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UCHWAŁA Nr 39/XXXIII/2009 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 wrzeŌnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola  
obejmującego część wsi Bieniewiec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz 
art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŎn. zm.), uchwały nr 15/2006 Rady Gminy 
ŏabia Wola z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy ŏabia Wola obejmujņcego czňŌń wsi Bie-
niewiec oraz po stwierdzeniu zgodnoŌci planu ze 
studium Rada Gminy ŏabia Wola uchwala, co 
nastňpuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy ŏabia 
Wola zatwierdzonego uchwałņ nr 37/2000 Rady 
Gminy ŏabia Wola z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 2000r. Nr 69, poz. 717) obejmujņ-
cego czňŌń wsi Bieniewiec zwany dalej planem, na 
obszarach i w brzmieniu okreŌlonym niniejszņ 
uchwałņ. 

§ 2. Granice obszaru objňtego planem sņ okre-
Ōlone na rysunku planu stanowiņcym załņcznik  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. Plan obejmuje: 

1) Tekst planu stanowiņcy niniejszņ uchwałň. 

2) Rysunek planu w skali 1:1000 bňdņcy integral-
nņ czňŌciņ niniejszej uchwały stanowiņcy za-
łņcznik nr 1 zawierajņcy: 

a) oznaczenia graficzne bňdņce ustaleniami 
planu tj.: 

 granice obszaru objňtego planem, 

 linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania, 

 nieprzekraczalne linie zabudowy, 

 wymiarowanie linii rozgraniczajņcych i 
linii zabudowy, 

 strefň ochrony konserwatorskiej dla za-
bytku archeologicznego, 

 przeznaczenie terenów – okreŌlone nu-
merem i symbolem literowym, 

b) oznaczenia graficzne majņce charakter in-
formacyjny. 

3) Załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały - rozstrzy-
gniňcie dotyczņce sposobu rozpatrzenia uwag 
do projektu planu zgłoszonych w czasie wyło-
Őenia planu do publicznego wglņdu. 

4) Załņcznik nr 3 do niniejszej uchwały - rozstrzy-
gniňcie dotyczņce sposobu realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasa-
dach jej finansowania, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy. 

2. Teren opracowania planu obejmuje po-
wierzchniň – 13,90ha. 

§ 4.1. W niniejszym planie miejscowym okreŌla 
siň: 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczajņ-
ce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych 
zasadach zagospodarowania. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

5. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

6. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki inten-
sywnoŌci zabudowy. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym; 
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9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej w tym: 

a) okreŌlenie układu komunikacyjnego i sieci 
infrastruktury technicznej wraz z ich para-
metrami oraz klasyfikacjň ulic i innych szla-
ków komunikacyjnych; 

b) okreŌlenie warunków powiņzaŊ układu ko-
munikacyjnego i sieci infrastruktury tech-
nicznej z układem zewnňtrznym; 

c) wskaŎniki w zakresie komunikacji i sieci in-
frastruktury technicznej, iloŌń miejsc posto-
jowych w stosunku do powierzchni uŐytko-
wej obiektów usługowych; 

10. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów. 

11. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z dnia 10 maja 2003r.). 

2. W niniejszym planie miejscowym nie wystň-
pujņ: 

1) przestrzeŊ publiczna definiowana przepisami 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

2) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takŐe nara-
Őonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
zagroŐonych osuwaniem siň mas ziemnych. 

§ 5.1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleŐy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny ŏabia Wola dla fragmentu wsi Bieniewiec; 

2) uchwale - niniejsza uchwała Rady Gminy ŏa-
bia Wola zawierajņca ustalenia dotyczņce za-
gospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi Bieniewiec; 

3) rysunku planu - załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, wykonany na mapie zasadniczej lub 
ewidencyjnej, odnoszņcy ustalenia uchwały 
do obszaru objňtego planem miejscowym; 

4) ustalenia - zapisy zawarte w tekŌcie i na ry-
sunku planu majņce charakter rozstrzygajņcy i 
obligatoryjny; 

5) propozycje – oznaczenia na rysunku planu 
przedstawione w celu zasugerowania rozwiņ-
zaŊ takich jak: przebieg linii nowych podzia-
łów, lokalizacja nowych budynków, przebieg 

dróg poza granicami planu, poszerzenia dróg 
poza granicami planu itp.; 

6) informacje – zapisy zawarte w tekŌcie i na 
rysunku planu wynikajņce z uwarunkowaŊ 
prawnych lub z istniejņcego zagospodarowa-
nia terenu; 

7) terenie – czňŌń obszaru objňtego planem o 
okreŌlonym przeznaczeniu, sposobie uŐytko-
wanie lub odrňbnych zasadach zagospoda-
rowania, wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi okreŌlony numerem i 
symbolem literowym; 

8) linii rozgraniczajņcych - linie wyznaczone na 
rysunku planu, wydzielajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zago-
spodarowania; 

9) przeznaczeniu podstawowym - przeznaczenie 
i sposób uŐytkowania okreŌlony planem, któ-
re powinno przewaŐań na danym terenie wy-
znaczonym liniami rozgraniczajņcymi; 

10) przeznaczeniu uzupełniajņcym - przeznacze-
nie i sposób uŐytkowania dopuszczony pla-
nem. 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – linia, której 
nie moŐe przekroczyń Őadna z czňŌci budowa-
nego lub rozbudowywanego budynku; 

12) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – wyso-
koŌń liczona od poziomu terenu przy wejŌciu 
do budynku do wysokoŌci głównej kalenicy; 

13) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy - nie-
przekraczalna wartoŌń stosunku sumy po-
wierzchni całkowitych wszystkich budynków, 
do powierzchni działki znajdujņcej siň na 
okreŌlonym terenie; 

14) maksymalnej wielkoŌci powierzchni zabudo-
wy - nieprzekraczalna wartoŌń stosunku po-
wierzchni zabudowy wszystkich budynków do 
powierzchni działki znajdujņcej siň na okre-
Ōlonym terenie okreŌlona w% lub suma po-
wierzchni zabudowy wszystkich budynków 
okreŌlona w m2; 

15) usługach towarzyszņcych – usługi zwiņzane z 
obsługņ zabudowy mieszkaniowej, których 
celem jest zaspokojenie podstawowych po-
trzeb ludnoŌci, takich jak: usługi handlu deta-
licznego, działalnoŌń biurowa, projektowa, 
pracownie pracy twórczej, gabinety ochrony 
zdrowia, gabinety odnowy biologicznej, fry-
zjerskie, itp. oraz drobne zakłady naprawcze 
takich jak: usługi napraw artykułów uŐytku 
osobistego i domowego, usługi szewskie, 
usługi zegarmistrzowskie, krawieckie itp. Sņ 
to usługi zlokalizowane w bryle budynku 
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mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni 
całkowitej wg przepisów odrňbnych, których 
działalnoŌń nie powoduje koniecznoŌń wpro-
wadzenia ruchu transportu ciňŐkiego ponad 
3,5 t; 

16) usługach nieuciņŐliwych – usługi niewytwa-
rzajņce dóbr materialnych bezpoŌrednimi me-
todami przemysłowymi takie jak: usługi han-
dlu detalicznego, gastronomia, działalnoŌń 
biurowa, projektowa, pracownie pracy twór-
czej, ochrona zdrowia, gabinety odnowy bio-
logicznej, fryzjerskie, usługi napraw artyku-
łów uŐytku osobistego i domowego, usługi 
szewskie, usługi zegarmistrzowskie, krawiec-
kie itp., a takŐe drobna wytwórczoŌń; 

18) obszar ograniczonego zagospodarowania – 
teren połoŐony w sņsiedztwie linii Ōredniego 
napiňcia i stacji transformatorowej, (obszar o 
szerokoŌci 15.0m liczņc po 7.5m od osi linii 
wskazany na rysunku planu), w którym zago-
spodarowanie podlega ograniczeniom wyni-
kajņcym z Polskich Norm i przepisów odrňb-
nych. Zabudowa przeznaczona na pobyt ludzi 
powinna byń lokalizowana poza szkodliwym 
oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 

2. Inne pojňcia i definicje wymienione w planie 
naleŐy rozumień zgodnie z treŌciņ stosowanych 
przepisów odrňbnych, poza definicjami dotyczņ-
cymi przeznaczenia terenów, których definicje 
znajdujņ § 10 niniejszej uchwały. 

§ 6. Przeznaczenie terenu. 

1. Plan wyznacza tereny o róŐnym przeznaczeniu i 
róŐnych zasadach zagospodarowania okreŌlo-
ne odpowiednim symbolem literowymi i nu-
merem wyróŐniajņcym go spoŌród innych te-
renów. 

2. Dla terenów wyznaczonych planem ustala siň 
przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie 
podstawowe i uzupełniajņce oraz warunki jego 
dopuszczenia. 

3. Plan wyznacza tereny o nastňpujņcym przezna-
czeniu podstawowym: 

1MN - 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

1MN,U – 6MN,U - tereny zabudowy mieszka-
niowo - usługowej, 

1E - teren infrastruktury technicznej – stacja 
transformatorowa, 

1KDD - 3KDD - tereny komunikacji, tereny dróg 
publicznych – dróg dojazdowych, 

1KDDp - 2KDDp - tereny komunikacji, tereny 
dróg publicznych – projektowane poszerzenia 
dróg dojazdowych, 

1KDW - 2KDW - tereny komunikacji, tereny 
dróg wewnňtrznych. 

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. Zasady ustalania połoŐenia linii rozgraniczajņ-
cych. 

1) ustala siň, Őe linie rozgraniczajņce tereny 
dróg publicznych o szerokoŌci podanej w 
planie sņ wyznaczone nastňpujņco: 

a) dla drogi 1KDD linia rozgraniczajņca po-
krywa siň z jednej strony z północnņ gra-
nicņ obszaru objňtego planem, którņ sta-
nowi oŌ istniejņcej drogi gminnej, a z 
drugiej strony linia rozgraniczajņca usta-
lona jest w odległoŌci 6,0m od osi tej 
drogi, jako jej osiowe poszerzenie do 
szer. 12,0m, wg rysunku planu, 

b) dla drogi 2KDD linie rozgraniczajņce po-
krywajņ siň z granicņ działki o nr ew. 
68/4, wg rysunku planu, 

c) dla drogi 3KDD linie rozgraniczajņce po-
krywajņ siň z granicņ działki o nr ew. 
68/8, wg rysunku planu, 

d) dla drogi 1KDDp linia rozgraniczajņca 
pokrywa siň z jednej strony z południowo 
– zachodniņ granicņ obszaru objňtego 
planem, a z drugiej strony linia rozgrani-
czajņca ustalona jest w odległoŌci 7,0m 
od osi istniejņcej drogi gminnej, jako jej 
osiowe poszerzenie do szer. 14,0m, wg 
rysunku planu, 

e) dla drogi 2KDDp linia rozgraniczajņca 
pokrywa siň z jednej strony z południowo 
– zachodniņ granicņ obszaru objňtego 
planem, a z drugiej strony linia rozgrani-
czajņca ustalona jest w odległoŌci 7,0m 
od osi istniejņcej drogi gminnej, jako jej 
osiowe poszerzenie do szer. 14,0m, wg 
rysunku planu, 

f) dla drogi 1KDW linie rozgraniczajņce po-
krywajņ siň z granicņ działki o nr ew. 
68/5, wg rysunku planu, 

g) dla drogi 2KDW wg rysunku planu. 

2) ustala siň, Őe linie rozgraniczajņce wyznacza-
jņce teren MN; MN,U; E wyznacza rysunek 
planu. 
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2. Zasady ustalania linii zabudowy. 

1) ustala siň, iŐ linie zabudowy od strony dróg 
zostały wyznaczone jako nieprzekraczalne, 
wskazane i zwymiarowane na rysunku pla-
nu oraz opisane w § 10; 

2) dopuszcza siň wysuniňcie poza liniň zabu-
dowy: słupów, zadaszeŊ, podestów wej-
Ōciowych, tarasów, okapów - maksymalnie 
do szerokoŌci 1,5m; 

3) plan dopuszcza nadbudowň i rozbudowň 
istniejņcej zabudowy w dobrym stanie tech-
nicznym, zlokalizowanej poza wyznaczony-
mi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
zgodnie z istniejņcņ liniņ zabudowy budyn-
ku; 

4) ustala siň, iŐ nieprzekraczalne linie zabudo-
wy od strony pozostałych granic działek na-
leŐy wyznaczań zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 

5) ustala siň, iŐ nieprzekraczalna linia zabudo-
wy dla budynków wynosi min 5,0m od gór-
nej skarpy rowu. 

3. Zasady kształtowania zabudowy. 

1) ustala siň kierunek głównej kalenicy dachu 
budynku prostopadły lub równoległy do 
granic bocznych działki budowlanej; 

2) ustala siň kolorystykň dachów budynków na 
terenach o symbolu MN i MN,U jako obo-
wiņzujņcņ – odcienie brņzu, czerwieni i czer-
ni; 

3) ustala siň stosowanie maksymalnie dwóch 
kolorów na elewacjach budynku; 

4) ustala siň, iŐ na terenach o symbolu MN i 
MN,U na kaŐdej działce budowlanej moŐe 
znajdowań siň tylko jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny; 

5) dopuszcza siň lokalizowanie budynków w 
granicy działek lub w odległoŌci min. 1,5m 
od granicy, jeŐeli ich szerokoŌń wynosi 9,0-
20,0m. 

4. Zasady sytuowania ogrodzeŊ. 

1) ustala siň sytuowanie ogrodzeŊ od strony 
dróg publicznych i wewnňtrznych w linii 
rozgraniczajņcej drogi; 

2) ustala siň, iŐ max. wysokoŌń ogrodzeŊ od 
strony dróg wynosi 1.80m; 

3) ustala siň zakaz lokalizowania ogrodzeŊ me-
talowych pełnych oraz betonowych z ele-
mentów prefabrykowanych; 

4) w przypadku wydzielenia drogi wewnňtrznej 
o szerokoŌci poniŐej 10.0m, ustala siň, iŐ 
bramy wjazdowe naleŐy lokalizowań zacho-
wujņc minimalnņ odległoŌń 5.0m do osi 
drogi. 

5. Zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moŌci. 

1) na obszarze objňtym planem nie ustala siň 
granic oraz zasad i warunków scalenia; 

2) zasady scalania i podziału nieruchomoŌci 
zostały okreŌlone dla poszczególnych tere-
nów o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych za-
sadach zagospodarowania w rozdziale II § 10. 

§ 8. Zasady i warunki zagospodarowania wyni-
kajņce z potrzeb ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego. 

1. Ustala siň zakaz realizacji przedsiňwziňń mogņ-
cych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko w 
rozumieniu art. 59 ustawy o udostňpnianiu in-
formacji o Ōrodowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeŊstwa w ochronie Ōrodowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na Ōrodowisko, z dnia 3 
paŎdziernika 2008r.- (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z 
póŎn. zm.), poza inwestycjami celu publicznego 
tj.: infrastruktura i komunikacja. 

2. Na terenie o symbolu MN,U dopuszcza siň 
realizacje stacji obsługi lub remontowych 
sprzňtu budowlanego, rolniczego i Ōrodków 
transportu do max dwóch stanowisk przy za-
chowaniu pozostałych ustaleŊ planu. 

3. Ustala siň, Őe oddziaływanie prowadzonej dzia-
łalnoŌci emisjņ substancji oraz energii takiej 
jak: ciepło, hałas, wibracje, pola magnetyczne 
do powietrza, wody i gleby nie moŐe przekra-
czań granicy terenu, do którego właŌciciel po-
siada tytuł prawny oraz nie moŐe przekraczań 
na tej granicy norm właŌciwych dla przezna-
czenia terenów sņsiednich i dopuszczalnych w 
tym zakresie zgodnie z wymogami zawartymi 
w ustawie „Prawo ochrony Ōrodowiska”. 

4. Ustala siň obowiņzek zachowania wartoŌcio-
wego drzewostanu; 

5. Ustala siň obowiņzek zapewnienia prawidło-
wego przepływu wody w rowie melioracyjnym 
w przypadku budowy ogrodzeŊ. 

6. Ustala siň, Őe nieprzekraczalna linia zabudowy 
dla budynków wynosi min 5,0m od górnej 
skarpy rowu melioracyjnego. 

7. Ustala siň, Őe działania inwestycyjne w zakresie 
odprowadzania Ōcieków deszczowych w po-
wierzchni dróg z utwardzonņ nawierzchniņ, 
zmiana trasy cieków, wznoszenie budowli ko-
munikacyjnych, przejŌń infrastrukturņ tech-
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nicznņ nad ciekami na etapie sporzņdzania pro-
jektu zagospodarowania działki wymagajņ 
uzgodnienia z Wojewódzkim Zarzņdem Melio-
racji i UrzņdzeŊ Wodnych w Warszawie, In-
spektorat w Grodzisku Maz. 

8. Ustala siň, Őe wody opadowe i roztopowe nale-
Őy odprowadziń na teren własny działki, nie na-
ruszajņc interesów osób trzecich. 

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

1. Na obszarze objňtym planem wystňpuje zaby-
tek archeologiczny (stanowisko archeologiczne 
o nr ew. AZP 61-62/24). 

2. Ustala siň ochronň zabytku archeologicznego w 
formie strefy ochrony konserwatorskiej, okre-
Ōlonej na rysunku planu specjalnym symbolem 
i oznaczonej numerem 61-62/24. Na obszarze 
strefy plan ustala: 

1) obowiņzek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków – 
przed wydaniem pozwolenia na budowň lub 
zgłoszeniem właŌciwemu organowi – 
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych wiņŐņcych siň z wy-
konaniem prac ziemnych; 

2) obowiņzek uzgadniania z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin, za-
lesiania gruntów oraz budowy urzņdzeŊ 
wodnych i regulacji wód; 

3) obowiņzek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzajņcej finansowań roboty budowlane) ba-
daŊ archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji; przed rozpoczňciem badaŊ 
archeologicznych wymagane jest uzyskanie 
od wojewódzkiego konserwatora zabytków 
pozwolenia na ich prowadzenie. 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 10. Zasady i warunki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów. 

1. 1MN - 3MN (pow.: 7,13ha). 

1) Przeznaczenie; 

a) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnosto-
jņca z dopuszczeniem budynków gospo-
darczych i garaŐowych dla samochodów 
osobowych oraz infrastruktury technicz-
nej i komunikacji, 

b) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi to-
warzyszņce. 

2) Formy i parametry kształtowania nowej za-
budowy i istniejņcej w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy, przebudowy, kolorystka 
elewacji i dachów, rodzaj uŐytych materia-
łów; 

a) budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 2, 

 maksymalna wysokoŌń budynku – 
10m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu po-
sadzki parteru - 1.20m, 

 dachy dwuspadowe lub wielospado-
we o nachyleniu połaci dachowych od 
30o do 45o. 

b) budynków garaŐowych i gospodarczych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 1, 

 maksymalna wysokoŌń budynku - 
6.0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu po-
sadzki parteru- 0.30m w stosunku do 
poziomu terenu, 

 dachy dwuspadowe lub wielospado-
we o nachyleniu połaci dachowych od 
30o do 45o, 

 maksymalna iloŌń stanowisk postojo-
wych dla samochodów osobowych  
– 2. 

c) kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z 
§ 7 ust. 3. 

3) WskaŎniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy- od dro-
gi 3KDD, 2KDDp - 8.0m, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg 
wewnňtrznych – od 12.0m do 4,0m, 4,0m 
i 6,0m, 

c) ustala siň, Őe do obsługi poszczególnych 
terenów moŐna wyznaczyń drogi we-
wnňtrzne i dojazdy o szerokoŌci mini-
mum: 

 10.0m – dla obsługi powyŐej 10 dzia-
łek, 

 8.0m – dla obsługi poniŐej 10 działek, 

 5.0m – dla dojazdów obsługujņcych 
max. 3 działki, 

d) wielkoŌń powierzchni zabudowy wynosi 
max. 30%, 
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e) wielkoŌń powierzchni biologicznie czyn-
nej wynosi min. 60%, 

f) max. intensywnoŌń zabudowy – 0.5. 

Ogrodzenia (połoŐenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wyso-
koŌń i inne parametry); 

a) Zgodnie z § 7 ust. 4. 

Zasady podziału nieruchomoŌci: 

a) ustala siň, Őe minimalna powierzchnia tere-
nu do prawidłowego zagospodarowania na 
cele MN – zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej nie powinna byń mniejsza niŐ 
1000m2, 

b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu nowo 
wydzielonej działki budowlanej na 20,0m, 

c) adaptuje siň podziały zatwierdzone przed 
dniem wejŌcia w Őycie niniejszego planu, 
wydzielajņce działki budowlane o po-
wierzchni i szerokoŌci frontu mniejszej niŐ 
podana wyŐej jako wystarczajņce do zago-
spodarowania zgodnego z przeznaczeniem 
terenu, 

d) dopuszcza siň podział istniejņcych działek o 
szerokoŌci frontu mniejszej niŐ 20,0m, 

e) dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod 
warunkiem zapewnienia dla projektowa-
nych działek gruntu dostňpu do drogi pu-
blicznej. 

f) kņt połoŐenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego- 90º ±10º. 

Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci: 

a) minimalne powierzchnie nowo wydziela-
nych działek- 1000m2, 

b) minimalnņ szerokoŌń frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej- 20,0m, 

c) połoŐenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego- 90º ±10º. 

Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikajņce z istniejņcego zagospodarowania 
(lokalizacja zabudowy w sņsiedztwie linii WN, 
linii SN, gazociņgów i innej sieci uzbrojenia te-
renu, rowów melioracyjnych ewentualnie dróg 
i linii kolejowych); 

W sņsiedztwie linii energetycznych 15kV oraz 
projektowanych i istniejņcych stacji transfor-
matorowych tj. w pasie ograniczonego zago-
spodarowania ustala siň zakaz lokalizowania 
budynków przeznaczonych na pobyt ludzi; bu-
dowa pozostałych budynków podlega ograni-
czeniom wynikajņcym z Polskich Norm i prze-
pisów odrňbnych. 

Obsługa komunikacyjna, parkingi; 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu w 
oparciu o istniejņce drogi gminne, 

b) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrz-
nych o min. szerokoŌci 8m, 

c) w przypadku gdy droga wewnňtrzna wy-
dzielana jest z dwóch działek budowlanych 
naleŐņcych do róŐnych właŌcicieli, ustala siň 
wydzielenie po 5,0m z kaŐdej działki, 

d) ustala siň zakoŊczenie placem manewro-
wym o wymiarach min. 12,5m x 12,5m dro-
gi nie majņcej połņczenia z innņ drogņ. 

Inne: 

ustala siň na działce o nr ew. 70 sytuowanie 
budynków w graniach bocznych działki, 

ustala siň na działce o nr ew. 71 sytuowanie 
budynków w granicy działki z działkņ o nr  
ew. 70, 

ustala siň na działce o nr ew. 78/4 sytuowanie 
budynków w granicy działki z działkņ o nr  
ew. 76/3. 

2. 1MN,U – 6MN,U (pow.: 5,84ha). 

1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
interpretacji przepisów odrňbnych z do-
puszczeniem sytuowania garaŐy, budyn-
ków gospodarczych, infrastruktury tech-
nicznej oraz komunikacji, 

b) przeznaczenie uzupełniajņce - usługi nie-
uciņŐliwe. 

2) Formy i parametry kształtowania nowej za-
budowy i istniejņcej w przypadku rozbudo-
wy, nadbudowy, przebudowy; 

a) budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 2, 

 maksymalna wysokoŌń budynku – 
10m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu po-
sadzki parteru - 1.20m, 

 dachy dwuspadowe lub wielospado-
we o nachyleniu połaci dachowych od 
30o do 45o. 

b) budynków garaŐowych i gospodarczych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 1, 

 maksymalna wysokoŌń budynku - 
6.0m, 
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 maksymalna wysokoŌń poziomu po-
sadzki parteru- 0.30m w stosunku do 
poziomu terenu, 

 dachy dwuspadowe lub wielospado-
we o nachyleniu połaci dachowych od 
30o do 45o, 

 maksymalna iloŌń stanowisk postojo-
wych dla samochodów osobowych  
– 2. 

c) budynków usługowych: 

 maksymalna iloŌń kondygnacji – 1, 

 maksymalna wysokoŌń budynku - 
6.0m, 

 maksymalna wysokoŌń poziomu po-
sadzki parteru- 0.30m w stosunku do 
poziomu terenu, 

 dachy dwuspadowe lub wielospado-
we o nachyleniu połaci dachowych  
30 - 45o, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy 
budynku usługowego150m2. 

d) kolorystyka elewacji i dachów zgodnie z 
§ 7 ust. 3. 

3) WskaŎniki zabudowy i zagospodarowania 
terenu; 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 
1KDD, 2KDD, 3KDD, 2KDDp - 8.0m, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg 
wewnňtrznych – 4,0m i 6,0m, 

c) dopuszcza siň na działkach o nr ew. 73 i 
78/4 - 4m nieprzekraczalnņ liniň zabudo-
wy od projektowanej drogi wewnňtrznej 
2KDW, oraz od propozycji dojazdów wg 
rysunku planu, 

d) ustala siň, Őe do obsługi poszczególnych 
terenów moŐna wyznaczyń drogi we-
wnňtrzne i dojazdy o szerokoŌci mini-
mum: 

 10.0m – dla obsługi powyŐej 10 dzia-
łek, 

 8.0m – dla obsługi poniŐej 10 działek, 

 5.0m – dla dojazdów obsługujņcych 
max. 3 działki, 

e) wielkoŌń powierzchni zabudowy – max. 
35%, 

f) max intensywnoŌń zabudowy – max. 0,6, 

g) wielkoŌń powierzchni biologicznie czyn-
nej – min 50%. 

4) Ogrodzenia (połoŐenie ogrodzenia i bram 
wjazdowych od strony dróg i placów, wyso-
koŌń i inne parametry); 

a) Zgodnie z § 7 ust. 4. 

5) Zasady podziału na działki budowlane: 

a) ustala siň, Őe minimalna powierzchnia te-
renu do prawidłowego zagospodarowa-
nia na cele MN/U – zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej nie powinna byń 
mniejsza niŐ 1200m2, 

b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu 
nowo wydzielonej działki budowlanej na 
20m, 

c) adaptuje siň podziały zatwierdzone przed 
dniem wejŌcia w Őycie niniejszego planu, 
wydzielajņce działki budowlane o po-
wierzchni i szerokoŌci frontu mniejszej 
niŐ podana wyŐej jako wystarczajņce do 
zagospodarowania zgodnego z przezna-
czeniem terenu, 

d) dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod 
warunkiem zapewnienia dla projektowa-
nych działek gruntu dostňpu do drogi 
publicznej, 

e) połoŐenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego- 90º ±10º. 

6) Zasady scalania i podziału nieruchomoŌci: 

minimalne powierzchnie nowo wydziela-
nych działek - 1200m2, 

minimalnņ szerokoŌń frontu nowo wydzie-
lonej działki budowlanej- 20,0m, 

połoŐenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego- 90º ±10º. 

7) Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikajņce z istniejņcego 

W sņsiedztwie linii energetycznych 15kV, 
istniejņcych i projektowanych stacji trans-
formatorowych tj. w pasie ograniczonego 
zagospodarowania ustala siň zakaz lokali-
zowania budynków przeznaczonych na po-
byt ludzi; budowa pozostałych budynków 
podlega ograniczeniom wynikajņcym z Pol-
skich Norm i przepisów odrňbnych. 

8) Obsługa komunikacyjna, parkingi; 

a) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
w oparciu o istniejņce drogi gminne, 

b) dopuszcza siň wydzielanie dróg we-
wnňtrznych o min. szerokoŌci 8m, 

c) ustala siň zakoŊczenie placem manew-
rowym o wymiarach min. 12,5m x 12,5m 
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drogi nie majņcej połņczenia z innņ dro-
gņ, 

d) ustala siň 1 miejsce postojowe na kaŐde 
50m2 pow. uŐytkowej usług, jednak nie 
mniej niŐ 3 miejsca postojowe. 

1) Inne: 

a) ustala siň, iŐ na działce moŐe znajdowań 
siň tylko budynek usługowy lub tylko bu-
dynek mieszkalny jednorodzinny lub bu-
dynek usługowy i budynek mieszkalny 
jednorodzinny, 

b) ustala siň, Őe budynki usługowe mogņ 
byń lokalizowane jako budynki wolnosto-
jņce lub mogņ byń połņczone z budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

c) ustala siň na działce o nr ew. 70 sytu-
owanie budynków w granicach bocznych 
działki, 

d) ustala siň na działce o nr ew. 71 sytu-
owanie budynków w granicy działki z 
działkņ o nr ew. 70, 

e) ustala siň na działce o nr ew. 78/4 sytu-
owanie budynków w granicy działki z 
działkņ o nr ew. 76/3, 

f) ustala siň, Őe na działce o nr ew. 70 i 71 
moŐe powstań tylko jeden budynek usłu-
gowy o max powierzchni zabudowy 
100m2.; ustala siň, Őe w przypadku połņ-
czenia i powtórnego podziału działek o nr 
ew. 70 i 71 zakaz nie obowiņzuje, 

g) ustala siň, Őe na działce o nr ew. 78/4 
moŐe powstań tylko jeden budynek usłu-
gowy o max powierzchni zabudowy 
100m2. 

h) ustala siň lokalizacjň stacji obsługi lub 
remontowych sprzňtu budowlanego, rol-
niczego i Ōrodków transportu na dział-
kach o szerokoŌci min 26,0m. 

3. 1E 

1) Przeznaczenie: 

przeznaczenie podstawowe – teren przezna-
czony pod budowň stacji transformatorowej 
i innych urzņdzeŊ, bňdņcych czňŌciņ sieci 
elektroenergetycznej, bņdŎ elementem słu-
Őņcym obsłudze tej sieci. 

2) Ustalenia: 

a) ustala siň zakaz zabudowy nie zwiņzanej 
z obsługņ technicznņ terenu. 

b) ustala siň, Őe dla projektowanych w tere-
nie stacji transformatorowych słupowych 
15/04kV naleŐy wydzieliń działki o min. 

wymiarach 3.0 x 2.0m; zmiana lokalizacji 
stacji transformatorowych nie powoduje 
koniecznoŌci zmiany planu. 

4. 1KDD 

1) Przeznaczenie: 

przeznaczenie podstawowe - teren istniejņ-
cej drogi publicznej kategorii gminnej klasy 
dojazdowej wraz z projektowanym posze-
rzeniem. 

2) Ustalenia: 

a) szerokoŌci dróg KDD zmienna i okreŌlona 
na rysunku planu, 

b) tereny obejmujņ realizacjň elementów 
drogi i urzņdzeŊ z niņ zwiņzanych, 

c) dopuszcza siň realizacjň sieci infrastruk-
tury technicznej pod warunkiem zacho-
wania przepisów odrňbnych. 

3) Inne: 

w liniach rozgraniczajņcych całņ drogň usta-
la siň lokalizacjň jezdni min. 6,0m, jedno-
stronny chodnik o szer. min.1,5m oraz rów 
odwadniajņcy. 

5. 2KDD, 3KDD 

1) Przeznaczenie: 

przeznaczenie podstawowe – teren istniejņ-
cego poszerzenia drogi publicznej kategorii 
gminnej klasy dojazdowej 

2) Ustalenia: 

a) szerokoŌci dróg KDD zmienna i okreŌlona 
na rysunku planu, 

b) tereny obejmujņ realizacjň elementów 
drogi i urzņdzeŊ z niņ zwiņzanych, 

c) dopuszcza siň realizacjň sieci infrastruk-
tury technicznej pod warunkiem zacho-
wania przepisów odrňbnych; 

6. 1KDDp, 2KDDp 

1) Przeznaczenie: 

przeznaczenie podstawowe - teren przezna-
czony pod poszerzenie istniejņcej drogi pu-
blicznej kategorii gminnej klasy dojazdowej. 

3) Ustalenia: 

a) szerokoŌń terenów KDDp zmienna i okre-
Ōlona na rysunku planu, 

b) tereny obejmujņ realizacjň elementów 
drogi i urzņdzeŊ z niņ zwiņzanych, 

c) dopuszcza siň realizacjň sieci infrastruk-
tury technicznej pod warunkiem zacho-
wania przepisów odrňbnych. 
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7. 1KDW, 2KDW 

1) Przeznaczenie: 

przeznaczenie podstawowe - teren przezna-
czony pod drogi wewnňtrzne. 

2) Ustalenia: 

a) szerokoŌci terenów 1KDW, 2KDW, sņ 
okreŌlone na rysunku planu, 

b) tereny obejmujņ realizacjň elementów 
drogi i urzņdzeŊ z niņ zwiņzanych, 

c) dopuszcza siň realizacjň sieci infrastruk-
tury technicznej pod warunkiem zacho-
wania przepisów odrňbnych. 

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

1. Plan ustala zakaz zabudowy obiektami kubatu-
rowymi na terenach KDD, KDDp, KDW. 

2. W sņsiedztwie linii energetycznych 15kV oraz 
projektowanych i istniejņcych stacji transfor-
matorowych tj. w pasie ograniczonego zago-
spodarowania ustala siň zakaz lokalizowania 
budynków przeznaczonych na pobyt ludzi; bu-
dowa pozostałych budynków podlega ograni-
czeniom wynikajņcym z Polskich Norm i prze-
pisów odrňbnych. 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji. 

1. OkreŌlenie układu komunikacyjnego wraz z 
parametrami oraz klasyfikacjņ dróg: 

1) Ustala siň obsługň obszaru objňtego pla-
nem: od wschodu o drogň ekspresowņ S8 
Warszawa – Katowice, od południa i półno-
cy o drogi gminne klasy dojazdowej. 

2. Wyznacza siň nastňpujņce drogi publiczne ka-
tegorii gminnej klasy dojazdowej: 

1) 1KDD - teren obejmuje czňŌń drogi gminnej 
oraz projektowane poszerzenie; 

2) 2KDD – teren obejmuje działkň wydzielonņ 
pod poszerzenie; 

3) 3KDD – teren obejmuje działkň wydzielonņ 
pod poszerzenie; 

4) 1KDDp - teren obejmuje projektowane po-
szerzenie; 

5) 2KDDp - teren obejmuje projektowane po-
szerzenie. 

3. Wyznacza siň nastňpujņce drogi dojazdowe 
wewnňtrzne: 

1) 1KDW, 2KDW o szerokoŌciach okreŌlonych 
na rysunku planu. 

4. Przy skrzyŐowaniach dróg naleŐy stosowań 
naroŐne poszerzenia dróg w liniach rozgrani-
czajņcych zgodnie z rysunkiem planu i przepi-
sami odrňbnymi. 

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej: 

1. OkreŌlenie układu sieci infrastruktury technicz-
nej wraz z ich parametrami oraz okreŌlenie wa-
runków powiņzaŊ sieci infrastruktury technicz-
nej z układem zewnňtrznym. 

1) Zaopatrzenie w wodň: 

a) ustala siň zaopatrzenie w wodň dla ob-
szaru planu z istniejņcych i projektowa-
nych sieci wodociņgowych, 

b) ustala siň rozbudowň sieci wodociņgowej 
wzdłuŐ projektowanych dróg publicznych 
i wewnňtrznych, 

c) dopuszcza siň do czasu wybudowania 
sieci wodociņgowej pobór wody z indy-
widualnych Ŏródeł. 

2) Odprowadzenie Ōcieków sanitarnych i wód 
opadowych: 

a) ustala siň zakaz odprowadzania nie 
oczyszczonych Ōcieków sanitarnych i 
technologicznych wprost do gruntu, 
wodnych cieków powierzchniowych oraz 
rowów przydroŐnych, 

b) w obszarze planu brak jest sieci kanaliza-
cyjnej sanitarnej; ustala siň odprowadza-
nie Ōcieków sanitarnych do planowanej 
gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej z 
projektowanņ oczyszczalniņ w Bieniewcu, 
a do czasu jej realizacji do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych, z wywo-
zem na oczyszczalniň na podstawie 
umów, 

c) wody opadowe i roztopowe naleŐy od-
prowadziń na teren własny działki, nie 
naruszajņc interesów osób trzecich, nie 
zmieniajņc stanu wód na gruncie ani kie-
runku odpływu wody, 

d) dopuszcza siň lokalizowanie przydomo-
wych systemów oczyszczania na dział-
kach o powierzchni min 2000m2; przed 
zlokalizowaniem naleŐy wykonań badania 
hydrologiczne stwierdzajņce moŐliwoŌń 
zastosowania tych systemów. 

3) Zaopatrzenie w energiň: 

a) ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ z istniejņcych sieci elektroenerge-
tycznej (SN, NN), 
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b) ustala siň budowň sieci NN wzdłuŐ pro-
jektowanych i istniejņcych dróg, 

c) ustala siň, Őe lokalizacja stacji transfor-
matorowych wymaga dostňpnoŌci od 
drogi publicznej lub wewnňtrznej. 

4) Obsługa w zakresie telekomunikacji; 

a) ustala siň obsługň w zakresie telekomu-
nikacji w oparciu o istniejņcņ i projekto-
wanņ sień telekomunikacyjnņ w uzgod-
nieniu i na warunkach Zakładu Teleko-
munikacji; 

5) Zaopatrzenie w sień gazu przewodowego: 

a) ustala siň zaopatrzenie w gaz w oparciu o 
istniejņcņ sień gazowņ na terenach zgazy-
fikowanych i projektowanņ sień gazu 
przewodowego na pozostałych terenach, 

b) ustala siň, Őe obszar planu winien byń ob-
jňty zaopatrzeniem w gaz w oparciu o 
budowň sieci gazowej z zachowaniem 
obowiņzujņcych norm w zakresie prowa-
dzenia i lokalizowania sieci i urzņdzeŊ, 

c) ustala siň, Őe szafki gazowe naleŐy 
umieszczań w ogrodzeniach i zapewniań 
do nich dostňpnoŌń od strony drogi. 

6) Zaopatrzenie w ciepło: 

a) ustala siň zaopatrzenie w ciepło z indy-
widualnych Ŏródeł ciepła z preferencjņ 
dla nieszkodliwych, ekologicznych czyn-
ników grzewczych (gaz, olej opałowy ni-
skosiarkowy, energia elektryczna, ener-
gia słoneczna, odnawialne formy energii 
itp.), których eksploatacja powodujņca 
wprowadzenie gazów lob pyłów do po-
wietrza nie spowoduje przekroczenia 
standardów jakoŌci powietrza poza tere-
nem, do którego właŌciciel instalacji po-
siada tytuł prawny; 

7) Usuwanie odpadów: 

a) ustala siň zasadň zorganizowanego sys-
temu usuwania odpadów stałych i wy-
wóz na gminne wysypisko na podstawie 
umów i zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, 

b) dopuszcza siň realizacjň systemu selek-
tywnej zbiórki odpadów w miejscu ich 
powstawania z zapewnieniem pojemni-
ków na surowce wtórne. 

8) Ustalenia ogólne: 

a) ustala siň lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej w pasie drogowym w 
oparciu o przepisy odrňbne, 

b) dopuszcza siň lokalizowanie obiektów i 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej oraz 
sieci poza liniami rozgraniczajņcymi dro-
gi, 

c) ustala siň, Őe dla planowanej zabudowy 
naleŐy zachowań odległoŌci od wszelkich 
istniejņcych sieci i urzņdzeŊ podziem-
nych i naziemnych wynikajņce z przepi-
sów odrňbnych. 

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów. 

1. Ustala siň dla terenów, których przeznaczenie 
zostało zmienione planem Őe, mogņ byń uŐyt-
kowane w sposób dotychczasowy do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami ni-
niejszego planu. 

Rozdział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 15. OkreŌla siň stawkň procentowņ słuŐņcņ 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci spowodowanego uchwaleniem planu 
dla terenów o symbolach MN; MN,U w wysokoŌci 
10%, a dla pozostałych obszarów w wysokoŌci 
1%. W obrňbie stanowiska archeologicznego usta-
la siň stawkň procentowņ wysokoŌci 0,1%. 

§ 16. WejŌcie w Őycie niniejszej zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go powoduje utratň mocy obowiņzujņcego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy ŏabia Wola zatwierdzonego uchwałņ nr 
37/2000 Rady Gminy ŏabia Wola z dnia 27 kwiet-
nia 2000r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy ŏabia Wola 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 29 czerwca 2000r. Nr 69, 
poz. 717) 

§ 17.1. Przyjmuje siň sposób rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu okreŌlony w za-
łņczniku nr 2. 

2. Przyjmuje siň sposób realizacji i zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleŐņcej do zadaŊ własnych gminy 
okreŌlony w załņczniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy ŏabia Wola. 

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

§ 20. Uchwała podlega publikacji na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzňdu 
Gminy ŏabia Wola. 

Przewodniczņcy Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 39/XXXIII/2009 

Rady Gminy ŏabia Wola 
z dnia 29 wrzeŌnia 2009r. 

 
Rozstrzygniňcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczņcych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu miejscowoŌci Bieniewiec (dz. 68/11, 68/12, 68/3, 68/6, 68/7, 76/3, 76/5, 68/8, 68/5, 68/4, 68/10, 
69, 70, 72, 71, 73, 76/4, 78/4, 78/3, 78/5, 78/1, 80/3, 79/1, 80/4, 80/7, 80/5, 80/6). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Rada Gminy ŏabia Wola przyjmuje nastňpujņce rozstrzygniňcia w 
sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ŏabia 
Wola obejmujņcego fragment miejscowoŌci Bieniewiec: 

w okresie wyłoŐenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynňła Őadna 
uwaga nieuwzglňdniona przez Wójta Gminy ŏabia Wola. 
 

Przewodniczņcy Rady: 
Mirosław Bieganowski 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 39/XXXIII/2009 

Rady Gminy ŏabia Wola 
z dnia 29 wrzeŌnia 2009r. 

 
Rozstrzygniňcie  

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

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) okreŌla siň nastňpujņcy sposób realizacji oraz zasady finansowania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy: 

I. Drogi publiczne 

- wykup terenu pod drogi publiczne (poszerzenie dróg) 

Drogi w obszarze opracowania sņ drogami publicznymi kategorii gminnej. 

Wykup terenu pod drogi gminne (poszerzenie terenu dróg gminnych) naleŐy do zadaŊ gminy, koszty 
wykupu terenu obciņŐajņ budŐet Gminy. 

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

Przebudowa i budowa dróg gminnych naleŐy do zadaŊ własnych gminy i realizowana bňdzie w oparciu o 
Wieloletni Plan Inwestycyjny ze Ōrodków budŐetu gminy wspieranych Ōrodkami Funduszy UE. 

II. Budowa wodociņgów i kanalizacji 

Wodociņgi: 

Rozbudowa sieci wodociņgowej w gminie nastňpuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Gmi-
ny ŏabia Wola, który uwzglňdnia tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i potrzeb w zakresie 
infrastruktury technicznej. 

Tereny, które obejmuje plan sņ czňŌciowo wyposaŐone w sień wodociņgowņ. 

Kanalizacja: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nastňpuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym. 
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Obszar planu połoŐony jest poza obszarem aglomeracji w rozumieniu art. 43 ustawy „Prawo wodne”, co 
oznacza, Őe w pierwszej kolejnoŌci w sień kanalizacji sanitarnej zostanie wyposaŐony obszar aglomeracji 
a w nastňpnej kolejnoŌci sień kanalizacji sanitarnej obejmie pozostałe zabudowane tereny gminy. 

Sieci kanalizacji sanitarnej bňdņ budowane ze Ōrodków finansowych budŐetu gminy, ze Ōrodków krajo-
wych i Ōrodków pochodzņcych z funduszy strukturalnych UE. 

III. Budowa sieci i urzņdzeŊ elektrycznych i gazowych 

W obszarze planu znajdujņ siň sieci elektryczne. Rozbudowa sieci elektrycznych i budowa stacji trans-
formatorowych zgodnie z zapisami planu odbywań siň bňdzie na podstawie umowy zawartej pomiňdzy 
zainteresowanym inwestorem i przedsiňbiorstwem - Zakład Energetyczny. 

Do zadaŊ własnych gminy zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego w zakresie zaopatrzenia w energiň i 
paliwa gazowe naleŐy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oŌwietlenia dróg. 

 
Przewodniczņcy Rady: 
Mirosław Bieganowski 
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UCHWAŁA Nr 40/XXXIII/2009 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 wrzeŌnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola  
obejmującego część miejscowości Grzymek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz 
art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŎn. zmianami), uchwały nr 6/06 Rady 
Gminy ŏabia Wola z dnia 31 stycznia 2006r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy ŏabia Wola obejmujņcego 
czňŌń wsi Grzymek i uchwały nr 49/2006 Rady 
Gminy ŏabia Wola z dnia 6 wrzeŌnia 2006r. zmie-
niajņcej uchwałň nr 6/06 Rady Gminy ŏabia Wola z 
dnia 31 stycznia 2006r. oraz po stwierdzeniu 
zgodnoŌci planu ze studium Rada Gminy ŏabia 
Wola uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy ŏabia Wola obej-
mujņcy czňŌń miejscowoŌci Grzymek zwany dalej 
planem, w obszarze i w brzmieniu okreŌlonym 
niniejszņ uchwałņ. 

§ 2. Granice obszaru objňtego planem sņ okre-
Ōlone na rysunku planu stanowiņcym załņcznik  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Stwierdza siň, Őe ustalenia niniejszej 
uchwały sņ zgodne ze „Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy ŏabia Wola”. 

§ 4.1. Plan obejmuje: 

1) Tekst planu stanowiņcy niniejszņ uchwałň; 

2) Rysunek planu w skali 1:1000 bňdņcy integral-
nņ czňŌciņ niniejszej uchwały stanowiņcy za-
łņcznik nr 1; 

3) Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objňtego grani-
cami planu przy uŐyciu oznaczeŊ zastosowa-
nych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

a) oznaczenia graficzne bňdņce ustaleniami 
planu: 

 granice obszaru objňtego planem, 

 linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania, 

 nieprzekraczalne linie zabudowy, 

 wymiarowanie linii rozgraniczajņcych i 
linii zabudowy, 

  


