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3 Prognozowane dochody 
budŐetowe 

14 985 616,00 22 598 550,00 23 052 780,00 23 283 308,00 23 516 141,00 23 751 303,00 23 988 816,00 24 228 704,00 

4 Relacje do dochodów (w %):         

4.1 długu (art. 170 ust. 1); 24,82% 28,76% 23,54% 16,47% 10,67% 5,65% 2,10% 0,00% 

4.2 długu po uwzglňdnieniu 
wyłņczeŊ (art. 170 ust. 3); 

24,82% 28,76% 23,54% 16,47% 10,67% 5,65% 2,10% 0,00% 

4.3 spłaty zadłuŐenia (art. 169  
ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 

 4,21% 5,64% 7,60% 6,05% 5,28% 3,65% 2,14% 

4.4 spłaty zadłuŐenia po uwzglňd-
nieniu wyłņczeŊ (art. 169 ust. 
3); (2.1+2.3):3 

 4,21% 5,64% 7,60% 6,05% 5,28% 3,65% 2,14% 

Wójt: 
mgr Wojciech Gąsiewski 
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UCHWAŁA Nr XLIII/729/10 

RADY GMINY RASZYN 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn - część III w rejonie ul. Falenckiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r, Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.1)), art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póŎn. zm.2)) uchwały nr XX/331/08 Rady 
Gminy Raszyn z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru połoŐonego we wsi Falenty i Falenty 
Nowe w Gminie Raszyn – czňŌń III w rejonie  
ul. Falenckiej oraz po stwierdzeniu zgodnoŌci z 
ustaleniami Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn, 
przyjňtego uchwałņ nr 76/XIX/99 Rady Gminy Ra-
szyn z dnia 16 grudnia 1999r. Rada Gminy Raszyn 
uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Zakres regulacji planu 

§ 1. 

1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru po-
łoŐonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w 
Gminie Raszyn – czňŌń III w rejonie ul. Falenc-
kiej zwanņ dalej „planem”, polegajņcņ na ko-
rekcie przebiegu linii rozgraniczajņcych drogi 
lokalnej oraz przyjňciu ustaleŊ dotyczņcych 
sposobu zagospodarowania terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Plan składa siň z nastňpujņcych czňŌci: 

1) czňŌci tekstowej planu, stanowiņcej treŌń 
niniejszej uchwały, 

2) czňŌci graficznej, na którņ składa siň rysunek 
planu w skali 1:1000, stanowiņcej załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

3) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiņcego za-
łņcznik nr 2 do uchwały, 

4) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, stanowiņcego załņcznik nr 3 do 
uchwały. 

§ 2. 

Granica planu została okreŌlona na rysunku planu 
stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały: 

1. od południa: północna granica działki drogowej 
nr 190/1 – ul. Falenckiej, 

2. od zachodu: granica działki nr ew. 98/1, 

3. od północy: granica z działkami nr ew. 85/7  
i 87, 

4. od wschodu: granica z działkami nr ew. 198, 
99/10. 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czajņcych tereny o róŐnych funkcjach lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 
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3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

4) szczegółowych zasad i warunków scalenia i 
podziału nieruchomoŌci, 

5) parametrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 

6) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, 

7) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy, 

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej, 

9) stawek procentowych, na podstawie, któ-
rych ustala siň opłatň, o której mowa w  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

2. Plan nie zawiera ustaleŊ dotyczņcych: 

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

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów, 

3) obszarów rehabilitacji istniejņcej zabudowy, 

4) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

5) terenów rekreacyjno – wypoczynkowych 
oraz terenów słuŐņcych organizacji imprez 
masowych; 

powodem braku ustaleŊ jest niewystňpowanie 
w granicach Planu zagadnieŊ wymienionych w 
pkt 2 ppkt 1-5. 

§ 4. 

1. W zakresie kształtowania ogólnej struktury 
funkcjonalnej ustala siň: 

1) lokalizacjň zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z towarzyszņcymi drobnymi usłu-
gami nieuciņŐliwymi [MN], 

2) lokalizacjň drogi lokalnej [KDL], 

3) lokalizacjň drogi wewnňtrznej [KDw], 

4) dopuszczone formy zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej okreŌlone zostały w roz-
dziale Ustaleniach szczegółowe. 

2. Plan wyklucza lokalizacje nastňpujņcych funk-
cji: przemysłu, produkcji oraz usług uciņŐli-
wych. 

3. Ulicň oznaczonņ symbolem 1KDL ustala siň, 
jako publicznņ ogólnodostňpnņ w rozumieniu 
przepisów szczególnych. 

§ 5. 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu, o których mowa w § 1 uchwały, o ile z 
treŌci przepisu nie wynika inaczej; 

2) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Gminy Raszyn dotyczņcņ 
Zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru połoŐonego 
we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Ra-
szyn – czňŌń III, o ile z treŌci przepisu nie wy-
nika inaczej; 

3) przepisach szczególnych i odrňbnych – naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi; 

4) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

5) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które powin-
no przewaŐań na danym obszarze wyznaczo-
nym liniami rozgraniczajņcymi (min. 60% 
powierzchni uŐytkowej budynków zlokalizo-
wanych na działce); 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy przez 
to rozumień rodzaje przeznaczenia inne niŐ 
podstawowe, które uzupełniajņ lub wzboga-
cajņ przeznaczenie podstawowe (max. 30% 
powierzchni uŐytkowej budynków zlokalizo-
wanych na działce); 

7) terenie – naleŐy przez to rozumień teren o 
okreŌlonym rodzaju przeznaczenia, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczajņ-
cymi; 

8) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – 
naleŐy przez to rozumień budynek mieszkalny 
jednorodzinny w rozumieniu obowiņzujņcych 
przepisów prawa budowlanego; 

9) usługach - naleŐy przez to rozumień pomiesz-
czenia w budynkach o innym przeznaczeniu 
podstawowym niŐ usługowe oraz urzņdzenia 
słuŐņce do działalnoŌci, której celem jest za-
spokajanie potrzeb ludnoŌci, a nie działalno-
Ōci wytwarzajņcej bezpoŌrednio, metodami 
przemysłowymi, dóbr materialnych; 
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10) usługach uciņŐliwych - naleŐy przez to rozu-

mień usługi, których uciņŐliwoŌń wykracza 
poza granice działki, mogņce znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko, dla których sporzņ-
dzenie raportu o oddziaływaniu przedsiňwziň-
cia na Ōrodowisko jest lub moŐe byń wyma-
gane; 

11) usługi drobne – rozumie siň przez to usługi 
nieuciņŐliwe typu: mała gastronomia, drobny 
handel artykułami spoŐywczo – przemysło-
wymi, usługi bytowe m.in. gabinet lekarski, 
kancelarie np. podatkowe i adwokackie, salon 
kosmetyczno – fryzjerski, pokoje goŌcinne; 

12) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
przez to rozumień powierzchniň biologicznie 
czynnņ w rozumieniu obowiņzujņcych przepi-
sów prawa budowlanego; 

13) ulica jednoprzestrzenna - naleŐy przez to ro-
zumień pas terenu przeznaczony do ruchu ko-
łowego i pieszego bez wydzielenia przestrzeni 
dla tych ruchów (tzn. bez wprowadzenia kra-
wňŐników); 

14) działkach istniejņcych – naleŐy przez to rozu-
mień działki, których podział geodezyjny do-
konany został przed uprawomocnieniem siň 
niniejszego planu; 

15) wskaŎnikach intensywnoŌci zabudowy – nale-
Őy przez to rozumień stosunek łņcznej po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
naziemnych budynku lub budynków do po-
wierzchni działki, na której stoi ów budynek 
lub budynki; 

16) wysokoŌci zabudowy – naleŐy przez to rozu-
mień wysokoŌń zabudowy w rozumieniu 
obowiņzujņcych przepisów prawa budowla-
nego; 

17) budowie, robotach budowlanych, przebudo-
wie i remoncie – naleŐy przez to rozumień 
działania w zdefiniowane w obowiņzujņcych 
przepisach prawa budowlanego; 

18) odnawialnych Ŏródłach energii – naleŐy przez 
to rozumień urzņdzenia wytwarzajņce ciepło 
lub energiň elektrycznņ wykorzystujņce ener-
giň wody, słoŊca, wiatru, ziemi, biopaliw cie-
kłych; 

19) paliwach najmniej szkodliwych dla Ōrodowi-
ska - naleŐy przez to rozumień paliwa, których 
spalanie nie powoduje przekroczenia wartoŌci 
wskaŎników dopuszczalnej emisji jednostko-
wej, okreŌlonych przez prawo w roku uŐytko-
wania instalacji spalajņcych paliwo; paliwami 
najmniej szkodliwymi dla Ōrodowiska sņ m.in. 
gaz ziemny, wodór, alkohole, estry olejów 
pochodzenia roŌlinnego, ciekłe lub gazowe 

alkany, biomasa oraz pochodne wňglowodo-
rów o niskiej zawartoŌci siarki i metali ciňŐ-
kich; 

20) kogeneracji rozproszonej - naleŐy przez to 
rozumień skojarzone wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła grzewczego w układach 
połoŐonych w bezpoŌrednim sņsiedztwie od-
biorców energii; do Ŏródeł rozproszonego wy-
twarzania zalicza siň Ŏródła spełniajņce nastň-
pujņce wymagania: moc nie przekraczajņca 
100Mwe, rozwój nie jest planowany central-
nie, przyłņczone sņ najczňŌciej do sieci roz-
dzielczej. 

21) W stosunku do pojňń nie zdefiniowanych w 
słowniczku – naleŐy stosowań definicje zawar-
te w przepisach szczególnych. 

§ 6. 

1. Rysunek planu odnosi wybrane ustalenia za-
warte w niniejszej uchwale do terenu objňtego 
granicami planu. 

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

1) granica obszaru objňtego planem, 

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

3) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

4) przeznaczenie terenów (oznaczone symbo-
lami literowymi i numerem), 

5) klasyfikacja funkcjonalna dróg i ulic ozna-
czona symbolami literowymi i cyfrowymi, 

6) szpaler zieleni izolacyjnej. 

7) Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu majņ charakter informacyjny i 
postulatywny: 

8) nowe podziały własnoŌciowe, 

9) grunty zdrenowane – cały obszar planu, 

10) rejon lokalizacji przystanku autobusowe-
go. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

I. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

§ 7. 

1. Przedmiotem ustaleŊ planu, odnoŌnie przezna-
czenia terenów sņ: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczone na rysunku planu 
stosownym symbolem, 
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2) KDL - tereny komunikacji ulicznej klasy lo-
kalnej, 

3) KDw – teren drogi wewnňtrznej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 
siň przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnio-
nych przypadkach okreŌla siň przeznaczenie 
dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogņ byń w 
całoŌci wykorzystane na cele zgodne z ich pod-
stawowym przeznaczeniem lub czňŌciowo na 
cele przeznaczenia podstawowego i dopusz-
czalnego, na zasadach ustalonych w dalszych 
przepisach. 

II. Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. 

1. W zakresie zabudowy mieszkaniowej dla tere-
nów [MN]: 

1) utrzymanie charakteru zabudowy osiedla 
poprzez stosowanie rozwiņzaŊ architekto-
nicznych skojarzonych z istniejņcņ w sņ-
siedztwie zabudowie (m.in. kształt dachów, 
kolorystyka, proporcje otworów okiennych): 

a) ustala siň stosowanie dachów jednopo-
łaciowych bņdŎ dwupołaciowych, o kale-
nicy równoległej do ulicy wewnňtrznej, 

b) ustala siň w zakresie dachów: 

- spadek 35 stopni +/- 5%, 

- pokrycie w całym obszarze planu jed-
nakowe, w kolorze czerwonym, brņ-
zowym lub zbliŐonym do czerwonego 
i brņzowego; 

c) ustala siň w zakresie elewacji: 

- wykonanie elewacji w tynku bņdŎ ce-
gle, 

- kolorystyka: jasna: biała, beŐowa, Őół-
ta i jednorodna w szeregu, 

- dopuszcza siň stosowanie elementów 
szklanych lub kamiennych w wykoŊ-
czeniu elewacji; 

2) plan dopuszcza nadbudowy budynków do 
pełnej wysokoŌci II kondygnacji (maksymal-
na wysokoŌń - 11m.) pod warunkiem prze-
prowadzenia jednorodnej inwestycji we 
wszystkich budynkach tworzņcych jeden 
ciņg; 

3) W obszarze planu: 

a) zakazuje siň lokalizowania na działce po-
za budynkiem mieszkalnym, drugiego 
budynku (np.: gospodarczego, garaŐo-
wego lub usługowego), 

b) dopuszcza siň lokalizacjň obiektu o lekkiej 
konstrukcji, nie zwiņzanej trwale z grun-
tem typu pergola, 

c) dopuszcza siň wbudowanie nieuciņŐli-
wych drobnych usług w budynek miesz-
kalny pod warunkiem, Őe usługi nie bňdņ 
zajmowały wiňcej niŐ 30% powierzchni 
uŐytkowej obiektu podstawowego. 

2. W zakresie stosowania ogrodzeŊ: 

a) nakazuje siň kształtowanie ogrodzeŊ w spo-
sób zapewniajņcy widocznoŌń w rejonie 
skrzyŐowaŊ i wlotów ulic, 

b) wyklucza siň stosowanie ogrodzeŊ pełnych 
z przňsłami wypełnionymi prefabrykatami 
betonowymi, 

c) dopuszcza siň stosowanie ogrodzeŊ pełnych 
- murowanych jedynie na fragmentach ich 
przebiegu w sposób umoŐliwiajņcy migracjň 
niewielkich przedstawicieli fauny, 

d) ogrodzenia powyŐej cokołu powinny byń 
aŐurowe, przy czym powierzchnia aŐuru 
winna wynosiń minimum 50% powierzchni 
ogrodzenia, 

e) całkowita wysokoŌń ogrodzenia nie moŐe 
przekraczań 1,8 m., gdzie wysokoŌń cokołu 
powinna wynosiń max. 0,40m., 

f) dopuszcza siň materiały uŐyte do budowy 
ogrodzeŊ: 

- przňsła metalowe 

- cegła klinkierowa 

- elementy drewniane 

- elementy kamienne. 

III. Ustalenia dotyczące  
zasad ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego 

§ 9. 

W zakresie ochrony Ōrodowiska przyrodniczego: 

1) ustala siň ochronň istniejņcych drzew, zadrze-
wieŊ i przestrzeni zielonych; 

2) ustala siň zabiegi porzņdkujņce i pielňgnacyjne 
istniejņcych drzew, krzewów i zieleŊców, zgod-
nie z przepisami szczególnymi; 

3) ustala siň obowiņzek, dla nowo lokalizowanej i 
istniejņcej zabudowy, podłņczenia do gmin-
nych urzņdzeŊ inŐynieryjnych, a w szczególno-
Ōci do kanalizacji sanitarnej i wodociņgu; wy-
klucza siň czasowe stosowanie szamb; 

4) ustala siň obowiņzek wydzielenia na kaŐdej 
działce miejsca na gromadzenie posegregowa-
nych odpadów przed ich wywiezieniem; 
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5) wyklucza siň lokalizacjň uciņŐliwych działalno-

Ōci gospodarczych na całym obszarze objňtym 
planem; 

6) ewentualne uciņŐliwoŌci muszņ ograniczań siň 
do granic nieruchomoŌci, do której inwestor 
posiada tytuł prawny, 

7) zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra ŋrodowi-
ska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie do-
puszczalnych poziomów hałasu w Ōrodowisku 
(Dz.U. z 2007 nr 120, poz. 826) przyjňto nastň-
pujņce wartoŌci: 

a) wartoŌń progowa poziomu hałasu dopusz-
czalnego dla terenu zabudowy mieszkanio-
wej wynosi dla godzin nocnych i dziennych 
odpowiednio: noc – 50 dB, dzieŊ – 55 dB. 

W sytuacji, gdy poziom hałasu zostanie przekro-
czony, ustala siň stosowanie materiałów budow-
lanych bņdŎ rozwiņzaŊ konstrukcyjnych dŎwiňko-
chłonnych. 

§ 10. 

W zakresie kształtowania Ōrodowiska przyrodni-
czego: 

1) ustala siň wprowadzenie szpalerów zieleni izo-
lacyjnej: 

a) wzdłuŐ ulicy Falenckiej – lokalnej [KDL] na 
terenie [1MN] i [2MN], 

b) w liniach rozgraniczajņcych projektowanej 
ulicy lokalnej [1KDL]; 

2) ustala siň normatyw minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla kaŐdej dział-
ki inwestycyjnej zgodnie z ustaleniami § 13, 

3) dopuszcza siň zabezpieczenie od uciņŐliwoŌci 
akustycznych ul. Falenckiej i Projektowanej – 
obie o klasie [KDL] poprzez stosowanie w bu-
dynkach np. okien o podwyŐszonej izolacyjno-
Ōci akustycznej. 

§ 11. 

W zakresie warunków wodno - gruntowych i 
ochrony powierzchni ziemi: 

1) zakazuje siň samowolnego nasypywania i ob-
niŐania powierzchni terenu, 

2) W zakresie gospodarki wodnej i ochrony: 

a) zakazuje siň odprowadzania nieoczyszczo-
nych Ōcieków do gruntu, do wód po-
wierzchniowych i podziemnych; 

b) ustala siň obowiņzek stosowania rozwiņzaŊ 
technicznych ograniczajņcych obniŐanie po-
ziomu wód gruntowych dla przedsiňwziňń 
realizowanych poniŐej poziomu wód grun-
towych; 

c) ustala siň obowiņzek utrzymania istniejņce-
go i wprowadzenie nowego w stosunku do 

planowanych przedsiňwziňń komunikacyj-
nych systemu odwadniajņcego przez za-
chowanie jego ciņgłoŌci i przepustowoŌci; 

d) ustala siň zagospodarowanie wód opado-
wych na działkach z zabudowņ mieszkanio-
wņ poprzez odprowadzenie ich do gruntu na 
terenie własnej działki; wprowadzenie no-
wego zagospodarowania na działkach naka-
zuje siň realizowań w sposób zabezpieczajņ-
cy sņsiednie tereny przed spływem wód 
opadowych; 

e) zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń powo-
dujņcych zanieczyszczenie Ōrodowiska natu-
ralnego, w tym urzņdzeŊ do poboru wód, 
jeŌli ich zapotrzebowanie na wodň mogłoby 
naruszań równowagň lokalnych zasobów 
wodnych. 

3) Nakazuje siň kształtowanie powierzchni terenu 
na działkach w sposób zabezpieczajņcy sņsied-
nie tereny i ulice przed spływem wód opado-
wych na sņsiednie tereny, 

4) Na terenach zdrenowanych – t.j. cały obszar 
planu, przebudowa istniejņcej sieci drenarskiej 
(wskazana kompleksowa przebudowa) i od-
prowadzenie Ōcieków deszczowych z po-
wierzchni utwardzonych, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi. 

§ 12. 

W zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu 
kulturowego: 

1) wyklucza siň lokalizowanie funkcji produkcyj-
nych i przemysłowych oraz usług uciņŐliwych, 

2) w odniesieniu do nowych realizacji ustala siň 
stosowanie wyłņcznie zabudowy jednorodzin-
nej, 

3) w obszarze planu ustala siň utrzymania zabu-
dowy w konwencji istniejņcego osiedla domów 
jednorodzinnych w zakresie charakteru i stan-
dardu zabudowy oraz jednolitego sposobu wy-
koŊczenia obiektów mieszkalnych, ogrodzeŊ, 
nawierzchni utwardzonych, 

4) ustala siň utrzymanie i wzbogacenie walorów 
krajobrazu naturalnego poprzez zachowanie 
istniejņcych i wprowadzenie nowych drzew i 
krzewów, 

5) ustala siň utwardzenie nawierzchni jezdni w 
obszarze planu z wykorzystaniem jednorodne-
go materiału na całym osiedlu, 

6) zakazuje siň wprowadzenia dodatkowych bu-
dynków pomocniczych (typu: garaŐ, obiekt go-
spodarczy) na działkach mieszkaniowych, do-
puszcza siň wprowadzenie na działkach lekkich 
konstrukcji nie zwiņzanych trwale z gruntem. 
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IV. Ustalenia dotyczące parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenu 

§ 13. 

W zakresie kształtowania ogólnej struktury prze-
strzennej ustala siň: 

1) szczegółowe zasady scaleŊ działek i podziału: 

a) normatyw minimalnej wielkoŌci nowo 
wydzielanej działki budowlanej dla zabu-
dowy mieszkaniowej w terenach oznaczo-
nych symbolem [MN]: 

- min. 1100m2 - dla dwóch budynków w 
zabudowie bliŎniaczej z tolerancjņ 5%, 
przy czym dla jednego budynku nie 
mniej niŐ 550 m2 z tolerancjņ 5%, 

- min. 2380m2 - dla max. siedmiu budyn-
ków w zabudowie szeregowej z tole-
rancjņ 5%, przy czym dla jednego bu-
dynku nie mniej niz 340 m2 z tolerancjņ 
5%; 

b) kņt pomiňdzy granicņ działki a liniņ roz-
graniczajņca z drogņ publicznņ – 90st. z to-
lerancjņ 15st.; 

c) szerokoŌń frontu działki od strony drogi 
wewnňtrznej - min. 10m dla budynku w 
zabudowie szeregowej i 17m dla budynku 
w zabudowie bliŎniaczej, 

2) dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej na działkach mniejszych 
niŐ ustalone w ppkt . a), 

3) normatyw minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej dla kaŐdej działki towa-
rzyszņcej pojedynczemu budynkowi: 

a) min 60% dla działek w zabudowie szere-
gowej, 

b) min 60% dla działek w zabudowie bliŎnia-
czej, 

4) maksymalnņ wysokoŌń nowej zabudowy – 
max do 2 kondygnacji naziemnych. max 11m 
od poziomu gruntu rodzimego do najwyŐsze-
go punktu przekrycia dachu; plan wyklucza 
stosowanie dominant architektonicznych, 

5) wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy dla kaŐdej 
działki w terenach [MN] 

a) dla zabudowy szeregowej – 0,7 

b) dla zabudowy bliŎniaczej – 0,7 

6) odległoŌń nieprzekraczalnej linii zabudowy: 

c) od linii rozgraniczajņcej drogi klasy [KDL] – 
min. 5m lub zgodnie z rysunkiem planu, 

d) od linii rozgraniczajņcych ulicy wewnňtrz-
nej [KDw] – min. 4 m. lub zgodnie z rysun-
kiem planu. 

7) W zakresie kształtu dachów - obowiņzujņ 
ustalenia zawarte w § 8. 

8) W zakresie magazynowania i zbiórki odpa-
dów komunalnych: 

a) naleŐy zapewniń obowiņzek segregacji od-
padów i surowców wtórnych oraz nakaz 
gromadzenia i usuwania odpadów niebez-
piecznych wyselekcjonowanych z odpa-
dów komunalnych, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

b) naleŐy zapewniń na kaŐdej działce budow-
lanej miejsca na magazynowanie, w tym 
na selektywnņ zbiórkň odpadów. 

9) Dopuszcza siň lokalizowanie obiektu tymcza-
sowego typu „kiosk z prasņ” poza nieprzekra-
czalnņ liniņ zabudowy, lecz w sposób nie na-
ruszajņcy linii rozgraniczajņcej pasa drogo-
wego. 

10) Ustala siň ochronň istniejņcych nasadzeŊ 
poprzez zabezpieczenie ich barierkami oraz 
wzbogacenie o zieleŊ Ōredniowysokņ i wyso-
kņ. 

11) W zakresie tablic reklamowych i informacyj-
nych: 

a) ustala siň stosowanie tablic o powierzchni 
do 1,5m2, 

b) ustala siň stosowanie tablic wkompono-
wanych w ogrodzenie lub w elewacjň bu-
dynku, 

c) dopuszcza siň lokalizowanie tablic na tere-
nie posesji. 

12) Zakazuje siň montowania reklam na ogrodze-
niach w rejonie skrzyŐowaŊ i wylotów ulic w 
sposób utrudniajņcy widocznoŌń. 

V. Ustalenia dotyczące granic i sposobów  
zagospodarowania terenów  

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonej 
na podstawie odrębnych przepisów 

§ 14. 

1. Obszar planu znajduje siň w zasiňgu drenaŐu 
gruntów rolnych; w sytuacji realizacji nowych 
inwestycji obowiņzuje zachowanie procedury 
ustalonej w § 11 pkt 4. 

2. Ustala siň zakaz lokalizacji stacji telefonii ko-
mórkowych z antenami sektorowymi i antena-
mi radiolinii na terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. 

§ 15. 

W obszarze planu nie znajdujņ siň tereny przyrod-
nicze ani elementy objňte ochronņ na podstawie 
przepisów szczególnych. 
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VI. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

oraz infrastruktury technicznej 

§ 16. 

1. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej. 

1) Układ dróg publicznych na terenie objňtym 
planem stanowi czňŌń projektowanej ulicy 
lokalnej [1KDL]: 

a) ustala siň wyłņcznie skrzyŐowanie z ulicņ 
Falenckņ wyznaczone na rysunku planu; 

b) zakazuje siň bezpoŌredniej obsługi ko-
munikacyjnej przylegajņcych do niej dzia-
łek, bňdņcych w granicach planu. 

c) ustala siň stosowanie obniŐeŊ w krawňŐ-
nikach w rejonach przejŌń pieszych, 

d) zakazuje siň instalowania reklam w prze-
strzeni ulic, pomiňdzy ich liniami rozgra-
niczajņcymi. 

2) Układ komunikacyjny wspomaga we-
wnňtrzna ulica [KDw]. 

3) Wyznaczone na rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi pasy komunikacji drogowej 
publicznej majņ ŌciŌle okreŌlony przebieg. 

2. Plan ustala szerokoŌci pasów terenu wyzna-
czonych liniami rozgraniczajņcymi dla poszcze-
gólnych ulic: 

1) ulica projektowana – lokalna [1KDL] – w ob-
szarze planu od granicy planu do wschod-
niej linii rozgraniczajņcej o zmiennej szero-
koŌci 0 – 4 m (całkowita szerokoŌń drogi w 
linach rozgraniczajņcych min. 10m), rozdzie-
lenie ruchu kołowego i pieszego oraz jedno-
stronne prowadzenie szpaleru zieleni izola-
cyjnej po stronie wschodniej (po stronie ist-
niejņcej zabudowy); 

2) ulica wewnňtrzna [KDw] – szerokoŌń w li-
nach rozgraniczajņcych 6m. z poszerzeniem 
w formie placu manewrowego o wymiarach 
17m x 22m., zgodnie z rysunkiem planu; uli-
ca jednoprzestrzenna. 

3. Plan ustala nastňpujņce zasady parkowania dla 
obszaru objňtego planem: 

1) potrzeby parkingowe inwestorzy pokrywajņ 
na terenach własnych. 

2) dla nowych inwestycji ustala siň nastňpujņ-
ce wskaŎniki parkingowe: 

a) dla usług – min 3 stanowiska na 100m2 
powierzchni uŐytkowej, ale nie mniej niŐ 
2 stanowiska na obiekt usługowy, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – min 2 stanowiska na lokal 
mieszkalny 

3) dopuszcza siň organizowanie dodatkowych 
miejsc postojowych od strony ulicy Falenc-
kiej w terenach [1MN] i [2MN]. 

§ 17. 

1. Ustala siň ogólne zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury: 

1) Ustala siň pełne uzbrojenie inŐynieryjne 
działek budowlanych w zakresie miejskiej 
infrastruktury technicznej: wodociņg roz-
biorczy, kanalizacja rozdzielcza (sanitarna i 
deszczowa), gazociņg rozbiorczy, sień elek-
troenergetyczna SN i nn (kablowa lub linie 
napowietrzne), stacja transformatorowa 
wnňtrzowa oraz kanalizacja telefoniczna, 

2) ustala siň wprowadzenie w nowo projekto-
wanych ulicach i utrzymanie w istniejņcych 
rezerwy terenów zabezpieczajņcej moŐli-
woŌń budowy wodociņgu rozdzielczego, ka-
nalizacji sanitarnej, miejskiej sieci cieplnej, 
gazociņgu rozdzielczego, linii elektroenerge-
tycznych SN i nN, kanalizacji telefonicznej – 
poza jezdniami, oraz kanalizacji deszczowej 
– pod jezdniami, 

3) wyklucza siň sytuowanie nowej infrastruktu-
ry podziemnej, oprócz kanalizacji ogólno-
spławnej lub deszczowej, pod jezdniņ, z wy-
jņtkiem przejŌń poprzecznych, przy czym 
dopuszcza siň umieszczenie nowej infra-
struktury niezwiņzanej z ulicņ w obrňbie 
jezdni tylko jako odstňpstwo w tych wypad-
kach, kiedy zabudowa uniemoŐliwia innņ lo-
kalizacjň, 

4) w przypadku, gdy szerokoŌń projektowanej 
ulicy lokalnej oraz istniejņce zagospodaro-
wanie sņsiednich terenów nie zezwala na 
poprowadzenie inŐynierii miejskiej w liniach 
rozgraniczajņcych ulicy publicznej, dopusz-
cza siň lokalizacjň sieci na działkach prywat-
nych, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
odrňbnymi i szczególnymi, 

5) w pasie terenu pomiňdzy ulicņ Falenckņ a 
istniejņcņ zabudowņ osiedla dopuszcza siň 
przebudowň kolidujņcych z planowanņ za-
budowņ odcinków sieci infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami odrňbnymi i szczególnymi; 

6) dopuszcza siň, bez zmiany planu, zmianň lo-
kalizacji przebiegu sieci infrastruktury tech-
nicznej w przypadku, gdy nastņpi kolizja z 
projektowanņ zabudowņ, obiektami i zago-
spodarowaniem terenu przewidzianymi w 
planie do realizacji; dopuszcza siň lokalizo-
wanie odcinków urzņdzeŊ sieciowych uło-
Őonych poza liniami rozgraniczajņcymi ulic 
na terenach naleŐņcych do podmiotów pry-
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watnych, zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami odrňbnymi i szczególnymi. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň: 

1) ustala siň pełne pokrycie zapotrzebowania 
na wodň z istniejņcego wodociņgu w ulicy 
Falenckiej, 

2) ustala siň rozbudowň sieci w oparciu o wo-
dociņgi w istniejņcych i projektowanych uli-
cach, 

3) ustala siň realizacjň sieci rozbiorczych/ przy-
łņczy wodociņgowych wyłņcznie w liniach 
rozgraniczajņcych ulic o szerokoŌci min.5 m 
i w miejscach dostňpnych dla właŌciwych 
słuŐb eksploatacyjnych, 

4) dopuszcza siň stosowanie studni wyłņcznie 
dla celów przeciwpoŐarowych i awaryjnych. 

3. W zakresie odprowadzania Ōcieków i wód opa-
dowych: 

1) zakazuje siň odprowadzania Ōcieków (tak 
kanałowego jak i powierzchniowego) do 
gruntu, 

2) zakazuje siň odprowadzania do kanalizacji 
sanitarnej Ōcieków deszczowych (w tym z 
odwodnienia dróg) i wód melioracyjnych, 

3) ustala siň budowň rozdzielczego systemu 
skanalizowania obszaru planu, 

4) ustala siň odprowadzenie Ōcieków sanitar-
nych do gminnej oczyszczalni Ōcieków w Fa-
lentach (poza obszarem planu), 

5) ustala siň realizacjň kanalizacji miejskiej 
ograniczonej do rozbiorczych kanałów sani-
tarnych / przykanalików wyłņcznie w liniach 
rozgraniczajņcych ulic/ciņgów pieszo - jezd-
nych o szerokoŌci min. 5m, o utwardzonej 
nawierzchni, uregulowanym stanie praw-
nym i w miejscach dostňpnych dla właŌci-
wych słuŐb eksploatacyjnych, 

6) ustala siň dla całego obszaru planu zasady 
gospodarowania wodami deszczowymi i 
roztopowymi: 

a) obowiņzek utrzymania istniejņcego i 
wprowadzenie nowego w stosunku do 
planowanych przedsiňwziňń komunika-
cyjnych systemu odwadniajņcego przez 
zachowanie jego ciņgłoŌci i przepusto-
woŌci; 

b) zagospodarowanie wód opadowych na 
działkach z zabudowņ mieszkaniowņ po-
przez odprowadzenie ich do gruntu na 
terenie własnej działki; wprowadzenie 
nowego zagospodarowania na działkach 
nakazuje siň realizowań w sposób zabez-
pieczajņcy sņsiednie tereny przed spły-

wem wód opadowych, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala siň zaopatrzenie w ciepło z lokalnych 
Ŏródeł ciepła zasilanych z miejskiej sieci 
elektroenergetycznej lub gazowej, olejem 
opałowym, gazem płynnym lub innymi pa-
liwami najmniej szkodliwymi dla Ōrodowi-
ska, 

2) dopuszcza siň wykorzystanie do produkcji 
ciepła niekonwencjonalnych i odnawialnych 
Ŏródeł energii, w tym Ŏródeł kogeneracji 
rozproszonej. 

5. W zakresie gazyfikacji przewodowej: 

1) warunki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadań sieci gazowe zgodne z: 

a) rozporzņdzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 30 lipca 2001r. opublikowane w Dz. 
ustaw nr 97/2001 – dla gazociņgów wy-
budowanych po 12 grudnia 2001r. 

b) rozporzņdzeniem Ministra Przemysłu i 
Handlu z dnia 14 listopada 1995r. opubli-
kowane w Dz. Ustaw Nr 139/1995 – dla 
gazociņgów wybudowanych przed  
12 grudnia 2001r. 

2) ustala siň zasadň gazyfikacji gazem Ōrednio-
prňŐnym doprowadzonym ze stacji gazowej 
w Sňkocinie poprzez istniejņcy gazociņg 
przebiegajņcy w ulicy Falenckiej, 

3) ustala siň pełne pokrycie zapotrzebowania 
na gaz przewodowy dla odbiorców komu-
nalnych zarówno na cele bytowo - gospo-
darcze jak i cele grzewcze, 

4) ustala siň przebieg linii parkanów w odle-
głoŌci min. 0,5m od gazociņgów, 

5) ustala siň lokalizacjň szafek gazowych 
(otwieranych na zewnņtrz od strony ulicy) w 
linii parkanów, lub w miejscu uzgodnionym 
z zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ, 

6) podczas prowadzenia prac modernistycz-
nych dróg naleŐy zabezpieczyń istniejņce 
gazociņgi przed uszkodzeniem przez ciňŐki 
sprzňt budowlany i samochody, 

7) dla urzņdzeŊ liniowych uzbrojenia przebie-
gajņcego przez tereny działek ustala siň ko-
niecznoŌń zapewnienia dostňpu w celu wy-
konywania bieŐņcych konserwacji i napraw. 

6. W zakresie elektroenergetyki: 

1) ustala siň pełne pokrycie zapotrzebowania 
mocy elektrycznej, 

2) ustala siň prowadzenie budowy sieci i urzņ-
dzeŊ elektroenergetycznych w liniach roz-
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graniczajņcych drogi, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

3) zakazuje siň nasadzeŊ pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-
wów takich gatunków, których naturalna 
wysokoŌń moŐe przekraczań 3m, 

4) nakazuje siň przycinania drzew i krzewów 
rosnņcych pod liniami elektroenergetycz-
nymi, 

5) ustala siň zasilanie w energiň elektrycznņ z 
krajowego systemu za poŌrednictwem RPZ 
110/15kV „Sňkocin Nowy”, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, 

6) ustala siň przyłņczanie obiektów do sieci 
elektroenergetycznej oraz przebudowň 
urzņdzeŊ elektroenergetycznych, powsta-
łych w wyniku wystņpienia kolizji planu za-
gospodarowania działki (w tym równieŐ 
wynikajņcego ze zmiany przeznaczenia tere-
nu) z istniejņcymi urzņdzeniami elektro-
energetycznymi według zasad okreŌlonych 
w przepisach szczególnych (prawa energe-
tycznego) i odrňbnych; 

7) ustala siň realizacjň sieci i przyłņczy elektro-
energetycznych wyłņcznie w liniach rozgra-
niczajņcych ulic o szerokoŌci min.5 m i w 
miejscach dostňpnych dla właŌciwych słuŐb 
eksploatacyjnych. 

7. W zakresie telekomunikacji: 

1) ustala siň realizacjň sieci wyłņcznie w formie 
kablowej lub radiowej, 

2) ustala siň zachowanie istniejņcych linii na-
powietrznych do czasu skablowania tych li-
nii, 

3) ustala siň realizacjň kablowych sieci i przy-
łņczy telekomunikacyjnych wyłņcznie w li-
niach rozgraniczajņcych ulic o szerokoŌci 
min. 5m i w miejscach dostňpnych dla wła-
Ōciwych słuŐb eksploatacyjnych, 

4) zakazuje siň lokalizacji stacji telefonii ko-
mórkowej, masztów, anten. 

8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi: 

1) ustala siň zorganizowany i o powszechnej 
dostňpnoŌci w obszarze planu system zbie-
rania i ewakuacji odpadów stałych o charak-
terze komunalnym, 

2) ustala siň obowiņzek zabezpieczenia przez 
właŌcicieli nieruchomoŌci moŐliwoŌci se-
gregacji odpadów i surowców wtórnych 
oraz nakaz gromadzenia i usuwania odpa-
dów niebezpiecznych wyselekcjonowanych 
z odpadów komunalnych, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

VII. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów  
tymczasowego zagospodarowania,  

urządzenia i użytkowania 

§ 18. 

1. Nie ustala siň specjalnego sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów; dopuszcza siň dotych-
czasowy sposób zagospodarowania do czasu 
realizacji ustaleŊ planu. 

2. Zakazuje siň stosowania indywidualnych: ujňń 
wody (studnie) z wykluczeniem § 17 ust. 2 pkt 4 
i odprowadzenie nieczystoŌci do indywidual-
nych zbiorników szczelnych (szamb). Plan na-
kłada obowiņzek podłņczenia nowych inwesty-
cji do sieci wodociņgowej i kanalizacyjnej roz-
dzielczej (sanitarnej i deszczowej) przed odda-
niem obiektu do uŐytkowania. 

VIII. Ustalenia dotyczące stawek procentowych 

§ 19. 

Ustala siň wartoŌń stawki procentowej, słuŐņcej 
naliczeniu jednorazowej opłaty (renty planistycz-
nej) od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w wyniku 
uchwalenia niniejszego planu, pobieranej jedno-
razowo w momencie zbycia nieruchomoŌci w 
okresie do 5 lat od dnia uprawomocnienia siň 
niniejszego planu, w wysokoŌci: 

1) dla terenów MN - 5% 

2) dla terenów komunikacji - 0,1% 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów funkcjonalnych 

§ 20. 

W odniesieniu do terenów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [1MN], [2MN] ustala 
siň: 

 

Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie podstawowe 
terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
(bliŎniacza i szeregowa w zespołach min. 7 budynków) 

2. Przeznaczenie dopuszczone 
terenu 

NieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia, 
miejsca noclegowe, usługi bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt 
podstawowy 
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3. Zasady i sposoby zabudowy i 
zagospodarowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – zgodnie z § 13 pkt 4 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – zgodnie z § 13 pkt 3 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – zgodnie z § 13 pkt 5, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – zgodnie z § 13 pkt 1 
5. w zakresie ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 ust. 2  

i § 17 ust. 5 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z usta-

leniami zawartymi w § 13 pkt 11 i 12 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe 

w wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 8 ust. 1 

4. Ograniczenia w zagospoda-
rowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego– zgodnie z § 9 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 11 
3. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 14 i § 15 
4. Linie zabudowy zgodnie z § 13 pkt 6 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń komunikacyjna 1. Od strony dróg: KDL - ul. Falenckiej poza granicņ planu, KDw - zgodnie z 
§ 16; 

2. Zakaz obsługi terenu [1MN] od strony drogi 1KDL 
3. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 16 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń inŐynieryjna Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic 
- zgodnie z § 17 

7. Stawka opłat planistycznych Zgodnie z ustaleniami § 19. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 21. 

Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gminy 
Raszyn. 

§ 22. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia w 
Őycie planu, a niezakoŊczonych decyzjņ osta-
tecznņ, stosuje siň ustalenia planu. 

§ 23. 

Na terenie objňtym niniejszym planem tracņ moc 
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., opublikowa-
nego w Dzienniku Urzňdowym Województwa  

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

§ 24. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 
 
1) Zmiany 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 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 
2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1192, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635 oraz z 2008r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 
1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Tomasz Szwed 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLIII/729/10 

Rady Gminy Raszyn 
z dnia 25 lutego 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 
w rejonie ul. Falenckiej 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.), w zwiņzku z art. 17 pkt 14, Rada Gminy Raszyn stwierdza, Őe w wyzna-
czonym terminie składania uwag od dnia 30 listopada 2009r. do dnia 14 stycznia 2010r. nie wniesiono uwag 
do wyłoŐonego do publicznego wglņdu projektu zmiany planu miejscowego. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Tomasz Szwed 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLIII/729/10 

Rady Gminy Raszyn 
z dnia 25 lutego 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania dla potrzeb realizacji ustaleŊ  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 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 (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z póŎn. zm.) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczajņcych drogi publicznej, w tym wy-
budowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zieleniņ; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczajņcymi dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņce do zadaŊ własnych gminy to realizacja dróg pu-
blicznych na terenie przeznaczonym w planie pod te funkcje oraz budowa sieci wodociņgowej, kanalizacyj-
nej, finansowanie oŌwietlenia ulic znajdujņcych siň na terenie objňtym niniejszņ uchwałņ oraz planowanie i 
organizacja zaopatrzenia w ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa gazowe. 

§ 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 zamówieniach publicznych, samorzņdzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie Ōrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w § 2 moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym siň postň-
pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej dostňpnej techniki (okreŌlonej 
w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ōrodowiska Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 
z póŎn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleŊ planu. 
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3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreŌlone w 

§ 2 realizowane bňdņ w sposób okreŌlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. 
(Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z póŎn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 2 
jest przedmiotem umów 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 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŎn. zm.). Wydatki majņtkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z 
budŐetu gminy oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŐetowy, uchwala siň w 
uchwale budŐetowej Rady Gminy. 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych finansowane bňdņ w całoŌci lub w czňŌci z budŐetu gminy 
oraz na podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgowej i kanalizacji finansowane bňdņ na podstawie art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z dnia 7 czerwca 2001r. 
(Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z póŎn. zm.), ze Ōrodków własnych przedsiňbiorstwa wodociņgowo-
kanalizacyjnego oraz w całoŌci lub w czňŌci z budŐetu gminy oraz na podstawie porozumieŊ z innymi 
podmiotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych, w oparciu o uchwalone przez Radň Gminy wieloletnie plany 
rozwoju i przebudowy urzņdzeŊ wodociņgowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez budŐet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane bňdņ na podstawie art. 7 ust. 4 
i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z póŎn. zm.). 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Tomasz Szwed 
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UCHWAŁA Nr XLIV/742/10 

RADY GMINY RASZYN  

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie nadania imienia kompleksowi boisk przy ul. Sportowej 30 w Raszynie. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. 
zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Nadaje siň kompleksowi boisk przy ul. 
Sportowej 30 w Raszynie nazwň: „Stadion im. 
Kazimierza Jedynaka”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Raszyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Tomasz Szwed 
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