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UCHWAŁA Nr XLIII/409/10 

RADY MIASTA ZIELONKA 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Zielonka dla terenu szkoły przy ul. Staszica. 

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 póğn. 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z póğn. zm.), w związku z uchwałą 
nr XXIX/278/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 
24 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Zielonka dla 
terenu szkoły przy ul. Staszica, Rada Miasta Zie-
lonka stwierdzając, ġe niniejsza uchwała jest 
zgodna z ustaleniami Studium uwarunkowaě i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zielonka przyjętego uchwałą nr XVII/145/08 
Rady Miasta Zielonka z dnia 7 lutego 2008r. 
uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Zielonka dla terenu 
szkoły przy ul. Staszica, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar, połoġony między: osią 
ul. Szkolnej i osią ul. Staszica z działkami ewi-
dencyjnymi z obrębu 5-30-05 o nr ew. 145, 120 
i 93 oraz z południowymi częĝciami działek nr 
ew. 86 i 88 do północno-zachodniej granicy 
działki nr ew. 93, o powierzchni 14520m2. 

3. Granice obszaru objętego planem wyznaczono 
na rysunku planu, sporządzonym na mapie za-
sadniczej w skali 1:1000, stanowiącym inte-
gralną częĝć planu i oznaczonym jako załącznik 
nr 1 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleġą do zadaě własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi 
załącznik nr 3 do uchwały. 

 

 

§ 2. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róġnym przeznaczeniu lub 
róġnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony ĝrodowiska i przyrody; 

4) parametrów i wskağników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) zasad i warunków łączenia i podziału nieru-
chomoĝci objętych planem miejscowym; 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeě w ich uġytkowaniu; 

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej; 

8) zasad obsługi komunikacyjnej terenu oraz 
wskağników zaspokojenia potrzeb parkin-
gowych; 

9) stawki procentowej, na podstawie której 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 

2. Plan nie zawiera ustaleě dotyczących: 

1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego; 
dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

3) wymagaě wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów zagroġonych osuwaniem mas ziem-
nych, terenów naraġonych na niebezpie-
czeěstwo powodzi; granic terenów górni-
czych. 

§ 3. 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 
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2) linie rozgraniczające tereny o róġnym prze-
znaczeniu i sposobie zagospodarowania; 

3) przeznaczenie terenu – okreĝlone symbolem 
literowym i numerem; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 1 
są oznaczeniami informacyjnymi lub wskazują-
cymi stan prawny wynikający z przepisów od-
rębnych. 

§ 4. 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) terenie - naleġy przez to rozumieć częĝć ob-
szaru planu o okreĝlonym rodzaju przezna-
czenia, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony kolejnym nu-
merem i odpowiednim symbolem literowym; 

2) przeznaczeniu podstawowym - naleġy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które prze-
waġa na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi; 

3) przeznaczeniu uzupełniającym - naleġy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niġ 
podstawowe, które uzupełniają lub wzboga-
cają przeznaczenie podstawowe, dla których 
okreĝlono warunki ich dopuszczenia; 

4) wskağniku maksymalnej intensywnoĝci zabu-
dowy - naleġy przez to rozumieć nieprzekra-
czalną wartoĝć stosunku sumy powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków zlokalizowanych 
na terenie, do powierzchni ogólnej terenu; 

5) powierzchni całkowitej budynku - naleġy 
przez to rozumieć sumę powierzchni całkowi-
tej wszystkich kondygnacji budynku, mierzo-
ną na poziomie posadzki po zewnętrznym ob-
rysie ĝcian budynku; 

6) maksymalnej powierzchni zabudowy – naleġy 
przez to rozumieć łączną nieprzekraczalną 
sumę powierzchni zabudowy wszystkich bu-
dynków zlokalizowanych na terenie, liczoną 
po zewnętrznym obrysie budynków na po-
ziomie parteru w stosunku do powierzchni 
ogólnej terenu, okreĝloną w %; 

7) powierzchni biologicznie czynnej – naleġy 
przez to rozumieć częĝć terenu na gruncie ro-
dzimym, która pozostaje niezabudowana po-
wierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu, 
na nim oraz nad nim, nie stanowiąca na-
wierzchni dojazdów i dojĝć pieszych, pokryta 
trwałą roĝlinnoĝcią, w stosunku do po-
wierzchni ogólnej terenu okreĝloną w %, 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleġy 
przez to rozumieć nieprzekraczalną granicę 
usytuowania ĝciany budynku od linii rozgra-
niczającej ulic lub innych obiektów wskaza-
nych na rysunku planu, z pominięciem balko-
nów, wykuszy wysuniętych poza obrys bu-
dynku mniej niġ 1,0m oraz elementów wejĝć 
do budynku (schody, podest, pochylnia dla 
niepełnosprawnych, daszek); 

9) maksymalnej wysokoĝci zabudowy – naleġy 
przez to rozumieć największą nieprzekraczal-
ną wysokoĝć budynku, mierzoną od poziomu 
naturalnego terenu przy najniġej połoġonym 
wejĝciu do pierwszej kondygnacji naziemnej 
w budynku do najwyġej połoġonej krawędzi 
lub najwyġej połoġonego punktu stropoda-
chu, dachu lub innego przekrycia, przy czym 
do wysokoĝci budynku nie wlicza się wystają-
cych ponad przekrycie budynku elementów 
technicznego wyposaġenia, takich jak czerp-
nie i wyrzutnie wentylacyjne, kominy, anteny 
itp.; 

10) obiekcie reklamowym – naleġy przez to rozu-
mieć obiekt składający się z konstrukcji no-
ĝnej oraz urządzenia reklamowego takiego jak 
tablica, neon lub symbol przestrzenny, które-
go funkcją jest prezentacja reklam; 

11) przepisach odrębnych - naleġy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw innych niġ wymienio-
nych w podstawie prawnej uchwały wraz z 
aktami wykonawczymi; 

12) usługach nieuciąġliwych - naleġy przez to ro-
zumieć usługi spełniające wymogi sanitarne 
właĝciwe dla podstawowego przeznaczenia 
danego terenu, nie wykazujące uciąġliwoĝci 
dla ĝrodowiska i nie wymagające przeprowa-
dzenia postępowania w sprawie oceny od-
działywania na ĝrodowisko, okreĝlonego w 
aktualnie obowiązujących przepisach odręb-
nych; 

13) miejscach parkingowych - naleġy przez to 
rozumieć miejsca parkingowe urządzone w 
poziomie terenu lub stanowiska w garaġach. 

§ 5. 

1. Ustala się przeznaczenie następujących tere-
nów: 

1) teren usług oĝwiaty, oznaczony symbolem 
przeznaczania 1UO; 

2) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 
oznaczone symbolami przeznaczania 1KDD i 
2KDD. 

2. Ustala się, ġe tereny wymienione w ust. 1 prze-
znaczone są do realizacji celów publicznych. 
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Rozdział 2 
Ustalenia dla terenów 

§ 6. 

Dla terenu usług oĝwiaty, oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 1UO, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: usługi oĝwiaty - szkoła 
podstawowa lub/i ponadpodstawowa, 

b) przeznaczenie uzupełniające: usługi spor-
tu w formie hali sportowej, basenu, boisk 
treningowych, usługi administracji; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszcza się wprowadzanie nowej zabu-
dowy związanej z usługami oĝwiaty oraz 
funkcjami uzupełniającymi w formie budyn-
ków wolnostojących lub dobudowanych do 
istniejącej zabudowy, 

b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabu-
dowy oĝwiatowej i administracyjnej, jej re-
monty, rozbudowę, nadbudowę lub wymia-
nę przy zachowaniu obowiązujących para-
metrów i wskağników intensywnoĝci zabu-
dowy zgodnie z pkt 4, 

c) ustala się udział procentowy nowej zabu-
dowy usługowej o przeznaczeniu uzupełnia-
jącym - do 40% powierzchni całkowitej za-
budowy na terenie, 

d) dopuszcza się realizację usług gastronomii i 
handlu jako wbudowanych w poziomie par-
teru w budynki o funkcji podstawowej lub 
uzupełniającej, pod warunkiem, ġe ich łącz-
na powierzchnia nie przekroczy 10% po-
wierzchni całkowitej budynku, 

e) nakazuje się umieszczenie funkcji garaġo-
wej, gospodarczej i technicznej w ramach 
kubatur budynków usługowych, 

f) dopuszcza się umieszczanie tablic i obiek-
tów reklamowych w obrębie terenu inwe-
stycji, pod warunkiem: 

- umieszczania tablic reklamowych na 
elewacji budynku usługowego do mak-
symalnej wysokoĝci pierwszej kondy-
gnacji budynku i utrzymania łącznej po-
wierzchni reklamowej nie przekraczającej 
4m2, 

- budowy jednego wolnostojącego obiektu 
reklamowego o powierzchni reklamowej 
nie przekraczającej 4m2 o maksymalnej 
wysokoĝci do 5m zlokalizowanego od 
strony ul. Szkolnej, 

g) ustala się zasady realizacji ogrodzeě od 
strony dróg publicznych: 

- nakazuje się realizację ogrodzeě o jedno-
litym wyglądzie i wysokoĝci dla terenu 
inwestycji, 

- nakazuje się budowę nowych ogrodzeě 
w linii rozgraniczającej tereny z terenami 
dróg publicznych, z moġliwoĝcią wycofa-
nia ogrodzeě w głąb terenu, 

- wysokoĝć ogrodzeě nie moġe przekra-
czać 1.8m od poziomu terenu; przy czym 
ograniczenie to nie dotyczy grodzenia 
boisk sportowych, 

- co najmniej 60% powierzchni musi być 
aġurowa w stosunku do powierzchni cał-
kowitej ogrodzenia, 

- dopuszcza się stosowanie elementów be-
tonowych do budowy ogrodzeě wyłącz-
nie jako elementów słupów i podmuró-
wek; 

3) zasady ochrony ĝrodowiska i przyrody: 

a) ustala się, ġe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moġe być niġsza niġ 30%, po-
wierzchni terenu, 

b) ustala się przyporządkowanie terenu pod 
względem dopuszczalnego poziomu hałasu, 
o którym mowa w przepisach odrębnych o 
ochronie ĝrodowiska, jako terenu przezna-
czonego „pod zabudowę związaną ze sta-
łym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieġy”, 

c) w przypadku wycinki drzew lub krzewów 
nakazuje się uzupełnianie zieleni nowymi 
nasadzeniami, nakazuje się wymianę drzew 
chorych i zamierających lub stwarzających 
zagroġenie dla ludzi i mienia na nowe, 

d) nakazuje się zachowanie i uzupełnienie 
szpaleru drzew od strony ul. Szkolnej, 

e) nakazuje się podłączenie kaġdego budynku 
usługowego do sieci miejskich – wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, 

f) dopuszcza się lokalizację jedynie usług nie-
uciąġliwych, 

g) ustala się obowiązek ogrzewania budynków 
z lokalnych ğródeł ciepła zasilanych gazem, 
olejem opałowym lekkim o zawartoĝci siarki 
do 0,3%, energią elektryczną lub energią 
odnawialną. Preferuje się rozwiązania gru-
powe zmniejszające emisję zanieczyszczeě 
do atmosfery, 
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h) nakazuje się wprowadzenie segregacji od-
padów i surowców wtórnych oraz nakaz 
gromadzenia i usuwania odpadów niebez-
piecznych wyselekcjonowanych z odpadów 
komunalnych, zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami oraz przepisami 
szczególnymi; 

4) parametry i wskağniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy - 
zgodnie z rysunkiem planu, w odległoĝci: 

- wzdłuġ elewacji istniejącego budynku od 
ulicy Szkolnej 1KDD, 

- po elewacji istniejącego budynku i 5m od 
linii rozgraniczającej ulicy Staszica 2KDD, 

- 8m od północnej i zachodniej granicy te-
renu, 

b) ustala się wskağnik maksymalnej intensyw-
noĝci zabudowy – 2,0, 

c) ustala się maksymalną powierzchnię zabu-
dowy - do 50% powierzchni terenu, 

d) ustala się, ġe wysokoĝć budynków usługo-
wych nie moġe przekraczać 18m i nie więcej 
niġ 4 kondygnacje naziemne (w tym podda-
sze uġytkowe), 

e) dopuszcza się zachowanie i stosowanie ist-
niejących spadków dachu oraz rodzaju po-
krycia, w przypadku przebudowy i rozbu-
dowy budynku, 

f) dla nowych obiektów usługowych ustala się 
dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci od 20 do 400, dla obiek-
tów typu hala sportowa, basen dopuszcza 
się dachy łukowe lub inne - dostosowane do 
funkcji budynku, 

g) do pokrycia dachów spadzistych (od 25°) 
naleġy stosować materiały ceramiczne lub 
ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwo-
no-brązowym, brązowym lub odcieniach 
szaroĝci, 

h) do wykoěczenia elewacji naleġy stosować 
tynki w kolorze białym, kremowym lub ja-
snopopielatym z dopuszczeniem akcento-
wania detali elewacji barwami bardziej in-
tensywnymi oraz stosowania okładzin z ka-
mienia, cegły, drewna, szkła; obowiązuje za-
kaz stosowania „siddingu”, blachy (równieġ 
falistej i trapezowej); 

 

 

5) szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomoĝci: 

a) dopuszcza się łączenie działek i wydzielanie 
nowych działek budowlanych przy zacho-
waniu: 

- minimalnej powierzchni - 7000m2, 

- kąta połoġenia granic działki w stosunku 
do pasa drogowego w zakresie od 70 do 
90o; 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uġytkowaniu: 

- w strefie ochrony ujęcia wód podziemnych 
(wskazanej na rysunku planu) nakazuje się 
uwzględnienie warunków szczególnych 
okreĝlonych przez Starostę Wołomiěskiego, 
w tym zakaz wprowadzania do ziemi i wód 
podziemnych ĝcieków oraz składowania i 
przechowywania odpadów stanowiących 
zagroġenie dla wód podziemnych; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) obowiązują następujące zasady obsługi ko-
munikacyjnej terenu: 

- przez istniejące zjazdy bramowe od 
ul. Staszica 2KDD i ul. Szkolnej 1KDD, 

- dopuszcza się lokalizację nowych zjaz-
dów od strony ul. Szkolnej 1KDD, 

b) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingo-
wych na terenie w liczbie minimum: 

- 30 miejsc na 100 zatrudnionych w usłu-
gach oĝwiaty, 

- 10 do 35 miejsc na 100 uġytkowników 
obiektów sportowych mogących równo-
czeĝnie przebywać na tym obiekcie, 

- 2,5 miejsca na 100m2 powierzchni uġyt-
kowej dla usług administracji, 

c) przyjmuje się, ġe obsługa terenu odbywać 
się będzie poprzez ulice dojazdowe Szkolną 
i Staszica powiązane bezpoĝrednio lub po-
ĝrednio z ulicami o wyġszych klasach 
tj. ul. St. Prymasa Wyszyěskiego (ulica 
główna G), ul. Kolejową (ulica zbiorcza Z), 
pełniącymi funkcje ponadlokalne w stosun-
ku do obszaru objętego planem. 

§ 7. 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami przeznaczenia 1KDD i 2KDD, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi klasy dojazdowej 
(częĝć do osi ulic); 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) dopuszcza się zachowanie ĝcieġki rowero-
wej w liniach rozgraniczających ul. Staszica 
-2KDD oraz zmianę jej parametrów i prze-
biegu w liniach rozgraniczających ulicy, 

b) dopuszcza się zachowanie istniejących zjaz-
dów z ulic, 

c) dopuszcza się realizację nowych zjazdów i 
parkowanie pojazdów za zgodą i na warun-
kach okreĝlonych przez zarządcę drogi, 

d) zakazuje się umieszczania tablic i obiektów 
reklamowych w liniach rozgraniczających ul. 
Staszica 2KDD i ul. Szkolnej 1KDD; 

3) zasady ochrony ĝrodowiska i przyrody: 

a) nakazuje się utrzymanie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeě i uciąġliwoĝci, okreĝlo-
nych w przepisach odrębnych, 

b) nakazuje się odprowadzenie wód opado-
wych i roztopowych docelowo do gminnej 
sieci kanalizacji deszczowej; 

4) parametry i wskağniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala się północno-zachodnią linię rozgra-
niczającą ul. Szkolnej 1KDD, 

b) ustala się szerokoĝć ul. Szkolnej 1KDD od li-
nii rozgraniczających do osi ulicy jak na ry-
sunku planu, 

c) ustala się południowo-zachodnią linię roz-
graniczającą ul. Staszica 2KDD, 

d) ustala się szerokoĝć ul. Staszica 2KDD od li-
nii rozgraniczającej do osi ulicy jak na ry-
sunku planu, 

e) zakazuje się wznoszenia budynków, 

f) ustala się 

- realizację elementów wyposaġenia ulicy 
takich jak: jezdnie, chodniki, elementy 
organizacji ruchu, zieleě, trawniki, oĝwie-
tlenie itp., 

- lokalizowanie sieci infrastruktury miej-
skiej w liniach rozgraniczających, 

g) na terenie ul. Szkolnej 1KDD naleġy utrzy-
mać jedną jezdnię o ruchu dwukierunko-
wym, 

h) w liniach rozgraniczających ul. Staszica 
2KDD dopuszcza się utrzymanie stanu ist-
niejącego tzn. jezdni jednokierunkowej i 
ĝcieġki rowerowej; 

5) szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomoĝci: obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

Rozdział 3 
Ustalenia dla infrastruktury technicznej 

§ 8. 

Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu 
objętego planem w infrastrukturę techniczną: 

1) ustala się obsługę istniejącej oraz projektowa-
nej zabudowy z istniejących i projektowanych 
miejskich systemów infrastruktury technicznej; 

2) ustala się zachowanie i rozbudowę sieci miej-
skich; 

3) ustala się prowadzenie przewodów infrastruk-
tury technicznej w liniach rozgraniczających 
ulicy. 

§ 9. 

W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się nastę-
pujące zasady: 

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 
wodociągowej; 

2) ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na 
wodę dla istniejącej i projektowanej zabudowy 
na cele uġytkowe i przeciwpoġarowe; 

3) ustala się zasilanie w wodę z miejskiego ujęcia 
wody poprzez istniejący wodociąg w ul. Staszi-
ca lub ul. Szkolnej; 

4) dopuszcza się czerpanie wody z ujęć własnych 
lokalizowanych na terenie inwestycji zgodnie z 
przepisami odrębnymi w szczególnoĝci z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów 
dotyczących poboru wód. 

§ 10. 

W zakresie odprowadzenia ĝcieków sanitarnych, 
ustala się następujące zasady: 

1) ustala się objęcie systemem kanalizacji sani-
tarnej istniejącej i projektowanej zabudowy; 

2) ustala się zachowanie istniejącego układu 
przewodów sieci kanalizacyjnej z moġliwoĝcią 
jej przebudowy i rozbudowy; 

3) nakazuje się podłączenie zabudowy do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej. 

§ 11. 

W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roz-
topowych ustala się następujące zasady: 

1) ustala się odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych z układu ulic poprzez system kry-
tej kanalizacji do odbiornika; 
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2) ustala się odprowadzanie wód opadowych i 

roztopowych z dachów i wewnętrznych dróg 
na terenie inwestycji poprzez indywidualne 
rozwiązania umoġliwiające jej zagospodarowa-
nie w granicach własnej działki; 

3) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z terenu inwestycji do systemu 
kanalizacji deszczowej w ulicach na warunkach 
uzgodnionych z gestorem sieci oraz z uwzględ-
nieniem obowiązujących przepisów dotyczą-
cych wprowadzania ĝcieków do kanalizacji; 

4) nakazuje się obowiązek podczyszczania wód 
opadowych i roztopowych z ulic, parkingów i 
placów manewrowych, w podziemnych osad-
nikach i separatorach produktów ropopochod-
nych; 

5) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych na grunty sąsiednie i nakazuje się 
kształtowanie na działkach powierzchni terenu 
w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i 
ulice przed spływem wód opadowych. 

§ 12. 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się obo-
wiązek ogrzewania budynków z lokalnych ğródeł 
ciepła zasilanych gazem, olejem opałowym lekkim 
o zawartoĝci siarki do 0,3%, energią elektryczną 
lub energią odnawialną. Preferuje się rozwiązania 
grupowe zmniejszające emisję zanieczyszczeě do 
atmosfery. 

§ 13. 

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się następu-
jące zasady: 

1) ustala się pokrycie w 100% zapotrzebowania na 
gaz do celów komunalnych, przygotowania 
ciepłej wody uġytkowej oraz ewentualnie 
ogrzewania dla istniejącej i projektowanej za-
budowy; 

2) ustala się zasilanie z ogólnomiejskiej sieci ga-
zowej ĝredniego ciĝnienia ze stacji redukcyjno-
pomiarowej, w oparciu o istniejące przewody 
gazowe ĝredniego ciĝnienia; 

3) ustala się rozbudowę sieci gazowej zgodnie z 
przepisami szczególnymi i na warunkach okre-
ĝlonych przez operatora sieci; 

4) nakazuje się doprowadzenie gazu do poszcze-
gólnych budynków poprzez realizację ze-
wnętrznej sieci gazowej i szafek gazowych 
zgodnie z przepisami szczególnymi oraz w 
uzgodnieniu z zarządzającym siecią gazową. 

 

 

§ 14. 

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się następujące zasady: 

1) ustala się pełne pokrycie potrzeb wywołanych 
tradycyjnym uġytkowaniem energii elektrycznej 
w zabudowie (oĝwietlenie, zasilanie sprzętu i 
urządzeě) oraz częĝciowe pokrycie potrzeb w 
zakresie ogrzewania pomieszczeě; 

2) ustala się rozbudowę sieci elektroenergetycz-
nej o nowe linie kablowe oraz stacje transfor-
matorowe wnętrzowe 15/04 kV; 

3) dopuszcza się zachowanie i rozbudowę istnie-
jących linii elektroenergetycznych napowietrz-
nych i stacji transformatorowych SN/nN; 

4) przyłączanie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz rozbudowy i przebudowy sieci i 
urządzeě elektroenergetycznych, w wyniku wy-
stąpienia kolizji planu zagospodarowania dział-
ki z istniejącymi urządzeniami elektroenerge-
tycznymi, odbywać się będą w uzgodnieniu i 
na warunkach okreĝlonych przez właĝciwego 
operatora systemu elektroenergetycznego we-
dług zasad okreĝlonych w przepisach odręb-
nych. 

§ 15. 

W zakresie telekomunikacji ustala się następujące 
zasady: 

1) ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na 
łącza telefoniczne; 

2) ustala się przeprowadzenie łącz telefonicznych 
z sieci w uzgodnieniu i według warunków 
okreĝlonych przez zarządzającego lub właĝci-
ciela sieci i urządzeě; 

3) ustala się utrzymanie i rozbudowę sieci kablo-
wej na terenach komunikacji; 

4) zakazuje się realizacji wieġ i masztów słuġących 
realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 

§ 16. 

Ustala się następujące zasady gospodarowania 
odpadami: 

1) nakazuje się usuwanie odpadów w ramach 
zorganizowanego i o powszechnej dostępnoĝci 
komunalnego systemu zbierania i usuwania 
odpadów stałych; 

2) ustala się zabezpieczenie moġliwoĝci segrego-
wania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz z 
Regulaminem utrzymania czystoĝci i porządku 
w gminie. 
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Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 17. 

Ustala się dla terenów objętych ustaleniami planu 
stawkę procentową słuġącą naliczeniu jednorazo-
wej opłaty z tytułu wzrostu wartoĝci nieruchomo-
ĝci spowodowanego uchwaleniem planu w wyso-
koĝci 0%. 

§ 18. 

Na obszarze objętym planem traci moc miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zielonka zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Zie-

lonka: nr XVII/168/04 z dnia 17 lutego 2004r. (Dz. 
Urz. Woj. Mazow. Nr 45 z dnia 3 marca 2004r. poz. 
1275 z póğn. zm.). 

§ 19. 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz 
publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Zielonka. 

§ 20. 

Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zielonka: 

Adam Pulit 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLIII/409/10 

Rady Miasta Zielonka 
z dnia 25 stycznia 2010r. 

 
Rada Miasta Zielonka, rozstrzygając o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stwierdza, ġe do pro-
jektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka dla terenu szkoły przy 
ul. Staszica” nie wpłynęła ġadna uwaga. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zielonka: 

Adam Pulit 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLIII/409/10 

Rady Miasta Zielonka 
z dnia 25 stycznia 2010r. 

 
 
Rada Miasta Zielonka, rozstrzygając o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleġą do zadaě własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych stwierdza, ġe ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zielonka dla terenu szkoły przy ul. Staszica” nie przewidują ġadnych inwestycji z tego 
zakresu. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zielonka: 

Adam Pulit 

 
 

PODSUMOWANIE  
PRZEPROWADZONEJ STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ĜRODOWISKO 
dołączone do „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka  

dla terenu szkoły przy ul. Staszica” zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/409/10  
Rady Miasta Zielonka z dnia 25 stycznia 2010r. 

 
Podsumowanie sporządzono na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 pağdziernika 2008r. o udostępnia-
niu informacji o ĝrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeěstwa w ochronie ĝrodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na ĝrodowisko (Dz.U. 2008r. Nr 199, poz. 1227). 

I. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązaě alternatyw-
nych 

Do sporządzenia zmiany planu przystąpiono w celu powiększenia obszaru szkoły przez przyłączenie tere-
nów mieszkaniowych bezpoĝrednio z nią sąsiadujących, co jest niezbędne z uwagi na obligatoryjne obję-
cie edukacją szkolną 5-latków, z czym związana jest planowana rozbudowa budynku szkolnego m.in. 
o salę sportową. Przystąpienie do opracowania planu nastąpiło po przeanalizowaniu moġliwoĝci i celo-
woĝci przeprowadzenia zmiany jak równieġ zgodnoĝci przewidywanych rozwiązaě z ustaleniami obowią-
zującego Studium uwarunkowaě i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka 
(uchwała nr XVII/145/08 R.M.Z. z dnia 7 lutego 2008r.). Plan okreĝla więc stosowne parametry kształto-
wania nowej zabudowy (rozbudowy) i umoġliwia uregulowanie własnoĝci gruntu związane z pozyska-
niem nowego terenu. 

Nie było więc potrzeby rozpatrywania rozwiązaě alternatywnych w trakcie opracowywania zmiany planu. 

II. Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

1) Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na ĝrodowisko 

Autor prognozy mgr Jacek Skorupski w sporządzonym dokumencie stwierdził: 

„Z przeprowadzonych analiz wynika, ġe omawiany plan miejscowy nie będzie miał znaczącego wpły-
wu na przyrodnicze elementy ĝrodowiska ani na warunki ġycia. 
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Plan jest zgodny zarówno z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony ĝrodowiska 
jak i z ustaleniami płynącymi z dokumentów powiązanych, w tym planów i programów. 
Nie widzi się więc potrzeby innych rozwiązaě w zakresie ochrony ĝrodowiska, niġ te, które ustalono w 
planie.” 

W związku z powyġszym nie było potrzeby wprowadzania zmian do ustaleě planu 

2) Opinie właĝciwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 

- Pismem z dnia 15.12.2008r. (znak: PZ.7321-19/08) zawiadomiono stosowne instytucje, w tym Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Ĝrodowiska oraz Paěstwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego o podjęciu przez R.M.Z. uchwały nr XXIX/278/08 z dnia 24.11.2008r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany planu, z informacją o miejscu i terminie składania wniosków. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Ĝrodowiska oraz Paěstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie zło-
ġyli wniosków. 

- Pismami z dnia 09.03.2009r. znak: WR-PZ-7321-09/09 oraz znak: WR-PZ-7321-09/1/09 wystąpiono 
odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Ĝrodowiska oraz do Paěstwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowoĝci informacji wymaga-
nych w prognozie oddziaływania na ĝrodowisko. 

Pismem znak: RDOĜ-14-WOOĜ-I-DC-7041-762/09 z dnia 15 kwietnia 2009r. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Ĝrodowiska ustalił zakres prognozy oddziaływania na ĝrodowisko zgodny z art. 51 ust.2 
ustawy z dnia 3 pağdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o ĝrodowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeěstwa w ochronie ĝrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ĝrodowisko (Dz.U. 
Nr 199, poz. 1227). 

Paěstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie odpowiedział na pismo. 
Prognoza została sporządzona zgodnie z art. 51 ust.2 –stosownie do uzgodnienia. 

- Pismem z dnia 28.07.2009r. znak: WR-PZ-7321-20/09 zwrócono się do właĝciwych instytucji odpo-
wiednio o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na ĝrodowi-
sko. 

Pismem znak: RDOĜ-14-WOOĜ-I-JD-7041-1399/09 z dnia 18 sierpnia 2009r. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Ĝrodowiska pozytywnie zaopiniował projekt planu. 

Pismem znak: ZNS-711/120-17/09 z dnia 07.08.2009r. Paěstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
pozytywnie uzgodnił prognozę oddziaływania na ĝrodowisko projektu i zaopiniował projekt planu. 

3) Zgłoszone uwagi i wnioski 

- Stosownej treĝci ogłoszeniami i obwieszczeniami z dnia 12.12.2008r. (umieszczonymi na tablicach 
ogłoszeě, na stronie internetowej UMZ i w gazecie z dnia 14.12.08.) ogłoszono o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany planu z informacją o sposobie i miejscu składania wniosków w terminie do 
dnia 07.01.2009r. 

W odpowiedzi na ogłoszenia i obwieszczenia nie wpłynęły ġadne wnioski. 

- Pismem z dnia 15.12.2008r. (znak: PZ.7321-19/08) zawiadomiono stosowne instytucje, o podjęciu 
przez R.M.Z. uchwały nr XXIX/278/08 z dnia 24.11.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany planu, z informacją o miejscu i terminie składania wniosków. 

Na w/w zawiadomienie wpłynęło 5 odpowiedzi od instytucji, w tym 3 nie zgłaszające wniosków. 

Pozostałe wnioski: Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, PGE Dystrybucja zostały uwzględnione w 
ustaleniach planu w stosownym zakresie dotyczącym zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną. 

- Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowoĝci informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 
na ĝrodowisko- jak w pkt 2). 

- Przed wysłaniem projektu planu do uzgodnieě uzyskano pozytywną opinię Gminnej Komisji Urba-
nistyczno-Architektonicznej – pismo z dnia 15.07.2009r. znak: GKU-A/2/2009. 

- Pismem z dnia 28.07.2009r. znak: WR-PZ-7321-20/09 zwrócono się do właĝciwych instytucji odpo-
wiednio o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na ĝrodowi-
sko. 

W odpowiedzi na pismo otrzymano łącznie 10 pozytywnych uzgodnieě i opinii do projektu planu. 
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- Stosownej treĝci ogłoszeniami i obwieszczeniami z dnia 08.10.2009r. (umieszczonymi na tablicach 
ogłoszeě, na stronie internetowej UMZ i w gazecie z dnia 11.10.09.) ogłoszono o wyłoġeniu do pu-
blicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na ĝrodowisko (w dniach od 
19.10.2009r. do 09.11.2009r.) z informacją o terminie dyskusji publicznej oraz o sposobie, miejscu i 
terminie składania uwag do projektu planu jak równieġ do prognozy oddziaływania na ĝrodowisko. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 09.11.2009r. 
w Urzędzie Miasta Zielonka o godz. 1600. 

Do wyłoġonego projektu planu jak równieġ do prognozy oddziaływania na ĝrodowisko nie wpłynę-
ły ġadne uwagi. 

4) Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na ĝrodowisko 

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania skutków realizacji planu na ĝrodowisko, co wyka-
zała prognoza. 

5) Propozycje dotyczące metod i częstotliwoĝci przeprowadzania monitoringu skutków realizacji posta-
nowieě dokumentu 

W prognozie wskazano, ġe w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnie-
je okreĝlona ustawowo procedura pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki jego realizacji. Analiza 
skutków realizacji planu wykonywana będzie w ramach oceny aktualnoĝci studium i planów miejsco-
wych przez Burmistrza Miasta Zielonka, co najmniej raz w czasie trwania kadencji rady, zgodnie z 
art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717). 

Burmistrz: 
Adam Łossan 
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UCHWAŁA Nr XLIII/410/10 

RADY MIASTA ZIELONKA 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka 

dla działek nr ew. 12 i 13 z obrębu 4-90-01 położonych przy ul. Dąbrowskiego i Piłsudskiego. 

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 póğn. 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591, z póğn. zm.), w związku z uchwałą 
nr XX/180/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 
24 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Zielonka dla 
działek nr ew. 12 i 13 z obr. 4-90-01 połoġonych 
przy ul. Dąbrowskiego i Piłsudskiego, Rada Miasta 
Zielonka stwierdzając, ġe niniejsza uchwała jest 
zgodna z ustaleniami Studium uwarunkowaě i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zielonka przyjętego uchwałą nr XVII/145/08 
Rady Miasta Zielonka z dnia 7 lutego 2008r. 
uchwala, co następuje: 

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Zielonka dla działek 
nr ew. 12 i 13 z obrębu 4-90-01, połoġonych 
przy ul. Dąbrowskiego i ul. Piłsudskiego, zwany 
dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar dwóch działek ewiden-
cyjnych o nr 12 i 13 z obrębu 4-90-01, o łącznej 
powierzchni 1963m2. 

3. Granice obszaru objętego planem wyznaczono 
na rysunku planu, sporządzonym na mapie za-
sadniczej w skali 1:1000, stanowiącym inte-
gralną częĝć planu i oznaczonym jako załącznik 
nr 1 do uchwały. 

 


