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2.7 Program: Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

Priorytet: VI. Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich 

Działanie: 6.3. Inicjatywy 
lokalne na rzecz 
podnoszenia poziomu 
aktywnoŌci zawodowej 
na obszarach wiejskich 

Nazwa projektu: 
„MieszkaŊcy Zielonki 
aktywni zawodowo” 

Razem wydatki:  853-85395 49 560,00 7 434,00 42 126,00 49 560,00 7 434,00 0,00 0,00 7 434,00 42 126,00 0,00 0,00 0,00 42 126,00 

z tego: 2010r.   49 560,00 7 434,00 42 126,00 49 560,00 7 434,00 0,00 0,00 7 434,00 42 126,00 0,00 0,00 0,00 42 126,00 

2.8 Program: Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

Priorytet: VII. Promocja 
integracji społecznej 

Działanie: 7.1. Rozwój i 
upowszechnianie 
aktywnej integracji 

Nazwa projektu: „Tak 
Ōwietlicy, nie ulicy” 

Razem wydatki:  853-85395 125 000,00 18 750,00 106 250,00 125 000,00 18 750,00 0,00 0,00 18 750,00 106 250,00 0,00 0,00 0,00 106 250,00 

z tego: 2010r.   125 000,00 18 750,00 106 250,00 125 000,00 18 750,00 0,00 0,00 18 750,00 106 250,00 0,00 0,00 0,00 106 250,00 

Ogółem (1+2) x 12 067 306,92 6 442 173,75 5 625 133,17 938 626,05 139 820,92 0,00 0,00 139 820,92 798 805,13 0,00 0,00 0,00 798 805,13 

 
* wydatki obejmujņ wydatki bieŐņce i majņtkowe (dotyczņce inwestycji rocznych i ujňtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) 
** Ōrodki własne jst, współfinansowanie z budŐetu paŊstwa oraz inne 
 

Przewodniczņcy Rady Miasta Zielonka: 
Adam Pulit 
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UCHWAŁA Nr L/349/10 

RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU 

z dnia 24 maja 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie  
dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎniejszymi zmianami) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z dnia 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz 
uchwały nr XXXIII/239/09 Rady Miejskiej w Błoniu 
z dnia 23 marca 2009r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru 
wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administra-
cyjnych, po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Błonie i gminy 
Błonie” zatwierdzonego uchwałņ nr 41/X/2003 
Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 czerwca 2003r. 
(uchwała nr L/348/10 Rady Miejskiej w Błoniu z 
dnia 24 maja 2010r. w sprawie zgodnoŌci ustaleŊ 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Błonie dla obszaru wsi Stary 
Łuszczewek w jej granicach administracyjnych z 
ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie i 
gminy Błonie” zatwierdzonego uchwałņ nr 

41/X/2003 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia  
30 czerwca 2003r.) Rada Miejska w Błoniu uchwa-
la co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru 
wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administra-
cyjnych. 

§ 2. Integralnņ czňŌciņ uchwały sņ: 

1) rysunek Planu w skali 1:2000 stanowiņcy za-
łņcznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygniňcia dotyczņce sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, zgłoszonych w czasie 
wyłoŐenia projektu planu do publicznego 
wglņdu, stanowiņce załņcznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

3) rozstrzygniňcia dotyczņce sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania, 
stanowiņce załņcznik nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 
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§ 3. Na rysunku Planu obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia: 

1) granice obszaru objňtego planem w obrňbie 
którego obowiņzujņ ustalenia; 

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

3) przeznaczenie terenów – okreŌlone symbolem; 

4) linie zabudowy – nieprzekraczalne; 

5) wymiarowanie linii rozgraniczajņcych i linii 
zabudowy. 

§ 4. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczajņcej tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia – oznacza to nieprzekraczalnņ granicň prze-
strzennego rozwoju przeznaczenia okreŌlonego 
dla danego terenu oraz okreŌlonych warunków 
i zasad zagospodarowania przestrzennego; 

2) przeznaczeniu terenu – oznacza to okreŌlone 
dla terenu zagospodarowanie i funkcje zabu-
dowy, oznaczone symbolem na rysunku planu; 

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej – oznacza to 
liniň regulujņcņ zabudowň danej działki lub ze-
społu działek, w której mogņ byń umieszczane 
fronty budynków lub ich czňŌci bez jej przekra-
czania, ustalenie nie dotyczy takich elementów 
jak schody, balkony, okapy dachu, które mogņ 
byń wysuniňte poza nieprzekraczalna liniň za-
budowy jednak nie wiňcej niŐ 1,5m, 

4) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy przez 
to rozumień teren z nawierzchniņ ziemnņ urzņ-
dzonņ jako stałe trawniki, zakrzewienia i za-
drzewienia, kwietniki lub inne umoŐliwiajņce 
wegetacjň, a takŐe 40% sumy powierzchni tara-
sów i stropodachów z takņ nawierzchniņ nie 
mniejszņ niŐ 5m² oraz wodň powierzchniowņ 
na terenie działki lub danego terenu, 

5) ustaleniu – oznacza to reguły i zasady, które 
muszņ byń przestrzegane i realizowane; 

6) dopuszczeniu – oznacza to reguły i zasady, 
które mogņ byń realizowane; 

§ 5.1. W miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Błonie, dla obszaru 
okreŌlonego w § 1 ustala siň tereny o nastňpujņ-
cym przeznaczeniu: 

1) symbol RM - tereny zabudowy zagrodowej – 
naleŐy przez to rozumień utrzymanie istniejņ-
cych i realizacjň nowych budynków i budowli: - 
mieszkalnych, produkcyjnych, gospodarczych i 
garaŐowych słuŐņcych prowadzeniu gospodar-
stwa rolnego wraz z niezbňdnymi pomieszcze-

niami technicznymi, infrastrukturņ technicznņ i 
zieleniņ; 

2) symbol R – tereny rolnicze – naleŐy przez to 
rozumień istniejņce grunty rolne, w obrňbie 
których zachowuje siň istniejņcņ zabudowň za-
grodowņ, z moŐliwoŌciņ realizacji nowych sie-
dlisk, tzn.: 

- budynków produkcyjnych, gospodarczych i 
mieszkalnych w siedliskach rolniczych, słu-
Őņcych prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 
z niezbňdnņ infrastrukturņ technicznņ, 

- utrzymanie juŐ istniejņcych na tym terenie 
budynków, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- pozostawienie gruntów w dotychczasowym 
uŐytkowaniu rolniczym, 

3) symbol WS - teren wód powierzchniowych 
Ōródlņdowych (rzeka Utrata) 

4) symbol KDD – teren drogi publicznej dojazdo-
wej – naleŐy przez to rozumień utrzymanie ist-
niejņcej drogi z moŐliwoŌciņ jej remontu, roz-
budowy oraz przebudowy, z niezbňdnymi do 
ich funkcjonowania urzņdzeniami infrastruktury 
technicznej i zieleniņ 

2. Linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia okreŌla załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

1) ustala siň zakaz stawiania od strony ulic, ogro-
dzeŊ o prefabrykowanych betonowych przň-
słach; 

2) maksymalna wysokoŌń ogrodzeŊ od strony ulic 
1,7 m n.p.t.; 

§ 7. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

1) ustala siň, iŐ eksploatacja instalacji powodujņca 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 
nie powinna powodowań przekroczenia stan-
dardów jakoŌci Ōrodowiska, w tym standardów 
jakoŌci powietrza poza terenem, do którego 
prowadzņcy działalnoŌń posiada tytuł prawny; 

2) ustala siň, iŐ wszelkie ponadnormatywne od-
działywanie w zakresie hałasu, promieniowa-
nia, drgaŊ i innych, wynikajņce z prowadzonej 
działalnoŌci, winno zamykań siň w granicach 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny oraz nie przekraczań na tej granicy 
norm dopuszczalnych w tym zakresie dla funk-
cji okreŌlonych w terenach sņsiednich; 
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3) tereny o symbolu RM, zalicza siň do „terenów 

mieszkaniowych”, stosownie do rodzajów te-
renów o dopuszczalnych poziomach hałasu w 
Ōrodowisku, o których mowa w przepisach 
prawo ochrony Ōrodowiska; 

4) w granicach Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu (połoŐonego wzdłuŐ rzeki 
Utraty) obowiņzujņ zasady zagospodarowania 
okreŌlone w rozporzņdzeniu Wojewody Mazo-
wieckiego w sprawie Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu; w obszarze chronio-
nego krajobrazu obowiņzuje zakaz lokalizowa-
nia inwestycji mogņcych zawsze znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko przyrodnicze, zakaz 
prowadzenia działaŊ mogņcych spowodowań 
obniŐenie siň poziomu wód gruntowych i zakaz 
naruszania naturalnego charakteru brzegu wód 
otwartych, oraz istnieje obowiņzek zachowania 
charakterystycznej dla danego obszaru flory i 
fauny, i in.: 

5) ustala siň min odległoŌń zabudowy – 50,0m od 
krawňdzi rzeki Utraty oraz 10,0m od górnych 
krawňdzi koryta rowów; 

6) ustala siň min odległoŌń ogrodzeŊ – 5,0m od 
górnych krawňdzi koryta rowów; 

7) ustala siň zakaz zabudowy w obszarze zagroŐo-
nym powodziņ – granica terenu zagroŐonego 
powodziņ wg rysunku Planu; 

8) ustala siň obowiņzek pozostawienia po-
wierzchni biologicznie czynnej – okreŌlonņ dla 
poszczególnych obszarów w % w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej; 

9) dopuszcza siň zmniejszenie powierzchni biolo-
gicznie czynnej na działkach zainwestowanych 
przed uchwaleniem planu o max 20% od usta-
lonego wskaŎnika dla poszczególnych terenów; 

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

1) w obrňbie terenu opracowania Plan ustala 
ochronň zabytków archeologicznych (stanowi-
ska archeologiczne nr ewid. AZP 57-62/8, AZP 
57-62/10, AZP 57-62/44) w formie stref ochrony 
konserwatorskiej, okreŌlonych na rysunku Pla-
nu symbolami i oznaczonych numerami 57-
62/8, 57-62/10, 57-62/44 

2) na terenie w/w stref Plan ustala: 

a) obowiņzek uzyskania przez inwestora od 
właŌciwego konserwatora zabytków (przed 
wydaniem pozwolenia na budowň lub zgło-
szeniem właŌciwemu organowi) – uzgod-
nienia wszelkich planowanych inwestycji 
budowlanych wiņŐņcych siň z wykonywa-
niem prac ziemnych, 

b) obowiņzek uzgadniania z właŌciwym kon-
serwatorem zabytków poszukiwania, rozpo-
znawania i wydobywania kopalin, zalesiania 
gruntów oraz budowy urzņdzeŊ wodnych i 
regulacji wód, 

c) obowiņzek przeprowadzenia badaŊ arche-
ologicznych oraz wykonania ich dokumen-
tacji, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia 
na ich prowadzenie od właŌciwego konser-
watora zabytków; 

§ 9. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych – w obrňbie terenu 
objňtego granicami niniejszego Planu nie wystň-
pujņ obszary, które spełniałyby rolň przestrzeni 
publicznych, w zwiņzku z powyŐszym nie ustala 
siň wymogów wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej. 

§ 10. Parametry i wskaŎniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu. 

1. Ustalenia ogólne: 

1) usytuowanie budynków, z wyłņczeniem sta-
cji transformatorowych, wzglňdem dróg 
obowiņzuje wg nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy, zgodnie z rysunkiem planu: 

a) od linii rozgraniczajņcych tereny komuni-
kacji oznaczone symbolem KDD – 10,0m; 

b) od linii rozgraniczajņcych tereny dróg 
wewnňtrznych, wydzielanych w miarň 
potrzeb na etapie podziału nieruchomo-
Ōci - 6,0m; 

2) w przypadku istniejņcych budynków wykra-
czajņcych poza ustalonņ Planem nieprzekra-
czalnņ liniň zabudowy dopuszcza siň ich 
nadbudowň w obecnym obrysie budynku, a 
rozbudowa rzutu budynku nie moŐe prze-
kroczyń ustalonej nieprzekraczalnej linii za-
budowy; 

3) dopuszcza siň adaptacjň, rozbudowň, nad-
budowň oraz przebudowň istniejņcych 
obiektów; 

4) ustala siň obowiņzek zachowania trójkņtne-
go poszerzenia pasa drogowego w obrňbie 
skrzyŐowaŊ ulic zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; 

5) w przypadku działek o szerokoŌci mniejszej 
niŐ 16,0m dopuszcza siň usytuowanie bu-
dynków mieszkalnych bezpoŌrednio przy 
granicy działki lub w odległoŌci 1,5m od 
granicy; 

6) dopuszcza siň sytuowanie budynków go-
spodarczych i garaŐy bezpoŌrednio przy 
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granicy z działkņ sņsiedniņ lub w odległoŌci 
min. 1,5m od granicy. 

7)dopuszcza siň lokalizowanie piwnic w budyn-
kach mieszkalnych. 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach i warun-
kach zagospodarowania: 

1) tereny o symbolu 1RM, 2RM, 3RM 

a) przeznaczenie – tereny zabudowy zagro-
dowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych - 10,0m w kalenicy 
n.p.t.; 

- maksymalna wysokoŌń budynków go-
spodarczych, garaŐowych – 8,0m w 
kalenicy n.p.t., 

- maksymalny poziom podłogi parteru 
budynków mieszkalnych – 1,0m n.p.t., 

- maksymalny poziom posadzki parteru 
budynków gospodarczych, garaŐo-
wych- 0,5m n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy max 40% 
powierzchni działki objňtej symbolem 
RM, 

- powierzchnia biologicznie czynna min 
50% powierzchni działki objňtej sym-
bolem RM, 

- dachy budynków mieszkalnych dwu 
bņdŎ wielospadowe o nachyleniu po-
łaci dachowych od 30° do 45°, budyn-
ków gospodarczych, garaŐowych, 
jedno, dwu lub wielospadowe o na-
chyleniu połaci dachowych do 30°, 

- w zasiňgu oddziaływania linii elektro-
energetycznych 15kV (wg rysunku 
Planu) obowiņzujņ ustalenia § 14 ust. 
6 pkt 3 i 5. 

- w terenie 2RM, 3RM znajdujņ siň stre-
fy ochrony konserwatorskiej (nr 57-
62/8, 57-62/10, wg rysunku Planu) – na 
terenie stref ochrony konserwatorskiej 
obowiņzujņ zasady ustalone w § 8 
pkt 2; 

- w/w tereny sņ czňŌciowo zmeliorowa-
ne, wszelkie działania inwestycyjne 
naleŐy prowadziń zgodnie z ustale-
niami § 14 ust. 3 pkt 7; 

 

- istniejņce stacje transformatorowe w 
terenie 1RM, 2RM do zachowania. 

2) tereny o symbolu R 

a) przeznaczenie – tereny rolnicze 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- zachowuje siň istniejņce siedliska z 
dopuszczeniem rozbudowy, nadbu-
dowy oraz przebudowy, istniejņcych 
w nich budynków, 

- dopuszcza siň lokalizacjň nowych sie-
dlisk rolniczych w gospodarstwach 
rolnych o powierzchni powyŐej 1ha, 

- w nowo powstałych siedliskach rolni-
czych dopuszcza siň lokalizacjň bu-
dynków produkcyjnych, mieszkalnych 
i gospodarczych słuŐņcych prowadze-
niu gospodarstwa rolnego, z niezbňd-
nņ infrastrukturņ technicznņ, 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
mieszkalnych - 10,0m w kalenicy 
n.p.t.; 

- maksymalna wysokoŌń budynków 
produkcyjnych, gospodarczych, gara-
Őowych – 10,0m w kalenicy n.p.t. 

- maksymalny poziom posadowienia 
parteru budynków mieszkalnych - 
1,0m n.p.t., 

- maksymalny poziom posadowienia 
parteru budynków produkcyjnych, 
gospodarczych, garaŐowych 0,5m 
n.p.t., 

- powierzchnia zabudowy do 20% po-
wierzchni działki lub zespołu działek 
przeznaczonych pod jednņ inwestycjň, 

- powierzchnia biologicznie czynna 
min. 70% powierzchni działki lub ze-
społu działek przeznaczonych pod 
jednņ inwestycjň, 

- dachy budynków mieszkalnych dwu 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci 
dachowych od 30° do 45°, budynków 
gospodarczych garaŐowych i produk-
cyjnych jedno, dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci dachowych do 
30°, 

- w zasiňgu oddziaływania linii elektro-
energetycznych 220kV oraz 15kV (wg 
rysunku Planu) obowiņzujņ ustalenia 
§ 14 ust. 6 pkt 3 i 5. 
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- w terenie R znajdujņ siň strefy ochro-
ny konserwatorskiej (nr 57-62/8, 57- 
62/10, 57-62/44 wg rysunku Planu) – 
na terenie stref ochrony konserwator-
skiej obowiņzujņ zasady ustalone w 
§ 8 pkt 2; 

- tereny R sņ czňŌciowo zmeliorowane, 
wszelkie działania inwestycyjne naleŐy 
prowadziń zgodnie z ustaleniami § 14 
ust. 3 pkt 7. 

- teren R jest czňŌciowo objňty War-
szawskim Obszarem Chronionego 
Krajobrazu (granica w/w obszaru 
zgodnie z rysunkiem planu), wszelkie 
działania inwestycyjne na tym terenie 
naleŐy prowadziń zgodnie z ustale-
niami § 7 pkt 4. 

- w terenie R wystňpuje obszar zagro-
Őony powodziņ (granica terenu zagro-
Őonego powodziņ zgodnie z rysun-
kiem planu),w którym obowiņzuje za-
kaz zabudowy zgodnie z § 11; 

3) teren o symbolu WS 

a) przeznaczenie – teren wód powierzch-
niowych Ōródlņdowych (rzeka Utrata); 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- zakaz zabudowy z wyjņtkiem urzņdzeŊ 
wodnych oraz obiektów słuŐņcych 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
rolnej lub wodnej. 

4) teren o symbolu KDD 

a) przeznaczenie – teren drogi publicznej 
dojazdowej, 

b) zasady i warunki zagospodarowania: 

- droga istniejņca – gminna nr 
410104W, 

- droga poszerzona, szerokoŌci zmien-
nej w liniach rozgraniczajņcych od 
10,5m do 16,5m wg rysunku planu, 

- w terenie KDD znajduje siň strefa 
ochrony konserwatorskiej (nr 57- 
62/10 wg rysunku Planu) – na terenie 
stref ochrony konserwatorskiej obo-
wiņzujņ zasady ustalone w § 8 pkt 2; 

- szerokoŌń jezdni wg parametrów dla 
drogi dojazdowej. 

§ 11. Ustalenia dotyczņce sposobu zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a takŐe 
naraŐonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 

zagroŐonych osuwaniem siň mas ziemnych - w 
obszarze objňtym niniejszym Planem wystňpuje 
obszar zagroŐony powodziņ (granica terenu za-
groŐonego powodziņ wg rysunku Planu). W ob-
szarze tym ustala siň zakaz zabudowy. 

§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci: 

1) ustala siň, Őe podział nieruchomoŌci oraz sca-
lenie i podział przy zachowaniu wartoŌci uŐyt-
kowych powstałych po podziale czňŌci, zgod-
nych z przeznaczeniem oraz warunkami i zasa-
dami zagospodarowania okreŌlonymi niniejszņ 
uchwałņ; 

2) nowo wydzielane działki budowlane dla zabu-
dowy zagrodowej o szerokoŌci frontowej min. 
20m i o powierzchni min. 2000m²; 

3) kņt połoŐenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego ustala siň na 45-90 °w nawiņ-
zaniu do kņta połoŐenia granic juŐ istniejņcych 
na poszczególnych terenach; 

4) dopuszcza siň w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach zmniejszenie ustalonych po-
wierzchni nowo wydzielonych działek o max 
5%; 

5) nowo wydzielone działki jak i czňŌci pozostałe 
po podziale powinny mień zapewniony dojazd 
w oparciu o drogi publiczne wyznaczone ni-
niejszym planem lub wydzielenie dróg we-
wnňtrznych o szerokoŌci min 8,0m (zgodnie z 
zapotrzebowaniem), 

6) ustalenia w pkt 2 i 5 nie dotyczņ wydzielania 
działek gruntu celem powiňkszenia istniejņcych 
działek; 

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy - obowiņzuje zakaz realizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych w pasie 
terenu zawartym pomiňdzy liniņ zabudowy a liniņ 
rozgraniczajņcņ ulicy. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

1. Ustala siň dostňpnoŌń i obsługň komunika-
cyjnņ obszarów poprzez: 

1) drogň publicznņ okreŌlonņ niniejszym Pla-
nem oraz przylegajņce do terenów nie ob-
jňte niniejszym Planem; 

2) drogi wewnňtrzne nie okreŌlone niniej-
szym Planem, wydzielane wg potrzeb na 
etapie podziału nieruchomoŌci; 
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2. Ustala siň obowiņzek wyposaŐenia terenów w 

miejsca postojowe dla samochodów w iloŌci: 
2 msc./dom (w tym wlicza siň równieŐ miej-
sce postojowe w garaŐu); potrzeby parkingo-
we winny byń spełnione w ramach własnej 
działki budowlanej. 

3. Infrastruktura techniczna - ustalenia ogólne: 

1) istniejņce sieci i urzņdzenia infrastruktury 
technicznej utrzymuje siň w dotychczaso-
wej lokalizacji; 

2) plan dopuszcza moŐliwoŌń przebudowy, 
rozbudowy istniejņcych sieci i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej podyktowanej wa-
runkami technicznymi i docelowym zapo-
trzebowaniem, przy zachowaniu pozosta-
łych ustaleŊ Planu; 

3) sieci infrastruktury technicznej wszystkich 
mediów naleŐy lokalizowań w liniach roz-
graniczajņcych terenów przeznaczonych 
pod komunikacjň (na warunkach zarzņdza-
jņcego drogņ) z zachowaniem odległoŌci 
wzajemnych wynikajņcych z przepisów 
szczególnych z dopuszczeniem moŐliwoŌci 
ich przebudowy, w uzgodnieniu i na wa-
runkach zarzņdzajņcych poszczególnymi 
mediami; 

4) lokalizacjň sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej (dopuszcza siň w uzasadnio-
nych przypadkach) poza liniami rozgrani-
czajņcymi tereny komunikacji; 

5) do projektowanych obiektów budowla-
nych od istniejņcych sieci i urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej naleŐy zachowań od-
ległoŌci zgodnie z przepisami szczególny-
mi; 

6) jeŐeli przebieg istniejņcych sieci infrastruk-
tury technicznej koliduje z projektowanņ 
zabudowņ dopuszcza siň ich przełoŐenie 
na warunkach zarzņdzajņcego danņ sieciņ; 

7) wszelkie działania inwestycyjne na tere-
nach zmeliorowanych naleŐy uzgodniń z 
właŌciwym terytorialnie Zarzņdcņ Meliora-
cji i UrzņdzeŊ Wodnych. 

4. Zaopatrzenie w wodň: ustala siň zaopatrzenie 
w wodň z istniejņcej i projektowanej komu-
nalnej sieci wodociņgowej na warunkach za-
rzņdzajņcego sieciņ, a do czasu realizacji sieci 
wodociņgowej, dopuszcza siň zaopatrzenie w 
wodň z indywidualnych ujňń. 

5. Odprowadzenie Ōcieków sanitarnych i desz-
czowych: 

1) ustala siň zakaz odprowadzania Ōcieków 
sanitarnych wprost do gruntu lub do cie-
ków powierzchniowych; 

2) ustala siň, Őe Ōcieki sanitarne bňdņ odpro-
wadzane do projektowanej komunalnej 
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach 
zarzņdzajņcego sieciņ; do czasu realizacji 
sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siň 
odprowadzenie Ōcieków do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z wywozem 
ich na zlewniň przy oczyszczalni; 

3) powierzchniowe odprowadzenie wód 
deszczowych do gruntu wymaga takiego 
ukształtowania terenu by nie nastňpowało 
zalewanie terenów sņsiednich. 

4) dopuszcza siň lokalizowanie przydomo-
wych systemów oczyszczania Ōcieków Sa-
nitarnych, przy spełnieniu warunków 
ochrony Ōrodowiska gruntowo-wodnego 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami. 

6. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ: 

1) ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ z istniejņcych i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych (SN, NN) na-
powietrznych i kablowych oraz z istniejņ-
cych i projektowanych stacji transformato-
rowych SN/NN wolnostojņcych, lub wbu-
dowanych zgodnie z zapotrzebowaniem i 
na warunkach zarzņdzajņcego sieciņ; 

2) dopuszcza siň modernizacjň i przebudowň 
sieci i urzņdzeŊ elektroenergetycznych 
zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem 
oraz lokalizacjň nowych stacji transforma-
torowych przy zapewnieniu dostňpnoŌci 
od ulicy kołowej publicznej lub wewnňtrz-
nej; 

3) w zasiňgu oddziaływania linii energetycz-
nych: 220kV obejmujņcy pas terenu po 
25,0m od linii w obie strony; 15kV obejmu-
jņcy pas terenu po 7,5m od linii w obie 
strony, zgodnie z rysunkiem Planu obo-
wiņzuje zakaz sytuowania budynków prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi, a wszelkie 
działania inwestycyjne wymagajņ uzgod-
nienia z zarzņdzajņcym sieciņ; 

4) przy projektowaniu nowych linii energe-
tycznych SN obowiņzujņ odległoŌci od 
obiektów budowlanych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi; 

5) w sytuacji skablowania istniejņcych napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 
15kV, usytuowanie budynków w stosunku 
do linii skablowanych obowiņzuje wg 
przepisów szczególnych. 
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7. Telekomunikacja: 

1) ustala siň obsługň w zakresie telekomuni-
kacji w oparciu o sień telekomunikacyjnņ 
istniejņcņ i projektowanņ na warunkach 
zarzņdzajņcego; 

2) ustala siň zakaz lokalizowania masztów te-
lefonii komórkowej. 

8. Zaopatrzenie w gaz: 

1) ustala siň zasilanie w gaz w oparciu o pro-
jektowanņ sień gazu przewodowego na 
warunkach zarzņdzajņcego sieciņ lub ze 
Ŏródeł lokalnych; 

2) ustala siň, Őe obszar objňty niniejszym 
planem winien byń objňty zaopatrzeniem 
w gaz w oparciu o budowň sieci Ōredniego 
ciŌnienia z zachowaniem obowiņzujņcych 
norm w zakresie prowadzenia i lokalizo-
wania sieci i urzņdzeŊ, 

3) szafki gazowe naleŐy umieszczań w ogro-
dzeniach i zapewniań do nich dostňpnoŌń 
od strony drogi dojazdowej, 

9. Zaopatrzenie w energiň cieplnņ: 

1) ustala siň zaopatrzenie w ciepło z indywi-
dualnych Ŏródeł ciepła (z preferencjņ dla 
ekologicznych czynników grzewczych np. 
gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, 
energia elektryczna, odnawialne Ŏródła 
energii, itp.), których eksploatacja powo-
dujņca wprowadzenie gazów lub pyłów do 
powietrza nie spowoduje przekroczenia 
standardów jakoŌci powietrza poza tere-
nem, do którego właŌciciel instalacji po-
siada tytuł prawny; 

2) dopuszcza siň moŐliwoŌń budowy wspól-
nych Ŏródeł ciepła dla grupy obiektów. 

10. Usuwanie odpadów: 

1) ustala siň zasadň zorganizowanego syste-
mu usuwania odpadów stałych i wywóz 
przez wyspecjalizowane firmy do zakładu 
utylizacji lub na wysypisko Ōmieci na pod-
stawie umów, zgodnie z przyjňtym gmin-
nym programem gospodarki odpadami; 

2) docelowo ustala siň realizacjň systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich 
gromadzenia z zapewnieniem pojemników 
na surowce wtórne; 

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenu 

1) dopuszcza siň jako tymczasowe zagospodaro-
wanie utrzymanie istniejņcego stanu uŐytko-
wania do czasu zagospodarowania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem; 

2) nie okreŌla siň terminu, do którego zagospoda-
rowanie, urzņdzenie i uŐytkowanie terenu moŐe 
byń wykonywane. 

§ 16. OkreŌla siň stawkň procentowņ słuŐņcņ 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci spowodowanego uchwaleniem planu 
dla terenów o symbolach R, KDD, WS w wysoko-
Ōci - 0%, dla obszarów o symbolu RM w wysoko-
Ōci – 10%. 

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

§ 18. Niniejsza uchwała podlega publikacji na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej gminy Błonie. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Piotr J. Pniewski 
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Przewodniczņcy Rady: 

Piotr J. Pniewski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr L/349/10 

Rady Miejskiej w Błoniu 
z dnia 24 maja 2010r. 

 
Rozstrzygniňcia  

dotyczņce sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych w czasie wyłoŐenia projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach 

 administracyjnych do publicznego wglņdu w okresie od 15 lutego 2010r. do 17 marca 2010r.  
i w okresie co najmniej 14 dni po wyłoŐeniu, tj. do 16 kwietnia 2010r. 

 
Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z poŎn. zmianami) Burmistrz rozpatruje uwagi wniesione do wyłoŐonego do 
publicznego wglņdu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W okresie wyłoŐenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla ob-
szaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych do publicznego wglņdu w okresie od 15 lute-
go 2010r. do 17 marca 2010r. i w okresie co najmniej 14 dni po wyłoŐeniu tj. do 16 kwietnia 2010r. do w/w 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zgłoszono Őadnych uwag. 
 

Przewodniczņcy Rady: 
Piotr J. Pniewski 

 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr L/349/2010r. 

Rady Miejskiej e Błoniu 
z dnia 24 maja 2010r. 

 
 

Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie  
dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych miasta i gminy oraz zasady ich finansowania 
 

 
Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ okreŌlonych w § 14 w/w planu zagospodarowania przestrzen-

nego, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, stanowiń bňdņ zapisy budŐetów na kolejne lata. 

OkreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ ustalane bňdzie według kryteriów i 
zasad celowoŌci i oszczňdnoŌci z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 
oraz w sposób umoŐliwiajņcy terminowņ realizacjň zadaŊ. Wydatki bňdņ dokonywane w wysokoŌciach i 
terminach wynikajņcych z wczeŌniej zaciņgniňtych zobowiņzaŊ. 

Planowanie i dokonywanie wydatków na realizacjň kaŐdego kolejnego etapu programu wieloletniego 
poprzedzane bňdzie analizņ i ocenņ efektów uzyskanych w etapach poprzednich. 

Finansowanie kosztów poniesionych przy realizacji zadaŊ z zakresu infrastruktury technicznej odbywań 
siň bňdzie przy pełnym lub czňŌciowym udziale Ōrodków budŐetowych gminy. 

 
Przewodniczņcy Rady: 

Piotr J. Pniewski 
 
 
 
 

 
 
 
 


