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§ 3. 
Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2. 
1) realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym miňdzy innymi 

ustawņ prawo budowlane, ustawņ o zamówieniach publicznych, o samorzņdzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i ochronie Ōrodowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji okreŌlony w § 2 moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym siň postňpem 
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej dostňpnej techniki (okreŌlonej w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ōrodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z 
póŎn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleŊ planu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane 
bňdņ w sposób okreŌlony w przepisach ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. 
Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŎn. zm.); 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
odbywań siň bňdzie na podstawie umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, ujň-
tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z póŎn. zm.), przy czym; 
1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała Rady Gminy; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu miasta uchwala siň w uchwale budŐetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŐetowy ujmowane sņ w wykazie stanowiņ-

cym załņcznik do uchwały budŐetowej lub w programie inwestycyjnym na lata 2010 - 2012). 
§ 5. 

1. Zadanie z zakresu budowy sieci wodociņgowej i kanalizacyjnej finansowane bňdņ na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z dnia 7 czerwca 
2001r.(t. jedn. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŎn. zm.) w oparciu o wieloletnie programy inwestycyjne. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane bňdņ na podstawie przepisów 
ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŎn. zm.). 

Ponadto teren objňty niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje czňŌń 
terenów zainwestowanych z urzņdzonymi drogami krajowņ nr 7, drogami powiatowymi nr 3120W –   
Al. Hrabska i nr 3119W ul. Falencka. 
 
 

3970 
3 9 70 

UCHWAŁA Nr XLIX/817/10 

RADY GMINY RASZYN 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn - część III. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t. jedn. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm. 1)), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm. 2)), uchwały nr 
XII/177/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 wrzeŌnia 
2007r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego uchwałņ nr VI/51/07 
Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2007r., uchwa-
ły nr XXXV/641/09 Rady Gminy Raszyn z dnia  

23 lipca 2009r. zmieniajņcej uchwałň nr XII/177/07 
Rady Gminy Raszyn z dnia 20 wrzeŌnia 2007r. w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonego uchwałņ nr VI/51/07 Ra-
dy Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2007r. stwierdza-
jņc, Őe zmiana planu jest zgodna ze Studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Raszyn przyjňtym uchwałņ nr 
76/XIX/99 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 grudnia 
1999r. Rada Gminy Raszyn uchwala, co nastňpuje: 
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Dział I 
Zakres regulacji planu 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czňŌci wsi Fa-
lenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – czňŌń III 
zwanņ dalej w treŌci niniejszej uchwały planem, 
obejmujņcņ, dwa obszary: 

1) granice obszaru 1 we wsi Falenty Nowe i Falen-
ty, wyznaczajņ: 

a) we wsi Falenty Nowe - od północy granica 
poprowadzona wzdłuŐ północnej granicy dz. 
nr ew. 2/1 i ogrodzenia na działce nr ew. 
201/7, od drogi 1 KL (poza obszarem planu) 
do ulicy Modrzewiowej - 2KDW, 

b) od wschodu: zachodnia linia rozgraniczajņca 
istniejņcej ul. Modrzewiowej na działce nr 
ew. 3/4, 

c) od południa: oŌ ul. Droga Hrabska we wsi 
Falenty, 

d) od zachodu: wschodnia linia rozgraniczajņca 
planowanej drogi KL; 

2) granice obszaru 2 we wsi Falenty Nowe, wy-
znaczajņ: 

a) od północy: północna granica działki nr  
ew. 131, 

b) od wschodu: nieregularna linia rozgranicza-
jņca przebiegajņca przez działki nr ew. 131, 
132/2, 132/6, 132/7, 133, 134, 135/1, 137/7, 
137/2, 138/1, 140/3, 208/2 i 208/5, 

c) od południa: południowa granica działek nr 
ew. 208/1, 208/3, 208/4 i 208/5, 

d) od zachodu oŌ ulicy Willowej na działce nr 
ew. 187. 

2. Granice obszaru objňtego planem wyznacza 
siň na rysunkach planu sporzņdzonych na mapie 
w skali 1:1000, stanowiņcych załņcznik nr 1 i za-
łņcznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załņcznikami do niniejszej uchwały i jej in-
tegralnymi czňŌciami, sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 obejmujņcy ob-
szar 1, stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały oraz rysunek planu w skali 1: 1000 
obejmujņcy obszar 2, stanowiņcy załņcznik nr 2 
do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załņcznik nr 3 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 - 
załņcznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. Rysunki planu odnoszņ ustalenia zawarte 
w niniejszej uchwale do terenów objňtych pla-
nem. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysun-
kach planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice obszarów objňtych planem; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) zwymiarowane wzajemne odległoŌci elemen-
tów zagospodarowania; 

4) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem 
literowym i numerem lub tylko symbolem lite-
rowym; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

3. Oznacza siň na rysunkach planu ustanowio-
ne na podstawie przepisów odrňbnych: granice 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
obszary zmeliorowane oraz obszary gruntów o 
niekorzystnych warunkach posadowienia (słabo-
noŌnych) wymagajņce szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
uŐytkowaniu. 

4. Pozostałe oznaczenia na rysunkach majņ 
charakter informacyjny. 

§ 4.1. W planie 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 i przyrody; 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów, wskaŎniki inten-
sywnoŌci zabudowy; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym; 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uŐytkowania terenów; 
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9) stawki procentowe, na podstawie których usta-

la 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 za-
bytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kul-
tury współczesnej; 

2) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takŐe naraŐonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych 
osuwaniem siň mas ziemnych 

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

§ 5.1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) drogach wewnňtrznych niepublicznych – na-
leŐy przez to rozumień wydzielonņ z terenu 
działkň, która na zasadach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych, pełni funkcjň drogi dla 
pozostałych działek do niej przylegajņcych i 
zapewnia dostňp działek budowlanych do 
drogi publicznej; 

2) działce – naleŐy przez to rozumień działkň 
ewidencyjnņ; 

3) działce budowlanej - naleŐy przez to rozumień 
działkň w rozumieniu ustawy; 

4) działce inwestycyjnej - naleŐy przez to rozu-
mień działkň, zespół działek, lub czňŌń działki 
przewidzianej do wydzielenia na której reali-
zuje siň inwestycjň objňtņ jednym ewentual-
nie etapowym wnioskiem o pozwolenie na 
budowň i granicami projektu jego zagospoda-
rowania-w rozumieniu przepisów odrňbnych; 

5) ekologicznych paliwach – naleŐy przez to ro-
zumień paliwa, które nie powodujņ zanie-
czyszczenia Ōrodowiska, a ich zasoby odna-
wiajņ siň we wzglňdnie krótkim czasie. Czyli 
naleŐņ do odnawialnych Ŏródeł energii; 

6) kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczal-
nych poziomów hałasu w Ōrodowisku – nale-
Őy przez to rozumień zróŐnicowany poziom 
hałasu dla róŐnych rodzajów terenów w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo Ochrony ŋrodowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. 
Nr 25, poz. 150 z póŎn. zm.) i rozporzņdzenia 
Ministra ŋrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826); 

7) linii rozgraniczajņcej - naleŐy przez to rozu-
mień granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu liniņ ciņgłņ, dzielņce obszar pla-
nu na tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania; 

8) linii zabudowy nieprzekraczalnej – naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ w planie, 
okreŌlajņcņ najmniejszņ dopuszczalnņ odle-
głoŌń sytuowania zewnňtrznej Ōciany budyn-
ku lub budowli nie bňdņcej liniami przesyło-
wymi lub sieciami uzbrojenia w stosunku do 
linii rozgraniczajņcych, od których te linie wy-
znaczono, bez wysuniňtych do 1,5m poza ten 
obrys: schodów, okapów, otwartych ganków, 
zadaszeŊ, balkonów, loggii, tarasów na ko-
lumnach, wykuszy, przedsionków lub wiatro-
łapów; 

9) maksymalnym wskaŎniku powierzchni zabu-
dowy - naleŐy przez to rozumień stosunek 
powierzchni zabudowy budynków połoŐo-
nych w obrňbie działki budowlanej liczonej 
jako suma rzutu zewnňtrznych krawňdzi bu-
dynków do powierzchni działki okreŌlonym w 
% (bez tarasów, schodów zewnňtrznych, 
ramp i podjazdów); 

10) obszarze – naleŐy przez to rozumień obszar 
objňty planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu; 

11) odpowiedniej strefie ochronnej gazociņgu 
Ōredniego ciŌnienia – naleŐy przez to rozu-
mień odległoŌń od gazociņgu, w której obo-
wiņzujņ ograniczenia dla lokalizacji obiektów i 
zadrzewieŊ zgodnie z warunkami technicz-
nymi jakim powinny odpowiadań sieci gazo-
we okreŌlonymi w przepisach odrňbnych: w 
Rozporzņdzeniu Ministra Gospodarki z 30 lip-
ca 2001r. (Dz.U. Nr 97) dla gazociņgów wybu-
dowanych po 12 grudnia 2001r. (jako strefy 
kontrolowane) oraz w Rozporzņdzeniu Mini-
stra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 
1995r. (Dz.U. Nr 139) dla gazociņgów wybu-
dowanych przed 12 grudnia 2001r.(jako odle-
głoŌci podstawowe); 

12) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
niniejszej uchwały stanowiņcej akt prawa 
miejscowego, o ile z treŌci przepisu nie wyni-
ka inaczej; 

13) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
przez to rozumień czňŌń działki budowlanej, 
na gruncie rodzimym, która pozostaje nieza-
budowana i nieutwardzona - okreŌlonņ w %; 

14) powierzchni uŐytkowej liczonej dla potrzeb 
okreŌlenia liczby miejsc postojowych - naleŐy 
przez to rozumień powierzchnie pomieszczeŊ, 
na wszystkich kondygnacjach, słuŐņcych do 
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zaspokojenia potrzeb zwiņzanych bezpoŌred-
nio z przeznaczeniem całego budynku lub je-
go czňŌci; 

15) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień obszar wyznaczony przez rzut piono-
wy skrajnego obrysu wszystkich budynków 
na działce budowlanej w stanie wykoŊczo-
nym na płaszczyznň poziomņ, przyjmujņc za 
podstawň obrys parteru lub obrys Ōcian fun-
damentowych w przypadku gdy jest on wiňk-
szy; przy czym do powierzchni zabudowy wli-
cza siň powierzchniň przeŌwitów, przejŌń i 
przejazdów (bramy), ganki, werandy; do po-
wierzchni zabudowy nie wlicza siň schodów 
na gruncie, powierzchni budynków lub ich 
czňŌci znajdujņcych siň pod powierzchniņ te-
renu, studzienek lub okienek piwnicznych, 
daszków, okapów dachowych, nadwieszo-
nych czňŌci budynków, ŌcieŐek, utwardzonych 
podjazdów, miejsc parkingowych, miejsc na 
Ōmietniki; 

16) przeznaczeniu podstawowym terenu lub pod-
stawowej funkcji obiektu – naleŐy przez to ro-
zumień, Őe na kaŐdej działce budowlanej, po-
łoŐonej w obrňbie wyodrňbnionego liniami 
rozgraniczajņcymi terenu o okreŌlonym prze-
znaczeniu, zajmuje, co najmniej 60% po-
wierzchni tej działki, a w odniesieniu do funk-
cji obiektu, Őe okreŌlona funkcja zajmuje, co 
najmniej 60% jego powierzchni całkowitej; 

17) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy przez 
to rozumień, Őe na kaŐdej działce budowlanej, 
połoŐonej w obrňbie wyodrňbnionego liniami 
rozgraniczajņcymi terenu o okreŌlonym prze-
znaczeniu, zajmuje ono co najwyŐej 40% po-
wierzchni tej działki, a w odniesieniu do funk-
cji obiektu, Őe okreŌlona funkcja zajmuje co 
najwyŐej 40% jego powierzchni całkowitej; 

18) reklamowym noŌniku - naleŐy przez to rozu-
mień wszelkie znaki, napisy i wyobraŐenia po-
zwalajņce powiņzań ich znaczenia z okreŌlonņ 
firmņ, przedsiňbiorstwem lub innņ formņ 
przeprowadzonej działalnoŌci gospodarczej 
jak równieŐ produktami, wyrobami i usługa-
mi; 

19) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunki sporzņdzone na mapie w skali 1:1000, 
stanowiņce załņcznik nr 1 i nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

20) siňgaczu - naleŐy przez to rozumień wysuniňtņ 
czňŌń działki o minimalnej szerokoŌci 5m i 
maksymalnej długoŌci 60 m, przez którņ od-
bywa siň dostňp z działki budowlanej do dro-
gi; 

21) terenie – naleŐy przez to rozumień czňŌń ob-
szaru planu wyznaczonņ na rysunku planu li-
niami rozgraniczajņcymi, o okreŌlonym prze-
znaczeniu lub o odrňbnych zasadach zago-
spodarowania oznaczonņ na rysunku planu– 
symbolem literowym i numerem wyróŐniajņ-
cym go spoŌród innych terenów albo tylko 
symbolem literowym; 

22) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Gminy Raszyn dotyczņcņ zago-
spodarowania obszaru w granicach okreŌlo-
nych w § 1, o ile z treŌci przepisu nie wynika 
inaczej; 

23) ustawie – naleŐy przez to rozumień przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 ze zm.), o ile z treŌci przepisu nie 
wynika inaczej; 

24) usługach towarzyszņcych zabudowie miesz-
kaniowej – naleŐy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub lokale uŐytko-
we w budynkach o innych funkcjach niŐ usłu-
gowe i urzņdzenia słuŐņce działalnoŌci, której 
celem jest zaspokajanie podstawowych po-
trzeb ludnoŌci, a nie wytwarzanie bezpoŌred-
nio metodami przemysłowymi dóbr material-
nych, a w szczególnoŌci: usługi hotelowe, 
handlu detalicznego i ekspozycyjnego, biura, 
kancelarie pracownie projektowe, usługi 
oŌwiaty, nauki, odnowy biologicznej i ochro-
ny zdrowia, gastronomii, usługi rzemieŌlni-
cze, w szczególnoŌci: usługi fryzjerskie, ko-
smetyczne, pralnicze oraz drobne usługi na-
prawcze sprzňtu codziennego uŐytku; 

25) urzņdzeniach infrastruktury technicznej - na-
leŐy przez to rozumień zlokalizowane pod 
ziemiņ lub nad ziemiņ przewody lub urzņdze-
nia wodociņgowe, kanalizacyjne, ciepłowni-
cze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne 
z wyłņczeniem przyłņczy do budynków; 

26) Warszawskim Obszarze Chronionego Krajo-
brazu - W.O.CH.K. - naleŐy przez to rozumień 
obszar objňty ochronņ prawnņ na podstawie 
przepisów odrňbnych tj. Rozporzņdzenia Nr 3 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 
2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Ma-
zowieckiego z dnia 14 lutego 2007r. Nr 42, 
poz. 870); 

27) wewnňtrznych niepublicznych drogach – na-
leŐy przez to rozumień wydzielonņ z terenu 
działkň, która na zasadach okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych, pełni funkcjň drogi dla 
pozostałych działek do niej przylegajņcych i 
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zapewnia dostňp działek budowlanych do 
drogi publicznej; 

28) wysokoŌci zabudowy - naleŐy przez to rozu-
mień nieprzekraczalny wymiar pionowy bu-
dynku, mierzony od poziomu terenu przy naj-
niŐej połoŐonym wejŌciu do budynku lub jego 
czňŌci, znajdujņcym siň na pierwszej kondy-
gnacji nadziemnej budynku, do górnej po-
wierzchni najwyŐej połoŐonego stropu, łņcz-
nie z gruboŌciņ izolacji cieplnej i warstwy jņ 
osłaniajņcej, bez uwzglňdniania wyniesionych 
ponad tň płaszczyznň maszynowni dŎwigów i 
innych pomieszczeŊ technicznych, bņdŎ do 
najwyŐej połoŐonego punktu stropodachu lub 
konstrukcji przekrycia budynku znajdujņcego 
siň bezpoŌrednio nad pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi; 

29) zielonym parkingu – naleŐy przez to rozumień 
teren zieleni urzņdzonej, przystosowany do 
krótkookresowego postoju samochodów 
osobowych w sposób umoŐliwiajņcy umoc-
nienie podłoŐa trawiastego lub ułatwiajņcy 
jego rekultywacjň. 

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

Dział II 
Ustalenia ogólne planu 

Rozdział 1. 
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni 

Przeznaczenie terenu 

§ 6. Ustala siň przeznaczenie terenów wyzna-
czonych liniami rozgraniczajņcymi i oznaczonych 
symbolem literowym zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej - oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z towarzyszņcņ funkcjņ usług - oznaczone 
na rysunku planu symbolem MN/U; 

3) teren zieleni parkowej - oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZP; 

4) tereny dróg wewnňtrznych - oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDW; 

5) tereny publicznych dróg lokalnych - oznaczone 
na rysunku planu symbolem KL; 

6) teren publicznej drogi dojazdowej - oznaczony 
na rysunku planu symbolem KD. 

 

 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 7. Ustala siň, Őe nadrzňdnym celem realizacji 
ustaleŊ planu jest: 

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego; 

2) okreŌlenie warunków dotyczņcych kształtowa-
nia zabudowy, których spełnienie umoŐliwi 
uzyskanie właŌciwych walorów przestrzennych 
i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-
strzeni; 

3) ochrona ponadlokalnych i lokalnych interesów 
publicznych w zakresie komunikacji, inŐynierii i 
ochrony Ōrodowiska. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 8. W strefie zwykłej Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu W. O. Ch. K, w której 
znajduje siň teren ZP obowiņzujņ rygory okreŌlone 
w ustawie o ochronie przyrody i przepisach od-
rňbnych powołujņcych ten obszar, o których mo-
wa w § 5 ust. 1 pkt 26: 

1) zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko w 
rozumieniu przepisów odrňbnych, z wyłņcze-
niem: niezbňdnych dla prawidłowego funkcjo-
nowania gminnych i ponad lokalnych infra-
strukturalnych inwestycji celu publicznego, w 
szczególnoŌci dróg i sieci technicznych oraz 
przedsiňwziňń i inwestycji dla których przepro-
wadzona procedura oceny oddziaływania na 
Ōrodowisko wykazała brak niekorzystnego 
wpływu stanu na Ōrodowisko; 

2) zakazuje siň likwidowania i niszczenia zadrze-
wieŊ przydroŐnych; 

3) zakazuje siň dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeŐeli słuŐņ innym celom niŐ ochrona 
przyrody lub zrównowaŐone wykorzystanie 
uŐytków rolnych oraz racjonalna gospodarka 
wodna. 

§ 9.1. Ustala siň objňcie obszaru planu zorgani-
zowanym systemem zaopatrzenia w wodň, doce-
lowo odprowadzania i unieszkodliwiania Ōcieków 
sanitarnych wytwarzanych przez uŐytkowników 
wszystkich obiektów w obszarze planu oraz do-
puszczenie odprowadzania wód opadowych na 
teren lub do rowów. 

2. Przyjmuje siň zachowanie porzņdku i czysto-
Ōci zgodnie z obowiņzujņcymi w tym zakresie 
przepisami prawa miejscowego. 
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3. Na kaŐdej działce ustala siň zachowanie mi-
nimalnego % powierzchni biologicznie czynnej. 
Powierzchnie te winny byń liczone zgodnie z defi-
nicjņ zapisanņ w § 5 ust. 1 pkt 13. 

4. W celu ochrony powietrza ustala siň ogrze-
wanie pomieszczeŊ obiektów istniejņcych i pla-
nowanych paliwami, o moŐliwie najniŐszym po-
ziomie emisji substancji szkodliwych dla Ōrodowi-
ska, spełniajņcych aktualnie obowiņzujņce normy. 

5. Ustala siň zakaz lokalizacji inwestycji powo-
dujņcych przekroczenia standardów jakoŌci Ōro-
dowiska poza terenem, do którego prowadzņcy 
działalnoŌń posiada tytuł prawny. Pod pojňciem 
działalnoŌci mogņcej negatywnie oddziaływań na 
Ōrodowisko rozumie siň hałas, wibracje, zanie-
czyszczenie powietrza (pyłowe i gazowe w tym 
odory), zanieczyszczenie odpadami i oddziaływa-
nie komunikacji. 

Rozdział 3 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 10.1. Ustala siň szczegółowe zasady i warunki 
scalenia i podziału nieruchomoŌci objňtych pla-
nem miejscowym; 

1) dopuszczenie wydzielania nowych działek bu-
dowlanych, o powierzchniach nie mniejszych 
niŐ ustalone dla terenów o róŐnym przeznacze-
niu, z zachowaniem na kaŐdej działce po-
wierzchni biologicznie czynnych nie mniejszych 
niŐ ustalone dla terenów o róŐnym przeznacze-
niu; 

2) nakaz zachowania wartoŌci uŐytkowych 
wszystkich czňŌci działki budowlanej pozosta-
łych po podziale działek budowlanych i z za-
chowaniem ustaleŊ planu; 

3) szerokoŌń frontu nowo wydzielanych działek 
budowlanych i kņta połoŐenia granicy nowo 
wydzielanych działek budowlanych do pasa 
drogowego, w tym niepublicznych dróg we-
wnňtrznych, naleŐy przyjmowań odpowiednio 
zgodnie z ustalaniem planu dla poszczególnych 
terenów o róŐnym przeznaczeniu. 

2. Przy podziałach naleŐy zapewniń dostňp do 
drogi publicznej wszystkich działek budowlanych. 
Drogi powinny byń wyznaczane w sposób umoŐ-
liwiajņcy dogodnņ obsługň komunikacyjnņ 
wszystkich działek budowlanych lub nieruchomo-
Ōci gruntowych, które do nich przylegajņ. 

3. Przy podziałach terenów przylegajņcych do 
skrzyŐowaŊ dróg, naleŐy uwzglňdniań naroŐne 
Ōciňcia linii rozgraniczajņcych o długoŌci boków 
nie mniejszych niŐ 5m wzdłuŐ linii rozgraniczajņcej 
dróg lokalnych, dojazdowych lub wewnňtrznych. 

Rozdział 4 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  

systemu infrastruktury technicznej 

Zasady uzbrojenia terenu: 

§ 11.1. Ustala siň obsługň planowanego zain-
westowania ze zorganizowanych systemów infra-
struktury technicznej, poprzez istniejņce, w tym 
istniejņce poza obszarem planu, przewody magi-
stralne, istniejņcņ sień rozdzielczņ oraz urzņdzenia 
na tej sieci w miarň potrzeb przebudowywane i 
rozbudowywane oraz poprzez urzņdzenia lokalne. 

2. Dla istniejņcych ponadlokalnych sieci magi-
stralnych ustala siň zasadň utrzymania istniejņ-
cych tras przebiegu sieci dopuszczajņc ich przeło-
Őenie. 

3. Dla sieci i przyłņczy projektowanych ustala 
siň prowadzenie sieci na terenach zawartych w 
liniach rozgraniczajņcych dróg. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza siň prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej poza liniami rozgrani-
czajņcymi dróg. 

4. Ustala siň zasadň lokalizacji stacji transfor-
matorowych 15/0,4kV zgodnie z potrzebami wyni-
kajņcymi z projektowanych inwestycji. Lokalizacja 
stacji moŐe byń ustalona kaŐdorazowo (według 
potrzeb), bez koniecznoŌci zmiany planu. 

5. Dopuszcza siň lokowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie Ōcieków na 
podstawie opracowaŊ technicznych bez koniecz-
noŌci zmiany niniejszego planu pod warunkiem, 
Őe ewentualne negatywne oddziaływanie nie bň-
dzie wykraczań poza granice lokalizacji. 

6. Infrastrukturň naleŐy projektowań z uwzglňd-
nieniem docelowych parametrów technicznych 
umoŐliwiajņcych obsługň przewidywanych uŐyt-
kowników. 

7. Zasady utrzymania porzņdku i czystoŌci wy-
nikajņ z obowiņzujņcych w tym zakresie aktów 
prawa miejscowego. 

8. W przypadku kolizji planowanej zabudowy i 
zagospodarowania terenu z istniejņcņ sieciņ lub 
urzņdzeniami infrastruktury technicznej ustala siň 
zasadň przebudowy tych sieci lub urzņdzeŊ na 
podstawie szczegółowych warunków technicz-
nych i w sposób zgodny z odrňbnymi przepisami. 

Zasady obsługi 

Oddział 1 
Zasady zaopatrzenia w wodę 

§ 12.1. Zaopatrzenie w wodň do celów byto-
wych, gospodarczych i na cele przeciwpoŐarowe z 
istniejņcej i sukcesywnie (w dostosowaniu do 
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powstajņcej zabudowy) rozbudowywanej wodo-
ciņgowej sieci, z ujňcia poza obszarem planu. 

2. Dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň z ujňń 
własnych (płytkich studni kopanych lub wierco-
nych), w szczególnoŌci do celów gospodarczych, 
zaopatrzenia placu budowy i na cele przeciwpoŐa-
rowe. Zgodnie z przepisami odrňbnymi zaopa-
trzenie na cele przeciwpoŐarowe winno uwzglňd-
niań hydranty nadziemne lub w wyjņtkowych 
przypadkach podziemne. 

Oddział 2 
Zasady odprowadzenia ścieków bytowych  

i wód opadowych 

§ 13.1. Ustala siň odprowadzenie Ōcieków by-
towych z obszaru planu przy pomocy sieci kanali-
zacji rozdzielczej (w liniach rozgraniczajņcych 
dróg): 

1) ustala siň odprowadzenie Ōcieków kanalizacjņ 
grawitacyjnņ lub płytkņ kanalizacjņ grawitacyj-
no-ciŌnieniowņ realizowanņ sukcesywnie w 
miarň rozwoju budownictwa, w systemie roz-
dzielczym; 

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

3) zakazuje siň lokowania przydomowych oczysz-
czalni Ōcieków z rozsņczkowaniem; 

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

5) Ōcieki wprowadzone do kanalizacji gminnej 
powinny spełniań warunki okreŌlone w odrňb-
nych przepisach. Ustala siň obowiņzek pod-
czyszczania Ōcieków w miejscu wytwarzania, 
jeŌli wskaŎniki zanieczyszczeŊ przekraczań bňdņ 
wielkoŌci dopuszczalne okreŌlone przez od-
biorcň; 

6) do czasu objňcia obszaru obsługņ gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siň groma-
dzenie Ōcieków w szczelnych zbiornikach bez-
odpływowych na nieczystoŌci płynne na tere-
nie nieruchomoŌci, opróŐnianych za poŌrednic-
twem wyspecjalizowanych słuŐb. 

2. Ustala siň odprowadzenie wód opadowych: 

1) ustala siň odwodnienie do kanalizacji deszczo-
wej, z zastosowaniem systemu mieszanego łņ-
czņcego system drenarski z systemem kanali-
zacji deszczowej rowami odwadniajņcymi 
przydroŐnymi, ze zrzutem do odbiornika poza 
obszarem planu, z zastosowaniem zbiorników 
retencyjno-infiltracyjnych lub studni chłon-
nych; 

2) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
dróg, parkingów i innych powierzchni poten-
cjalnie zanieczyszczonych wymaga przed 
wprowadzeniem do ziemi lub rowów oczysz-
czenia z piasku, błota oraz substancji ropopo-
chodnych, jeŐeli takie zanieczyszczenia zostanņ 
stwierdzone; 

3) zakazuje siň odprowadzania wód opadowych, 
wód drenaŐowych i odwodnieniowych do sieci 
kanalizacji rozdzielczej lub na jezdnie dróg oraz 
odprowadzenia nieoczyszczonych Ōcieków do 
wód powierzchniowych i do ziemi; 

4) na terenach MN i MN/U dopuszcza siň po-
wierzchniowe odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych poprzez indywidualne rozwiņza-
nia umoŐliwiajņce jej zagospodarowanie w 
granicach własnej działki. 

Oddział 3 
Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną 

§ 14.1. Zasilanie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcego układu sieci z napowietrznych linii elektro-
energetycznych 15kV. 

2. Zaopatrzenie projektowanych inwestycji ze 
stacji istniejņcych lub nowej stacji transformato-
rowej pod warunkiem pełnego pokrycia zapotrze-
bowania. 

3. Dopuszczenie lokowania słupowych stacji 
transformatorowych 15/0,4kV w liniach rozgrani-
czajņcych dróg lub na działkach przy drogach, z 
warunkiem zapewnienia dojazdu samochodem 
ciňŐarowym, ze strefņ wolnņ od zabudowy w 
promieniu 3 m dla budynków z materiałów nie-
palnych i 5m dla budynków z materiałów palnych. 
Lokalizacja nowych stacji nie bňdzie wymagała 
zmian niniejszego planu 

4. Lokowanie urzņdzeŊ energetycznych w spo-
sób umoŐliwiajņcy udostňpnienie słuŐbom ener-
getycznym wszystkich urzņdzeŊ energetycznych 
wystňpujņcych na terenie w celu przeprowadzenia 
prac zwiņzanych z bezpoŌredniņ i prawidłowņ 
eksploatacjņ w/w urzņdzeŊ. 

5. Pozostawienie w liniach rozgraniczajņcych 
dróg odpowiednich korytarzy uwzglňdniajņcych 
wymagane przepisami odległoŌci od innych 
obiektów dla napowietrznych linii SN i nn lub dla 
linii kablowych podziemnych. 

6. Dopuszcza siň stosowania alternatywnych 
Ŏródeł energii elektrycznej z wyjņtkiem wiatrowni. 

Oddział 4 
Zasady zaopatrzenia w gaz 

§ 15. Doprowadzenie gazu ziemnego do obsza-
ru objňtego planem nastņpi poprzez sień gazowņ 
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sytuowanņ w drogach lub na terenie inwestycji. 
Ustala siň: 

1) zachowanie minimalnych zbliŐeŊ ogrodzeŊ do 
gazociņgów Ōredniego ciŌnienia do 0,5 m; 

2) lokowanie otwieranych na zewnņtrz szafek 
gazowych w linii ogrodzeŊ (dla zabudowy 
mieszkaniowej) lub w miejscu uzgodnionym z 
operatorem sieci (dla pozostałych typów zabu-
dowy); 

3) zachowanie odpowiednich stref ochronnych 
(odległoŌci podstawowych lub stref kontrolo-
wanych) z zakazem lokowania budynków i sa-
dzenia drzew (linia Ōrodkowa strefy pokrywa 
siň z osiņ gazociņgu). 

Oddział 5 
Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji 

§ 16.1. Dopuszcza siň lokalizowanie inwestycji 
celu publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej 
jeŐeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami 
odrňbnymi. 

2. Stacje bazowe telefonii komórkowej, spełnia-
jņce inne uwarunkowania wynikajņce z przepisów 
odrňbnych i norm, moŐna realizowań na obszarze 
planu, jeŌli ich realizacja nie wymaga realizacji 
wieŐ lub innych konstrukcji słuŐņcych wyłņcznie 
do montaŐu stacji bazowej. 

3. Ustala siň zaopatrzenie w sień telekomunika-
cyjnņ doziemnņ, z istniejņcych sieci i istniejņcej 
centrali telefonicznej TP S.A. lub innej naleŐņcej 
do alternatywnego operatora. 

4. Ustala siň przebudowň i rozbudowň sieci te-
lekomunikacyjnej oraz rozprowadzenie linii abo-
nenckich. 

Oddział 6 
Zasady zaopatrzenia w energię cieplną 

§ 17.1. Obiekty w obszarze objňtym planem 
mogņ byń zaopatrywane w energiň cieplnņ po-
przez zasilanie, w szczególnoŌci: gazem ziemnym, 
energiņ elektrycznņ, z wykorzystaniem gazu płyn-
nego (LPG), oleju opałowego lub paliwami ekolo-
gicznymi w tym stałymi, których stosowanie jest 
zgodne z przepisami prawa ochrony Ōrodowiska. 

2. Dopuszcza siň kominki, które mogņ stanowiń 
jedynie dodatkowe Ŏródło ogrzewania. 

Oddział 7 
Zasady gospodarki odpadami 

§ 18.1. Ustala siň nakaz usuwania odpadów do 
miejsc selektywnego składowania lub z uŐyciem 
innych rozwiņzaŊ w ramach gminnego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

2. Ustala siň, Őe na kaŐdej działce naleŐy wy-
dzieliń odpowiednie (zadaszone) miejsce do selek-
tywnej zbiórki odpadów, opróŐnianych okresowo, 
w miarň potrzeb do zakładów utylizacji. 

3. Ustala siň, Őe odpady zwiņzane z funkcjono-
waniem usług, zwłaszcza odpady niebezpieczne 
dla Ōrodowiska wymagajņ składowania zgodnie z 
przepisami odrňbnymi i podlegajņ utylizacji przez 
odpowiednie specjalistyczne jednostki. 

4. Ustala siň, Őe zawiesiny, tłuszcze i oddzielone 
produkty naftowe bňdņ usuwane z separatora i 
unieszkodliwiane przez odpowiednie specjali-
styczne jednostki. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe  

dla terenów o różnym przeznaczeniu 

§ 19.1. Ustalenia szczegółowe planu w zakresie 
przeznaczenia terenów oraz okreŌlenia sposobów 
zagospodarowania i warunków zabudowy tere-
nów, o których mowa w Rozdziale 1 Działu II ni-
niejszej uchwały obowiņzujņ łņcznie z ustaleniami 
dotyczņcymi: struktury funkcjonalno - przestrzen-
nej, szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci, zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy infrastruktury technicznej oraz 
ograniczeŊ zagospodarowania wynikajņcych z 
zasad ochrony Ōrodowiska i przyrody, o których 
mowa w Rozdziałach 2, 3 i 4 Działu II niniejszej 
uchwały. 

2. Ustalenia planu naleŐy rozpatrywań i stoso-
wań z uwzglňdnieniem przepisów odrňbnych. 

Rozdział 1 

§ 20. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu 
(obszar 2) symbolem 1MN, 2MN ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: urzņdzenia 
budowlane, garaŐe, budynki gospodarcze, 
zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektu-
ry, urzņdzenia infrastruktury technicznej 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi towa-
rzyszņce zabudowie mieszkaniowej (wbu-
dowany lokal usługowy). 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala siň zabudowň mieszkaniowņ jedno-
rodzinnņ w formie wolno stojņcej, bliŎnia-
czej lub szeregowej z garaŐami i pomiesz-
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czeniami gospodarczymi w jednej bryle 
(wbudowane lub dobudowane); 

2) dla zabudowy istniejņcej dopuszcza siň 
wolno stojņce garaŐe i budynki gospodar-
cze; 

3) na działce budowlanej o ustalonym nor-
matywie ustala siň: budowň jednego bu-
dynku mieszkalnego wolno stojņcego, 
jednego budynku mieszkalnego w zabu-
dowie bliŎniaczej lub jednego budynku 
mieszkalnego w zabudowie szeregowej; 

4) dopuszcza siň budynki mieszkalne z usłu-
gami towarzyszņcymi zabudowie mieszka-
niowej (wbudowanymi lokalami usługo-
wymi) lub bez usług towarzyszņcymi za-
budowie mieszkaniowej. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody, od-
powiednio zgodnie z §§ 8 i 9, a w szczególno-
Ōci: 

1) zakazuje siň samowolnego podwyŐszania 
lub obniŐania powierzchni terenu powyŐej 
lub poniŐej poziomu terenu działek sņ-
siednich oraz zmiany stanu wody na grun-
cie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdu-
jņcej siň na tym gruncie wody opadowej 
ani kierunku odpływu ze Ŏródeł ze szkodņ 
dla gruntów sņsiednich; 

2) ustala siň zachowanie, co najmniej 50% 
powierzchni działki budowlanej jako bio-
logicznie czynnej dla zabudowy na dział-
kach budowlanych o powierzchni wiňkszej 
niŐ 500m2 i co najmniej 40% na działkach 
budowlanych o powierzchni mniejszej niŐ 
500m2; 

3) przyjmuje siň kwalifikacjň terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
Ōrodowisku, o którym mowa w § 5 ust. 1 
pkt 6, jako tereny przeznaczone pod zabu-
dowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

4. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje siň sytuowanie nowej zabudo-
wy z zachowaniem nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy od strony dróg w odległo-
Ōci nie mniejszej niŐ 5m od ich linii roz-
graniczajņcej oraz w odległoŌci nie 
mniejszej niŐ 4m od granicy siňgacza; 

2) powyŐsze ustalenie nie dotyczy, w szcze-
gólnoŌci elementów, o których mowa w 
§ 5 ust. 1 pkt 8; 

3) dopuszcza siň cofniňcie zabudowy w głņb 
działki budowlanej i odsuniňcie od linii 
rozgraniczajņcej dróg publicznych lub od 

granicy działek pełniņcych funkcje niepu-
blicznych dróg wewnňtrznych; 

4) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy 
przy granicy działek budowlanych jako 
zabudowy bliŎniaczej. Dopuszcza siň eta-
powņ, (niejednoczesnņ) budowň i rozbu-
dowň budynków, przy tej granicy jako 
docelowņ zabudowň w układzie bliŎnia-
czym. Dopuszcza siň sytuowanie zabu-
dowy ze Ōcianņ bez otworów bezpoŌred-
nio przy granicy działki budowlanej lub w 
odległoŌci 1,5m od granicy; 

5) ustala siň maksymalny wskaŎnik po-
wierzchni zabudowy na 40%; 

6) ustala siň maksymalnņ powierzchniň za-
budowy wolno stojņcych budynków go-
spodarczych i garaŐy do 60m2 po-
wierzchni zabudowy; 

7) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń budyn-
ków mieszkalnych do 2 kondygnacji 
(druga kondygnacja w dachu) i nie wiňcej 
niŐ 8,5m, a wolno stojņcych budynków 
gospodarczych i garaŐy 1 kondygnacja i 
nie wiňcej niŐ 4,5m; 

8) ustala siň dachy symetryczne dwuspa-
dowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci od 10o do 45o; dopuszcza siň da-
chy płaskie jeŐeli dotyczy do rozbudowy 
(uzupełnienia zabudowy istniejņcej) bu-
dynków z dachami płaskimi oraz garaŐy i 
budynków gospodarczych, a takŐe czňŌci 
wbudowanego lokalu usługowego (da-
chy płaskie do10o); 

9) nakazuje siň utrzymanie stonowanej ko-
lorystyki elewacji budynków tworzņcych 
ciņgi zabudowy: kolor elewacji w bar-
wach pastelowych i szaroŌciach, a dachy-
ciemne od brņzu poprzez czerwieŊ do 
szaroŌci. Zakazuje siň stosowania na 
elewacjach okładzin PCV typu siding oraz 
płytek glazury; 

10) usługi towarzyszņce zabudowie mieszka-
niowej dopuszcza siň jako wbudowany 
lokal uŐytkowy do 30% powierzchni cał-
kowitej budynku mieszkalnego lub go-
spodarczego; 

11) dopuszcza siň umieszczanie tablic i re-
klamowych noŌników w obrňbie działki 
budowlanej na ogrodzeniach lub elewa-
cjach budynków, których powierzchnia 
nie przekroczy 6m2 i wysokoŌń nie prze-
kroczy 4m. Zakazuje siň umieszczania re-
klam i znaków informacyjno plastycz-
nych: w miejscach i w sposób zastrzeŐo-
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ny dla znaków drogowych lub w sposób 
utrudniajņcy ich odczytywanie, a takŐe na 
naroŐnych Ōciňciach linii ogrodzeŊ i co 
najmniej 1m od tego skosu w kaŐdņ stro-
nň. Ustala siň lokowanie jednej reklamy 
na jednym noŌniku reklamowym; 

12) zezwala siň na ogrodzenie działek bu-
dowlanych z zachowaniem nastňpujņ-
cych warunków: 

a) ogrodzenia działek budowlanych od 
strony drogi w ich liniach rozgranicza-
jņcych: o max wysokoŌci 2,2m nad 
poziom terenu (z wyjņtkiem bram i 
furtek), aŐurowe co najmniej w 50% 
powierzchni całkowitej ogrodzenia, z 
cokołem pełnym max do wysokoŌci 
0,6m nad poziom terenu, 

b) dopuszcza siň miejscowe wycofanie 
ogrodzeŊ w głņb działek budowla-
nych. Teren pomiňdzy liniņ rozgrani-
czajņcņ, a liniņ zabudowy, w takich 
przypadkach, przeznacza siň na miej-
sca postojowe, zieleŊ ozdobnņ lub 
chodniki, 

c) z wyłņczeniem placów do zawracania 
ustala siň naroŐne Ōciňcia linii ogro-
dzeŊ: wzdłuŐ naroŐnych Ōciňń linii roz-
graniczajņcych nie mniejsze niŐ 5m x 
5m, 

d) zakazuje siň ogrodzeŊ z prefabryko-
wanych elementów betonowych  
(z wyjņtkiem elementów słupów i co-
kołów); 

13) dopuszcza siň obiekty małej architektury: 
w szczególnoŌci pojemniki z zieleniņ, 
słupki, murki, ławki, elementy placów za-
baw, fontanny, pomniki, miejsca (obu-
dowa) na pojemniki na Ōmieci, trzepaki. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci, odpowiednio zgodnie z 
§ 10, a w szczególnoŌci: 

1) dopuszcza siň wydzielanie nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni 1000m2 dla jednego budynku 
mieszkalnego wolno stojņcego, 500m2 dla 
jednego budynku mieszkalnego w zabu-
dowie bliŎniaczej lub 400m2 dla jednego 
budynku mieszkalnego w zabudowie sze-
regowej z dopuszczalnym obniŐeniem tych 
powierzchni o 5%; 

2) ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu wy-
dzielanych działek budowlanych: 16 m dla 
jednego budynku mieszkalnego wolno sto-
jņcego, 12m dla jednego budynku miesz-

kalnego w zabudowie bliŎniaczej i 10m dla 
jednego budynku mieszkalnego w zabu-
dowie szeregowej (nie dotyczy to skraj-
nych działek budowlanych, których szero-
koŌń musi uwzglňdniań odległoŌń od linii 
rozgraniczajņcej drogi lub granic działki), z 
dopuszczalnym zmniejszeniem tych szero-
koŌci, na łuku drogi, na łuku drogi z pod-
jazdem do budynku lub wokół placu do 
zawracania; 

3) ustala siň nakaz zachowania kņta połoŐe-
nia granicy nowo wydzielanych działek 
budowlanych do pasa drogowego na 
60-90o; 

4) dopuszcza siň wydzielanie nowych działek 
budowlanych, o powierzchni mniejszej niŐ 
okreŌlone planem wyłņcznie dla potrzeb 
lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej, pod niepubliczne drogi wewnňtrz-
ne lub jako ich poszerzenie; 

5) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 
budowlanych nieruchomoŌci gruntowych 
złoŐonych z wiňcej niŐ jednej działki bu-
dowlanej (pod warunkiem stosowania 
okreŌlonych planem parametrów i wskaŎ-
ników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, liczonych dla łņcznej 
powierzchni nieruchomoŌci gruntowej); 

6) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 
budowlanych działek wydzielonych na 
podstawie prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych (nie spełniajņcych ustaleŊ 
szczegółowych w zakresie minimalnej po-
wierzchni działki budowlanej) przy zacho-
waniu innych ustaleŊ planu dla wydzielo-
nych terenów o róŐnym przeznaczeniu. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

1) oznacza siň granice terenów zmeliorowa-
nych na których lokowanie zabudowy 
wymaga odpowiednio przebudowy lub li-
kwidacji drenaŐu rolniczego; 

2) z zachowaniem przepisów Prawa Wodne-
go dopuszcza siň zmianň trasy, przekrycie 
rowów melioracyjnych lub odprowadzanie 
wód opadowych do rowów melioracyj-
nych; 

3) zakazuje siň w szczególnoŌci lokowania: 
domów weselnych oraz nowej zabudowy 
zagrodowej; 

4) zakazuje siň zmiany funkcji na mieszkalnņ, 
w innych budynkach, jeŐeli na działce 
znajduje siň juŐ budynek mieszkalny. 
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7. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ, odpo-
wiednio od strony dróg KD i 9KL; 

2) nakazuje siň zapewnienie miejsc parkin-
gowych na działce inwestycyjnej z zacho-
waniem nastňpujņcych parametrów: 2 
miejsca parkingowe na budynek mieszkal-
ny (liczone łņcznie z miejscami garaŐowy-
mi) oraz co najmniej 2 miejsca parkingowe 
na sklep lub punkt usługowy na działce na, 
której budynek jest usytuowany; 

3) dopuszcza siň pasy postojowe w liniach 
rozgraniczajņcych drogi wewnňtrznej 
1KDW, drogi KD lub na działkach pełniņ-
cych funkcje niepublicznych dróg we-
wnňtrznych; 

4) w przypadku wydzielania wewnňtrznego 
układu komunikacji: 

a) okreŌla siň, Őe wskazane na rysunku 
planu orientacyjne linie podziału we-
wnňtrznego, wewnňtrznych niepublicz-
nych dróg, nie stanowiņ ustaleŊ planu, 

b) dopuszcza siň wydzielanie wewnňtrz-
nych niepublicznych dróg o szerokoŌci 
działek nie mniejszych niŐ 8m, 

c) ustala siň, Őe naleŐy tak dzieliń teren, 
aby unikań wyznaczania wewnňtrznych 
niepublicznych dróg, po obu stronach 
jednego rzňdu działek lub wyznaczania 
wewnňtrznej niepublicznej drogi po 
jednej stronie działki, jeŐeli po drugiej 
stronie tej działki znajduje siň droga 
publiczna, 

d) kaŐda nowa wewnňtrzna niepubliczna 
droga, winna mień dwustronne włņcze-
nie do układu komunikacyjnego, a gdy-
by to było niemoŐliwe, droga o jedno-
stronnym włņczeniu dłuŐsza niŐ 60m, 
musi mień stworzone warunki do za-
wracania (placyk do zawracania o mi-
nimalnych wymiarach 12,5m x 12,5m), 

e) skrzyŐowania nowych wewnňtrznych 
niepublicznych dróg, naleŐy projekto-
wań pod kņtem zbliŐonym do kņta pro-
stego z odpowiednimi naroŐnymi Ōciň-
ciami linii rozgraniczajņcych (ustala siň 
naroŐne Ōciňcia linii rozgraniczajņcych 
nie mniejsze niŐ 5m wzdłuŐ dróg KL, 
KD, KDW i wewnňtrznych niepublicz-
nych dróg), 

f) dla pojedynczych działek dopuszcza siň 
dostňp do drogi publicznej poprzez siň-
gacz. 

8. Zasady obsługi terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ: 

- przyjmuje siň odpowiednio zgodnie z 
§§ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Rozdziału 4 
Działu II. 

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

- do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, uzupełniajņcego i dopuszczalne-
go dopuszcza siň zachowanie dotychcza-
sowego sposobu zagospodarowania i 
uŐytkowania terenu. 

10. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: okreŌla siň stawkň procentowņ 
w wysokoŌci 5 %. 

Rozdział 2 

§ 21. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z towarzyszņcņ funkcjņ usług 
oznaczonych na rysunku planu (obszar 1) symbo-
lem 1MN/U, a na rysunku planu (obszar 2) symbo-
lem 2MN/U, 3MN/U i 4MN/U, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z towarzy-
szņcņ funkcjņ usług; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: urzņdzenia 
budowlane, garaŐe, budynki gospodarcze, 
zieleŊ urzņdzona, obiekty małej architektu-
ry, urzņdzenia infrastruktury technicznej 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi towarzyszņce zabudowie miesz-
kaniowej (wbudowany lokal usługowy), 

b) na działce nr ew. 2/1 warsztat obsługi 
samochodów bez usług lakierniczych, 

c) magazyny. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala siň zabudowň mieszkaniowņ jedno-
rodzinnņ w formie wolno stojņcej lub bliŎ-
niaczej z garaŐami i pomieszczeniami go-
spodarczymi w jednej bryle (wbudowane 
lub dobudowane); 

2) dla zabudowy istniejņcej dopuszcza siň 
wolno stojņce garaŐe i budynki gospodar-
cze; 

3) ustala siň projektowanie budynków lub ze-
społu budynków o formie i rozwiņzaniach 
architektonicznych tworzņcych kompozy-
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cyjnņ całoŌń wszystkich budynków usytu-
owanych na terenie inwestycji. Dotyczy to 
w kaŐdym przypadku budowy, przebudo-
wy, remontu i wykonywania robót budow-
lanych; 

4) na działce budowlanej o ustalonym nor-
matywie ustala siň: budowň jednego bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wolno stojņcego, jednego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego w zabudowie 
bliŎniaczej; 

5) w budynku mieszkalnym dopuszcza siň 
usługi towarzyszņce zabudowie mieszka-
niowej (wbudowany lokal usługowy); 

6) na działce budowlanej o ustalonym nor-
matywie dopuszcza siň jeden budynek 
usługowy lub jeden budynek magazyno-
wy; 

7) ustala siň zakaz lokowania na działce bu-
dowlanej budynków usługowych lub ma-
gazynów bez budynku mieszkalnego. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody, od-
powiednio zgodnie z §§ 8 i 9, a w szczególno-
Ōci: 

1) zakazuje siň samowolnego podwyŐszania 
lub obniŐania powierzchni terenu powyŐej 
lub poniŐej poziomu terenu działek sņ-
siednich oraz zmiany stanu wody na grun-
cie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdu-
jņcej siň na tym gruncie wody opadowej 
ani kierunku odpływu ze Ŏródeł ze szkodņ 
dla gruntów sņsiednich; 

2) na terenach MN/U ustala siň nowe nasa-
dzenia w formie: szpalerowej zieleni wy-
sokiej wzdłuŐ dróg i wzdłuŐ wspólnej gra-
nicy terenu 3 MN/U i terenu MN; 

3) ustala siň zachowanie, co najmniej 40% 
powierzchni działki budowlanej jako bio-
logicznie czynnej dla zabudowy na dział-
kach budowlanych o powierzchni wiňkszej 
niŐ 500m2 i co najmniej 30% na działkach 
budowlanych o powierzchni mniejszej niŐ 
500m2; 

4) przyjmuje siň kwalifikacjň terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
Ōrodowisku, o którym mowa w § 5 ust. 1 
pkt 6, jako tereny przeznaczone pod zabu-
dowň mieszkaniowo-usługowņ; 

5) ustala siň, Őe prowadzona działalnoŌń nie 
moŐe przekraczań dopuszczalnej emisji ga-
zów, hałasu, drgaŊ, zapylenia poza granicņ 
terenu, do którego prowadzņcy działalnoŌń 
posiada tytuł prawny oraz nie powinna 

przekraczań w/w standardów dopuszczal-
nych dla funkcji okreŌlonych na terenach 
lub w obiektach sņsiednich. 

4. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje siň sytuowanie nowej zabudo-
wy z zachowaniem nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy od strony dróg w odległo-
Ōci nie mniejszej niŐ 5m od ich linii roz-
graniczajņcej oraz odległoŌci nie mniej-
szej niŐ 5m od granicy siňgacza; 

2) powyŐsze ustalenie nie dotyczy, w szcze-
gólnoŌci elementów, o których mowa w 
§ 5 ust. 1 pkt 8; 

3) dopuszcza siň cofniňcie zabudowy w głņb 
działki i odsuniňcie od linii rozgraniczajņ-
cej dróg publicznych lub od granicy dzia-
łek pełniņcych funkcje wewnňtrznych 
niepublicznych dróg; 

4) dopuszcza siň sytuowanie zabudowy 
przy granicy działek budowlanych jako 
zabudowy bliŎniaczej. Dopuszcza siň eta-
powņ, (niejednoczesnņ) budowň i rozbu-
dowň budynków, przy tej granicy jako 
docelowņ zabudowň w układzie bliŎnia-
czym. Dopuszcza siň sytuowanie zabu-
dowy ze Ōcianņ bez otworów bezpoŌred-
nio przy granicy działki budowlanej lub w 
odległoŌci 1,5m od granicy; 

5) ustala siň maksymalny wskaŎnik po-
wierzchni zabudowy na 50%; 

6) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń budyn-
ków mieszkalnych do 2 kondygnacji 
(druga kondygnacja w dachu) i nie wiňcej 
niŐ 8,5m, budynków gospodarczych i ga-
raŐy 1 kondygnacja i nie wiňcej niŐ 4,5m, 
a budynków usługowych lub magazynów 
nie wiňcej niŐ 10,5m; 

7) ustala siň dachy symetryczne dwuspa-
dowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci od 10o do 45o oraz dopuszcza siň 
dachy płaskie (od 0 do 10o) dla budyn-
ków usług, budynków gospodarczych lub 
garaŐy lub jeŐeli dotyczy do rozbudowy 
(uzupełnienia zabudowy istniejņcej) bu-
dynków z dachami płaskimi; 

8) nakazuje siň utrzymanie stonowanej ko-
lorystyki elewacji budynków tworzņcych 
ciņgi zabudowy: kolor elewacji w bar-
wach pastelowych i szaroŌciach, a dachy-
ciemne od brņzu poprzez czerwieŊ do 
szaroŌci. Zakazuje siň stosowania na 
elewacjach okładzin PCV typu siding, 
blachy falistej oraz płytek glazury; 
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9) usługi towarzyszņce zabudowie mieszka-
niowej dopuszcza siň jako wbudowany 
lokal uŐytkowy do 30% powierzchni cał-
kowitej budynku mieszkalnego; 

10) dopuszcza siň umieszczanie tablic i re-
klamowych noŌników w obrňbie działki 
budowlanej na ogrodzeniach lub elewa-
cjach budynków, których powierzchnia 
nie przekroczy 6m2, a łņczna wysokoŌń 
nie przekroczy 3m. Zakazuje siň umiesz-
czania reklam i znaków informacyjno 
plastycznych: w miejscach i w sposób 
zastrzeŐony dla znaków drogowych lub w 
sposób utrudniajņcy ich odczytywanie, a 
takŐe na naroŐnych Ōciňciach linii ogro-
dzeŊ, co najmniej 1m od tego skosu w 
kaŐdņ stronň. Ustala siň lokowanie jednej 
reklamy na jednym reklamowym noŌni-
ku; 

11) zezwala siň na ogrodzenie działek z za-
chowaniem nastňpujņcych warunków: 

a) dopuszcza siň sytuowanie ogrodzeŊ w 
liniach rozgraniczajņcych dróg pu-
blicznych lub w granicy działek peł-
niņcych funkcje niepublicznych dróg 
wewnňtrznych, 

b) ogrodzenia o max wysokoŌci 2,2m 
nad poziom terenu (z wyjņtkiem bram 
i furtek), aŐurowe, co najmniej w 50% 
powierzchni całkowitej ogrodzenia, z 
cokołem pełnym max do wysokoŌci 
0,6m nad poziom terenu, 

c) dopuszcza siň miejscowe wycofanie 
ogrodzeŊ w głņb działek. Teren po-
miňdzy liniņ rozgraniczajņcņ, a liniņ 
zabudowy, w takich przypadkach, 
przeznacza siň na miejsca postojowe, 
zieleŊ ozdobnņ lub chodniki, 

d) z wyłņczeniem placów do zawracania 
ustala siň naroŐne Ōciňcia linii ogro-
dzeŊ: wzdłuŐ naroŐnych Ōciňń linii roz-
graniczajņcych nie mniejsze niŐ 5m x 
5m, 

e) zakazuje siň ogrodzeŊ z prefabryko-
wanych elementów betonowych  
(z wyjņtkiem elementów słupów i co-
kołów); 

12) dopuszcza siň obiekty małej architektury: 
w szczególnoŌci pojemniki z zieleniņ, 
słupki, murki, ławki, elementy placów za-
baw, fontanny, pomniki, miejsca (obu-
dowa) na pojemniki na Ōmieci, trzepaki. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci, odpowiednio zgodnie z 
§ 10, a w szczególnoŌci ustala siň: 

1) dopuszcza siň wydzielanie nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni 1000m2 dla jednego budynku 
mieszkalnego wolno stojņcego, 500m2 dla 
jednego budynku mieszkalnego w zabu-
dowie bliŎniaczej z dopuszczalnym obni-
Őeniem tych powierzchni o 5%, 

2) ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu wy-
dzielanych działek: 20m dla jednego bu-
dynku mieszkalnego wolno stojņcego, 
12m dla jednego budynku mieszkalnego w 
zabudowie bliŎniaczej (nie dotyczy to 
skrajnych działek, których szerokoŌń musi 
uwzglňdniań odległoŌń od linii rozgranicza-
jņcej drogi lub granic działki) z dopusz-
czalnym zmniejszeniem tych szerokoŌci, 
na łuku drogi, na łuku drogi z podjazdem 
do budynku lub wokół placu do zawraca-
nia, 

3) ustala siň nakaz zachowania kņta połoŐe-
nia granicy nowo wydzielanych działek 
budowlanych do pasa drogowego na 
60-90°, 

4) dopuszcza siň wydzielanie nowych działek 
budowlanych, o powierzchni mniejszej niŐ 
okreŌlone planem wyłņcznie dla potrzeb 
lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej, pod niepubliczne drogi wewnňtrz-
ne lub ich poszerzenie 

5) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 
budowlanych nieruchomoŌci gruntowych 
złoŐonych z wiňcej niŐ jednej działki bu-
dowlanej (pod warunkiem stosowania 
okreŌlonych planem parametrów i wskaŎ-
ników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, liczonych dla łņcznej 
powierzchni nieruchomoŌci gruntowej); 

6) dopuszcza siň wykorzystanie dla celów 
budowlanych działek wydzielonych na 
podstawie prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych, (nie spełniajņcych ustaleŊ 
szczegółowych w zakresie minimalnej po-
wierzchni działki budowlanej) przy zacho-
waniu innych ustaleŊ planu dla wydzielo-
nych terenów o róŐnym przeznaczeniu. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uŐytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

1) oznacza siň granice terenów zmeliorowa-
nych, na których lokowanie zabudowy 
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wymaga odpowiednio przebudowy lub li-
kwidacji drenaŐu rolniczego; 

2) z zachowaniem przepisów Prawa Wodne-
go dopuszcza siň zmianň trasy, przekrycie 
rowów melioracyjnych lub odprowadzanie 
wód opadowych do rowów melioracyj-
nych; 

3) zakazuje siň w szczególnoŌci lokowania: 
domów weselnych, nowej zabudowy za-
grodowej; 

4) zakazuje siň zmiany funkcji na mieszkalnņ 
w innych budynkach, jeŐeli na działce 
znajduje siň juŐ budynek mieszkalny. 

7. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

1) ustala siň obsługň komunikacyjnņ, odpo-
wiednio od strony dróg KL, KD; 

2) nakazuje siň zapewnienie miejsc parkin-
gowych na działce inwestycyjnej z zacho-
waniem nastňpujņcych parametrów: 2 
miejsca parkingowe na budynek mieszkal-
ny (liczone łņcznie z miejscami garaŐowy-
mi) na działce na, której budynek jest usy-
tuowany, oraz co najmniej 30 miejsc par-
kingowych na 1000m2 powierzchni uŐyt-
kowej dla zabudowy usługowej; 

3) dopuszcza siň pasy postojowe w liniach 
rozgraniczajņcych drogi wewnňtrznej 
KDW, drogi KD lub na działkach pełniņ-
cych funkcje wewnňtrznych niepublicz-
nych dróg; 

4) w przypadku wydzielania wewnňtrznego 
układu komunikacji: 

a) okreŌla siň, Őe wskazane na rysunku 
planu orientacyjne linie podziału we-
wnňtrznego - wewnňtrznych niepu-
blicznych dróg nie stanowiņ ustaleŊ 
planu, 

b) dopuszcza siň wydzielanie wewnňtrz-
nych niepublicznych dróg o szerokoŌci 
działek nie mniejszych niŐ 8m, 

c) ustala siň, Őe naleŐy tak dzieliń teren, 
aby unikań wyznaczania wewnňtrznych 
niepublicznych dróg, po obu stronach 
jednego rzňdu działek lub wyznaczania 
wewnňtrznej niepublicznej drogi po 
jednej stronie działki, jeŐeli po drugiej 
stronie tej działki znajduje siň droga 
publiczna, 

d) kaŐda nowa wewnňtrzna niepubliczna 
droga, winna mień dwustronne włņcze-
nie do układu komunikacyjnego, a gdy-
by to było niemoŐliwe, droga o jedno-

stronnym włņczeniu dłuŐsza niŐ 60 m, 
musi mień stworzone warunki do za-
wracania (placyk do zawracania o mi-
nimalnych wymiarach 20m x 20m), 

e) skrzyŐowania nowych wewnňtrznych 
niepublicznych dróg, naleŐy projekto-
wań pod kņtem zbliŐonym do kņta pro-
stego z odpowiednimi naroŐnymi Ōciň-
ciami linii rozgraniczajņcych (ustala siň 
naroŐne Ōciňcia linii rozgraniczajņcych 
nie mniejsze niŐ 5 m wzdłuŐ dróg KL, 
KD, KDW i niepublicznych dróg we-
wnňtrznych), 

f) dla pojedynczych działek wyłņcznie z 
zabudowņ mieszkaniowņ dopuszcza siň 
dostňp do drogi publicznej poprzez siň-
gacz. 

8. Zasady obsługi terenu infrastrukturņ tech-
nicznņ: 

- przyjmuje siň odpowiednio zgodnie z 
§§ 11, 12, 13, 14, 15,16 17, 18 Rozdziału 4 
Działu II. 

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

- do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, uzupełniajņcego i dopuszczalne-
go dopuszcza siň zachowanie dotychcza-
sowego sposobu zagospodarowania i 
uŐytkowania terenu, a takŐe wykorzystanie 
budynków gospodarczych lub magazyno-
wo-składowych na magazyny-hurtownie. 

10. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: okreŌla siň stawkň procentowņ 
w wysokoŌci 5%. 

Rozdział 3 

§ 22. Dla terenu zieleni parkowej oznaczonego 
na rysunku planu symbolem ZP, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe-zieleŊ urzņdzo-
na; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce-infrastruktura 
dla potrzeb lokalnych, ŌcieŐka rowerowa, 
ciņg pieszy, parking zielony; 

3) przeznaczenie dopuszczalne - niekubaturo-
we urzņdzenia sportu i rekreacji, zbiornik re-
tencyjno-infiltracyjny. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) zachowanie dla funkcji przyrodniczych; 
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2) nakaz nasadzeŊ szpalerowych wzdłuŐ ulicy 
1KL poza obszarem planu; 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody, odpo-
wiednio zgodnie z §§ 8 i 9, a w szczególnoŌci: 

1) teren w obszarze W.O.CH.K., o którym mo-
wa w § 5 ust. 1 pkt 26 ustalenia zgodnie z 
§ 8; 

2) zakazuje siň samowolnego podwyŐszania 
lub obniŐania powierzchni terenu powyŐej 
lub poniŐej poziomu terenu działek sņsied-
nich oraz zmiany stanu wody na gruncie, a 
zwłaszcza kierunku odpływu znajdujņcej siň 
na tym gruncie wody opadowej ani kierun-
ku odpływu ze Ŏródeł ze szkodņ dla gruntów 
sņsiednich; 

3) ustala siň zachowanie, co najmniej 70% po-
wierzchni terenu jako powierzchni biolo-
gicznie czynnej. 

4. Parametry i wskaŎniki zagospodarowania tere-
nu: 

1) dopuszcza siň powierzchnie utwardzone 
(umocnione eko - kratkņ z tworzywa podłoŐe 
trawiaste lub podłoŐe Őwirowe) do 10% po-
wierzchni terenu (boiska, place zabaw); 

2) zakazuje siň sytuowania ogrodzeŊ i reklam; 

3) jako obiekty małej architektury dopuszcza 
siň w szczególnoŌci: pojemniki z zieleniņ, 
murki, ławki, elementy placów zabaw, miej-
sca (obudowa) na pojemniki na Ōmieci, fon-
tannň; 

4) zachowujecie teren ZP jako całoŌń funkcjo-
nalno-przestrzennņ dopuszczajņc wydziela-
nie nowych działek budowlanych wyłņcznie 
dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktu-
ry technicznej. 

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

- zakazuje siň realizacji budynków i budowli 
nie bňdņcych sieciami lub urzņdzeniami in-
frastruktury technicznej. 

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

- ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu od 
strony drogi 3KL oraz drogi 1KL poza obsza-
rem planu). 

7. Zasady obsługi infrastrukturņ technicznņ: 

- odpowiednio zgodnie z §§ 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 i 18 Rozdziału 4 Działu II. 

 

8. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uŐytkowania terenu: 

- do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego i uzupełniajņcego dopuszcza siň 
zachowanie dotychczasowego sposobu za-
gospodarowania oraz rolniczego uŐytkowa-
nia terenu. 

9. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 
4 ustawy: 

- okreŌla siň stawkň procentowņ w wysokoŌci 
1%. 

Rozdział 4 

§ 23. Dla terenu dróg wewnňtrznych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 1KDW, 2KDW i 
3 KDW ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa – droga wewnňtrzna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: chodniki, sieci 
i urzņdzenia infrastruktury technicznej oraz z 
wyjņtkiem drogi 3KDW pasy postojowe. 

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

- dopuszcza siň wprowadzanie zieleni niskiej i 
wysokiej, o ile nie stworzy to zagroŐenia ru-
chu drogowego (np. ograniczenia widocz-
noŌci). 

3. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala siň szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych zgodnie z rysunkiem planu; 

2) okreŌla siň minimalnņ szerokoŌń pasa ruchu 
w obszarze planu na 3,5m dopuszczajņc ko-
rekty zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

3) ustala siň zakaz umieszczania reklamowych 
noŌników. 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym: nie okreŌla siň ze wzglňdu na brak 
wystňpowania przedmiotu tych ustaleŊ. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 

- odpowiednio zgodnie z §§ 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 i 19 Rozdziału 4, Działu II. 

6. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uŐytkowania terenu: 

- do czasu realizacji placów dopuszcza siň do-
tychczasowe uŐytkowanie terenu. 
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7. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 

okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 
4 ustawy: 

- okreŌla siň stawkň procentowņ w wysokoŌci 
1%. 

Rozdział 5 

§ 24. Dla terenów publicznych dróg lokalnych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KL, 
8KL i 9KL ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa – publiczne drogi lokalne; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: chodniki, 
ŌcieŐka rowerowa, sieci i urzņdzenia infra-
struktury technicznej oraz inne obiekty i 
urzņdzenia słuŐņce komunikacji publicznej; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia i 
sieci infrastruktury technicznej nie zwiņzane 
z komunikacjņ. 

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

- dopuszcza siň wprowadzanie zieleni niskiej i 
wysokiej, o ile nie stworzy to zagroŐenia ru-
chu drogowego (np. ograniczenia widocz-
noŌci). 

3. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala siň szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych zgodnie z rysunkiem planu; 

2) droga jednojezdniowe o dwóch pasach ru-
chu - parametry techniczne zgodnie z wy-
maganiami okreŌlonymi w przepisach o 
drogach publicznych; 

3) okreŌla siň minimalnņ szerokoŌń pasa ruchu 
w obszarze planu, odpowiednio na 3,5 – 7,0 
m dopuszczajņc korekty zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

4) ustala siň zakaz umieszczania noŌników re-
klamowych. 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym: nie okreŌla siň ze wzglňdu na brak 
wystňpowania przedmiotu tych ustaleŊ. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 

- odpowiednio zgodnie §§ 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 i 19 Rozdziału 4 Działu II. 

 

6. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uŐytkowania terenu: 

- do czasu realizacji dróg lub ich poszerzenia 
dopuszcza siň dotychczasowe uŐytkowanie 
terenu. 

7. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 
4 ustawy: 

- okreŌla siň stawkň procentowņ w wysokoŌci 
1%. 

Rozdział 6 

§ 25. la terenu drogi dojazdowej oznaczonego 
na rysunku planu symbolem KD, ustala siň: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa- publiczna droga dojazdowa; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: chodniki, 
ŌcieŐka rowerowa, sieci i urzņdzenia infra-
struktury technicznej; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: urzņdzenia i 
sieci infrastruktury technicznej nie zwiņzane 
z komunikacjņ oraz zatoki postojowe. 

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

- dopuszcza siň wprowadzanie zieleni niskiej i 
wysokiej, o ile nie stworzy to zagroŐenia ru-
chu drogowego (np. ograniczenia widocz-
noŌci). 

3. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala siň szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych zgodnie z rysunkiem planu; 

2) droga jednojezdniowe o dwóch pasach ru-
chu - parametry techniczne zgodnie z wy-
maganiami okreŌlonymi w przepisach o 
drogach publicznych; 

3) ustala siň zakaz umieszczania noŌników re-
klamowych. 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym: nie okreŌla siň ze wzglňdu na brak 
wystňpowania przedmiotu tych ustaleŊ. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 

- odpowiednio zgodnie z §§ 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 i 19 Rozdziału 4 Działu II. 
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6. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urzņdzania i uŐytkowania terenu: 

- do czasu realizacji drogi dopuszcza siň do-
tychczasowe uŐytkowanie terenu. 

7. Stawki procentowe stanowiņce podstawň do 
okreŌlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 
4 ustawy: 

- okreŌla siň stawkň procentowņ w wysokoŌci 
1%. 

Dział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 26. Z dniem wejŌcia w Őycie niniejszego pla-
nu, na obszarze planu tracņ moc obowiņzujņcņ 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru połoŐonego we wsi 
Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – czňŌń 
III, uchwalonego uchwałņ nr VI/51/07 Rady Gminy 
Raszyn z dnia 8 marca 2007r. opublikowanņ w Dz. 

Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 16 maja 2007r., 
Nr 89, poz. 2140. 

§ 27. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Raszyn. 

§ 28. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241oraz z 
2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 
2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008 Nr 123 poz. 
803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 
oraz z 2010r. Nr 24, poz. 124. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Tomasz Szwed 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLIX/817/10 

Rady Gminy Raszyn 
z dnia 15 lipca 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru połoŐonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn - czňŌń III 
 

§ 1. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. 
zm.), w zwiņzku z art. 17 pkt 14, Rada Gminy Ra-
szyn stwierdza, Őe projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
połoŐonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w 
Gminie Raszyn - czňŌń III był dwukrotnie wyłoŐony 
do publicznego wglņdu: 

1) I wyłoŐenie projektu planu do wglņdu publicz-
nego, w okresie od dnia 22 stycznia 2010r. do 
dnia 1 marca 2010r. W wyznaczonym terminie 
wnoszenia uwag dotyczņcych projektu zmiany 
planu, tj. do dnia 15 marca 2010r. zgłoszono 6 
uwag; 

2) II wyłoŐenie projektu planu do wglņdu publicz-
nego, w okresie od dnia 17 maja 2010r. do dnia 
16 czerwca 2010r. W wyznaczonym terminie 
wnoszenia uwag dotyczņcych projektu zmiany 
planu, tj. do dnia 30 czerwca 2010r. zostało 
zgłoszonych 5 uwag. 

§ 2. 

W zakresie uwag złoŐonych do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru połoŐonego we wsi Falenty i Falenty 
Nowe w Gminie Raszyn - czňŌń III wyłoŐonego do 
dwukrotnie wglņdu publicznego, a nieuwzglňd-
nionych przez Wójta Gminy Raszyn Rada Gminy 
Raszyn, postanawia przyjņń nastňpujņcy sposób 
ich rozpatrzenia: 

1. Uwaga zgłoszona dnia 18 lutego 2010r. do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podczas I wyłoŐenia przez Pana 
Andrzeja Taczanowskiego, właŌciciela dz. nr 
ew. 132 we wsi Falenty Nowe: 

1) nie uwzglňdnia siň uwagi dotyczņcej: 

a) rezygnacji z planowanych na dz. nr ew. 
131 magazynów i hurtowni, co zdaniem 
Składajņcego uwagň, jako sņsiadujņce z 
działkņ nr ew. 132, spowoduje spadek 
wartoŌci nieruchomoŌci i zwiňkszenie ru-
chu pojazdów o wysokim tonaŐu, 

 

b) braku moŐliwoŌci poszerzenia ul. Willo-
wej do 12 m ze wzglňdu na jej przewňŐe-
nia w rejonie ul. Falenckiej i Drogi Hrab-
skiej, 

c) rezygnacji z planowanej budowy nowych 
budynków magazynowych i rozbudowy 
istniejņcych budynków magazynowych, 
ze wzglňdu na: kolizje z istniejņcņ i pla-
nowanņ w sņsiedztwie zabudowņ miesz-
kaniowņ jednorodzinnņ oraz przyczynie-
nie siň planowanņ zmianņ warunków za-
budowy i zagospodarowania do braku 
poczucia pewnoŌci i stabilizacji inwesto-
wania w sytuacji zmiany warunków za-
gospodarowania i przeznaczenia terenów 
w projekcie zmiany planu; 

2) nieuwzglňdnienie uwagi uzasadnia siň w 
sposób nastňpujņcy: 

a) teren zabudowy mieszkaniowo - usługo-
wej na działce nr ew. 131 oddzielony jest 
od podzielonej działki nr ew. 132 drogņ 
1KDW. Działka nr ew. 131 nie przylega 
bezpoŌrednio do podzielonej działki nr 
ew. 132. W zmianie planu nie wprowadza 
siň wyłņcznie zabudowy handlowej lub 
magazynów jako nowych funkcji w oto-
czeniu podzielonej dz. nr ew. 132, ponie-
waŐ w otoczeniu tej działki znajduje siň 
projektowana zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z towarzyszņcņ funkcjņ 
usług (MN/U). W projekcie zmiany planu 
ustala siň, „Őe prowadzona działalnoŌń 
nie moŐe powodowań przekroczenia do-
puszczalnej emisji gazów, hałasu, drgaŊ, 
zapylenia poza granicņ terenu, do które-
go prowadzņcy działalnoŌń posiada tytuł 
prawny oraz nie powinna powodowań 
przekroczenia ww. standardów dopusz-
czalnych dla funkcji okreŌlonych na tere-
nach lub w obiektach sņsiednich (§ 9 ust. 
4 i 5). Na podstawie takich ustaleŊ nie 
moŐna zaakceptowań uwagi, Őe działal-
noŌń usługowo-magazynowa na tere-
nach MN/U bňdzie realizowana w 
sprzecznoŌci z ustaleniami planu, a wiňc 
jej uciņŐliwoŌń bňdzie wykraczań poza 
obszar inwestycji. Kwestie wartoŌci nie-
ruchomoŌci nie mogņ byń regulowane w 
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projekcie planu, gdyŐ wykraczajņ poza 
jego zakres przedmiotowy. Postňpowanie 
w sprawie odszkodowania za utratň 
(spadek) wartoŌci nieruchomoŌci prze-
prowadza siň po wejŌciu w Őycie planu 
lub jego zmiany, 

b) Ulica Willowa jest planowana do posze-
rzenia do 12m (z przewňŐeniem do 10m 
przy Drodze Hrabskiej) zarówno w planie 
obowiņzujņcym, jak równieŐ w sporzņ-
dzanej zmianie planu. Ulica Willowa po-
łņczona jest z Drogņ Hrabskņ i ul. Falenc-
kņ o szerokoŌci 12-15m w liniach rozgra-
niczajņcych. Termin realizacji poszerzenia 
ulicy nie naleŐy do przedmiotu ustaleŊ 
planu. Przyjňta szerokoŌń ulicy Willowej 
wynika z uwzglňdnienia ustaleŊ § 7 ust. 1 
rozporzņdzenia Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadań drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) – 
i jest to minimalna szerokoŌń drogi, nie-
zbňdna dla zapewnienia obsługi komuni-
kacyjnej terenów budowlanych, ponie-
waŐ jest to ulica o funkcji lokalnej, a nie 
dojazdowej, 

c) w obowiņzujņcym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru połoŐonego we wsi Falenty i Fa-
lenty Nowe w gminie Raszyn – czňŌń III, 
uchwalonego uchwałņ Nr VI/51/07 Rady 
Gminy Raszyn z dnia 8 marca 2007r. 
opublikowanņ w Dz. Urz. Woj. Mazo-
wieckiego z dnia 16 maja 2007r., Nr 89, 
poz. 2140, dla czňŌci terenu, dla którego 
przeprowadzana jest procedura zmiany 
planu, wzdłuŐ ulicy Willowej wyznaczone 
sņ tereny zabudowy oznaczone 1MN/U-
6MN/U. Na terenach MN/U wg ww. obo-
wiņzujņcego planu jako przeznaczenie 
podstawowe obok „zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej” ustalono nie-
uciņŐliwe usługi stopnia podstawowego: 
handel i inne usługi”. Plan obowiņzujņcy 
nie okreŌla powierzchni usług handlu. W 
sporzņdzanej zmianie planu okreŌlone 
jest natomiast, Őe przeznaczenie dopusz-
czalne nie moŐe przekraczań 40% po-
wierzchni terenu. Czyli przy zachowaniu 
40% powierzchni biologicznie czynnej i 
dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 
50% powierzchni działki, przykładowo: na 
działce o powierzchni 1000m2 nie po-
wstanie budynek magazynowy o po-
wierzchni zabudowy nie wiňkszej niŐ 
200m2. Składajņcy uwagň zaakceptował-

by wykorzystanie budynków gospodar-
czych w istniejņcych zagrodach na cele 
magazynowe, a przecieŐ powierzchnia 
zabudowy tych budynków gospodar-
czych w istniejņcej zabudowie zagrodo-
wej na przykład na dz. nr ew. 131 wynosi 
800m2. Zgodnie z planem obowiņzujņ-
cym wysokoŌń zabudowy na terenie 
MN/U wynosi 10m, a w zmienianym pla-
nie 10,5m. W planie obowiņzujņcym w 
otoczeniu dz. nr ew. 132 planowana jest 
zabudowa MN, a w zmianie planu nie 
dopuszcza siň wyłņcznie funkcji usługo-
wej na terenie MN/U, dlatego uwaga o 
braku stabilizacji inwestowania nie jest 
zasadna. 

2. Uwaga zgłoszona dnia 12 marca 2010r. oraz 
identyczna uwaga zgłoszona dnia 30 czerwca 
2010r. do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego po I i II wyłoŐe-
niu, przez PaŊstwa Wandň i Eugeniusza Omie-
taŊskich, właŌcicieli dz. nr ew. 142/2 połoŐonej 
we wsi Falenty Nowe: 

1) nie uwzglňdnia siň uwagi dotyczņcej: 

a) naruszenia, zdaniem SkarŐņcych, art. 6 
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, poprzez wpro-
wadzenie na terenach sņsiadujņcych z dz. 
nr ew. 142/2 usług magazynowych, co 
spowoduje zwiňkszony ruch pojazdów, 
przekroczenia hałasu, pogorszenie wa-
runków mieszkaniowych i obniŐenie war-
toŌci nieruchomoŌci, 

b) braku zgodnoŌci zapisów w projekcie 
zmiany planu ze Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Raszyn przyjňtym 
uchwałņ nr 76/XIX/99 Rady Gminy Ra-
szyn z dnia 16 grudnia 1999r. 

c) rozpoczňcia procedury planu bez zawia-
domienia o moŐliwoŌci składania wnio-
sków, 

d) braku spójnoŌci pomiňdzy rysunkiem 
zmiany planu i tekstem zmiany planu na 
terenach oznaczonych: symbolami 
2MN/U, 3MN/U, 4MN/U - z podobnie 
oznaczonymi terenami w innych miej-
scowych planach zagospodarowania 
przestrzennego w obszarze gminy Ra-
szyn; 

2) nieuwzglňdnienie uwagi uzasadnia siň w 
sposób nastňpujņcy: 

a) ustalenia planu obowiņzujņ dla danego 
planu w granicach obszaru wyznaczone-
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go granicami planu. Nie ma zakazu do-
konywania zmiany planu. Działka nr ew. 
142/2 połoŐona jest poza obszarem spo-
rzņdzanej zmiany planu, a w bezpoŌred-
nim sņsiedztwie działki nr ew. 142/2, w 
zmienianym planie, znajduje siň teren 
oznaczony symbolem 2MN i przeznaczo-
ny pod zabudowň mieszkaniowņ jedno-
rodzinnņ. Nie ma wiňc mowy o bezpo-
Ōrednim sņsiedztwie, wpływie i oddzia-
ływaniu na działkň nr ew. 142/2. Naru-
szenie interesu prawnego nastňpuje, je-
Őeli ustalenia planu naruszajņ normy 
prawa materialnego lub procesowego. 
Ustalenia projektu zmiany planu nie na-
ruszajņ prawa, a zgodnie z art. 15 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu za-
gospodarowaniu przestrzennym w pro-
jekcie planu, min. ustalono: 

- przeznaczenie terenów oraz linie roz-
graniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zago-
spodarowania: tereny MN, MN/U, KD, 
KL, KDW wyznaczono liniami rozgra-
niczajņcymi, 

- zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, ustalajņc formy za-
budowy dla poszczególnych terenów i 
odnoszņc siň miňdzy innymi. do roz-
wiņzaŊ architektonicznych, 

- zasady ochrony Ōrodowiska i przyro-
dy, w tym miedzy innymi ustalono: 
warunki inwestowania na terenie po-
łoŐonym w W.O.CH.K, zasady uzbro-
jenia terenu w infrastrukturň tech-
nicznņ uwzglňdniajņce warunki 
ochrony Ōrodowiska, minimalne po-
wierzchnie biologicznie czynne za-
pewniajņce racjonalne wykorzystanie 
powierzchni na działkach, przez za-
chowanie proporcji pomiňdzy czňŌciņ 
zabudowanņ, a niezabudowanņ, okre-
Ōlone wskaŎnikiem procentowego 
udziału powierzchni biologicznie 
czynnych na poziomie 40% dla tere-
nów MN/U i 50% dla terenów MN. Dla 
innych funkcji niŐ mieszkalna MN 
ustalono: „Őe prowadzona działalnoŌń 
nie moŐe przekraczań dopuszczalnej 
emisji gazów, hałasu, drgaŊ, zapyle-
nia poza granicņ terenu, do którego 
prowadzņcy działalnoŌń posiada tytuł 
prawny oraz nie powinna przekraczań 
standardów dopuszczalnych dla funk-
cji okreŌlonych na terenach lub w 
obiektach sņsiednich. Dla terenów 
MN/U przyjňto równieŐ kwalifikacjň w 

zakresie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w Ōrodowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowň 
mieszkaniowo - usługowņ, co zgodnie 
z przepisami odrňbnymi ogranicza ha-
łas do 55dB w odniesieniu do naj-
mniej korzystnych godzin dnia kolejno 
po sobie nastňpujņcych i 45dB w od-
niesieniu do 1 najmniej korzystnej 
godziny nocy. PowyŐsze ograniczenia 
i usytuowanie zabudowy mieszkanio-
wo - usługowej nie spowoduje pogor-
szenia standardów i warunków miesz-
kaniowych wynikajņcych z „bliskiego 
sņsiedztwa”. Na podstawie takich 
ustaleŊ nie moŐna zaakceptowań 
uwagi, Őe działalnoŌń usługowo-
magazynowa na terenach MN/U bň-
dzie uciņŐliwa. Ustalenia zmiany planu 
nie zmieniajņ w zasadniczy sposób 
przeznaczenia „otoczenia dz. nr ew. 
142/2”, poniewaŐ w obowiņzujņcym 
miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego uchwalonym 
uchwałņ nr VI/51/07 Rady Gminy Ra-
szyn z dnia 8 marca 2007r. opubliko-
wanņ w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
z dnia 16 maja 2007r., Nr 89, poz. 
2140, działka nr ew. 142/2 połoŐona 
jest w „sņsiedztwie terenu 6MN/U”. 
Na terenie 6MN/U w obowiņzujņcym 
planie miejscowym jako przeznacze-
nie podstawowe ustalono: obok „za-
budowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej nieuciņŐliwe usługi stopnia pod-
stawowego: handel i inne usługi”, ale 
bez okreŌlenia powierzchni usług 
handlu. Takie przeznaczenie w obo-
wiņzujņcym planie upowaŐnia do lo-
kowania obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaŐy do 2000m2. W 
sporzņdzanej zmianie planu okreŌlone 
jest natomiast, Őe przeznaczenie do-
puszczalne nie moŐe przekraczań 40% 
powierzchni terenu, co w rezultacie 
nie moŐe stanowiń wiňcej niŐ 20% 
powierzchni działki budowlanej oraz, 
Őe nie jest moŐliwe realizowanie na 
działce tylko zabudowy magazynowej, 
a zabudowa mieszkaniowo - usługo-
wa musi stanowiń co najmniej 60% 
powierzchni terenu, przy zachowaniu 
zgodnoŌci z ustaleniami planu i prze-
pisami odrňbnymi. Przy czym zabu-
dowa usługowa jest dopuszczalna w 
postaci lokalu wbudowanego w bu-
dynek mieszkalny lub jako obiekt wol-
no stojņcy, ale na działce moŐe stanņń 
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tylko jeden oddzielny budynek usłu-
gowy i jeden budynek mieszkalny, 
kwestie wartoŌci nieruchomoŌci nie 
mogņ byń regulowane w projekcie 
planu, gdyŐ wykraczajņ poza jego za-
kres przedmiotowy. Postňpowanie w 
sprawie odszkodowania za utratň 
(spadek) wartoŌci nieruchomoŌci 
przeprowadza siň po wejŌciu w Őycie 
planu lub jego zmiany, 

b) w Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Raszyn przyjňtym uchwałņ nr 
76/XIX/99 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 
grudnia 1999r. obszar zmiany planu po-
łoŐony jest w terenach o wiodņcej funkcji 
mieszkaniowej. W Studium nie wyróŐnia 
siň terenów mieszkaniowo - usługowych. 
Ustalenia zmiany planu dla przeznacze-
nia podstawowego, które stanowiń musi, 
co najmniej 60% powierzchni terenu za-
pewniajņ zgodnoŌń ze Studium tj. z wio-
dņcņ funkcjň mieszkaniowņ. W Studium 
na terenach o wiodņcej funkcji mieszka-
niowej nie wyklucza siň innych funkcji. W 
Studium jako kierunki rozwoju zagospo-
darowania przestrzennego przyjňto: Őe 
Gmina Raszyn sukcesywnie przekształca 
siň, poprzez Ōwiadomie prowadzonņ poli-
tykň, z gminy wiejskiej w wielofunkcyjny 
zespół miasta Raszyna (w Studium za-
kłada siň, Őe Raszyn odzyska prawa miej-
skie) i gminy Raszyn, co oznacza, Őe „ w 
dalszym ciņgu rozwijań siň bňdņ podpo-
rzņdkowane ochronie Ōrodowiska przy-
rodniczego i kulturowego, nastňpujņce 
funkcje: działalnoŌń gospodarcza – obro-
tu handlowego, Ōrednich i małych zakła-
dów produkcyjnych i usług” oraz, Őe 
„Urbanizacja nowych terenów wyzwoli 
potrzeby lokalnych usług, które regulo-
wane potrzebami rynkowymi bňdņ siň 
same korygowań (w zakresie iloŌci oraz 
rodzaju usług). Niekorzystnym byłoby je-
dynie przemieszanie funkcji mieszkanio-
wych z uciņŐliwymi funkcjami produkcyj-
nymi i usługowymi.” Na terenach MN/U 
nie lokuje siň funkcji produkcyjnej, ani 
uciņŐliwych funkcji usługowych. Nie ma 
wiňc niezgodnoŌci ustaleŊ planu z usta-
leniami Studium, 

c) procedura sporzņdzania planu została 
przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003r., w tym 
min. zawiadomiono o przystņpieniu do 
sporzņdzania planu oraz o moŐliwoŌci 

składania wniosków. Przepisy ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. regulujņ postňpo-
wanie przy sporzņdzaniu planu. Po za-
wiadomieniu o przystņpieniu do sporzņ-
dzania zmiany planu, kaŐdy mógł złoŐyń 
wniosek. Nie ma obowiņzku imiennego 
zawiadamiania właŌcicieli działek o przy-
stņpieniu do sporzņdzania planu. Proce-
durň sporzņdzenia planu rozpoczyna Ra-
da z własnej inicjatywy lub na wniosek 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 
Inicjatywa w tym przypadku naleŐała do 
Wójta Gminy, który uwzglňdnił wnioski 
właŌcicieli działek nr ew. 137/2, 138/1, 
140/2, 140/3, 137/4, 137/3, 137/5, 137/7, 
134, 135/4, 135/5 i 135/6, a władze Gminy 
zajmujņ siň interesem kaŐdej grupy 
mieszkaŊców niezaleŐnie od ich liczeb-
noŌci, jeŐeli ten interes jest uprawniony, 

d) przeznaczenie terenów oraz linie rozgra-
niczajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania 
nastňpuje w konkretnym planie miejsco-
wym i obowiņzuje tylko dla danego tere-
nu wyznaczonego granicņ obszaru objň-
tego planem. W danym planie miejsco-
wym ustala siň przeznaczenie terenu, a 
oznaczenia literowe obowiņzujņ w zakre-
sie w jakim stanowi uchwała. Ustalenia 
planu nie obowiņzujņ poza granicami ob-
szaru planu. Na kaŐdym obszarze planu 
symbolom literowym moŐna przypisań 
róŐne przeznaczenia uwzglňdniajņce lo-
kalne warunki; 

3. Uwaga zgłoszona dnia 15 marca 2010r. oraz 
identyczna uwaga zgłoszona dnia 30 czerwca 
2010r. do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego po I i II wyłoŐe-
niu, przez Paniņ Teresň Kozłowskņ, właŌcicielkň 
dz. nr ew. 132/5 we wsi Falenty Nowe: 

1) nie uwzglňdnia siň uwagi dotyczņcej: 

a) zbyt bliskiej odległoŌci terenów MN/U od 
działki nr ew. 132/5, dopuszczenia budo-
wy magazynów i hurtowni na terenach 
MN/U, co zadaniem Składajņcej uwagň, 
spowoduje hałas i wzmoŐony ruch po-
jazdów ciňŐarowych, obniŐy poziom bez-
pieczeŊstwa, pogorszy walory estetyczne 
i przyrodnicze tego terenu, 

b) obniŐenia wartoŌci działki nr ew. 132/5 z 
powodu uciņŐliwoŌci, które wystņpiņ w 
otoczeniu działki w wyniku zmiany planu, 

c) pozostawienia w obszarze planu (obszar 
2) terenów MN jak w obowiņzujņcym 
miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego uchwalonym uchwałņ nr 
VI/51/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 
marca 2007r., 

2) nieuwzglňdnienie uwagi uzasadnia siň w 
sposób nastňpujņcy: 

a) ustalenia planu obowiņzujņ dla danego 
planu w granicach obszaru wyznaczone-
go. Nie ma zakazu dokonywania zmiany 
planu. Działka nr ew. 132/5 połoŐona jest 
na terenie 1MN i od południa przylegajņ 
działki równieŐ połoŐone na tym terenie 
1MN. W sporzņdzonej zmianie planu nie 
dokonuje siň zmiany przeznaczenia dz. nr 
ew. 132/5. Działka nr ew. 132/5 nie grani-
czy z terenem MN/U. Ustalenia zmienia-
nego planu nie zmieniajņ w zasadniczy 
sposób przeznaczenia „otoczenia dz. nr 
ew. 132/5”, poniewaŐ w obowiņzujņcym 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonym uchwałņ nr 
VI/51/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 
marca 2007r. opublikowanņ w Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z dnia 16 maja 
2007r., Nr 89, poz. 2140, działka nr ew. 
132/5 połoŐona jest w niedalekim sņ-
siedztwie terenu 3MN/U. Na terenie 
3MN/U w obowiņzujņcym planie miej-
scowym jako przeznaczenie podstawowe 
ustalono: obok „zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej nieuciņŐliwe usługi 
stopnia podstawowego: handel i inne 
usługi” bez okreŌlenia powierzchni usług 
handlu. W sporzņdzanej zmianie planu 
okreŌlone jest natomiast, Őe przeznacze-
nie dopuszczalne (magazyny) nie moŐe 
przekraczań 40% powierzchni terenu, co 
w rezultacie nie moŐe stanowiń wiňcej niŐ 
20% powierzchni działki budowlanej 
oraz, Őe nie jest moŐliwe realizowanie na 
działce tylko zabudowy magazynowej, a 
zabudowa mieszkaniowo - usługowa 
musi stanowiń, co najmniej 60% po-
wierzchni terenu, przy zachowaniu zgod-
noŌci z innymi ustaleniami planu i prze-
pisami odrňbnymi. Przy czym zabudowa 
usługowa jest dopuszczalna jako lokal 
wbudowany w budynek mieszkalny lub 
jako obiekt wolno stojņcy, ale na działce 
budowlanej moŐe stanņń tylko jeden od-
dzielny budynek usługowy. Ulica Willo-
wa w planie obowiņzujņcym jak równieŐ 
w planie zmienianym jest planowana do 
poszerzenia do 12m (z przewňŐeniem do 
10m przy Drodze Hrabskiej). Ulica Willo-
wa połņczona jest z Drogņ Hrabskņ i ul. 
Falenckņ o szerokoŌci 12-15m w liniach 
rozgraniczajņcych. Przyjňta szerokoŌń uli-

cy Willowej wynika z uwzglňdnienia 
przepisu § 7 ust. 1 rozporzņdzenia Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadań drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43 poz. 430) – i jest to minimal-
ne szerokoŌń drogi, niezbňdna dla za-
pewnienia obsługi komunikacyjnej tere-
nów budowlanych, poniewaŐ jest to ulica 
o funkcji lokalnej a nie dojazdowej, w 
sporzņdzanym zmienianym planie usta-
lono m.in.: 

- zasady uzbrojenia terenu w infrastruk-
turň technicznņ uwzglňdniajņce wa-
runki ochrony Ōrodowiska, minimalne 
powierzchnie biologicznie czynne za-
pewniajņce racjonalne wykorzystanie 
powierzchni na działkach, przez za-
chowanie proporcji pomiňdzy czňŌciņ 
zabudowanņ, a nie zabudowanņ, 
okreŌlonych wskaŎnikiem procento-
wego udziału powierzchni biologicz-
nie czynnych na poziomie 40% dla te-
renów MN/U i 50% dla terenów MN, 

- dla działalnoŌci innej niŐ mieszkanio-
wa ustalono: „Őe prowadzona działal-
noŌń nie moŐe przekraczań dopusz-
czalnej emisji gazów, hałasu, drgaŊ, 
zapylenia poza granicņ terenu do któ-
rego prowadzņcy działalnoŌń posiada 
tytuł prawny oraz nie powinna prze-
kraczań standardów dopuszczalnych 
dla funkcji okreŌlonych na terenach 
lub w obiektach sņsiednich, 

- dla terenów MN/U przyjňto kwalifika-
cjň w zakresie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w Ōrodowisku jak dla te-
renów przeznaczonych pod zabudowň 
mieszkaniowo - usługowņ, co zgodnie 
z przepisami odrňbnymi ogranicza ha-
łas do 55dB w odniesieniu do 8 naj-
mniej korzystnych godzin dnia kolejno 
po sobie nastňpujņcych i 45dB w od-
niesieniu do 1 najmniej korzystnej 
godziny nocy. PowyŐsze ograniczenia 
i usytuowanie zabudowy mieszkanio-
wo - usługowej nie spowoduje pogor-
szenia standardów warunków miesz-
kaniowych wynikajņcych z „bliskiego 
sņsiedztwa”. Na podstawie takich 
ustaleŊ nie moŐna zaakceptowań 
uwagi, Őe działalnoŌń usługowo-
magazynowa na terenach MN/U bň-
dzie uciņŐliwa, 
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b) kwestie wartoŌci nieruchomoŌci nie mo-
gņ byń regulowane w projekcie planu, 
gdyŐ wykraczajņ poza jego zakres przed-
miotowy. Postňpowanie w sprawie od-
szkodowania za utratň (spadek) wartoŌci 
nieruchomoŌci przeprowadza siň po wej-
Ōciu w Őycie planu lub jego zmiany, 

c) procedurň sporzņdzenia planu rozpoczy-
na Rada z własnej inicjatywy lub na 
wniosek wójta, burmistrza lub prezyden-
ta miasta. Inicjatywa w tym przypadku 
naleŐała do Wójta Gminy, który 
uwzglňdnił wnioski właŌcicieli działek nr 
ew. 137/2, 138/1, 140/2, 140/3, 137/4, 
137/3, 137/5, 137/7, 134, 135/4, 135/5 i 
135/6. Zmiana w ustaleniach dotyczņcych 
sporzņdzania planu miejscowego, w tym 
odstņpienia od prac nad sporzņdzaniem 
niniejszej zmiany planu moŐe dokonań 
wyłņcznie Rada Gminy w drodze sto-
sownej uchwały. DziałaŊ tych nie moŐe 
podjņń organ sporzņdzajņcy projekt pla-
nu czyli wójt, gdyŐ stanowiłoby to naru-
szenie właŌciwoŌci organów, o którym 
mowa w art. 28 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Uwaga zgłoszona dnia 15 marca 2010r. do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego po I wyłoŐeniu, przez Pana 
Przemysława Dukiel, właŌciciela dz. nr ew. 
142/3 we wsi Falenty Nowe: 

1) nie uwzglňdnia siň uwagi dotyczņcej: 

a) naraŐenia nieruchomoŌci SkarŐņcego na 
oddziaływanie w postaci hałasu, zwiňk-
szonego ruchu pojazdów o duŐym tona-
Őu, zmniejszenie wartoŌci działki poprzez 
zaprojektowanie w sņsiedztwie dz. nr ew. 
142/3 terenów zabudowy MN/U, 

b) braku zgodnoŌci zapisów w projekcie 
zmiany planu ze Studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Raszyn przyjňtym 
uchwałņ Nr 76/XIX/99 Rady Gminy Ra-
szyn z dnia 16 grudnia 1999r. 

c) wyznaczenie linii zabudowy od dróg 
prywatnych, co jest zdaniem SkarŐņcego 
przekroczeniem władztwa planistyczne-
go, 

d) rozpoczňcia procedury sporzņdzania pla-
nu bez zawiadomienia o moŐliwoŌci 
składania wniosków, 

e) braku spójnoŌci pomiňdzy rysunkiem 
zmiany planu i tekstem zmiany planu na 
terenach oznaczonych: symbolami 
2MN/U, 3MN/U, 4MN/U z podobnie 
oznaczonymi terenami w innych miej-

scowych planach zagospodarowania 
przestrzennego w obszarze gminy Ra-
szyn; 

2) nieuwzglňdnienie uwagi uzasadnia siň w 
sposób nastňpujņcy: 

a) ustalenia planu obowiņzujņ dla danego 
planu w granicach obszaru wyznaczone-
go. Nie ma zakazu dokonywania zmiany 
planu. Działka nr ew. 142/3 połoŐona jest 
poza obszarem sporzņdzanej zmiany pla-
nu. W bezpoŌrednim sņsiedztwie działki 
nr ew. 142/3 w zmienianym planie wy-
znaczony jest teren 2MN przeznaczony 
pod zabudowň mieszkaniowņ jednoro-
dzinnņ. Nie ma mowy o bezpoŌrednim 
wpływie i oddziaływaniu ustaleŊ zmiany 
planu na działkň nr ew. 142/3. Ustalenia 
projektu planu nie naruszajņ prawa, 
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w projekcie planu, m.in. 
ustalono: 

- przeznaczenie terenów oraz linie roz-
graniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zago-
spodarowania - tereny MN, MN/U, 
KD, KL, KDW wyznaczono liniami roz-
graniczajņcymi, 

- zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego - ustalono formy za-
budowy dla poszczególnych terenów 
odnoszņc siň m.in. do rozwiņzaŊ ar-
chitektonicznych, 

- zasady ochrony Ōrodowiska i przyro-
dy, w tym miňdzy innymi ustalono: 
zasady uzbrojenia terenu w infrastruk-
turň technicznņ uwzglňdniajņce wa-
runki ochrony Ōrodowiska, minimalne 
powierzchnie biologicznie czynne za-
pewniajņce racjonalne wykorzystanie 
powierzchni na działkach, poprzez za-
chowanie proporcji pomiňdzy czňŌciņ 
zabudowanņ, a nie zabudowanņ, 
okreŌlone wskaŎnikiem procentowego 
udziału powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie 40% dla terenów 
MN/U i 50% dla terenów MN. Dla dzia-
łalnoŌci innej niŐ mieszkaniowa usta-
lono: „Őe prowadzona działalnoŌń nie 
moŐe przekraczań dopuszczalnej emi-
sji gazów, hałasu, drgaŊ, zapylenia 
poza granicņ terenu do którego pro-
wadzņcy działalnoŌń posiada tytuł 
prawny oraz nie powinna przekraczań 
standardów dopuszczalnych dla funk-
cji okreŌlonych na terenach lub w 
obiektach sņsiednich”. Dla terenów 
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MN/U przyjňto równieŐ kwalifikacjň w 
zakresie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w Ōrodowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowň 
mieszkaniowo - usługowņ, co zgodnie 
z przepisami odrňbnymi ogranicza ha-
łas do 55dB w odniesieniu do 8 naj-
mniej korzystnych godzin dnia kolejno 
po sobie nastňpujņcych i 45dB w od-
niesieniu do 1 najmniej korzystnej 
godziny nocy. PowyŐsze ograniczenia 
i usytuowanie zabudowy mieszkanio-
wo - usługowej nie spowoduje pogor-
szenia standardów warunków miesz-
kaniowych wynikajņcych z „bliskiego 
sņsiedztwa”. Na podstawie takich 
ustaleŊ nie moŐna zaakceptowań 
uwagi, Őe działalnoŌń usługowo-
magazynowa na terenach MN/U bň-
dzie uciņŐliwa. Ustalenia zmiany planu 
nie zmieniajņ w zasadniczy sposób 
przeznaczenia „otoczenia działki nr 
ew. 142/3”, poniewaŐ w obowiņzujņ-
cym miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego uchwalonym 
uchwałņ nr VI/51/07 Rady Gminy Ra-
szyn z dnia 8 marca 2007r. opubliko-
wanņ w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
z dnia 16 maja 2007r., Nr 89, poz. 
2140, działka nr ew. 142/3 połoŐona 
jest w „sņsiedztwie terenu 6MN/U”. 
Na terenie 6MN/U w obowiņzujņcym 
planie miejscowym jako przeznacze-
nie podstawowe ustalono: obok „za-
budowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej nieuciņŐliwe usługi stopnia pod-
stawowego: handel i inne usługi” bez 
okreŌlenia powierzchni usług handlu. 
W sporzņdzanej zmianie planu okre-
Ōlone jest natomiast, Őe przeznaczenie 
dopuszczalne (magazyny) nie moŐe 
przekraczań 40% powierzchni terenu, 
co w rezultacie nie moŐe stanowiń 
wiňcej niŐ 20% powierzchni działki 
budowlanej oraz, Őe nie jest moŐliwe 
realizowanie na działce tylko zabudo-
wy magazynowej, a zabudowa miesz-
kaniowo - usługowa musi stanowiń, 
co najmniej 60% powierzchni terenu, 
na rzecz którego naleŐy rozstrzygań 
wszelkie ewentualne konflikty prze-
strzenne, przy zachowaniu zgodnoŌci 
z ustaleniami planu i przepisami od-
rňbnymi. Przy czym zabudowa usłu-
gowa jest dopuszczalna jako lokal 
wbudowany w budynek mieszkalny 
lub jako obiekt wolno stojņcy, ale na 
działce moŐe stanņń tylko jeden od-

dzielny budynek usługowy i jeden 
mieszkalny, 

b) w Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Raszyn przyjňtym uchwałņ nr 
76/XIX/99 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 
grudnia 1999r. obszar zmiany planu po-
łoŐony jest w terenach o wiodņcej funkcji 
mieszkaniowej. W ustaleniach Studium 
nie wyznaczono terenów mieszkaniowo - 
usługowych. Ustalenia Studium dla prze-
znaczenia podstawowego, które stanowiń 
musi co najmniej 60% powierzchni tere-
nu zapewniajņ zgodnoŌń ze Studium tj. z 
wiodņcņ funkcjň mieszkaniowņ. W Stu-
dium na terenach o wiodņcej funkcji 
mieszkaniowej nie wyklucza siň innych 
funkcji. W kierunkach rozwoju zagospo-
darowania przestrzennego w Studium 
przyjňto, Őe Gmina Raszyn sukcesywnie 
przekształca siň, poprzez Ōwiadomie 
prowadzonņ politykň z gminy wiejskiej w 
wielofunkcyjny zespół miasta Raszyna (w 
Studium zakłada siň, Őe Raszyn odzyska 
prawa miejskie) i gminy, co oznacza, Őe „ 
w dalszym ciņgu rozwijań siň bňdņ pod-
porzņdkowane ochronie Ōrodowiska 
przyrodniczego i kulturowego, nastňpu-
jņce funkcje: działalnoŌń gospodarcza – 
obrotu handlowego, Ōrednich i małych 
zakładów produkcyjnych i usług” oraz, Őe 
„Urbanizacja nowych terenów wyzwoli 
potrzeby lokalnych usług, które regulo-
wane potrzebami rynkowymi bňdņ siň 
same korygowań (w zakresie iloŌci oraz 
rodzaju usług). Niekorzystnym byłoby je-
dynie przemieszanie funkcji mieszkanio-
wych z uciņŐliwymi funkcjami produkcyj-
nymi i usługowymi.” Na terenach MN/U 
nie lokuje siň funkcji produkcyjnej, ani 
uciņŐliwych funkcji usługowych. Nie ma 
wiňc niezgodnoŌci ustaleŊ planu z usta-
leniami Studium, 

c) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym w planie 
ustala siň miňdzy innymi przeznaczenie 
terenu. Przeznaczenie terenu ustala siň 
nie róŐnicujņc go w zakresie własnoŌci 
terenu. Dla kaŐdego terenu zgodnie z art. 
15 ust. 2 pkt 6 cytowanej ustawy ustala 
siň obowiņzkowo „parametry i wskaŎniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, w tym linie zabudo-
wy,...”. Przepisy Rozporzņdzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w 
sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego okreŌlajņ min. podsta-
wowe oznaczenia dotyczņce przeznacze-
nia terenów. Teren oznaczony KDW jest 
terenem drogi wewnňtrznej i jest tere-
nem komunikacji. Na wszystkich tere-
nach od strony dróg – „Komunikacji” 
ustala siň linie zabudowy. Tereny komu-
nikacji w planie ustala siň niezaleŐnie od 
stanu władania lub własnoŌci, poniewaŐ 
w planie wyznacza siň zarówno tereny 
dróg istniejņcych, poszerzenia dróg ist-
niejņcych jak i drogi projektowane, 

d) procedura sporzņdzania planu została 
przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, czyli 
miňdzy innymi zawiadomiono o przystņ-
pieniu do sporzņdzania planu oraz o zbie-
raniu wniosków. Przepisy ww. ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. regulujņ sposób 
procedowania. KaŐdy mógł złoŐyń wnio-
sek. Nie ma obowiņzku imiennego za-
wiadamiania o przystņpieniu do sporzņ-
dzania planu. Procedurň sporzņdzenia 
planu rozpoczyna Rada z własnej inicja-
tywy lub na wniosek wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta. Inicjatywa w tym 
przypadku naleŐała do Wójta Gminy, któ-
ry uwzglňdnił wnioski właŌcicieli działek 
nr ew. 137/2, 138/1, 140/2, 140/3, 137/4, 
137/3, 137/5, 137/7, 134, 135/4, 135/5 i 
135/6, 

e) przeznaczenie terenów oraz linie rozgra-
niczajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania 
nastňpuje w konkretnym planie miejsco-
wym i obowiņzuje tylko dla danego tere-
nu wyznaczonego granicņ obszaru objň-
tego planem. W danym planie miejsco-
wym ustala siň przeznaczenie terenu, a 
oznaczenia literowe obowiņzujņ w zakre-
sie w jakim stanowi uchwała. Ustalenia 
planu nie obowiņzujņ poza granicami ob-
szaru planu. Na kaŐdym obszarze planu 
symbolom literowym moŐna przypisań 
róŐne przeznaczenia uwzglňdniajņce lo-
kalne warunki. 

5. Uwaga zgłoszona dnia 15 marca 2010r. do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego po I wyłoŐeniu przez PaŊstwa 
Agnieszkň i Pawła Szczygielskich, właŌcicieli 
dz. nr ew. 132/4 we wsi Falenty Nowe: 

1) nie uwzglňdnia siň uwagi dotyczņcej: 

a) pogorszenia jakoŌci Őycia na działkach 
przeznaczonych pod zabudowň jednoro-
dzinnņ, obniŐenia walorów funkcjonal-
nych i uŐytkowych całego obszaru, de-

gradacji walorów przyrodniczych i krajo-
brazowych okolicy ze wzglňdu na wzmo-
Őony ruch ciňŐkich pojazdów oraz lokali-
zacje magazynów i hurtowni na działce 
nr ew. 131 bezpoŌrednio sņsiadujņcej z 
działkņ SkarŐņcych, 

b) obniŐenia wartoŌci gruntów przeznaczo-
nych pod zabudowň mieszkaniowņ, 

c) zachowania dotychczasowego przezna-
czenia działek w obszarze 2, jako terenów 
MN, ze wzglňdu na zagroŐenia wynikajņ-
ce ze zmiany planu dla działki nr ew. 131 
jak i całego obszaru nr 2, 

2) nieuwzglňdnienie uwagi uzasadnia siň w 
sposób nastňpujņcy: 

a) ustalenia planu obowiņzujņ dla danego 
planu w granicach obszaru wyznaczone-
go. Nie ma zakazu dokonywania zmiany 
planu. Działka nr ew. 132/4 połoŐona jest 
na terenie 1MN i od południa przylegajņ 
do niej działki równieŐ połoŐone na tym 
terenie 1MN. W sporzņdzonej zmianie 
planu nie dokonuje siň zmiany przezna-
czenia dz. nr ew. 132/4. Działka nr ew. 
132/4 nie graniczy bezpoŌrednio z tere-
nem MN/U, teren zabudowy mieszka-
niowo-usługowej na działce nr ew. 131 
oddzielony jest od działki nr ew. 1324 
drogņ 1KDW. W sporzņdzanej zmianie 
planu ustalono m.in.: 

- zasady uzbrojenia terenu w infrastruk-
turň technicznņ uwzglňdniajņce wa-
runki ochrony Ōrodowiska, minimalne 
powierzchnie biologicznie czynne za-
pewniajņce racjonalne wykorzystanie 
powierzchni na działkach, przez za-
chowanie proporcji pomiňdzy czňŌciņ 
zabudowanņ, a nie zabudowanņ, 
okreŌlonych wskaŎnikiem procento-
wego udziału powierzchni biologicz-
nie czynnych na poziomie 40% dla te-
renów MN/U i 50% dla terenów MN, 

- dla działalnoŌci innej niŐ mieszkanio-
wa ustalono: „Őe prowadzona działal-
noŌń nie moŐe przekraczań dopusz-
czalnej emisji gazów, hałasu, drgaŊ, 
zapylenia poza granicņ terenu do któ-
rego prowadzņcy działalnoŌń posiada 
tytuł prawny oraz nie powinna prze-
kraczań standardów dopuszczalnych 
dla funkcji okreŌlonych na terenach 
lub w obiektach sņsiednich”, 

- dla terenów MN/U przyjňto kwalifika-
cjň w zakresie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w Ōrodowisku jak dla te-
renów przeznaczonych pod zabudowň 
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mieszkaniowo - usługowņ, co zgodnie 
z przepisami odrňbnymi ogranicza ha-
łas do 55dB w odniesieniu do 8 naj-
mniej korzystnych godzin dnia kolejno 
po sobie nastňpujņcych i 45dB w od-
niesieniu do 1 najmniej korzystnej 
godziny nocy. PowyŐsze ograniczenia 
i usytuowanie zabudowy mieszkanio-
wo - usługowej nie spowoduje pogor-
szenia standardów warunków miesz-
kaniowych wynikajņcych z „bliskiego 
sņsiedztwa”. Na podstawie takich 
ustaleŊ nie moŐna zaakceptowań 
uwagi, Őe działalnoŌń usługowo-
magazynowa na terenach MN/U bň-
dzie uciņŐliwa, 

- ustalenia zmienianego planu nie 
zmieniajņ w zasadniczy sposób prze-
znaczenia „otoczenia dz. nr ew. 
132/4”, poniewaŐ w obowiņzujņcym 
miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego uchwalonym 
uchwałņ Nr VI/51/07 Rady Gminy Ra-
szyn z dnia 8 marca 2007 r opubliko-
wanņ w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
z dnia 16 maja 2007r., Nr 89, poz. 
2140, działka nr ew. 132/4 połoŐona 
jest w „pobliŐu terenu 3MN/U”. Na te-
renie 3MN/U w obowiņzujņcym planie 
miejscowym jako przeznaczenie pod-
stawowe ustalono: obok „zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej usługi 
stopnia podstawowego nieuciņŐliwe: 
handel i inne usługi” bez okreŌlenia 
powierzchni usług handlu. Takie prze-
znaczenie w obowiņzujņcym planie 
upowaŐnia do lokowania obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaŐy 
do 2000m2, 

- w sporzņdzanej zmianie planu okre-
Ōlone jest natomiast, Őe przeznaczenie 
dopuszczalne (magazyny) nie moŐe 
przekraczań 40% powierzchni terenu, 
co w rezultacie nie moŐe stanowiń 
wiňcej niŐ 20% powierzchni działki 
budowlanej oraz Őe nie jest moŐliwe 
realizowanie na działce tylko zabudo-
wy magazynowej, a zabudowa miesz-
kaniowo - usługowa musi stanowiń, 
co najmniej 60% powierzchni terenu, 
przy zachowaniu zgodnoŌci z ustale-
niami planu i przepisami odrňbnymi. 
Przy czym zabudowa usługowa jest 
dopuszczalna jako lokal wbudowany 
w budynek mieszkalny lub jako obiekt 
wolno stojņcy, ale na działce moŐe 
stanņń tylko jeden oddzielny budynek 
usługowy i jeden mieszkalny, 

b) kwestie wartoŌci nieruchomoŌci nie mo-
gņ byń regulowane w projekcie planu, 
gdyŐ wykraczajņ poza jego zakres przed-
miotowy. Postňpowanie w sprawie od-
szkodowania za utratň (spadek) wartoŌci 
nieruchomoŌci przeprowadza siň po wej-
Ōciu w Őycie planu lub jego zmiany, 

c) procedurň sporzņdzenia planu rozpoczy-
na Rada z własnej inicjatywy lub na 
wniosek wójta, burmistrza lub prezyden-
ta miasta. Inicjatywa w tym przypadku 
naleŐała do Wójta Gminy, który 
uwzglňdnił wnioski właŌcicieli działek nr 
ew. 137/2, 138/1, 140/2, 140/3, 137/4, 
137/3, 137/5, 137/7, 134, 135/4, 135/5 i 
135/6. Zmian w ustaleniach dotyczņcych 
sporzņdzania planu miejscowego, w tym 
odstņpienia od prac nad sporzņdzaniem 
niniejszej zmiany planu moŐe dokonań 
wyłņcznie Rada Gminy w drodze sto-
sownej uchwały. DziałaŊ tych nie moŐe 
podjņń organ sporzņdzajņcy projekt pla-
nu czyli wójt, gdyŐ stanowiłoby to naru-
szenie właŌciwoŌci organów, o którym 
mowa w art. 28 stawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. 

6. Uwaga zgłoszona dnia 30 czerwca 2010r. do 
projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego po II wyłoŐeniu, przez Pana 
Pawła Szczygielskiego, właŌciciela dz. nr ew. 
132/4 we wsi Falenty Nowe: 

1) nie uwzglňdnia siň uwagi dotyczņcej: 

a) pogorszenia jakoŌci Őycia na działce nr 
ew. 132/4 przeznaczonej pod zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ, obniŐenia 
walorów funkcjonalnych i uŐytkowych 
całego obszaru przeznaczonego obecnie 
pod zabudowň mieszkaniowņ, degradacji 
walorów przyrodniczych i krajobrazo-
wych okolicy ze wzglňdu na wzmoŐony 
ruch ciňŐkich pojazdów oraz lokalizacje 
magazynów i hurtowni na działce nr ew. 
131 bezpoŌrednio sņsiadujņcņ z działkņ 
SkarŐņcego oraz powstania ograniczeŊ w 
funkcjach usługowych ze wzglňdu na sņ-
siedztwo z terenami zabudowy mieszka-
niowej, 

b) obniŐenia wartoŌci gruntów przeznaczo-
nych pod zabudowň mieszkaniowņ, 

c) zachowania dotychczasowego przezna-
czenia na działce nr ew. 131 w obszarze 2 
jako terenów MN oraz na całym obsza-
rze 2; 
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2) nieuwzglňdnienie uwagi uzasadnia siň w 
sposób nastňpujņcy: 
a) ustalenia planu obowiņzujņ dla danego 

planu w granicach obszaru wyznaczone-
go. Nie ma zakazu dokonywania zmiany 
planu. Działka nr ew. 132/4 połoŐona jest 
na terenie 1MN i od południa przylegajņ 
do niej działki równieŐ połoŐone na tym 
terenie 1MN. W sporzņdzonej zmianie 
planu nie dokonuje siň zmiany przezna-
czenia dz. nr ew. 132/4. Działka nr ew. 
132/4 nie graniczy bezpoŌrednio z tere-
nem 2 MN/U ani 3MN/U, teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej na działce nr 
ew. 131 oddzielony jest od działki nr ew. 
132/4 drogņ 1KDW. W sporzņdzanym 
zmienianym planie ustalono m.in.: 

- zasady uzbrojenia terenu w infrastruk-
turň technicznņ uwzglňdniajņce wa-
runki ochrony Ōrodowiska, minimalne 
powierzchnie biologicznie czynne za-
pewniajņce racjonalne wykorzystanie 
powierzchni na działkach, przez za-
chowanie proporcji pomiňdzy czňŌciņ 
zabudowanņ, a nie zabudowanņ, 
okreŌlonych wskaŎnikiem procento-
wego udziału powierzchni biologicz-
nie czynnych na poziomie 40% dla te-
renów MN/U i 50% dla terenów MN, 

- dla działalnoŌci innej niŐ mieszkanio-
wa ustalono: „Őe prowadzona działal-
noŌń nie moŐe przekraczań dopusz-
czalnej emisji gazów, hałasu, drgaŊ, 
zapylenia poza granicņ terenu do któ-
rego prowadzņcy działalnoŌń posiada 
tytuł prawny oraz nie powinna prze-
kraczań standardów dopuszczalnych 
dla funkcji okreŌlonych na terenach 
lub w obiektach sņsiednich”, 

- dla terenów MN/U przyjňto kwalifika-
cjň w zakresie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w Ōrodowisku jak dla te-
renów przeznaczonych pod zabudowň 
mieszkaniowo - usługowņ, co zgodnie 
z przepisami odrňbnymi ogranicza ha-
łas do 55dB w odniesieniu do 8 naj-
mniej korzystnych godzin dnia kolejno 
po sobie nastňpujņcych i 45dB w od-
niesieniu do 1 najmniej korzystnej 
godziny nocy. PowyŐsze ograniczenia 
i usytuowanie zabudowy mieszkanio-
wo - usługowej nie spowoduje pogor-
szenia standardów warunków miesz-
kaniowych wynikajņcych z „bliskiego 
sņsiedztwa”. Na podstawie takich 
ustaleŊ nie moŐna zaakceptowań 
uwagi, Őe działalnoŌń usługowo - ma-

gazynowa na terenach MN/U bňdzie 
uciņŐliwa dla dz. nr ew. 132/4, 

- ustalenia zmienianego planu nie 
zmieniajņ w zasadniczy sposób prze-
znaczenia „otoczenia dz. nr ew. 
132/4”, poniewaŐ w obowiņzujņcym 
miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego uchwalonym 
uchwałņ nr VI/51/07 Rady Gminy Ra-
szyn z dnia 8 marca 2007r. opubliko-
wanņ w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
z dnia 16 maja 2007r., Nr 89, poz. 
2140, działka nr ew. 132/4 połoŐona 
jest w „pobliŐu terenu 3MN/U”. Na te-
renie 3MN/U w obowiņzujņcym planie 
miejscowym jako przeznaczenie pod-
stawowe ustalono: obok „zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej nie-
uciņŐliwe usługi stopnia podstawo-
wego: handel i inne usługi” bez okre-
Ōlenia powierzchni usług handlu. Ta-
kie przeznaczenie w obowiņzujņcym 
planie upowaŐnia do lokowania obiek-
tów handlowych o powierzchni sprze-
daŐy do 2000m2, 

- w sporzņdzanej zmianie planu okre-
Ōlone jest natomiast, Őe przeznaczenie 
dopuszczalne (magazyny) nie moŐe 
przekraczań 40% powierzchni terenu, 
co w rezultacie nie moŐe stanowiń 
wiňcej niŐ 20% powierzchni działki 
budowlanej oraz Őe nie jest moŐliwe 
realizowanie na działce tylko zabudo-
wy magazynowej, a zabudowa miesz-
kaniowo - usługowa musi stanowiń, 
co najmniej 60% powierzchni terenu, 
przy zachowaniu zgodnoŌci z ustale-
niami planu i przepisami odrňbnymi. 
Przy czym zabudowa usługowa jest 
dopuszczalna jako lokal wbudowany 
w budynek mieszkalny lub jako obiekt 
wolno stojņcy, ale na działce moŐe 
stanņń tylko jeden oddzielny budynek 
usługowy i jeden mieszkalny, 

b) kwestie wartoŌci nieruchomoŌci nie mo-
gņ byń regulowane w projekcie planu, 
gdyŐ wykraczajņ poza jego zakres przed-
miotowy. Postňpowanie w sprawie od-
szkodowania za utratň (spadek) wartoŌci 
nieruchomoŌci przeprowadza siň po wej-
Ōciu w Őycie planu lub jego zmiany, 

c) procedurň sporzņdzenia planu rozpoczy-
na rada gminy z własnej inicjatywy lub 
na wniosek wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta. Inicjatywa w tym przypad-
ku naleŐała do Wójta Gminy, który 
uwzglňdnił wnioski właŌcicieli działek nr 
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ew. 137/2, 138/1, 140/2, 140/3, 137/4, 
137/3, 137/5, 137/7, 134, 135/4, 135/5 i 
135/6. Zmian w ustaleniach dotyczņcych 
sporzņdzania planu miejscowego, w tym 
odstņpienia od prac nad sporzņdzaniem 
niniejszej zmiany planu moŐe dokonań 
wyłņcznie Rada Gminy w drodze sto-
sownej uchwały. DziałaŊ tych nie moŐe 
podjņń organ sporzņdzajņcy projekt pla-
nu czyli wójt, gdyŐ stanowiłoby to naru-
szenie właŌciwoŌci organów, o którym 
mowa w art. 28 stawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. 

7. Uwaga zgłoszona dnia 30 czerwca 2010r. do 
projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego po II wyłoŐeniu, przez Pana 
Przemysława Dukiel, właŌciciela dz. nr ew. 
142/3 we wsi Falenty Nowe: 

1) nie uwzglňdnia siň uwagi dotyczņcej: 

- pozostawienia wczeŌniej przyjňtego pla-
nu i utrzymania dotychczasowego prze-
znaczenia (MN), dla działek usytuowa-
nych przy ul. Willowej w sņsiedztwie 
działki nr ew. 142/3, gdyŐ w obowiņzujņ-
cym planie miejscowym, przyjňtym 
zgodnie ze Studium w dniu 8 marca 
2007r., dla miejscowoŌci Falenty Nowe 
teren po obu stronach ul. Willowej na 
długoŌci od ul. Falenckiej aŐ do ul. Droga 
Hrabska przeznaczony jest pod zabudo-
wň mieszkaniowņ (MN), 

2) nieuwzglňdnienie uwagi uzasadnia siň w 
sposób nastňpujņcy: 

- Działka nr ew. 142/3 połoŐona jest poza 
obszarem sporzņdzanej zmiany planu. W 
bezpoŌrednim sņsiedztwie działki nr ew. 
142/3, w zmienianym planie, znajduje siň 
teren oznaczony symbolem 2MN, prze-
znaczony pod zabudowň mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ. Nie ma wiňc mowy, o 
bezpoŌrednim niekorzystnym wpływie i 
oddziaływaniu na działkň nr ew. 142/3. 
Teren przeznaczony w zmianie planu pod 
zabudowň mieszkaniowņ z towarzyszņcņ 
funkcjņ usług (4MN/U) znajduje siň na 
północ od terenu 2MN, w odległoŌci ok. 
35m od granicy z działkņ nr ew. 142/3. W 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Raszyn przyjňtym uchwałņ nr 76/XIX/99 
Rady Gminy Raszyn z dnia 16 grudnia 
1999r. obszar zmiany planu połoŐony jest 
w terenach o wiodņcej funkcji mieszka-
niowej. Ustalenia zmiany planu dla prze-
znaczenia podstawowego w terenach 
oznaczonych MN/U, które stanowiń musi, 

co najmniej 60% powierzchni terenu za-
pewniajņ zgodnoŌń ze Studium tj. z wio-
dņcņ funkcjň mieszkaniowņ. W Studium 
na terenach o wiodņcej funkcji mieszka-
niowej nie wyklucza siň innych funkcji. W 
Studium jako kierunki rozwoju zagospo-
darowania przestrzennego przyjňto: Őe 
Gmina Raszyn sukcesywnie przekształca 
siň, poprzez Ōwiadomie prowadzonņ poli-
tykň, z gminy wiejskiej w wielofunkcyjny 
zespół miasta Raszyna (w Studium za-
kłada siň, Őe Raszyn odzyska prawa miej-
skie) i gminy Raszyn, co oznacza, Őe „w 
dalszym ciņgu rozwijań siň bňdņ podpo-
rzņdkowane ochronie Ōrodowiska przy-
rodniczego i kulturowego, nastňpujņce 
funkcje: działalnoŌń gospodarcza – obro-
tu handlowego, Ōrednich i małych zakła-
dów produkcyjnych i usług” oraz, Őe 
„Urbanizacja nowych terenów wyzwoli 
potrzeby lokalnych usług, które regulo-
wane potrzebami rynkowymi bňdņ siň 
same korygowań (w zakresie iloŌci oraz 
rodzaju usług). Niekorzystnym byłoby je-
dynie przemieszanie funkcji mieszkanio-
wych z uciņŐliwymi funkcjami produkcyj-
nymi i usługowymi.” Na terenach MN/U 
nie lokuje siň funkcji produkcyjnej, ani 
uciņŐliwych funkcji usługowych. Nie ma 
wiňc niezgodnoŌci ustaleŊ planu z usta-
leniami Studium. Uwzglňdnienie wnio-
sku składajņcego uwagň, a wiňc „pozo-
stawienie wczeŌniej przyjňtego planu i 
tym samym utrzymanie dotychczasowe-
go przeznaczenia (MN) działek usytu-
owanych przy ul. Willowej” wymagałoby 
odstņpienia od procedury sporzņdzenia 
planu. Procedurň sporzņdzania planu 
rozpoczyna Rada Gminy z własnej inicja-
tywy lub na wniosek wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta. Inicjatywa w tym 
przypadku naleŐała do Wójta Gminy, któ-
ry uwzglňdnił wnioski właŌcicieli działek 
nr ew. 137/2, 138/1, 140/2, 140/3, 137/4, 
137/3, 137/5, 137/7, 134, 135/4, 135/5 i 
135/6. Zmiana w ustaleniach dotyczņcych 
sporzņdzania planu miejscowego, w tym 
odstņpienia od prac nad sporzņdzaniem 
niniejszej zmiany planu moŐe dokonań 
wyłņcznie Rada Gminy w drodze sto-
sownej uchwały. DziałaŊ tych nie moŐe 
podjņń organ sporzņdzajņcy projekt pla-
nu czyli wójt, gdyŐ stanowiłoby to naru-
szenie właŌciwoŌci organów, o którym 
mowa w art. 28 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XLIX/817/10 

Rady Gminy Raszyn 
z dnia 15 lipca 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zapisanych w zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŐonego we wsi Falenty i Falenty Nowe  

w Gminie Raszyn - czňŌń III 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póŎn. zm.) okre-
Ōla siň nastňpujņcy sposób realizacji oraz zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gmi-
ny: zapisanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru połoŐonego we 
wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn - 
czňŌń III 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuŐņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaŊców stanowiņ, zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póŎn. zm.) –zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru połoŐonego we 
wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn - 
czňŌń III obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 
w liniach rozgraniczajņcych poszczególnych 
dróg publicznych, w tym prowadzenie robót 
budowlanych obejmujņcych drogi, infra-
strukturň technicznņ i zieleŊ; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zloka-
lizowane w lub poza liniami rozgraniczajņ-
cymi dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleŐņce do zadaŊ własnych gminy, to realizacja 
robót budowlanych obejmujņcych gminne drogi 
publiczne przeznaczone w planie pod takņ funkcjň 
oraz realizacja sieci wodociņgowej, kanalizacyjnej 
i oŌwietlenia. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w 
§ 2. 

1) realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami, w tym m.in. 
ustawņ prawo budowlane, ustawņ o zamówie-

niach publicznych, samorzņdzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i ochronie Ōrodowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w § 2 
moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym 
siň postňpem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej do-
stňpnej techniki (okreŌlonej w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ōrodowiska 
(tekst jedn. Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z 
póŎn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia usta-
leŊ planu; 

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

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-
nych w § 2 odbywań siň bňdzie na podstawie 
umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gmi-
ny, ujňtych w niniejszym planie podlega przepi-
som ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z 
póŎn. zm.), przy czym; 

1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała 
Rady Gminy Raszyn; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu 
gminy uchwala siň w uchwale budŐetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budŐetowy ujmowane sņ w wykazie 
stanowiņcym załņcznik do uchwały budŐetowej 
lub w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 
(WPI na lata       2010 - 2012). 

§ 5. 

1. Zadania z zakresu realizacji robót budowlanych 
przy drogach gminnych finansowane bňdņ z 
budŐetu gminy lub na podstawie porozumieŊ z 
innym podmiotami. 
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2. Zadanie z zakresu budowy sieci wodociņgowej 

i kanalizacyjnej finansowane bňdņ na podsta-
wie art. 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym od-
prowadzaniu Ōcieków z dnia 7 czerwca 2001r. 
(Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŎn. zm.) w 
oparciu o wieloletnie plany inwestycyjne. 

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

 
 
 

3971 
3 9 71 

UCHWAŁA Nr 1398/XLVII/2010 

RADY MIASTA I GMINY PIASECZNO  

 z dnia 19 maja 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2010. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 
oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 211, 211, 258 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 
co nastňpuje: 

§ 1. W uchwale nr 1294/XLIII/2010 Rady Miej-
skiej w Piasecznie z dnia 21 stycznia 2010r. w 
sprawie uchwalenia budŐetu gminy Piaseczno na 
rok 2010 załņcznik nr 11 zastňpuje siň odpowied-
nio załņcznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 3. Uchwałň ogłasza siň zgodnie z art. 61 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŎniejszymi zmianami) przez ogło-
szenie w Dzienniku Urzňdowym Województwa 
Mazowieckiego i na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno 
– www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na 
tablicach urzňdowych obwieszczeŊ w Urzňdzie 
Miasta i Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie w 14 dni od dnia 
jej opublikowania z mocņ obowiņzujņca od dnia 1 
stycznia 2010r. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
 
 

Załņcznik nr 1 
do uchwały nr 1398/XLVII/2010 
Rady Miasta i Gminy Piaseczno 

z dnia 19 maja 2010r. 
 

Plan dochodów własnych jednostek budŐetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2010 
 
 
Stan poczņtkowy 
80101 – Szkoły Podstawowe 
80104 - Przedszkola 
80110 – Gimnazja 
80120 - Licea Ogólnokształcņce 
80148 – Stołówki szkolne i przedszk. 
85295 – Pozostała DziałalnoŌń 

189 669,00 
2 558,00 

65,00 
3 258,00 
8 916,00 

172 863,00 
2 010,00 

 
 


