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UCHWAŁA Nr XLV/426/10 

RADY MIASTA ZIELONKA 

z dnia 22 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka  

dla działek nr ew. 84 i 85 z obrębu 4-90-07, położonych przy ul. Mazowieckiej. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póŎn. 
zm.) oraz 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.), w zwiņzku z uchwałņ 
nr XXVII/259/08 Rady Miasta Zielonka z dnia  
20 paŎdziernika 2008r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Zielonka dla 
działek nr ew. 84 i 85 z obr. 4-90-07 połoŐonych 
przy ul. Mazowieckiej, Rada Miasta Zielonka 
stwierdzajņc, Őe niniejsza uchwała jest zgodna z 
ustaleniami Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielon-
ka przyjňtego uchwałņ nr XVII/145/08 Rady Miasta 
Zielonka z dnia 7 lutego 2008r. uchwala, co nastň-
puje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Zielonka dla działek 
nr ew. 84 i 85 z obrňbu 4-90-07 połoŐonych przy 
ul. Mazowieckiej, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar dwóch działek ewiden-
cyjnych o nr 84 i 85 z obrňbu 4-90-07, o łņcznej 
powierzchni 1732m2. 

3. Granice obszaru objňtego planem wyznaczono 
na rysunku planu, sporzņdzonym na mapie za-
sadniczej w skali 1:1000, stanowiņcym inte-
gralnņ czňŌń planu i oznaczonym jako załņcznik 
nr 1 do uchwały. 

4. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załņcznik nr 2 do 
uchwały. 

5. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi 
załņcznik nr 3 do uchwały. 

 

 

§ 2. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony Ōrodowiska i przyrody; 

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

5) zasad i warunków łņczenia i podziału nieru-
chomoŌci objňtych planem miejscowym; 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu; 

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej; 

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

9) stawki procentowej, na podstawie której 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r. 

2. Plan nie zawiera ustaleŊ dotyczņcych: 

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

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

3) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów zagroŐonych osuwaniem mas ziem-
nych, terenów naraŐonych na niebezpie-
czeŊstwo powodzi; granic terenów górni-
czych. 

§ 3. 

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

1) granica obszaru objňtego planem; 
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2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu i sposobie zagospodarowania; 

3) przeznaczenie terenu – okreŌlone symbolem 
literowym i numerem; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 1 
sņ oznaczeniami informacyjnymi lub wskazujņ-
cymi stan prawny wynikajņcy z przepisów od-
rňbnych. 

§ 4. 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) terenie - naleŐy przez to rozumień czňŌń ob-
szaru planu o okreŌlonym rodzaju przezna-
czenia, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcym, oznaczony kolejnym nu-
merem i odpowiednim symbolem literowym; 

2) przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które prze-
waŐa na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczajņcymi; 

3) przeznaczeniu uzupełniajņcym - naleŐy przez 
to rozumień rodzaje przeznaczenia inne niŐ 
podstawowe, które uzupełniajņ lub wzboga-
cajņ przeznaczenie podstawowe, dla których 
okreŌlono warunki ich dopuszczenia; 

4) wskaŎniku maksymalnej intensywnoŌci zabu-
dowy - naleŐy przez to rozumień nieprzekra-
czalnņ wartoŌń stosunku sumy powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków zlokalizowanych 
na terenie, do powierzchni ogólnej terenu; 

5) powierzchni całkowitej budynku - naleŐy 
przez to rozumień sumň powierzchni całkowi-
tej wszystkich kondygnacji budynku, mierzo-
nņ na poziomie posadzki po zewnňtrznym ob-
rysie Ōcian budynku; 

6) maksymalnej powierzchni zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień łņcznņ nieprzekraczalnņ 
sumň powierzchni zabudowy wszystkich bu-
dynków zlokalizowanych na terenie, liczonņ 
po zewnňtrznym obrysie budynków na po-
ziomie parteru w stosunku do powierzchni 
ogólnej terenu, okreŌlonņ w %; 

7) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
przez to rozumień czňŌń terenu na gruncie ro-
dzimym, która pozostaje niezabudowana po-
wierzchniowo lub kubaturowo w głņb gruntu, 
na nim oraz nad nim, nie stanowiņca na-
wierzchni dojazdów i dojŌń pieszych, pokryta 
trwałņ roŌlinnoŌciņ, w stosunku do po-
wierzchni ogólnej terenu, okreŌlonņ w %; 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień nieprzekraczalnņ granicň 
usytuowania Ōciany budynku od linii rozgra-
niczajņcej ulic lub innych obiektów wskaza-
nych na rysunku planu, z pominiňciem balko-
nów, wykuszy wysuniňtych poza obrys bu-
dynku mniej niŐ 1,5 m oraz elementów wejŌń 
do budynku (schody, podest, pochylnia dla 
niepełnosprawnych, daszek); 

9) maksymalnej wysokoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień najwiňkszņ nieprzekraczal-
nņ wysokoŌń budynku, mierzonņ od poziomu 
naturalnego terenu przy najniŐej połoŐonym 
wejŌciu do pierwszej kondygnacji naziemnej 
budynku do najwyŐej połoŐonej krawňdzi lub 
najwyŐej połoŐonego punktu stropodachu, 
dachu lub innego przekrycia, przy czym do 
wysokoŌci budynku nie wlicza siň wystajņ-
cych ponad przekrycie budynku elementów 
technicznego wyposaŐenia, takich jak czerp-
nie i wyrzutnie wentylacyjne, kominy, anteny 
itp.; 

10) obiekcie reklamowym – naleŐy przez to rozu-
mień obiekt składajņcy siň z konstrukcji no-
Ōnej oraz urzņdzenia reklamowego takiego jak 
tablica, neon lub symbol przestrzenny, które-
go funkcjņ jest prezentacja reklam; 

11) przepisach odrňbnych - naleŐy przez to rozu-
mień przepisy ustaw innych niŐ wymienio-
nych w podstawie prawnej uchwały wraz z 
aktami wykonawczymi; 

12) usługach nieuciņŐliwych - naleŐy przez to ro-
zumień usługi spełniajņce wymogi sanitarne 
właŌciwe dla podstawowego przeznaczenia 
danego terenu, nie wykazujņce uciņŐliwoŌci 
dla Ōrodowiska i nie wymagajņce przeprowa-
dzenia postňpowania w sprawie oceny od-
działywania na Ōrodowisko, okreŌlonego w 
aktualnie obowiņzujņcych przepisach odrňb-
nych; 

13) miejscach parkingowych - naleŐy przez to 
rozumień miejsca parkingowe urzņdzone w 
poziomie terenu lub stanowiska w garaŐach. 

§ 5. 

1. Ustala siň przeznaczenie nastňpujņcych tere-
nów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczony symbolem przeznacza-
nia 1MW; 

2) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 
oznaczony symbolem przeznaczania 1KDD; 
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2. Ustala siň, Őe teren oznaczony symbolem 1KDD 

przeznaczony jest do realizacji celów publicz-
nych. 

Rozdział 2 
Ustalenia dla terenów 

§ 6. 

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1MW, ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna wraz z dojazdami, dojŌciami, zie-
leniņ osiedlowņ, miejscami parkingowymi, 
miejscem do gromadzenia i segregacji od-
padów, 

b) uzupełniajņce: wbudowane w budynki 
mieszkalne usługi nieuciņŐliwe z zakresu: 
handlu, zdrowia, administracji, gastronomii 
itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakazuje siň wprowadzanie nowej zabudo-
wy mieszkaniowej w formie budynków wol-
nostojņcych jedno- lub dwuklatkowych, 

b) zakazuje siň realizacji wolnostojņcej zabu-
dowy gospodarczej i garaŐowej, 

c) warunkiem lokalizacji usług w formie lokali 
uŐytkowych wbudowanych w budynek 
mieszkalny jest spełnienie zasady, aby łņcz-
na powierzchnia lokali usługowych w jed-
nym budynku nie przekroczyła 10% po-
wierzchni całkowitej budynku, 

d) dopuszcza siň umieszczanie tablic i obiek-
tów reklamowych w obrňbie działki, pod 
warunkiem: 

- utrzymania łņcznej powierzchni rekla-
mowej nie przekraczajņcej 4m2, 

- umieszczania tablic i obiektów reklamo-
wych na elewacji budynku do maksy-
malnej wysokoŌci: pierwszej kondygnacji 
budynku, 

e) zakazuje siň budowy wolnostojņcych obiek-
tów reklamowych, 

f) ustala siň zasady realizacji ogrodzeŊ od 
strony dróg publicznych i od strony terenów 
leŌnych: 

- nakazuje siň realizacjň ogrodzeŊ o jedno-
litym wyglņdzie i wysokoŌci dla terenu 
inwestycji, 

- nakazuje siň budowň nowych ogrodzeŊ 
w linii rozgraniczajņcej tereny z terenami 
dróg publicznych, z moŐliwoŌciņ wycofa-
nia ogrodzeŊ w głņb terenu, 

- wysokoŌń ogrodzeŊ nie moŐe przekra-
czań 1.8 m od poziomu terenu, 

- co najmniej 60% powierzchni musi byń 
aŐurowa w stosunku do powierzchni cał-
kowitej ogrodzenia, 

- dopuszcza siň stosowanie elementów be-
tonowych do budowy ogrodzeŊ wyłņcz-
nie jako elementów słupów i podmuró-
wek, 

- nakazuje siň realizacjň pełnej podmurów-
ki o wysokoŌci minimum 60 cm do mak-
simum 100 cm od strony terenów le-
Ōnych (południowo-wschodnia i zachod-
nia granica planu) w celu ochrony przed 
rozprzestrzenianiem siň ewentualnego 
poŐaru; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody: 

a) ustala siň, Őe powierzchnia biologicznie 
czynna nie moŐe byń niŐsza niŐ 25% po-
wierzchni terenu, 

b) ustala siň przyporzņdkowanie terenu pod 
wzglňdem dopuszczalnego poziomu hałasu, 
o którym mowa w przepisach odrňbnych o 
ochronie Ōrodowiska, jako terenu przezna-
czonego „pod zabudowň mieszkaniowo-
usługowņ”, 

c) w przypadku wycinki drzew i krzewów naka-
zuje siň uzupełnianie zieleni nowymi nasa-
dzeniami oraz nakazuje siň wymianň drzew 
chorych, zamierajņcych lub stwarzajņcych 
zagroŐenie dla ludzi i mienia na nowe, 

d) nakazuje siň podłņczenie kaŐdego budynku 
do sieci miejskich – wodociņgowej i kanali-
zacyjnej, 

e) ustala siň ogrzewanie budynków z lokalnych 
Ŏródeł ciepła zasilanych: gazem, olejem opa-
łowym lekkim o zawartoŌci siarki do 0,3%, 
energiņ elektrycznņ, energiņ odnawialnņ lub 
innym paliwem ekologicznym, 

f) dopuszcza siň wprowadzenie jedynie usług 
nieuciņŐliwych, 

g) nakazuje siň 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; 
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4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy, 
zgodnie z rysunkiem planu, w odległoŌci: 

- 5m od linii rozgraniczajņcej ulicy Mazo-
wieckiej 1KDD, 

- 6m i 4m od północno-zachodniej granicy 
planu, 

- od południowo-zachodniej i południowo-
wschodniej granicy planu bňdņcej jedno-
czeŌnie granicņ warszawskiego obszaru 
chronionego krajobrazu i granicņ tere-
nów leŌnych, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi, 

b) ustala siň wskaŎnik maksymalnej intensyw-
noŌci zabudowy – 1,8, 

c) ustala siň maksymalnņ powierzchniň zabu-
dowy - do 65% powierzchni terenu, 

d) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń budynków 
- 18 m i nie wiňcej niŐ 5 kondygnacji na-
ziemnych (w tym poddasze uŐytkowe), 

e) nakazuje siň kształtowanie dachów budyn-
ków jako symetryczne dwuspadowe lub 
wielospadowe, o kņcie nachylenia głównych 
połaci do 45°, dopuszcza siň dachy płaskie, 

f) nakazuje siň stosowanie do pokrycia da-
chów spadzistych (od 25°) materiałów ce-
ramicznych lub ich imitacji w kolorze czer-
wonym, czerwono-brņzowym, brņzowym 
lub odcieniach szaroŌci, 

g) nakazuje siň stosowanie do wykoŊczenia 
elewacji tynków w kolorze białym, kremo-
wym lub jasnopopielatym z dopuszczeniem 
stosowania okładzin z kamienia, cegły lub 
drewna; obowiņzuje zakaz stosowania „sid-
dingu”, blachy (równieŐ falistej i trapezo-
wej); 

5) szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomoŌci: dopuszcza siň łņczenie działek i wy-
dzielanie nowych działek budowlanych przy za-
chowaniu: 

- minimalnej powierzchni - 1000m2, 

- minimalnej szerokoŌci frontu działki - 25 m, 

- kņta połoŐenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego w zakresie 70o do 90o; 

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

a) nakazuje siň urzņdzenie terenów zieleni 
wraz z placami zabaw dla dzieci, 

b) nakazuje siň sytuowanie wejŌń do lokali 
usługowych od strony ulicy i dostosowanie 
ich dla osób niepełnosprawnych, zaleca siň 
lokalizacjň wejŌń do lokali usługowych w 
poziomie chodnika, 

c) ustala siň odsuniňcie zabudowy od terenów 
leŌnych (od południowo-zachodniej i połu-
dniowo-wschodniej granicy planu), bňdņ-
cych jednoczeŌnie granicņ warszawskiego 
obszaru chronionego krajobrazu, zgodnie z 
przepisami odrňbnymi; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) nakazuje siň obsługň terenu inwestycji od 
strony terenu 1KDD tj. ul. Mazowieckiej, 

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

- 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny, 

- 3 miejsca na 100m2 powierzchni uŐytko-
wej dla handlu i usług, 

- 3,5 miejsca na 10 miejsc konsumpcyj-
nych dla gastronomii, 

- 2 miejsca na gabinet z zakresu usług 
zdrowia, 

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

c) przyjmuje siň, Őe obsługa komunikacyjna te-
renu odbywań siň bňdzie poprzez ulicň Ma-
zowieckņ o klasie dojazdowej [D], powiņza-
nņ z ulicņ InŐynierskņ o klasie zbiorczej [Z], 
pełniņcņ funkcje ponadlokalne w stosunku 
do obszaru objňtego planem; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uŐytkowania terenu: do-
puszcza siň tymczasowe wykorzystanie terenu 
jako teren zieleni. 

§ 7. 

Dla terenu drogi publicznej o klasie dojazdowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem prze-
znaczenia 1KDD, ustala siň: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa – 
poszerzenie ul. Mazowieckiej - droga klasy do-
jazdowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszcza siň realizacjň nowych zjazdów za 
zgodņ i na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdcň drogi, 

b) zakazuje siň lokalizacji tablic i urzņdzeŊ re-
klamowych; 
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3) zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody: 

a) nakazuje siň utrzymanie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeŊ i uciņŐliwoŌci, okreŌlo-
nych w przepisach odrňbnych, 

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

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala siň południowo-zachodniņ liniň roz-
graniczajņcņ ul. Mazowieckiej 1KDD, 

b) ustala siň realizacjň elementów wyposaŐe-
nia ulicy takich jak: chodnik, zieleŊ, trawniki, 
oŌwietlenie itp., 

c) dopuszcza siň lokalizacjň elementów organi-
zacji ruchu w tym ŌcieŐki rowerowej, 

d) ustala siň lokalizowanie sieci infrastruktury 
miejskiej w liniach rozgraniczajņcych ulicy; 

5) szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomoŌci: obowiņzuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczajņcymi. 

Rozdział 3 
Ustalenia dla infrastruktury technicznej 

§ 8. 

Ustala siň nastňpujņce zasady uzbrojenia terenu 
objňtego planem w infrastrukturň technicznņ: 

1) ustala siň obsługň projektowanej zabudowy z 
miejskich systemów infrastruktury technicznej; 

2) ustala siň zachowanie i rozbudowň sieci miej-
skich; 

3) ustala siň prowadzenie przewodów infrastruk-
tury technicznej w liniach rozgraniczajņcymi 
ulicy. 

§ 9. 

W zakresie zaopatrzenia w wodň, ustala siň nastň-
pujņce zasady: 

1) ustala siň zaopatrzenie w wodň z miejskiej sieci 
wodociņgowej; 

2) ustala siň pełne pokrycie zapotrzebowania na 
wodň na cele uŐytkowe i przeciwpoŐarowe; 

3) ustala siň zasilanie w wodň z miejskiego ujňcia 
wody poprzez istniejņcy wodociņg w ul. Mazo-
wieckiej. 

§ 10. 

W zakresie odprowadzenia Ōcieków sanitarnych, 
ustala siň nastňpujņce zasady: 

1) ustala siň odprowadzenie Ōcieków z projekto-
wanej zabudowy do systemu miejskiej kanali-
zacji sanitarnej; 

2) ustala siň zachowanie istniejņcego układu 
przewodów sieci kanalizacyjnej z moŐliwoŌciņ 
jej przebudowy i rozbudowy; 

3) nakazuje siň podłņczenie zabudowy do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej w ul. Mazowieckiej. 

§ 11. 

W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roz-
topowych ustala siň nastňpujņce zasady: 

1) ustala siň odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych z dachów i wewnňtrznych dróg 
na posesji poprzez indywidualne rozwiņzania 
umoŐliwiajņce jej zagospodarowanie w grani-
cach terenu; 

2) ustala siň odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych z ul. Mazowieckiej poprzez sys-
tem krytej kanalizacji do odbiornika; 

3) dopuszcza siň odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z terenu inwestycji do systemu 
kanalizacji deszczowej w ulicy na warunkach 
uzgodnionych z gestorem sieci oraz z uwzglňd-
nieniem obowiņzujņcych przepisów dotyczņ-
cych wprowadzania Ōcieków do kanalizacji; 

4) nakazuje siň podczyszczanie wód opadowych i 
roztopowych z ulicy, parkingów i placów ma-
newrowych, w podziemnych osadnikach i se-
paratorach produktów ropopochodnych; 

5) zakazuje siň odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych na grunty sņsiednie nakazuje siň 
kształtowanie na działkach powierzchni terenu 
w sposób zabezpieczajņcy sņsiednie tereny i 
ulice przed spływem wód opadowych. 

§ 12. 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siň 
ogrzewanie budynków z lokalnych Ŏródeł ciepła 
zasilanych: gazem, olejem opałowym lekkim o 
zawartoŌci siarki do 0,3%, energiņ elektrycznņ, 
energiņ odnawialnņ lub innym paliwem ekolo-
gicznym. 

§ 13. 

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siň nastňpu-
jņce zasady: 

1) ustala siň pokrycie w 100% zapotrzebowania na 
gaz do celów komunalnych, przygotowania 
ciepłej wody uŐytkowej oraz ewentualnie 
ogrzewania dla projektowanej zabudowy; 

2) ustala siň zasilanie z ogólnomiejskiej sieci ga-
zowej Ōredniego ciŌnienia ze stacji redukcyjno-
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pomiarowej, w oparciu o istniejņce przewody 
gazowe Ōredniego ciŌnienia; 

3) ustala siň rozbudowň sieci gazowej zgodnie z 
przepisami szczególnymi i na warunkach okre-
Ōlonych przez operatora sieci; 

4) nakazuje siň doprowadzenie gazu do poszcze-
gólnych budynków poprzez realizacjň ze-
wnňtrznej sieci gazowej i szafek gazowych 
zgodnie z przepisami szczególnymi oraz w 
uzgodnieniu z zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ. 

§ 14. 

W zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ 
ustala siň nastňpujņce zasady: 

1) ustala siň pełne pokrycie potrzeb wywołanych 
tradycyjnym uŐytkowaniem energii elektrycznej 
w zabudowie (oŌwietlenie, zasilanie sprzňtu i 
urzņdzeŊ) oraz czňŌciowe pokrycie potrzeb w 
zakresie ogrzewania pomieszczeŊ; 

2) ustala siň rozbudowň sieci elektroenergetycz-
nej o nowe linie kablowe oraz stacje transfor-
matorowe wnňtrzowe 15/04 kV; 

3) dopuszcza siň zachowanie i rozbudowň istnie-
jņcych linii elektroenergetycznych napowietrz-
nych i słupowych stacji transformatorowych 
SN/nN; 

4) przyłņczanie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz rozbudowy i przebudowy sieci i 
urzņdzeŊ elektroenergetycznych powstałe w 
wyniku wystņpienia kolizji planu zagospoda-
rowania działki z istniejņcymi urzņdzeniami 
elektroenergetycznymi, odbywań siň bňdņ w 
uzgodnieniu i na warunkach okreŌlonych przez 
właŌciwego operatora systemu elektroenerge-
tycznego według zasad okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych. 

§ 15. 

W zakresie telekomunikacji ustala siň nastňpujņce 
zasady: 

1) ustala siň pełne pokrycie zapotrzebowania na 
łņcza telefoniczne; 

2) ustala siň przeprowadzenie łņcz telefonicznych 
z sieci w uzgodnieniu i według warunków 
okreŌlonych przez zarzņdzajņcego lub właŌci-
ciela sieci i urzņdzeŊ; 

3) ustala siň utrzymanie i rozbudowň sieci kablo-
wej na terenach komunikacji; 

4) zakazuje siň realizacji wieŐ i masztów słuŐņcych 
realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 

§ 16. 

Ustala siň nastňpujņce zasady gospodarowania 
odpadami: 

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

2) nakazuje siň zabezpieczenie moŐliwoŌci segre-
gowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi oraz z 
Regulaminem utrzymania czystoŌci i porzņdku 
w gminie. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 17. 

Ustala siň dla terenów objňtych ustaleniami planu 
stawkň procentowņ słuŐņcņ naliczeniu jednorazo-
wej opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomo-
Ōci spowodowanego uchwaleniem planu w wyso-
koŌci: 

1) 15% dla terenu oznaczonego symbolem prze-
znaczania 1MW; 

2) 0% dla terenu 1KDD. 

§ 18. 

Na obszarze objňtym planem traci moc miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zielonka zatwierdzony uchwałņ Rady Miasta Zie-
lonka: nr XVII/168/04 z dnia 17 lutego 2004r. (Dz. 
Urz. Woj. Mazow. Nr 45 z dnia 03.03.2004r. 
poz.1275 z póŎn. zm.). 

§ 19. 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta Zielonka. 

§ 20. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego 
oraz publikacji na stronie internetowej Urzňdu 
Miasta Zielonka. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Miasta Zielonka: 

Adam Pulit 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLV/426/10 

Rady Miasta Zielonka 
z dnia 22 marca 2010r. 

 
Rada Miasta Zielonka, rozstrzygajņc o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stwierdza, Őe do pro-
jektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka dla działek nr ew. 84 i 85 z 
obrňbu 4-90-07, połoŐonych przy ul. Mazowieckiej” nie wpłynňła Őadna uwaga. 

 
Przewodniczņcy Rady Miasta Zielonka: 

Adam Pulit 

 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLV/426/10 

Rady Miasta Zielonka 
z dnia 22 marca 2010r. 

 
Rada Miasta Zielonka, rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w „Miejscowym Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta Zielonka dla działek nr ew. 84 i 85 z obrňbu 4-90-07, połoŐonych przy ul. Mazo-
wieckiej”, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych w nastňpujņcy sposób: 
 

Lp. Inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej 

Sposób realizacji Zasady finansowania 

Forma: 

1 – zadania krótkookre-
sowe 

2 – zadania wieloletnie 

Tryb zamówieŊ / 
podstawy prawne 

Odpowiedzialni za realizacjň 
i współpracujņcy: 

1- burmistrz, 

2 - wykonawca, 

3 - pracownik urzňdu wg 
właŌciwoŌci 

4 - inne 

Prognozowane Ŏródła 
finansowania: 

1 - dochody własne, 

2 - dotacje, 

3 - kredyty, poŐyczki 
komercyjne, 

4 - kredyty, poŐyczki 
preferencyjne, 

5 - Ōrodki UE, 

6 - nadwyŐki budŐetu z lat 
poprzednich, 

7 - inne 

Uczestniczņcy 
w finansowaniu zadania: 

1 - Gmina Zielonka 

2 - instytucje i fundusze 
pomocowe 

1. Drogi publiczne 

 

fragment  
ul. Mazowieckiej 

Wykup 
terenów 

1, 2 Zgodnie z ustawņ 
o gospodarce 
nieruchomoŌciami 

1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 

2. Budowa 2 Zgodnie z ustawņ 
prawo zamówieŊ 
publicznych 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2 

Przewodniczņcy Rady Miasta Zielonka: 
Adam Pulit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


