniajņcym - naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie wpro-
wadzone lub istniejņce jako uzupełnienie 
przeznaczenia podstawowego, które nie 
zmienia charakteru tego przeznaczenia; 

23) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 
przez to rozumień, Őe na kaŐdej działce 
budowlanej lub inwestycyjnej, połoŐonej 
w obrňbie wyodrňbnionego liniami roz-
graniczajņcymi terenu o okreŌlonym 
przeznaczeniu, zajmuje ono, nie wiňcej 
niŐ 40% powierzchni tej działki budowla-
nej lub inwestycyjnej, a w odniesieniu 
do funkcji obiektu, Őe okreŌlona funkcja 

zajmuje, nie wiňcej niŐ 40% jego po-
wierzchni całkowitej; 

24) rysunku planu - naleŐy przez to rozumień 
rysunek sporzņdzony na mapie w skali 
1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

25) siňgaczu - naleŐy przez to rozumień wy-
suniňtņ czňŌń działki o minimalnej szero-
koŌci 5m i maksymalnej długoŌci 60m, 
przez którņ odbywa siň dostňp do drogi 
publicznej; 

26) strefie zwykłej w Warszawskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu- W.O.CH.K. - 
naleŐy przez to rozumień obszar objňty 
ochronņ prawnņ na podstawie przepi-
sów odrňbnych tj. rozporzņdzenia nr 3 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lu-
tego 2007r. w sprawie Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14 lute-
go 2007r. Nr 42, poz. 870); 

27) terenie - naleŐy przez to rozumień czňŌń 
obszaru planu wyznaczonņ na rysunku 
planu liniami rozgraniczajņcymi o okre-
Ōlonym przeznaczeniu, oznaczonņ na ry-
sunku planu – symbolem literowym i 
numerem; 

28) tunelach ekologicznych - naleŐy przez to 
rozumień otwory (przepusty) w cokole 
ogrodzenia umoŐliwiajņce migracje 
drobnych przedstawicieli fauny w szcze-
gólnoŌci ssaków wielkoŌci jeŐa, płazów i 
gadów. Przerwy w cokole ogrodzenia 
powinny byń wykonane na wysokoŌci 
poziomu terenu, mień Ōrednice, co naj-
mniej 15cm i byń rozmieszczone w od-
stňpach nie wiňkszych niŐ 1,5m. Przej-
Ōciami mogņ byń równieŐ, co najmniej 
10cm przeŌwity pomiňdzy podmurówkņ, 
a aŐurowymi elementami ogrodzenia, je-
Őeli podmurówka bňdzie nie wyŐsza niŐ 
10cm; 

29) uchwale - naleŐy przez to rozumień ni-
niejszņ uchwałň Rady Gminy Nadarzyn, 
o ile z treŌci przepisu nie wynika inaczej; 

30) urzņdzeniach infrastruktury technicznej – 
naleŐy przez to rozumień zlokalizowane 
pod ziemiņ, na ziemi albo nad ziemiņ 
przewody lub urzņdzenia wodociņgowe, 
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroener-
getyczne, gazowe i telekomunikacyjne 
oraz przyłņcza do obiektów budowla-
nych; 

31) usługach nieuciņŐliwych - naleŐy przez to 
rozumień: działalnoŌń słuŐņcņ zaspokaja-
niu potrzeb ludnoŌci, nie zaliczonņ do 
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przedsiňwziňń mogņcych zawsze znaczņ-
co oddziaływań na Ōrodowisko, nie po-
wodujņcņ przekraczania standardów ja-
koŌci Ōrodowiska oraz uciņŐliwoŌci poza 
terenem, do którego prowadzņcy dzia-
łalnoŌń posiada tytuł prawny; 

32) usługach towarzyszņcych zabudowie 
mieszkaniowej - naleŐy przez to rozumień 
usługi z wykorzystaniem urzņdzeŊ słuŐņ-
cych działalnoŌci, której celem jest za-
spokajanie podstawowych potrzeb lud-
noŌci, które nie wytwarzajņ dóbr mate-
rialnych bezpoŌrednimi metodami prze-
mysłowymi, a w szczególnoŌci: usługi 
handlu detalicznego, działalnoŌci biuro-
wej, oŌwiaty, odnowy biologicznej i 
ochrony zdrowia, opieki społecznej, 
sportu i rekreacji, kultury, projektowania 
i pracy twórczej, gastronomii, turystyki, 
apteki, usługi rzemieŌlnicze, a w szcze-
gólnoŌci: usługi fryzjerskie, kosmetycz-
ne, pralnicze, drobne usługi naprawcze 
sprzňtu codziennego uŐytku z wyłņcze-
niem napraw samochodów i motocykli; 

33) zabudowie w zorganizowanym osiedlu - 
naleŐy przez to rozumień zabudowň, 
wraz z niezbňdnņ komunikacjņ i infra-
strukturņ technicznņ, niezbňdnymi usłu-
gami osiedlowymi, powiņzane ze sobņ 
funkcjonalnie i technicznie. 

2. Inne pojňcia i definicje wymienione w planie 
naleŐy rozumień zgodnie z treŌciņ stosow-
nych odrňbnych przepisów. 

Dział II 
Ustalenia ogólne planu 

Rozdział 1 
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni 

Przeznaczenie terenu 

§ 6. 

1. OkreŌla siň nastňpujņce rodzaje przeznacze-
nia terenów wyznaczonych liniami rozgrani-
czajņcymi i oznaczonych symbolem litero-
wym przeznaczenia terenu i numerem: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - oznaczony na rysunku planu 
symbolem MN1; 

2) teren wód powierzchniowych - rzeka Utra-
ta - oznaczony na rysunku planu symbo-
lem WS; 

3) teren komunikacji - oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDZ - czňŌń terenu pu-
blicznej drogi zbiorczej. 

2. OkreŌlone w planie przeznaczenia poszcze-
gólnych terenów wskazujņ podstawowy, 
ustalony w planie sposób ich uŐytkowania. 

3. Ustala siň, Őe teren KDZ, jako czňŌń drogi 
gminnej, jest przeznaczony pod inwestycjň 
celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 7. 

1. Ustala siň, Őe nadrzňdnym celem miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzen-
nego przy jednoczesnej ochronie wartoŌci 
Ōrodowiska i przyrody. 

2. Narzňdziami realizacji ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego sņ ustalenia planu 
zawarte w niniejszej uchwale Rady Gminy 
Nadarzyn. 

3. Ustalenia planu regulujņ wszystkie rodzaje 
działaŊ inwestycyjnych realizowanych na ob-
szarze objňtym planem oraz okreŌlajņ zasady 
ich wzajemnych powiņzaŊ funkcjonalnych i 
przestrzennych przy uwzglňdnieniu uwarun-
kowaŊ Ōrodowiska oraz wymogów przepisów 
odrňbnych. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 8. 

1. Obszar planu połoŐony jest w strefie zwykłej 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu w której obowiņzujņ przepisy rozporzņ-
dzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 26 
oraz przepisy o ochronie przyrody i Ōrodowi-
ska. 

2. Ustala siň, Őe na całym obszarze objňtym 
planem obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
ochrony i kształtowania Ōrodowiska: 

1) zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń mo-
gņcych zawsze znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko w rozumieniu przepisów od-
rňbnych (przepisy ustawy Prawo ochrony 
Ōrodowiska), z wyjņtkiem elementów nie-
zbňdnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponad lokalnych infra-
strukturalnych inwestycji celu publicznego 
oraz przedsiňwziňń, dla których przepro-
wadzona procedura oceny oddziaływania 
na Ōrodowisko wykazała brak niekorzyst-
nego wpływu stanu na Ōrodowisko przy 
zastosowaniu najkorzystniejszego dla Ōro-
dowiska wariantu, wskazanego w raporcie 
oddziaływania przedsiňwziňcia na Ōrodo-
wisko; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 216 – 51667 – Poz. 7338 
 

2) zakazuje siň likwidowania i niszczenia za-
drzewieŊ nadwodnych i przydroŐnych, je-
Őeli nie wynikajņ one z potrzeb ochrony 
przeciwpowodziowej i zapewnienia bez-
pieczeŊstwa ruchu drogowego lub wod-
nego albo budowy, odbudowy, utrzyma-
nia, remontów lub naprawy urzņdzeŊ 
wodnych; 

3) zakazuje siň wykonywania prac ziemnych 
trwale zniekształcajņcych rzeŎbň terenu z 
wyjņtkiem prac zwiņzanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym lub utrzyma-
niem, budowņ, odbudowņ naprawņ lub 
remontem urzņdzeŊ wodnych; 

4) nakazuje siň minimalizowanie przekształ-
ceŊ powierzchni ziemi i jej ochronň przed 
erozjņ poprzez właŌciwe zagospodarowa-
nie i odprowadzanie wód opadowych, a 
przy realizacji prac ziemnych naleŐy wyeg-
zekwowań zdjňcie warstwy próchnicznej 
gleby, oraz jej odpowiednie zdeponowa-
nie, co najmniej w iloŌci pozwalajņcej na 
przywrócenie tej warstwy na fragmentach 
niezabudowanych; 

5) zakazuje siň dokonywania zmian stosun-
ków wodnych, jeŐeli słuŐņ innym celom 
niŐ ochrona przyrody oraz racjonalna go-
spodarka wodna; 

6) nakazuje siň zachowanie naturalnego cha-
rakteru brzegów rzeki Utraty za wyjņtkiem 
prowadzenia prac zwiņzanych z zabezpie-
czeniem przeciwpowodziowym i utrzyma-
niem lub budowņ urzņdzeŊ wodnych; 

7) w odległoŌci 20m od linii rozgraniczajņcej 
terenu wód powierzchniowych – rzeki 
Utraty, zakazuje siň lokalizowania obiek-
tów budowlanych z wyjņtkiem słuŐņcych 
potrzebie ochrony przeciwpowodziowej, 
sieci infrastruktury technicznej i komuni-
kacji, zbiorników retencyjnych, oraz wy-
znaczenia wydzielonych stref dostňpnych 
dla zwierzņt. 

§ 9. 

1. Ustala siň ochronň układu hydrograficznego 
rzeki Utraty. Wszelkie prace ziemne zwiņzane 
z przekształceniem układu hydrograficznego, 
przekształcenie poziomu terenu mogņce na-
ruszyń spływ powierzchniowy wody i stosun-
ki wodne, wymagajņ uzgodnieŊ na warun-
kach zgodnych z przepisami odrňbnymi. 

2. Dla konserwacji rzeki Utraty i otwartych ro-
wów melioracyjnych ustala siň zachowanie 
dostňpnoŌci w postaci „drogi eksploatacyj-
nej”. 

3. Ustala siň zasadň objňcia obszaru zorganizo-
wanym systemem zaopatrzenia w wodň, od-
prowadzania i unieszkodliwiania Ōcieków sa-
nitarnych wytwarzanych przez uŐytkowników 
wszystkich obiektów w obszarze planu oraz 
dopuszczenie odprowadzania Ōcieków do 
Ōrodowiska w sposób okreŌlony w przepi-
sach odrňbnych. 

4. Ustala siň zagospodarowanie i uŐytkowanie 
terenów wykluczajņce zanieczyszczenie wód 
otwartych, wód gruntowych oraz gruntu na 
własnych działkach i na terenach przyległych. 
Ustala siň warunki odwodnienia terenów za-
budowy oraz terenów komunikacji. 

5. Ustala siň racjonalne wykorzystanie po-
wierzchni na działkach, poprzez zachowanie 
proporcji pomiňdzy czňŌciņ zabudowanņ, a 
nie zabudowanņ, okreŌlonych wskaŎnikiem 
procentowego udziału powierzchni biolo-
gicznie czynnych. 

6. Ustala siň ochronň i utrzymanie zieleni ogro-
dowej i przydomowej na terenie działek, zie-
leni przyulicznej i nadwodnej. Wycinanie 
drzew niezbňdne dla realizacji dróg, zbiorni-
ków retencyjnych lub zabudowy, wymaga 
uzyskania zgody w odrňbnym postňpowaniu. 
W przypadku koniecznoŌci usuniňcia drzew 
dla realizacji inwestycji nie bňdņcych inwe-
stycjami celu publicznego nakazuje siň wy-
konanie nasadzeŊ kompensujņcych gatun-
ków rodzimych właŌciwych dla siedlisk. 

7. Pod wzglňdem dopuszczalnego poziomu 
hałasu w Ōrodowisku okreŌla siň przyporzņd-
kowanie wyznaczonego na rysunku planu te-
renu do rodzaju okreŌlonego w przepisach 
Prawa ochrony Ōrodowiska. 

8. W celu ochrony powietrza ustala siň ogrze-
wanie pomieszczeŊ obiektów istniejņcych i 
planowanych paliwami, o moŐliwie najniŐ-
szym poziomie emisji substancji szkodliwych 
dla Ōrodowiska, spełniajņcych aktualnie 
obowiņzujņce normy. 

9. Ustala siň obowiņzek zapewnienia odpo-
wiedniej iloŌci miejsca dla pojemników na 
odpady w granicach działki, z obowiņzkiem 
segregowania odpadów. 

Rozdział 3 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie  
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

§ 10. 

Oznacza siň na rysunku planu zasiňg obszaru 
bezpoŌredniego zagroŐenia powodziņ wzdłuŐ 
rzeki Utraty, w którym przyjmuje siň ogranicze-
nia w uŐytkowaniu terenu okreŌlone w przepi-
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sach odrňbnych Prawa wodnego dotyczņcych 
ochrony przed powodziņ. Na obszarze bezpo-
Ōredniego zagroŐenia powodziņ, w czňŌci wy-
znaczonej nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy 
wzdłuŐ rzeki Utraty ustala siň zakaz zabudowy 
wynikajņcy z Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe dla terenów  

o różnym przeznaczeniu 

Rozdział 1 
Tereny zabudowy  

mieszkaniowej jednorodzinnej 

§ 11. 

1. Wyznacza siň teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oznaczony na rysunku 
planu symbolem MN1 połoŐony w strefie 
zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu. 

2. Dla terenu MN1 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w zorgani-
zowanym osiedlu wraz z niezbňdnymi 
usługami osiedlowymi, niezbňdnņ infra-
strukturņ technicznņ, komunikacjņ pie-
szo-jezdnņ (drogi wewnňtrzne) i zieleniņ 
urzņdzonņ; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) urzņdzenia budowlane, urzņdzenia in-
frastruktury technicznej i ochrony 
Ōrodowiska, urzņdzenia ochrony prze-
ciwpoŐarowej dla potrzeb działki lub 
potrzeb lokalnych, 

b) garaŐe i budynki gospodarcze towa-
rzyszņce zabudowie, kioski, obiekty 
małej architektury; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) towarzyszņce zabudowie mieszka-
niowej usługi, o których mowa w § 5 
ust. 1 pkt 32, jako lokal usługowy 
wbudowany w budynek mieszkalny 
lub w oddzielnych budynkach, 

b) przepompownie Ōcieków, stacje 
transformatorowe 15/0,4kV, 

c) urzņdzenia wodne zabezpieczajņce 
przed powodziņ (w tym zbiorniki re-
tencyjno - odparowywalne). 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala siň budynki mieszkalne w formie 
wolno stojņcej, bliŎniaczej lub szerego-
wej; 

2) ustala siň nastňpujņce zasady kształto-
wanie układu urbanistycznego osiedla: 

a) ogrody powinny koncentrowań siň 
wewnņtrz kwartałów zabudowy, a w 
projektach zagospodarowania po-
szczególnych działek naleŐy uwzglňd-
niń oddzielenie zabudowy, od strony 
dróg, szpalerami drzew lub Őywopło-
tem, 

b) budynki naleŐy sytuowań wzdłuŐ uli-
czek lub koncentrowań wokół placy-
ków komunikacyjnych, 

c) dopuszcza siň wydzielenie przejŌń 
pieszych z zieleniņ, 

d) ustala siň nowe nasadzenia w formie: 
zieleni towarzyszņcej drogom we-
wnňtrznym, zespołów zieleni urzņ-
dzonej lub zieleni towarzyszņcej urzņ-
dzeniom sportu i wypoczynku; 

3) wzdłuŐ brzegu rzeki Utraty ustala siň za-
chowanie pasa terenu zgodnie z rysun-
kiem planu od granicy działki nr ew. 98/2 
jako ciņgu przyrodniczego o znaczeniu 
lokalnym z 6-cio metrowym pasem tere-
nu dla obsługi eksploatacyjnej rzeki Utra-
ty (w tym 3,5m na terenie dz. nr ew. 138) 
oraz dopuszcza siň lokowanie urzņdzeŊ 
wodnych zabezpieczajņcych przed po-
wodziņ (w tym zbiorników retencyjno - 
odparowywalnych); 

4) na jednej działce budowlanej o ustalo-
nym normatywie ustala siň: budowň 
jednego budynku mieszkalnego wolno 
stojņcego, jednego budynku mieszkal-
nego w zabudowie bliŎniaczej lub jedne-
go budynku mieszkalnego w zabudowie 
szeregowej; 

5) dopuszcza siň budynki mieszkalne z 
usługami wbudowanymi lub bez usług 
wbudowanych; 

6) budynki gospodarcze i garaŐowe mogņ 
byń realizowane tylko jako zintegrowane 
z bryłņ budynku mieszkalnego i nie mo-
gņ przekraczań 60m2 powierzchni zabu-
dowy; 

7) dopuszcza siň wydzielenie, nie wiňcej niŐ 
piňń działek budowlanych dla potrzeb 
zlokalizowania w oddzielnych budynkach 
usług towarzyszņcych zabudowie miesz-
kaniowej oraz wydzielanie działek dla 
obiektów infrastruktury technicznej; 

8) ustala siň harmonizowanie zabudowy: 
dotyczy wysokoŌci budynków, kształtu 
dachów, kolorystyki elewacji, pokryń da-
chów. 
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4. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody: 

1) dla terenu MN1 połoŐonego w strefie 
zwykłej Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu W.O.CH.K. obo-
wiņzujņ odpowiednio ustalenia, o któ-
rych mowa w § 8; 

2) obowiņzujņ odpowiednio ustalenia za-
pisane w § 9; 

3) zakazuje siň samowolnego nasypywa-
nia i obniŐania powierzchni terenu dzia-
łek powyŐej lub poniŐej poziomu terenu 
działek sņsiednich oraz odprowadzania 
wód opadowych na sņsiednie działki i 
drogi; 

4) w projektach zagospodarowania naleŐy 
uwzglňdniń zagospodarowanie zieleniņ 
niskņ korytarza nad rzekņ Utratņ po-
miňdzy granicņ dz. nr ew. 98/2, a nie-
przekraczalnņ liniņ zabudowy; 

5) na podstawie przepisów odrňbnych z 
zakresu ochrony Ōrodowiska ustala siň 
przyporzņdkowanie terenu MN1 pod 
wzglňdem dopuszczalnego poziomu 
hałasu w Ōrodowisku, jako teren prze-
znaczony pod zabudowň mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ; 

6) ustala siň powierzchniň biologicznie 
czynnņ na, co najmniej 40% po-
wierzchni działki budowlanej z zabu-
dowņ wolno stojņca, bliŎniaczņ lub sze-
regowņ; 

7) ustala siň powierzchniň biologicznie 
czynnņ na, co najmniej 40% po-
wierzchni działki budowlanej z wolno 
stojņcymi budynkami usług lub z obiek-
tami infrastruktury technicznej. 

5. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje siň sytuowanie nowej zabu-
dowy w strefie zabudowy wyznaczonej 
na rysunku planu nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy: 

a) w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m od 
linii rozgraniczajņcej drogi 2KDZ 
(poza obszarem planu), 

b) wzdłuŐ rzeki Utraty zgodnie z rysun-
kiem planu z uwzglňdnieniem usta-
leŊ § 10, 

c) w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
pomiňdzy liniņ rozgraniczajņcņ drogi 
1KDD (poza obszarem planu) oraz w 
odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m od 
południowej granicy obszaru planu; 

2) ustala siň sytuowanie zabudowy: 

a) w odległoŌci nie mniejszej niŐ 6m 
pomiňdzy granicņ działki pełniņcej 
funkcjň niepublicznej drogi we-
wnňtrznej, a trwałymi elementami 
konstrukcyjnymi budynków takimi 
jak: taras na kolumnach, wykusze, 

b) powyŐsze ustalenie nie dotyczy bu-
dowy garaŐy wysuniňtych przed 
elewacjņ frontowņ budynku miesz-
kalnego i odsuniňtych, co najmniej 
1m od granicy działki pełniņcej 
funkcjň niepublicznej drogi we-
wnňtrznej, 

c) wzdłuŐ ciņgów pieszych z zachowa-
niem odległoŌci okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych, 

d) w odległoŌci nie mniejszej niŐ 3,5m 
od otwartego rowu melioracji 
szczegółowej; 

3) dopuszcza siň cofniňcie zabudowy w 
głņb działki i odsuniňcie od linii rozgra-
niczajņcej dróg publicznych lub od gra-
nicy działek pełniņcych funkcje niepu-
blicznych dróg wewnňtrznych; 

4) dopuszcza siň obiekty małej architektu-
ry, sieci i obiekty infrastruktury tech-
nicznej pomiňdzy liniņ rozgraniczajņcņ 
dróg lub granicņ działek pełniņcych 
funkcjň niepublicznych dróg wewnňtrz-
nych, a nieprzekraczalnņ liniņ zabudo-
wy; 

5) przy wjazdach na osiedle, w granicy 
działki sņsiedniej i pomiňdzy liniņ roz-
graniczajņcņ dróg 2KDZ lub 1KDD, a 
nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy do-
puszcza siň lokowanie parterowych 
portierni; 

6) dopuszcza siň etapowņ, (nie jednocze-
snņ) budowň i rozbudowň budynków, 
przy granicy działki budowlanej jako 
docelowņ zabudowň w układzie bliŎ-
niaczym lub szeregowym; 

7) ustala siň: 

a) maksymalnņ powierzchniň zabudo-
wy do 50% powierzchni działki bu-
dowlanej lub inwestycyjnej z zabu-
dowņ mieszkaniowņ jednorodzinnņ 
wolno stojņcņ, bliŎniaczņ lub szere-
gowņ z usługami wbudowanymi lub 
bez usług wbudowanych, 

b) maksymalnņ powierzchniň zabudo-
wy na 50% powierzchni działki bu-
dowlanej usługami w oddzielnych 
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budynkach lub z obiektami infra-
struktury technicznej, 

c) maksymalny wskaŎnik intensywno-
Ōci zabudowy na 1,2 dla zabudowy 
mieszkaniowej i na 2 dla zabudowy 
z usługami w oddzielnych budyn-
kach; 

8) ustala siň: 

a) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej (z kondygnacjņ w dachu 
włņcznie) do trzech kondygnacji 
nadziemnych i nie wiňcej niŐ 12m, 

b) maksymalnņ wysokoŌń portierni lub 
garaŐy (zintegrowanych z budyn-
kiem mieszkalnym sytuowanych w 
odległoŌci 1 m od linii rozgranicza-
jņcej drogi wewnňtrznej) na 4m; 

9) nakazuje siň stosowanie dachów dwu-
spadowych lub wielospadowych o sy-
metrycznych połaciach i o nachyleniu 
połaci od 100 do 450, dopuszczajņc do-
Ōwietlenie poddaszy bez ograniczeŊ 
konstrukcyjnych; 

10) dopuszcza siň dachy płaskie, do 10o dla 
usług w oddzielnych budynkach na 
wydzielonych działkach budowlanych; 

11) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň 
budynków: 

a) dachy powinny byń przekryte da-
chówkņ bņdŎ teŐ innym materiałem 
imitujņcym dachówkň, w odcieniach 
czerwieni, brņzu, zieleni lub szaroŌci, 

b) elewacje budynków powinny mień 
kolory od bieli poprzez odcienie pia-
skowe i beŐowe do koloru Őółtego, 

c) wyklucza siň stosowanie na elewa-
cjach budynków wszelkich paneli 
elewacyjnych, w szczególnoŌci wy-
konanych z tworzyw sztucznych i 
metali, w tym miňdzy innymi Siding, 

d) nakazuje siň zharmonizowanie kolo-
rystyki elewacji i materiałów wykoŊ-
czeniowych wszystkich budynków 
zlokalizowanych wzdłuŐ uliczki, pla-
cu i na działce; 

12) dopuszcza siň: 

a) wbudowany lokal uŐytkowy do 30% 
powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w 
tym usługi handlu do 50m2 po-
wierzchni sprzedaŐy, 

b) w oddzielnych budynkach usług 
usługi handlu do 200m2 powierzchni 
sprzedaŐy; 

13) dopuszcza siň umieszczanie noŌników 
reklamowych i elementów informacyj-
nych pod warunkiem: 

a) umieszczania noŌników reklamo-
wych w obrňbie działki budowlanej 
na ogrodzeniach lub elewacjach bu-
dynków, 

b) nie umieszczania noŌników rekla-
mowych i znaków informacyjno pla-
stycznych w miejscach i w sposób 
zastrzeŐony dla znaków drogowych 
lub w sposób utrudniajņcy ich od-
czytywanie, a takŐe na naroŐnych 
Ōciňciach linii ogrodzeŊ, co najmniej 
1m od tego skosu w kaŐdņ stronň i 
w odległoŌci mniejszej niŐ 3m od 
krawňdzi jezdni, 

c) lokalizowania reklam o powierzchni 
informacyjnej maksymalnie 2m2 na 
jednej działce budowlanej, 

d) umieszczania reklam na elewacjach 
budynków maksymalnie do wyso-
koŌci stropu nad pierwszņ kondy-
gnacjņ nadziemnņ, 

e) lokalizowania noŌników reklamo-
wych nie wyŐszych niŐ dopuszczalna 
wysokoŌń zabudowy, 

f) dopuszcza siň lokalizacjň reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych 
w powiņzaniu z elementami małej 
architektury, 

g) ustalenia powyŐsze nie dotyczņ 
gminnego systemu informacji prze-
strzennej oraz znaków drogowych; 

14) dopuszcza siň grodzenie działek z za-
chowaniem nastňpujņcych warunków: 

a) ogrodzenia działek od strony dróg 
lokowane w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg publicznych lub w granicy 
działek pełniņcych funkcje niepu-
blicznych dróg wewnňtrznych, 

b) dopuszcza siň ogrodzenia działek nie 
bliŐej niŐ wzdłuŐ granicy pasa terenu 
wyznaczonego dla obsługi eksplo-
atacyjnej rzeki Utraty, z uwzglňdnie-
niem granicy obszaru bezpoŌred-
niego zagroŐenia powodziņ, 

c) dopuszcza siň lokowanie obustron-
nych ogrodzeŊ wzdłuŐ otwartego 
rowu melioracji szczegółowej nie 
bliŐej niŐ 1,5m od jego brzegu, 
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d) ogrodzenia o max wysokoŌci 2,2m 
nad poziom terenu (z wyjņtkiem 
bram i furtek), aŐurowe minimum w 
50% powierzchni ogrodzenia, z co-
kołem pełnym max do wysokoŌci 
0,6m nad poziom terenu, 

e) dopuszcza siň furtki w ogrodzeniach 
zewnňtrznych, 

f) nakazuje siň stosowanie w ogrodze-
niach tuneli ekologicznych, 

g) dopuszcza siň miejscowe wycofanie 
ogrodzeŊ w głņb działek wzdłuŐ 
drogi dojazdowej 2KDZ i 1KDD (po-
za obszarem planu) przy wjazdach 
na teren MN1, 

h) dopuszcza siň miejscowe wycofanie 
ogrodzeŊ w głņb działek wzdłuŐ 
granicy działek pełniņcych funkcje 
niepublicznych dróg wewnňtrznych. 
Teren pomiňdzy liniņ ogrodzeŊ, a li-
niņ zabudowy, w takich przypad-
kach, przeznacza siň na miejsca po-
stojowe, zieleŊ ozdobnņ lub chodni-
ki, 

i) z wyłņczeniem placów do zawraca-
nia i rond ustala siň naroŐne Ōciňcia 
linii ogrodzeŊ: nie mniejsze niŐ 5m 
wzdłuŐ linii rozgraniczajņcej drogi 
1KDD, nie mniejsze niŐ 10m wzdłuŐ 
linii rozgraniczajņcej drogi 2KDZ, a 
takŐe nie mniejsze niŐ 5m wzdłuŐ 
granicy działek pełniņcych funkcje 
niepublicznych dróg wewnňtrznych, 

j) zakazuje siň ogrodzeŊ z prefabryko-
wanych elementów betonowych (z 
wyjņtkiem elementów słupów i co-
kołów). Zakaz dotyczy takŐe ogro-
dzeŊ wewnňtrznych pomiňdzy po-
szczególnymi działkami budowla-
nymi, 

k) w ogrodzeniu naleŐy sytuowań 
szafki gazowe i energetyczne za-
pewniajņc do nich dostňp od strony 
drogi; 

15) jako obiekty małej architektury dopusz-
cza siň: w szczególnoŌci pojemniki z 
zieleniņ, słupki, murki, ławki, elementy 
placów zabaw, fontanny, pomniki, 
miejsca (obudowa) na pojemniki na 
Ōmieci, trzepaki. 

6. W obszarze bezpoŌredniego zagroŐenia 
powodziņ – ustalenia § 10. 

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

1) nie wyznacza siň terenu dla scaleŊ i po-
działów nieruchomoŌci; 

2) minimalna powierzchnia działek budow-
lanych: 

a) 1000m2 dla jednego budynku miesz-
kalnego wolno stojņcego, 

b) 400m2 dla jednego budynku miesz-
kalnego w zabudowie bliŎniaczej, 

c) 250m2 dla jednego budynku miesz-
kalnego w zabudowie szeregowej i 
400m2 dla skrajnego segmentu, 

d) 3000m2 dla usług w oddzielnych bu-
dynkach; 

3) o 5% dopuszcza siň obniŐenie minimal-
nej powierzchni działek budowlanych 
wymienionych w pkt 2; 

4) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 
budowlanych nieruchomoŌci grunto-
wych złoŐonych z wiňcej niŐ jednej dział-
ki pod warunkiem stosowania okreŌlo-
nych planem parametrów i wskaŎników 
kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, liczonych dla łņcznej 
powierzchni nieruchomoŌci gruntowej, 

5) minimalne szerokoŌci frontu działek bu-
dowlanych: 

a) 10m dla jednego budynku mieszkal-
nego w zabudowie bliŎniaczej, 

b) 7m dla jednego budynku mieszkalne-
go w zabudowie szeregowej, ale 10m 
dla skrajnego segmentu, 

c) 20m dla jednego budynku mieszkal-
nego wolno stojņcego, 

d) 20m dla usług w oddzielnych budyn-
kach; 

6) dopuszcza siň zmniejszenie szerokoŌci, o 
których mowa w pkt 5: na łuku drogi, na 
łuku drogi z podjazdem do budynku lub 
wokół placu do zawracania; 

7) kņt połoŐenia granic działki budowlanej 
w stosunku do pasa drogowego w za-
kresie: 60o- 90o; 

8) dopuszcza siň wydzielanie działek o 
mniejszych powierzchniach i szeroko-
Ōciach frontów niŐ okreŌlone w pkt 2, 3, 5 
i 6 dla działek pod infrastrukturň tech-
nicznņ i niepubliczne drogi wewnňtrzne; 

9) ustala siň: 

a) dopuszczenie w niezbňdnym zakresie 
podziałów zgodnie z ustaleniami pla-
nu i przepisami odrňbnymi, 
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b) taki podział terenu, aby unikań wy-
znaczania niepublicznych dróg we-
wnňtrznych po obu stronach jednego 
rzňdu działek, 

c) dopuszczenie dostňpu do dróg we-
wnňtrznych poprzez siňgacz, 

d) dopuszczenie niepublicznych dróg 
wewnňtrznych o minimalnej szeroko-
Ōci 10m, 

e) iŐ, kaŐda nowa droga wewnňtrzna 
winna mień dwustronne włņczenie do 
układu komunikacyjnego, a gdyby to 
było niemoŐliwe droga o jednostron-
nym włņczeniu dłuŐsza niŐ 60m, musi 
mień stworzone warunki do zawraca-
nia (placyk do zawracania o minimal-
nych wymiarach 12,5m x 12,5m lub 
Ōrednicy nie mniejszej niŐ 12,5m), 

f) projektowanie skrzyŐowaŊ dróg we-
wnňtrznych pod kņtem zbliŐonym do 
kņta prostego z naroŐnymi Ōciňciami 
co najmniej 5m na 5m, 

g) naroŐne Ōciňcia linii rozgraniczajņcych 
nie mniejsze 5m wzdłuŐ drogi 1KDD 
(poza obszarem planu), nie mniejsze 
niŐ 10m wzdłuŐ linii rozgraniczajņcej 
drogi zbiorczej 2KDZ (poza obszarem 
planu), a takŐe nie mniejsze niŐ 5m 
wzdłuŐ granicy działek pełniņcych 
funkcje niepublicznych dróg we-
wnňtrznych, za wyjņtkiem placów do 
zawracania, ronda i dopuszczanych 
uchwałņ miejsc pod wydzielone pasy 
zieleni urzņdzonej (szpalery drzew, 
Őywopłoty i inna zieleŊ urzņdzona, 
których szerokoŌń jest nie mniejsza 
niŐ 5m) projektowanych pomiňdzy 
granicami niepublicznych dróg we-
wnňtrznych, a granicami działek, 

h) dopuszczenie wydzielania pasów zie-
leni urzņdzonej (szpalery drzew, Őy-
wopłoty i inna zieleŊ urzņdzona, któ-
rych szerokoŌń jest nie mniejsza niŐ 
5m) pomiňdzy granicņ niepublicznej 
drogi wewnňtrznej, a granicami dzia-
łek, 

i) dopuszczenie wydzielania dróg we-
wnňtrznych niepublicznych ze zjaz-
dami na drogň 1KDD lub drogň 2KDZ 
(poza obszarem planu). 

8. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w 
tym zakaz zabudowy: 

1) oznacza siň granice terenów zdrenowa-
nych oraz ustala siň: 

a) warunek realizacji zabudowy po prze-
budowie lub likwidacji drenaŐu rolni-
czego, 

b) dopuszczenie likwidacji sieci drenar-
skich, zmiany tras rowów melioracyj-
nych, przekrycia rowów melioracyj-
nych oraz odprowadzenia wód opa-
dowych i oczyszczonych Ōcieków ko-
munalnych zgodnie z warunkami za-
pisanymi w Prawie wodnym, 

c) odsuniňcie zabudowy od rowów 
otwartych na odległoŌń 3.5m oraz sy-
tuowanie ogrodzeŊ wzdłuŐ rowów 
otwartych w odległoŌci nie mniejszej 
niŐ 1,5m; 

2) zakazuje siň w szczególnoŌci lokowania: 
domów weselnych, usług handlu hurto-
wego, handlu materiałami budowlany-
mi, składów i magazynów, usług handlu 
detalicznego o powierzchni przekraczajņ-
cej 200m2 powierzchni sprzedaŐy, zabu-
dowy zagrodowej i usług wymagajņcych 
wprowadzenia ruchu transportu ciňŐkie-
go ponad 3,5t; 

3) zakazuje siň zmiany funkcji w budynku z 
usługami na cele mieszkalne. 

9. Zasady obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ od 
strony przyległych, połoŐonych poza ob-
szarem planu, dróg publicznych 2KDZ i 
1KDD; 

2) w pasie terenu dla eksploatacji rowu me-
lioracji szczegółowej, połoŐonego wzdłuŐ 
tego rowu, dopuszcza siň przejŌcia pie-
sze; 

3) ustala siň sytuowanie miejsc parkingo-
wych na terenie inwestycji dopuszczajņc 
zatoki postojowe na działkach pełniņcych 
funkcje niepublicznych dróg wewnňtrz-
nych; 

4) w zakresie bilansu miejsc parkingowych 
ustala siň nastňpujņce minimalne 
wskaŎniki zaspokojenia potrzeb parkin-
gowych dla samochodów osobowych: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna – na własnej działce 2 miejsca 
postojowe (liczone z miejscami w ga-
raŐach) na 1 budynek mieszkalny, 

b) usługi - 30 miejsc postojowych na 
1000m2 powierzchni uŐytkowej usług 
(z uwzglňdnieniem rotacji), 

c) obiekt handlowy, sklep, punkt usłu-
gowy - 30 miejsc postojowych na 
1000m2 powierzchni uŐytkowej (z 
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uwzglňdnieniem rotacji), ale nie mniej 
niŐ 3 miejsca na sklep lub punkt usłu-
gowy, 

d) dla obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej odpowiednio według po-
trzeb. 

10. Zasady obsługi infrastrukturņ technicznņ: 

1) zaopatrzenie w wodň z gminnej sieci 
wodociņgowej dla celów bytowych i 
usług. Dopuszcza siň zaopatrzenie w 
wodň z lokalnego ujňcia do celów go-
spodarczych, zaopatrzenia placu bu-
dowy i na cele przeciwpoŐarowe. 
Zgodnie z przepisami odrňbnymi za-
opatrzenie na cele przeciwpoŐarowe 
winno uwzglňdniań hydranty nadziem-
ne lub w wyjņtkowych przypadkach 
podziemne; 

2) odprowadzenie Ōcieków: 

a) ustala siň odprowadzenie Ōcieków 
kanalizacjņ grawitacyjnņ i płytkņ ka-
nalizacjņ grawitacyjno-ciŌnieniowņ 
realizowanņ sukcesywnie w miarň 
rozwoju budownictwa, w systemie 
rozdzielczym, 

b) ustala siň, Őe odbiornikiem Ōcieków 
bňdzie oczyszczalnia poza obszarem 
planu, 

c) dla obiektów tymczasowych lub 
pełniņcych czasowo funkcje ekspo-
zycyjne, do czasu realizacji kanaliza-
cji sanitarnej, dopuszcza siň odpro-
wadzenie Ōcieków bytowo - gospo-
darczych (na własnym terenie) do 
atestowanych, szczelnych zbiorni-
ków na nieczystoŌci płynne z wywo-
zem do punktu zlewnego, 

d) zakazuje siň lokowania przydomo-
wych oczyszczalni Ōcieków z roz-
sņczkowaniem, 

e) dopuszcza siň sytuowanie lokalnych 
urzņdzeŊ zbiornikowo tłocznych 
(pompowni) bez zmiany niniejszego 
planu; 

3) odprowadzenie wód opadowych: 

a) ustala siň powierzchniowe odpro-
wadzenie wód opadowych, z ewen-
tualnym zastosowaniem oczek 
wodnych, w przypadku wystarczajņ-
co chłonnej powierzchni biologicz-
nie czynnej na działkach, z zastoso-
waniem systemu mieszanego łņczņ-
cego system drenarski z systemem 
kanalizacji deszczowej, 

b) odwodnienie dróg do kanalizacji 
deszczowej, rowami odwadniajņcy-
mi przydroŐnymi, ze zrzutem do od-
biornika (rowy melioracyjne, rzeka 
Utrata lub inne sztuczne zbiorniki 
wodne), po uzgodnieniu z właŌci-
wym zarzņdem melioracji i urzņdzeŊ 
wodnych, 

c) zakazuje siň odprowadzania wód 
opadowych, wód drenaŐowych i 
odwodnieniowych do sieci kanaliza-
cji sanitarnej oraz na jezdnie dróg; 

4) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ; 

a) zasilanie w energiň elektrycznņ z ist-
niejņcego układu sieci dla wszyst-
kich potencjalnych odbiorców z na-
powietrznych i podziemnych sieci 
elektroenergetycznych 15kV wypro-
wadzonych z istniejņcej RPZ Sňkocin 
i projektowanej RPZ „Nadarzyn” po-
za obszarem planu, 

b) zaopatrzenie projektowanych inwe-
stycji ze stacji istniejņcych lub no-
wych stacji transformatorowych pod 
warunkiem pełnego pokrycia zapo-
trzebowania zgodnie z warunkami 
okreŌlonymi przez właŌciwego ope-
ratora systemu elektroenergetycz-
nego według zasad okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych, 

c) dopuszczenie lokowania słupowych 
stacji transformatorowych 15/0,4kV 
w liniach rozgraniczajņcych dróg lub 
na działkach przy drogach, z warun-
kiem zapewnienia dojazdu samo-
chodem ciňŐarowym ze strefņ wolnņ 
od zabudowy w promieniu 3m dla 
budynków z materiałów niepalnych i 
5m dla budynków z materiałów pal-
nych. Lokalizacja nowych stacji nie 
bňdzie wymagała zmian niniejszego 
planu, 

d) pozostawienie w liniach rozgranicza-
jņcych dróg odpowiednich korytarzy 
uwzglňdniajņcych wymagane prze-
pisami odległoŌci od innych obiek-
tów dla linii SN i nn napowietrznych 
lub kablowych podziemnych, 

e) dopuszczenie stosowania alterna-
tywnych Ŏródeł energii elektrycznej: 
np. generatorów prņdu; 

5) zaopatrzenie w gaz z sieci Ōredniego ci-
Ōnienia istniejņcej w drodze 2KDZ, po 
uprzedniej niezbňdnej rozbudowie 
zgodnie z przepisami odrňbnymi i na 
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warunkach okreŌlonych przez operato-
ra sieci; 

6) zaopatrzenie w energiň cieplnņ poprzez 
zasilanie w szczególnoŌci: gazem ziem-
nym, energiņ elektrycznņ, z wykorzy-
staniem gazu płynnego (LPG), oleju 
opałowego lub paliw ekologicznych, w 
tym stałych, których stosowanie jest 
zgodne z przepisami prawa ochrony 
Ōrodowiska. Dopuszcza siň kominki ja-
ko dodatkowe Ŏródło ogrzewania 
obiektów; 

7) gospodarka odpadami w sposób zgod-
ny ze stosownymi przepisami gmin-
nymi dotyczņcymi utrzymania czystoŌci 
i porzņdku w gminie, a w szczególnoŌci 
z zapewnieniem na terenie inwestycji 
miejsc na place pod Ōmietniki umoŐli-
wiajņce segregacjň odpadów; 

8) obsługa w zakresie telekomunikacji z 
wykorzystaniem istniejņcej sieci tele-
komunikacji przewodowej (poprzez jej 
sukcesywnņ rozbudowň w miarň po-
trzeb) i bezprzewodowej. Dopuszcza siň 
lokalizowanie inwestycji celu publicz-
nego z zakresu łņcznoŌci publicznej, je-
Őeli taka inwestycja jest zgodna z prze-
pisami odrňbnymi; 

9) dopuszcza siň przebudowň istniejņcych 
sieci, instalacji i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej oraz realizacjň nowych sie-
ci, instalacji i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej w sposób nie kolidujņcy z 
innymi ustaleniami planu oraz zgodny 
z przepisami odrňbnymi; 

10) ustala siň, Őe wszelkie sieci i urzņdzenia 
infrastruktury technicznej winny byń 
wykonane jako szczelne, a realizacja 
skrzyŐowaŊ projektowanej sieci i urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej z istnie-
jņcymi urzņdzeniami infrastruktury 
technicznej wymaga uzgodnienia z 
właŌciwym operatorem na etapie uzy-
skiwania pozwolenia na budowň lub 
zgłaszania robót budowlanych (chyba, 
Őe przepisy odrňbne stanowiņ inaczej). 

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów: 

1) do czasu realizacji przeznaczenia pod-
stawowego, uzupełniajņcego i dopusz-
czalnego dopuszcza siň zachowanie do-
tychczasowego sposobu zagospodaro-
wania i uŐytkowania terenu; 

 

2) dopuszcza siň lokowanie obiektów tym-
czasowych, pełniņcych funkcjň zaplecza 
placu budowy (w tym budynek biura 
sprzedaŐy domów i biuro kierownika bu-
dowy). 

12. Stawki procentowe stanowiņce podstawň 
do okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 
36 ust. 4 ustawy: okreŌla siň stawkň procen-
towņ na poziomie 10%. 

Rozdział 2 
Teren wód powierzchniowych 

§ 12. 

1. Wyznacza siň teren wód powierzchniowych 
- czňŌń rzeki Utraty, oznaczony na rysunku 
planu symbolem WS połoŐony w Warszaw-
skim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

2. Dla terenu WS ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: powierzch-
niowe wody Ōródlņdowe płynņce - rzeka 
Utrata; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: ogólnie do-
stňpna zieleŊ towarzyszņca, stanowiņca 
obudowň biologicznņ cieku; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infra-
struktury technicznej i urzņdzenia wod-
ne. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony Ōrodowiska i przyrody: 

1) ustala siň zachowanie dla funkcji przy-
rodniczych, odwodnienia terenów oraz 
odprowadzenia oczyszczonych Ōcieków; 

2) ustala siň zachowanie, co najmniej 95% 
powierzchni biologicznie czynnej na te-
renie WS; 

3) ustala siň ochronň zieleni niskiej stano-
wiņcej obudowň biologicznņ rzeki; 

4) ustala siň zachowanie naturalnych brze-
gów rzeki za wyjņtkiem prowadzenia 
prac zwiņzanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym i utrzymaniem lub 
budowņ urzņdzeŊ wodnych; 

5) dla terenu WS połoŐonego w strefie 
zwykłej Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu W.O.CH.K. obowiņ-
zujņ odpowiednio ustalenia, o których 
mowa w § 8 ust. 1. 

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

1) dopuszcza siň utwardzenie gruntu do 5% 
powierzchni terenu WS; 
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2) zakazuje siň realizacji noŌników rekla-
mowych; 

3) zakazuje siň sytuowania ogrodzeŊ 
wzdłuŐ brzegów rzeki i terenu WS. 

5. Dla terenu WS znajdujņcego siň w obszarze 
bezpoŌredniego zagroŐenia powodziņ usta-
lenia § 10. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: zachowuje siň działkň rzeki. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w 
tym zakaz zabudowy: zakazuje siň zabudo-
wy nie zwiņzanej z przeznaczeniem podsta-
wowym, uzupełniajņcym lub dopuszczal-
nym. 

8. Zasady obsługi komunikacyjnej: ustala siň 
obsługň terenu WS z nieutwardzonego pasa 
terenu rezerwowanego wzdłuŐ rzeki, w tym 
w czňŌci na terenie MN1, w 6-cio m pasie 
terenu pomiňdzy brzegiem rzeki, a ustalonņ 
liniņ ogrodzeŊ. 

9. Zasady obsługi infrastruktura technicznņ: 
nie okreŌla siň. 

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów: nie okreŌla siň. 

11. Stawki procentowe stanowiņce podstawň 
do okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 
36 ust. 4 ustawy: okreŌla siň stawkň procen-
towņ na poziomie 0%. 

Rozdział 3 
Teren publicznej drogi zbiorczej 

§ 13. 

1. Wyznacza siň czňŌń terenu publicznej drogi 
zbiorczej oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDZ, który połoŐony jest w strefie 
zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu. 

2. Dla terenu KDZ ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa czňŌń drogi zbiorczej; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: chodnik, sie-
ci i urzņdzenia infrastruktury technicznej; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia i 
sieci infrastruktury technicznej nie zwiņza-
ne z komunikacjņ. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony Ōrodowiska i przyrody, 
parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala siň szerokoŌń w liniach rozgranicza-
jņcych zgodnie z rysunkiem planu; 

2) ustala siň zakaz umieszczania noŌników 
reklamowych; 

3) dla terenu KDZ połoŐonego w strefie zwy-
kłej Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu W.O.CH.K. obowiņzujņ odpo-
wiednio ustalenia o których mowa w §. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: zakazuje realizacji obiektów 
nie zwiņzanych z drogņ, z urzņdzeniami infra-
struktury technicznej (w tym ponadlokalnej i 
lokalnej), z komunikacjņ pieszņ lub rowero-
wņ, z zieleniņ izolacyjnņ, dopuszczajņc obiek-
ty niezbňdne na czas budowy. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktu-
ra technicznņ: nie okreŌla siň. 

6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów: nie okreŌla siň. 

7. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: okreŌla siň stawkň procentowņ 
na poziomie 0%. 

Dział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 14. 

Z dniem wejŌcia w Őycie niniejszego planu, na 
obszarze planu tracņ moc obowiņzujņcņ ustale-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Nadarzyn dla czňŌci wsi Wa-
lendów uchwalonego uchwałņ nr X/72/2007 Ra-
dy Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2007r. opu-
blikowanņ w Dzienniku Urzňdowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego Nr 146 z dnia 28 lipca 2007r. 
poz. 3960. 

§ 15. 

Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gmi-
ny Nadarzyn. 

§ 16. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Nadarzyn: 

Piotr Kozłowski 
 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 216 – 51676 – Poz. 7338 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 216 – 51677 – Poz. 7338,7339 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr LIII/510/2010 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 10 listopada 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Walendów - Brzozowa 
 
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 póŎn. zm.) Rada Gminy Nadarzyn stwierdza, Őe projekt miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Walendów – Brzozowa stanowiņcy zmianň 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałņ nr X/72/2007 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 30 maja 2007r. opublikowanņ w Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego 
Nr 146 z dnia 28 lipca 2007r. poz. 3960 został wyłoŐony do publicznego wglņdu w okresie od dnia 16 
wrzeŌnia 2010r. do dnia 8 paŎdziernika 2010r. 

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczņcych projektu zmiany planu, do dnia 22 paŎdziernika 
2010r. nikt nie zgłosił uwag. 

W zwiņzku z powyŐszym nie zachodzi koniecznoŌń rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr LIII/510/2010 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 10 listopada 2010r. 

 
Sposób realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, oraz zasady ich finansowania 
 
Zagospodarowanie terenu objňtego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czňŌci wsi Walendów- Brzozowa stanowiņcego zmianň miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Nadarzyn dla czňŌci wsi Walendów uchwalonego uchwałņ nr X/72/2007 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 30 maja 2007r. opublikowanņ w Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego 
Nr 146 z dnia 28 lipca 2007r. poz. 3960, nie wywoła potrzeby realizacji inwestycji, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy, poniewaŐ obejmuje teren przewidziany do zagospodarowania przez indywidualnych 
inwestorów jako zabudowa w zorganizowanym osiedlu. 
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UCHWAŁA Nr XXXIX/262/10 

RADY GMINY MROZY 

z dnia 28 paŎdziernika 2010 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami gminy Mrozy. 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala 
siň, co nastňpuje: 

§ 1. Przyjmuje siň zasady i tryb przeprowa-
dzania konsultacji społecznych z mieszkaŊcami 
Gminy Mrozy okreŌlone w załņczniku do niniej-
szej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczņcy Rady: 
mgr Marek Rudka 

 
 


