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UCHWAŁA Nr 310/XXXVII/2010 

RADY GMINY CZOSNÓW 

 z dnia 27 maja 2010 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 
844 z póŝn zm.) - Rada Gminy uchwala, co nastć-
puje: 

§ 1. Zwalnia sić od podatku od nieruchomości 
budowle słuşące do dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy. 

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

 
 Przewodniczący Rady: 

Mirosław Bielecki 
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UCHWAŁA Nr 312/XXXVII/2010 

RADY GMINY CZOSNÓW 

z dnia 27 maja 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
nr 80 poz. 717, z póŝn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142 poz. 1591, z póŝn. 
zmianami), w wykonaniu uchwały nr 210/XXIII/09 
z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Czosnów, 
Rada Gminy Czosnów uchwala, co nastćpuje: 

Dział I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1.1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czo-
snów (uchwalony uchwałą nr 32/X/03 Rady Gminy 
Czosnów z dnia 30.12.2003r., Dz. Urz. Woj. Maz. z 
2004r. Nr 32, poz. 982) zwaną dalej planem. 
Przedmiotem sporządzenia planu jest zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Czosnów dotycząca przezna-
czenia terenu pod Gminne Centrum Kultury i 
Sportu we wsi Czosnów. 

2. Granice obszaru objćtego planem wyznacza-
ją: 

- od zachodu –zachodnia granica działki ew. nr 
55/2, 

- nastćpnie w kierunku zachodnim-południowa i 
zachodnia granica działki ew. nr 59, 

- od północy – północna linia rozgraniczająca 
proj. drogi dojazdowej, 

- nastćpnie od wschodu: wschodnia granica 
działki ew. nr 58, północna granica działki ew. 
nr 57/5, wschodnia granica działki ew. nr 57/5, 
północna i wschodnia granica działki ew. nr 
62/6, 

- od południa -projektowana linia rozgraniczają-
ca drogi ekspresowej S7 (w odległości 35 m od 
krawćdzi istniejącej jezdni). 

3. Granice obszaru objćtego planem są ozna-
czone na rysunku planu, sporządzonym na mapie 
w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały. 
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§ 2. Stwierdza sić, şe ustalenia niniejszej 
uchwały są zgodne ze „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Czosnów” uchwalonym uchwałą nr 
14/III/02 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 grudnia 
2002r. 

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej in-
tegralnymi czćściami, są: 

1. rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1 
do uchwały, 

2. rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu -załącznik nr 2 do uchwały, 

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

§ 4.1. Plan ustala: 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji, 

8) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej, 

9) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. Plan nie ustala: 

- zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

- szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości objćtych planem, 

- szczególnych warunków zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakazu zabudowy, 

- sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów, 
gdyş nie wystćpują w obszarze objćtym pla-
nem. 

§ 5.1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały 
do obszaru objćtego planem. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

- granice obszaru objćtego planem, 

- przeznaczenie terenu określone numerem i 
symbolem literowym, 

- linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy hali sportowej 
i centrum kultury. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu stanowią oznaczenia informacyjne. 

§ 6. Uşyte w niniejszej uchwale pojćcia naleşy 
rozumieć nastćpująco: 

1) plan - miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu, o którym mowa w § 1 
uchwały, o ile z treści niniejszej uchwały nie 
wynika inaczej, 

2) uchwała - niniejsza uchwała, o ile z treści 
ustaleń niniejszej uchwały nie wynika inaczej, 

3) rysunek planu - załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, wykonany na mapie w skali 1:1000, 
odnoszący ustalenia uchwały do obszaru ob-
jćtego planem, 

4) przepisy szczególne i odrćbne - przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 

5) teren - obszar o określonym przeznaczeniu, 
wydzielony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, 

6) linie rozgraniczające - linie wyznaczone na 
rysunku planu, wydzielające tereny o róşnym 
przeznaczeniu, 

7) przeznaczenie terenu - takie przeznaczenie, 
które powinno przewaşać na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

8) nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczo-
ny dla terenu obszar, na którym dopuszcza 
sić wznoszenie obiektów kubaturowych - hali 
sportowej i centrum kultury, 

9) maksymalna wysokość zabudowy - nieprze-
kraczalny wymiar budynku w metrach, mie-
rzony od poziomu terenu przy najnişej poło-
şonym wejściu do budynku, znajdującym sić 
na pierwszej kondygnacji nadziemnej budyn-
ku do górnej powierzchni najwyşej połoşone-
go stropu łącznie z grubością izolacji cieplnej 
i warstwy ją osłaniającej bądŝ do najwyşej 
połoşonego punktu stropodachu, 

10) wskaŝnik powierzchni zabudowanej (po-
wierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią 
utwardzoną) - nieprzekraczalna wartość sto-
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sunku sumy powierzchni zabudowy wszyst-
kich budynków liczonych po zewnćtrznym 
obrysie budynków oraz powierzchni utwar-
dzonych, do powierzchni terenu - określona 
w %, 

11) powierzchnia terenu biologicznie czynna - 
czćść działki budowlanej, określona w % w 
stosunku do powierzchni terenu, na gruncie 
rodzimym, która pozostaje niezabudowana 
powierzchniowo lub kubaturowo w głąb 
gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowiąca 
nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, nie-
utwardzona, pokryta trwale roślinnością lub 
uşytkowana rolniczo oraz woda powierzch-
niowa na działce budowlanej a takşe 50% 
sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłoşu zapewniającym ich naturalną we-
getacjć, o powierzchni nie mniejszej niş 10m2, 

12) wskaŝnik intensywności zabudowy – iloraz 
sumy powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji naziemnych, mierzonych w obrysie 
zewnćtrznym, wszystkich obiektów zlokalizo-
wanych na terenie własnym inwestycji, do 
powierzchni terenu objćtego tą inwestycją. 

Dział II 
Tytuł 

§ 7. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 
objćtych planem: 

1. Plan ustala, şe funkcją wiodącą na obszarze 
objćtym planem jest funkcja usługowa – gmin-
ne centrum kultury i sportu. 

2. W planie ustala sić nastćpujące rodzaje prze-
znaczenia terenu: 

1) teren usług kultury i sportu - oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1 UK/US, 

2) teren komunikacji –droga klasy dojazdowej, 
publiczna - oznaczona na rysunku planu 
symbolem 2KDD. 

3. W planie ustala sić zasadć zagospodarowania 
obszaru w sposób uwzglćdniający ograniczenia 
w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu 
związane z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi lub wynikające z prawomocnych de-
cyzji administracyjnych. 

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1. Plan ustala, şe nadrzćdnym celem miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu przeznaczonego pod Gminne Centrum 
Kultury i Sportu jest ochrona i kształtowanie 
ładu przestrzennego. 

2. Narzćdziami realizacji ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego są ustalenia planu zawarte 

w niniejszej uchwale Rady Gminy. Ustalenia 
planu obejmują wszystkie rodzaje działań in-
westycyjnych realizowanych na obszarze objć-
tym planem oraz określają zasady ich wzajem-
nych powiązań i korelacji przestrzennych, przy 
uwzglćdnieniu uwarunkowań środowiska i ist-
niejącego zainwestowania oraz wymogów 
przepisów odrćbnych. 

§ 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

1. Plan ustala wyposaşenie Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w pełną infrastrukturć tech-
niczną. 

2. Plan ustala wprowadzenie zieleni towarzyszą-
cej obiektom i urządzeniom terenowym oraz 
zieleni ochronnej w sąsiedztwie drogi nr 7 mo-
dernizowanej do parametrów drogi ekspreso-
wej. 

3. Zachowanie porządku i czystości zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa miejscowego. 

4. W celu ochrony powietrza nakaz ogrzewania 
pomieszczeń obiektów istniejących i nowych 
paliwami, o moşliwie najnişszym poziomie 
emisji substancji szkodliwych dla środowiska, 
spełniających aktualnie obowiązujące normy. 

5. Określa sić minimalny wskaŝnik powierzchni 
terenu biologicznie czynnej na 25%. 

6. Przyjmuje sić kwalifikacjć terenów w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowi-
sku, w rozumieniu ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska jako tereny rekreacyjno - wypoczyn-
kowe, nakazując zachowanie standardów śro-
dowiskowych. 

7. W celu ochrony terenu przed przekroczeniem 
dopuszczalnych poziomów hałasu komunika-
cyjnego drogi ekspresowej nr 7 naleşy wpro-
wadzić ekran akustyczny. 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrćbnych przepisów: 

1. W obszarze otuliny Kampinoskiego Parku Na-
rodowego wyznaczonej rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 25 września 1997r. (Dz.U. z 
1997r. Nr 132, poz. 876) dla ochrony Kampino-
skiego Parku Narodowego – KPN, obejmującej 
cały obszar objćty planem, obowiązują odpo-
wiednio ustalenia rozporządzenia, Planu 
Ochrony lub zadań ochronnych. 

2. W strefie zwykłej Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu W.O.CH.K, obejmują-
cej cały obszar objćty planem, obowiązują 
ustalenia rozporządzenia Wojewody Mazo-
wieckiego, w szczególności: 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 144 – 30044 – Poz. 3445 
 

- zakazuje sić realizacji przedsićwzićć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko 
lub przedsićwzićć, dla których obowiązek 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko jest lub moşe być wymagany w 
rozumieniu przepisów odrćbnych (przepisy 
ustawy Prawo ochrony środowiska), z wy-
jątkiem elementów niezbćdnych dla prawi-
dłowego funkcjonowania gminnych i ponad 
lokalnych systemów inşynieryjnych, 

- dokonywania zmian stosunków wodnych. 

3. Obszar planu znajduje sić w zasićgu potencjal-
nego zagroşenia powodziowego (obszar gminy 
jest chroniony wałem przeciwpowodziowym). 

§ 11. Ustalenia dotyczące wymagań wynikają-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 

1. Na terenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
- inwestycji celu publicznego ustala sić: 

- wymagania szczególnego opracowania 
miejsc koncentracji ruchu pieszego w po-
staci posadzki, małej architektury oraz sta-
rannej aranşacji zieleni towarzyszącej, 

- wyposaşenie w elementy detalu urbani-
stycznego (rzeŝby, pomniki, pojemniki na 
zieleń ozdobną, kosze na śmieci, ławki i la-
tarnie itp.) podnoszące jakość uşytkową i es-
tetyczną, 

- pielćgnacjć i ochronć istniejącej zieleni wy-
sokiej i niskiej oraz wzbogacenie i uzupeł-
nienie z zastosowaniem gatunków dobra-
nych do potrzeb lokalnego ekosystemu. 

- obowiązek zapewnienia dostćpności oso-
bom niepełnosprawnym. 

§ 12. W zakresie realizacji i sytuowania reklam, 
ustala sić: 

- dopuszczenie realizacji i sytuowania reklam, 

- zakaz umieszczania reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych: w miejscach i w sposób 
zastrzeşony dla znaków drogowych lub w spo-
sób utrudniający ich odczytywanie, na budow-
lach i urządzeniach infrastruktury technicznej 
(latarniach, słupach linii elektroenergetycznych, 
transformatorach), na drzewach i w zasićgu ich 
koron. 

§ 13. W zakresie realizacji i sytuowania ogro-
dzeń ustala sić: 

- od strony dróg, lokowanie ogrodzeń w liniach 
rozgraniczających tych dróg, o max. wysokości 
2,2m nad poziom terenu (nie dotyczy piłko-
chwytów), aşurowe w 50%, z cokołem pełnym 
max. do wysokości 0,6m nad poziom terenu, 

- zakaz ogrodzeń z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych i ogrodzeń pełnych. 

§ 14. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaŝ-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

1. Plan ustala w zakresie linii zabudowy: nieprze-
kraczalne linie zabudowy hali sportowej i cen-
trum kultury wg rysunku planu oraz w odległo-
ści 6,0m od linii rozgraniczającej ulicy 2KDD. 

2. Plan ustala w zakresie gabarytów obiektów: 

1) wysokość zabudowy max.15m, 

2) dachy płaskie o max. spadku 30°. 

3. Ustala sić nastćpujące zasady zagospodaro-
wania terenu 1UK/US: 

1) ustala sić podstawowe przeznaczenie terenu 
na gminne centrum kultury i sportu z zabu-
dową kubaturową oraz terenowymi urzą-
dzeniami sportowymi (zespół boisk z trybu-
nami i inne urządzenia sportowe). Ustala sić 
wprowadzenie zieleni towarzyszącej i 
ochronnej oraz dróg pieszych, rowerowych i 
pieszo-jezdnych. 

2) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej. 

4. Plan ustala dla terenu minimalny udział po-
wierzchni terenu biologicznie czynnej 25%. 

5. Plan ustala wskaŝnik powierzchni zabudowanej 
75%. 

6. Plan ustala powierzchnić zabudowy w stosun-
ku do powierzchni terenu max. 0,2. 

7. Plan ustala maksymalny wskaŝnik intensywno-
ści zabudowy 0,3. 

§ 15. Ustalenia dotyczące zasad obsługi komu-
nikacyjnej: 

1. Powiązania terenu objćtego planem z podsta-
wowym układem komunikacyjnym gminy za-
pewnione są: od północy poprzez istniejącą 
drogć dojazdową łączącą sić z ul. Leśną oraz 
od południa poprzez drogć serwisową drogi 
ekspresowej nr 7 (poza obszarem planu). 

2. Wyznacza sić na rysunku planu linie rozgrani-
czające drogi publicznej klasy dojazdowej 
2KDD dla funkcji komunikacji kołowej, odwod-
nienia, lokowania sieci infrastruktury technicz-
nej ponadlokalnej i lokalnej oraz ciągów pie-
szych i zieleni, szerokość w liniach rozgranicza-
jących 10m. 

3. Wymagane drogi poşarowe do budynków i 
obiektów budowlanych naleşy określać na eta-
pie sporządzania projektów budowlanych i 
uzgadniać w trybie przewidzianym przepisami 
odrćbnymi. 
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4. Potrzeby w zakresie parkowania naleşy zapew-

nić w granicach terenu gminnego centrum kul-
tury i sportu w liczbie wynikającej z ustalonych 
wskaŝników. Ustala sić nastćpujące minimalne 
wskaŝniki parkingowe: 

- dla zabudowy usługowej 3 m.p./kaşde 
100m2 pow. uşytkowej, 

- dla imprez masowych przyjmuje sić miejsca 
parkingowe dla ok. 50% uczestników. 

§ 16. Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia te-
renu: 

1. Zasady uzbrojenia terenu: 

1) obowiązuje zasada prowadzenia przewo-
dów podstawowej sieci infrastruktury tech-
nicznej w liniach rozgraniczających ulic, 

2) dopuszcza sić w uzasadnionych przypad-
kach prowadzenie przewodów podstawowej 
sieci infrastruktury technicznej poza tere-
nami połoşonymi w liniach rozgraniczają-
cych ulic, 

3) dopuszcza sić moşliwość modernizacji i 
przebudowy istniejących urządzeń infra-
struktury technicznej oraz budowć nowych 
jej elementów w miarć wystćpowania po-
trzeb związanych z zabudową terenu, 

4) dopuszcza sić lokowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak: stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie 
ścieków czy stacje telekomunikacji na pod-
stawie opracowań technicznych bez ko-
nieczności zmiany niniejszego planu pod 
warunkiem, şe ewentualne negatywne od-
działywanie nie bćdzie wykraczać poza gra-
nice lokalizacji. 

5) obowiązuje systematyczne przeprowadzanie 
okresowych przeglądów urządzeń infra-
struktury technicznej i zapewnienie ich wła-
ściwego stanu techniczno- eksploatacyjnego 
poprzez wykonywanie niezbćdnych remon-
tów i napraw, w przypadku wystąpienia ko-
lizji planu zagospodarowania działki z istnie-
jącymi urządzeniami infrastruktury tech-
nicznej, właściciel działki pokryje koszty nie-
zbćdnej przebudowy tych urządzeń, po 
uprzednim uzyskaniu od gestora systemu 
warunków ich przebudowy. 

2. Ustala sić obsługć terenów zainwestowania 
zorganizowanymi systemami infrastruktury 
technicznej, poprzez istniejące przewody magi-
stralne, istniejącą sieć rozdzielczą oraz urzą-
dzenia na tej sieci, w miarć potrzeb przebudo-
wywane i rozbudowywane oraz poprzez urzą-
dzenia lokalne. 

1) W zakresie zaopatrzenia w wodć: zaopatrze-
nie w wodć z gminnej sieci wodociągowej 
na cele socjalne i przeciwpoşarowe, dodat-
kowo przewiduje sić zastosowanie zbiorni-
ków wody poşarowej. 

2) W zakresie kanalizacji: 

- ścieki sanitarne odprowadzane bćdą po-
przez istniejącą i rozbudowywaną sieć 
gminną do oczyszczalni ścieków, 

- ustala sić odprowadzenie na teren wła-
sny wód opadowych lub roztopowych: 

- z utwardzonych powierzchni terenów 
drogi dojazdowej i parkingów poprzez 
kanalizacjć deszczową do zbiorników 
rozsączających po podczyszczeniu, 

- z dachów i utwardzonych powierzchni 
terenów sportowych w tym boisk po-
przez kanalizacjć deszczową do zbior-
ników rozsączających. 

3) W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

- ustala sić zaspokojenie zapotrzebowania 
na gaz do celów przygotowywania posił-
ków, ciepłej wody oraz ogrzewania po-
mieszczeń, 

- zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci 
rozdzielczej na warunkach określonych 
przez operatora sieci, w tym: 

- zachowanie odpowiednich stref bez-
pieczeństwa od gazociągów, 

- zachowanie minimalnych zblişeń 
ogrodzeń do gazociągów średniego 
ciśnienia na 0,5m, 

- szafki gazowe (otwierane na zewnątrz 
od strony ulicy) powinny być lokali-
zowane w miejscu uzgodnionym z za-
rządzającym siecią gazową, 

- nakaz zabezpieczenia istniejących ga-
zociągów przed uszkodzeniem przez 
cićşki sprzćt budowlany, transporto-
wy, 

- warunki, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe i usytuowanie wokół 
nich obiektów terenowych określa 
rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 30 lipca 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 
97, poz. 1055), 

- nasadzanie zieleni wysokiej i krzewów 
moşliwe jest w odległości 2,0m od osi 
gazociągu, 

- gazyfikacja bćdzie moşliwa, o ile zo-
stanie zawarta umowa pomićdzy do-
stawca gazu a odbiorcą, po spełnieniu 
kryteriów ekonomicznej opłacalności 
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dostaw gazu dla Przedsićbiorstwa Ga-
zowniczego, 

- dla urządzeń liniowych uzbrojenia 
przebiegającego przez tereny działek 
ustala sić konieczność zapewnienia 
dostćpu w celu wykonywania bieşą-
cych konserwacji i napraw. 

4) W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną: 

- rozwój systemu zaopatrzenia w energić 
elektryczną polegać bćdzie na odbudo-
wie, przebudowie i modernizacji istnieją-
cych linii elektroenergetycznych oraz bu-
dowie nowych linii elektroenergetycz-
nych a takşe na odbudowie, przebudo-
wie, modernizacji i wymianie istniejących 
stacji rozdzielczych, transformatorowych 
i transformatorowo-rozdzielczych oraz 
budowie nowych stacji, przewiduje sić 
zasilanie terenu liniami kablowymi ze 
stacji transformatorowo - rozdzielczej na 
terenie inwestycji 

- naleşy uwzglćdnić: 

- rozbudowć sieci elektroenergetycznej 
napowietrznej i kablowej średniego i 
niskiego napićcia oraz budowć no-
wych stacji transformatorowych, 

- pasy dla linii średniego i niskiego na-
pićcia oraz oświetlenia ulic w ciągach 
drogowych, 

- prowadzenie linii elektroenergetycz-
nych o róşnych napićciach po od-
dzielnych trasach, 

- stosowanie linii elektroenergetycz-
nych w wykonaniu napowietrznym 
oraz stacji transformatorowych SN/nN 
w wykonaniu słupowym jak równieş 
linii elektroenergetycznych w wyko-
naniu kablowym oraz stacji w wyko-
naniu wnćtrzowym, 

- przyłączanie obiektów do sieci elek-
troenergetycznej oraz przebudowa 
urządzeń elektroenergetycznych, po-
wstała w wyniku wystąpienia kolizji 
planu zagospodarowania działki (w 
tym równieş wynikającego ze zmiany 
przeznaczenia terenu) z istniejącymi 
urządzeniami elektroenergetycznymi 
bćdzie sić odbywać w uzgodnieniu i 
na warunkach określonych przez wła-
ściwego operatora systemu elektro-
energetycznego według zasad okre-

ślonych w przepisach prawa energe-
tycznego, 

- szczegółowe plany zagospodarowania 
poszczególnych terenów powinny 
przewidywać rezerwacjć miejsc i tere-
nu dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy 
oraz innych elementów infrastruktury 
elektroenergetycznej niezbćdnych dla 
zaopatrzenia lokowanych na tych te-
renach budynków i budowli w energić 
elektryczną a takşe oświetlenia terenu 
wokół obiektów, 

- odbiorca energii jest obowiązany do 
zapewnienia dostćpu do urządzeń 
elektroenergetycznych, 

- sytuowanie i realizacja słupowych i 
wnćtrzowych stacji transformatoro-
wych nie wymaga zmiany planu. 

3. W zakresie usuwania odpadów stałych: 

1) ustala sić zorganizowany system zbierania i 
ewakuacji odpadów, zgodnie z przepisami 
prawa miejscowego obowiązującego w tym 
zakresie, 

2) ustala sić zabezpieczenie moşliwości selek-
tywnej zbiórki odpadów w miejscu zbiórki 
(na terenie inwestycji). 

Dział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 17.1. W związku z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
stwierdza sić, şe wysokość stawki procentowej 
słuşącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wynosi 0%. 

2. Do spraw wszczćtych przed dniem wejścia w 
şycie planu a niezakończonych decyzją ostateczną, 
stosuje sić ustalenia planu. 

3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy. 

4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

5. Na obszarze objćtym planem tracą moc usta-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Czosnów (uchwalony uchwałą 
nr 32/X/03 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grud-
nia 2003r., Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004r. Nr 32, poz. 
982) i podlega publikacji na stronie internetowej 
Gminy Czosnów. 

 
Przewodniczący Rady: 

Mirosław Bielecki 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 312/XXXVII/2010 

Rady Gminy Czosnów 
z dnia 27 maja 2010r. 

 
Dot. rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Nie wpłynćły uwagi do wyłoşonego do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Czosnów dotyczącej przeznaczenia terenu pod Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu we wsi Czosnów. 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 312/XXXVII/2010 

Rady Gminy Czosnów 
z dnia 27 maja 2010r. 

 
Dot. rozstrzygnićcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

Ustala sić, şe ŝródłem finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy bćdą: 

- środki własne gminy, 

- dofinansowanie ze środków unijnych. 

Inwestycja Gminne Centrum Kultury i Sportu ujćta jest w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy 
Czosnów. 
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UCHWAŁA Nr 313/XXXVII/2010 

RADY GMINY CZOSNÓW 

 z dnia 27 maja 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi: Cząstków Mazowiecki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz 8 ust. 1a 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicz-
nych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.) 
Rada Gminy uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Nadaje sić nazwć drodze wewnćtrznej we 
wsi: Cząstków Mazowiecki 

1. Zakątek - drodze nr ewid. 243/5, 243/16, 243/21 
- zgodnie z załącznikiem graficznym stanowią-
cym integralną czćść niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Mirosław Bielecki 
 
 
 
 


