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UCHWAŁA Nr VI/50/2011 

RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Skierdy w rejonie ulic Nadwiślańskiej i Mazowieckiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) i 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.), w 
związku z uchwałą Nr XXVII/294/2008 Rady 
Gminy Jabłonna z dnia 26 listopada 2008r., o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego częņci 
wsi Skierdy w rejonie ulic Nadwiņlańskiej i Ma-
zowieckiej, stwierdzając, Ŋe niniejszy plan jest 
zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jabłonna, zatwierdzonego uchwałą nr 
XXV/260/2000 Rady Gminy Jabłonna z dnia 
12 grudnia 2000r., Rada Gminy Jabłonna 
uchwala co następuje: 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego częņci wsi Skierdy w 
rejonie ulic Nadwiņlańskiej i Mazowieckiej, zwa-
ny dalej „planem”. 

2. Granicę obszaru objętego planem stano-
wią: od północy: ulica Modlińska, od wschodu: 
granica obrębu wsi Skierdy, od południa i za-
chodu: granica działki o nr ewid. 152. 

3. Integralną częņcią uchwały jest załącznik  
nr 1 – rysunek planu zawierający ustalenia planu 
w skali 1:1000. 

4. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji i zasadach finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, naleŊą-
cych do zadań własnych gminy. 

§ 2.1. W planie okreņla się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, a takŊe naraŊonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoņci; 

8) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uŊytkowania tere-
nów; 

11) stawkę procentową, 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. W planie nie okreņla się: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 

§ 3. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte 
w niniejszej uchwale do obszaru objętego pla-
nem. 

1. Na rysunku planu wyznacza się tereny o na-
stępującym przeznaczeniu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczone symbolem: MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej intensywnej oznaczone sym-
bolem: MNi; 
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3) teren zabudowy usług oznaczony sym-
bolem: U; 

4) tereny zabudowy usługowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-
ne symbolem: U/MN; 

5) tereny zabudowy usługowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej inten-
sywnej oznaczone symbolem: U/MNi; 

6) teren zieleni urządzonej oznaczone sym-
bolem: ZU; 

7) teren obiektów hydrotechnicznych ozna-
czone symbolem: WH; 

8) tereny dróg publicznych klasy lokalnej 
oznaczone symbolem: KDL; 

9) tereny dróg publicznych klasy dojazdo-
wej oznaczone symbolem: KDD; 

10) tereny dróg wewnętrznych oznaczone 
symbolem: KDW; 

11) tereny komunikacji pieszo – jezdnej 
oznaczone symbolem: KPJ; 

12) tereny komunikacji pieszo – rowerowej 
oznaczone symbolem: KPR; 

13) teren komunikacji samochodowej i infra-
struktury telekomunikacyjnej oznaczony 
symbolem: KS/IŁ. 

2. Okreņlone w planie przeznaczenia poszcze-
gólnych terenów wskazują podstawowy, 
ustalony w planie sposób ich uŊytkowania. 

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

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym 
przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zago-
spodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) zwymiarowane wzajemne odległoņci ele-
mentów zagospodarowania; 

5) przeznaczenie terenów oznaczone nume-
rem i symbolem literowym. 

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu mają charakter informacyjny: 

1) granica wsi; 

2) granica strefy ochrony archeologicznej 
stanowiska archeologicznego; 

3) granica Warszawskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu (WOCHK) – ochrony 
urbanistycznej; 

 

4) strefa potencjalnego zagroŊenia powo-
dzią, tak zwaną: wodą stuletnią; 

5)  granica strefy ochrony wału przeciwpo-
wodziowego; 

6) granica strefy oddziaływania linii energe-
tycznej ņredniego napięcia; 

7) granica strefy uciąŊliwoņci komunikacyj-
nej; 

8) sieć napowietrzna ņredniego napięcia; 

9) słupowa stacja trafo; 

10) przepompownia ņcieków; 

11) oņ drogi; 

§ 4. Ilekroć w planie uŊywa się okreņleń ta-
kich jak: 

1) „droga w liniach rozgraniczających” naleŊy 
przez to rozumieć: pas terenu zawierający 
drogę z niezbędnymi obiektami, urządze-
niami i instalacjami słuŊącymi ruchowi dro-
gowemu, zieleń izolacyjną i ozdobną oraz 
urządzenia i instalacje słuŊące przesyłowi 
mediów i obsłudze inŊynieryjnej terenów 
budowlanych; 

2) „działka” naleŊy przez to rozumieć: działkę 
budowlaną w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) „infrastruktura techniczna” naleŊy przez to 
rozumieć: uzbrojenie terenu zgodnie z 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

4) „linia rozgraniczająca” naleŊy przez to ro-
zumieć: wyznaczoną na rysunku planu linię 
okreņlającą granice terenów o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania; 

5) „maksymalna wysokoņci zabudowy" naleŊy 
przez to rozumieć: największy nieprzekra-
czalny wymiar pionowy budynku mierzony 
od poziomu gruntu rodzimego do najwyŊ-
szego punktu przekrycia dachu; 

6) „maksymalny wskaňnik intensywnoņci za-
budowy" naleŊy przez to rozumieć: najwięk-
szą nieprzekraczalną wartoņć stosunku su-
my powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych wszystkich budyn-
ków istniejących i lokalizowanych na tere-
nie działki do powierzchni całkowitej terenu 
tej działki; 

7) „nieprzekraczalna linia zabudowy” naleŊy 
przez to rozumieć: wskazaną na rysunku 
planu linię, której nie moŊe przekroczyć 
Ŋadna z częņci budowanego lub rozbudo-
wanego budynku; 
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8) „powierzchnia biologicznie czynna” naleŊy 

przez to rozumieć: powierzchnię działki na 
gruncie rodzimym, która pozostaje nieza-
budowana powierzchniowo lub kubaturowo 
w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie 
stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojņć 
pieszych, nieutwardzona, pokryta trwałą ro-
ņlinnoņcią lub uŊytkowana rolniczo, a takŊe 
wody powierzchniowe; 

9) „powierzchnia zabudowy” naleŊy przez to 
rozumieć: sumę powierzchni budynków po-
łoŊonych w obrębie działki liczoną jako rzut 
pionowy zewnętrznych krawędzi budynków 
na powierzchnię tej działki; 

10) „proponowana granica działki” naleŊy przez 
to rozumieć: proponowaną linię podziału na 
działki o orientacyjnym przebiegu, niebędą-
cą obowiązującym ustaleniem planu; 

11)  „przedsięwzięcie mogące znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko" naleŊy przez to rozu-
mieć: zamierzenia budowlane lub inną in-
gerencję w ņrodowisko, polegającą na prze-
kształceniu lub zmianie sposobu wykorzy-
stania terenu, w tym równieŊ wydobywanie 
kopalin, dla których wymagane jest sporzą-
dzenie raportu o oddziaływaniu na ņrodo-
wisko w rozumieniu przepisów odrębnych, 
z wyłączeniem uzbrojenia terenu; 

12) „przeznaczenie podstawowe” naleŊy przez 
to rozumieć: rodzaj przeznaczenia, które zo-
stało ustalone jako jedyne lub przewaŊają-
ce, którego udział stanowi powyŊej 60% 
powierzchni uŊytkowej zabudowy wszyst-
kich istniejących i projektowanych na dział-
ce obiektów – na terenach przeznaczonych 
pod zabudowę lub terenów; 

13) „przeznaczenie terenu” naleŊy przez to ro-
zumieć: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zago-
spodarowania oraz działalnoņci ustalone 
dla danego terenu; 

14) „przeznaczenie towarzyszące" naleŊy przez 
to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie 
moŊe jedynie współwystępować z podsta-
wowym przeznaczeniem terenu; 

15) „teren” naleŊy przez to rozumieć: fragment 
obszaru objętego planem o okreņlonym 
przeznaczeniu lub okreņlonych zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
kolejnym numerem i odpowiednim symbo-
lem literowym; 

16) „usługa nieuciąŊliwa” naleŊy przez to ro-
zumieć: działalnoņć słuŊącą zaspokajaniu 
potrzeb ludnoņci, nie zaliczoną do przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko, nie powodującą przekracza-

nia standardów jakoņci ņrodowiska oraz 
uciąŊliwoņci poza terenem, do którego pro-
wadzący działalnoņć posiada tytuł prawny, z 
wyłączeniem inwestycji celu publicznego z 
zakresu łącznoņci. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne – dotyczące modernizacji,  

rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

§ 5.1. W zakresie lokalizowania oraz przebu-
dowy sieci infrastruktury technicznej: 

1) wysokoņć zabudowy okreņlona w ustaleniach 
szczegółowych nie dotyczy infrastruktury 
technicznej oraz inwestycji celu publicznego z 
zakresu łącznoņci; 

2) nakazuje się lokalizowanie sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej: 

a) w liniach rozgraniczających dróg publicz-
nych, wewnętrznych oraz ciągów pieszo - 
jezdnych i pieszo - rowerowych; 

b) wzdłuŊ granic nieruchomoņci; 

3) dopuszcza się inne przebiegi w przypadku 
braku moŊliwoņci lokalizowania sieci i urzą-
dzeń infrastruktury, o których mowa w pkt 2) 
lit. a) i b). 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) nakazuje się zaopatrzenie w wodę z istnieją-
cej i projektowanej sieci wodociągowej, w 
oparciu o ujęcia wody zlokalizowane poza i 
na obszarze planu, 

2) nakazuje się zapewnienie zaopatrzenia wod-
nego do celów przeciwpoŊarowych z 
uwzględnieniem stosowania na projektowa-
nej sieci hydrantów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

3) do czasu budowy sieci wodociągowej do-
puszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidu-
alnych ujęć wody. 

3. W zakresie unieszkodliwiania ņcieków: 

1) zakazuje się odprowadzania ņcieków powsta-
łych na obszarze planu do wód powierzch-
niowych, rowów melioracyjnych oraz wprost 
do gruntu; 

2) ustala się budowę kanalizacji sanitarnej; 

3) dopuszcza się budowę pompowni kanało-
wych ņcieków stosownie do potrzeb, na tere-
nach własnych inwestorów; 

4) ustala się odprowadzanie ņcieków systemem 
grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni zlo-
kalizowanej poza obszarem planu; 

5) dopuszcza się odprowadzanie ņcieków z bu-
dynków do szczelnych, atestowanych zbior-
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ników, opróŊnianych za poņrednictwem wy-
specjalizowanych słuŊb, posiadających sto-
sowne zezwolenia od właņciwych organów 
administracji, wyłącznie w wypadku braku 
sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich ob-
sługi; 

6) nakazuje się podłączenia budynków do sieci 
kanalizacji sanitarnej wybudowanej do ich 
obsługi, najpóňniej w ciągu roku od dnia jej 
powstania. 

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych: 

1) dopuszcza się odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych do kanalizacji deszczo-
wej z terenów: U, U/MNi, U/MN; 

2) nakazuje się zagospodarowywanie wód opa-
dowych i roztopowych na terenach własnych 
inwestorów, w wypadku braku kanalizacji 
deszczowej; 

3) nakazuje się utwardzanie i skanalizowanie 
terenów o powierzchni powyŊej 0,1 ha, na 
których moŊe dojņć do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi i chemicznymi; 

4) nakazuje się neutralizowanie substancji ro-
popochodnych i chemicznych na terenach 
własnych inwestorów, przed ich wprowadze-
niem do kanalizacji; 

5) dopuszcza się odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych, niezanieczyszczonych 
substancjami ropopochodnymi i chemiczny-
mi wzdłuŊ ulic, w ich poboczach lub w traw-
nikach przez system rozsączający. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 

1) ustala się budowę stacji transformatorowych 
oraz rozbudowę i modernizację sieci rozdziel-
czej ņredniego i niskiego napięcia stosownie 
do potrzeb; 

2) ustala się przyłączanie obiektów do sieci elek-
troenergetycznej oraz przebudowę urządzeń 
elektroenergetycznych, powstałą w wyniku 
wystąpienia kolizji projektu planu (w tym 
równieŊ wynikającej ze zmiany przeznaczenia 
terenów) z istniejącymi urządzeniami elektro-
energetycznymi w uzgodnieniu i na warun-
kach okreņlonych przez właņciwego operato-
ra systemu elektroenergetycznego; 

3) nakazuje się w projektach zagospodarowania 
działek rezerwowanie miejsc i terenu dla lo-
kalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych 
elementów infrastruktury elektroenergetycz-
nej, niezbędnych dla zaopatrzenia lokowa-
nych na tych działkach budynków i budowli 

w energię elektryczną, a takŊe oņwietlenia te-
renu wokół obiektów. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się budowę sieci gazowej; 

2) zakazuje się lokalizowanie ogrodzeń w odle-
głoņci mniejszej niŊ: 0,5 m od gazociągu; 

3) nakazuje się lokalizowanie szafek gazowych 
w linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz, 
w pozostałych przypadkach w miejscu 
uzgodnionym z zarządcami sieci gazowej; 

4) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników gazowych dla celów bytowych i 
gospodarczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 

1) nakazuje się stosowania indywidualnych – 
ekologicznych ňródeł zaopatrzenia w ciepło, 
tj.: ogrzewania gazem, olejem opałowym lek-
kim o zawartoņci siarki do 0,3 %, zasilanie 
elektrycznoņcią, energią odnawialną lub in-
nym paliwem ekologicznym, dopuszczając 
stosowanie ogrzewania kominkowego jedy-
nie jako dodatkowego ňródła ogrzewania 
obiektów. 

8. W zakresie obsługi telekomunikacji: 

1) dopuszcza się ņwiadczenie usług telekomuni-
kacyjnych przez wszystkich uprawnionych 
operatorów sieci. 

2) na terenach: MN, MNi dopuszcza się lokali-
zowanie infrastruktury telekomunikacyjnej 
wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu. 

9. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) nakazuje się gospodarowanie odpadami 
zgodnie z przepisami odrębnymi i gminnymi 
regulaminami; 

2) nakazuje się lokalizowanie miejsc na odpady 
w sposób umoŊliwiający dostęp do nich z 
dróg publicznych, wewnętrznych oraz ciągów 
pieszo – jezdnych; 

3) nakazuje się selektywną zbiórkę odpadów na 
kaŊdej działce; 

4) dopuszcza się gromadzenie i segregację od-
padów powstałych wyłącznie na obszarze 
działek własnych inwestorów. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 
5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN ustala 
się: 
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1. przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a)  usługi nieuciąŊliwe – wbudowane loka-
le usługowe; 

b)  budynki gospodarcze; 

c)  miejsca postojowe i garaŊe przewidzia-
ne do obsługi terenów: MN; 

d)  zieleń urządzona; 

e)  obiekty małej architektury; 

f)  infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaňniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) dopuszcza się zachowanie budynków lub 
ich częņci: 

a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami 
zabudowy przedstawionymi na ry-
sunku planu, z moŊliwoņcią ich prze-
budowy i rozbudowy bez powiększe-
nia powierzchni zabudowy tej częņci 
budynku, która znajduje się poza nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy; 

b) w przypadku wymiany zabudowy na-
kazuje się lokalizację budynku zgod-
nie z wyznaczonymi liniami zabudo-
wy; 

2) nakazuje się lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległoņci nie mniejszej niŊ 8m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolami: 1.KDL, 
2.KDL; 

b) w odległoņci nie mniejszej niŊ 6 m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolami: 2.KDD, 
3.KDD, 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW, 
5.KDW, 6.KDW, 7.KDW, 8.KDW, 
1.KPJ, 2.KPJ; 

3) dopuszcza się rozbudowę istniejących 
budynków wyłącznie przy nawiązaniu 
kompozycji elewacji oraz geometrii da-
chu nowej częņci budynku do rozwiązań 
przyjętych w budynku rozbudowywa-
nym; 

4) ustala się lokalizowanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie 
w układzie wolno stojącym; 

5) zakazuje się budowy więcej niŊ jednego 
budynku mieszkalnego w obrębie jednej 
działki i zmiany funkcji w budynkach na 
mieszkaniową, jeŊeli na działce znajduje 
się juŊ budynek mieszkalny; 

6) dopuszcza się wydzielanie lokali usłu-
gowych o powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 30% powierzchni całko-
witej budynku, wyłącznie w parterach 
budynków; 

7) dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie  
1 budynku garaŊowego na jednej działce, 
przewidzianego na maksymalnie 2 sta-
nowiska postojowe; 

8) nakazuje się stosowanie dachów dwu-
spadowych lub wielospadowych o sy-
metrycznym układzie połaci głównych i 
nachyleniu połaci w zakresie: 200 – 450; 

9) nakazuje się stosowanie pokrycia da-
chów w formie: dachówki lub materia-
łów o wyglądzie zbliŊonym do dachówki; 

10) nakazuje się stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szaroņci; 

11) zakazuje się sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

12) zakazuje się stosowania dachów o mija-
jących się połaciach; 

13) nakazuje się zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykończe-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce; 

14) zakazuje się stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeń; 

15) zakazuje się stosowania na elewacjach 
okładzin z blachy jako materiału wykoń-
czeniowego; 

16) dopuszcza się umieszczanie reklam i 
elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych wyłącznie na płasz-
czyňnie elewacji budynków; 

b) umieszczania reklam maksymalnie do 
wysokoņci stropu nad pierwszą kon-
dygnacją nadziemną; 

c) lokalizowania reklam na działkach wy-
łącznie związanych z działalnoņcią 
prowadzoną na danym terenie; 
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d) lokalizowanie reklam o maksymalnej 
powierzchni informacyjnej i promo-
cyjnej jednej reklamy: 1m2; 

e) utrzymanie łącznej powierzchni re-
klamowej na terenie nieruchomoņci 
nieprzekraczającej 2m2; 

17) dopuszcza się grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach roz-
graniczających z terenami dróg pu-
blicznych, wewnętrznych i ciągów 
pieszo – jezdnych, z dopuszczeniem w 
przypadkach uzasadnionych miej-
scowego wycofania ogrodzeń w głąb 
działek do 2m; 

b) zachowania naroŊnych ņcięć widocz-
noņci w obrębie skrzyŊowań; 

c) stosowania ogrodzeń aŊurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia) z co-
kołem pełnym do wysokoņci 0,5m 
nad poziom terenu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,80m; 

d) ustalenia, o których mowa w lit. c) nie 
dotyczą ogrodzeń w formie Ŋywopło-
tów; 

e) zakazuje się stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów betonowych i niepo-
wlekanej siatki drucianej; 

18) ustala się maksymalną wysokoņć zabu-
dowy: 

a) mieszkaniowej: 2 kondygnacje nad-
ziemne (łącznie z poddaszem uŊytko-
wym) – 9m; 

b) gospodarczej i garaŊowej: 5m; 

19) ustala się maksymalny wskaňnik inten-
sywnoņci zabudowy: 0,3; 

20) nakazuje się zapewnienie miejsc posto-
jowych w iloņci co najmniej: 

a) 2 miejsca postojowe na budynek 
mieszkalny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (liczone łącznie z 
miejscami garaŊowymi); 

b) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uŊytkowej usług, lecz nie 
mniej niŊ 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uŊytkowy; 

c) nakazuje się realizację wszystkich 
miejsc postojowych oraz placów ma-
newrowych przewidzianych do ob-
sługi zabudowy w ramach działki; 

21) w zakresie rozbudowy i budowy we-
wnętrznego układu komunikacyjnego 
ustala się: 

a) wydzielanie dojazdów do działek, jako 
odrębnych nieruchomoņci grunto-
wych o szerokoņciach minimum: 

- 5m dla dojazdu od 1 do 2 działek; 

- 6m dla dojazdu od 3 do 6 działek; 

- 8m dla dojazdu powyŊej 6 działek; 

b) wydzielanie placów do zawracania na 
zakończeniu dojazdów do działek o 
promieniu minimum: 

- 6m dla dojazdów o długoņci mak-
simum: 150m i więcej niŊ jednej 
działki; 

- 8m dla dojazdów o długoņci powy-
Ŋej: 150m; 

22) ustala się obsługę komunikacyjną bez-
poņrednio z przyległych dróg publicz-
nych i dróg wewnętrznych oraz ciągów 
pieszo-jezdnych dla terenów: 

a)  1.MN z terenów oznaczonych symbo-
lami: 1.KDL, 2.KDW, 3.KDW; 

b)  2.MN z terenów oznaczonych symbo-
lami: 1.KDL, 2.KDW, 3.KDW; 

c)  3.MN z terenów oznaczonych symbo-
lami: 2.KDD, 3.KDW, 4.KDW; 

d)  4.MN z terenu oznaczonego symbo-
lem: 1.KDL, 2.KDD, 3.KDW, 4.KDW; 

e)  5.MN z terenów oznaczonych symbo-
lami: 1.KDL, 2.KDD, 1.KPJ; 

f)  6.MN z terenów oznaczonych symbo-
lami: 5.KDW, 6.KDW, 8.KDW, 2.KPJ; 

g)  7.MN z terenów oznaczonych symbo-
lami: 1.KDL, 6.KDW, 7.KDW, 2.KPJ; 

h)  8.MN z terenów oznaczonych symbo-
lami: 1.KDL, 6.KDW, 7.KDW, 8.KDW; 

i)  9.MN z terenów oznaczonych symbo-
lami: 1.KDL, 3.KDD, 8.KDW; 

j)  10.MN z terenów oznaczonych sym-
bolami: 1.KDL, 2.KDL. 

3. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 

a) 50% powierzchni działki zlokalizowanej 
poza terenem WOCHK; 

b) 70% powierzchni działki zlokalizowanej 
na terenie WOCHK; 
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2) przyjmuje się kwalifikację w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w ņrodo-
wisku zgodnie z przepisami odrębnymi, 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej; 

3) zakazuje się lokalizowania nowej zabudo-
wy mieszkaniowej w zasięgu ponadnor-
matywnego oddziaływania akustycznego 
komunikacji bez zastosowania indywidu-
alnych zabezpieczeń, w postaci przegród 
zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjno-
ņci akustycznej, w tym: okien i drzwi 
dňwiękochłonnych, itp., gwarantujących 
dotrzymanie normatywnych standardów 
poziomu hałasu, zgodnych z przepisami 
odrębnymi; 

4) teren oznaczony symbolem: 10.MN w ca-
łoņci znajduje się w granicach Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(WOCHK), w jego zasięgu obowiązują 
przepisy odrębne, a w szczególnoņci: 

a) zakazuje się wykonywania prac ziem-
nych trwale zniekształcających rzeňbę 
terenu; 

b) zakazuje się dokonywania zmian sto-
sunków wodnych, jeŊeli słuŊą innym 
celom niŊ ochrona przyrody; 

c) dopuszcza się stosowanie ochrony ro-
ņlin wyłącznie metodami biologiczny-
mi. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: 

1) na terenach oznaczonych symbolami: 
7.MN, 8.MN, 9.MN znajdują się zabytki ar-
cheologiczne (stanowiska archeologiczne 
nr ew. AZP 53-64/53 oraz AZP 53-64/54), 
dla których ustala się ochronę w formie 
stref ochrony konserwatorskiej, na obsza-
rze których obowiązuje: 

a) nakaz uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków - przed wydaniem pozwolenia na 
budowę lub zgłoszeniem właņciwemu 
organowi budowy obiektów budowla-
nych, wiąŊących się z wykonywaniem 
robót ziemnych – uzgodnienia zakresu i 
rodzaju niezbędnych badań archeolo-
gicznych; 

b) nakaz uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków uzgodnienia zakresu i rodzaju nie-
zbędnych badań archeologicznych po-
przedzających inne niŊ wymienione w 
lit. a roboty ziemne lub zmianę charak-
teru dotychczasowej działalnoņci; 

c) nakaz przeprowadzania badań arche-
ologicznych oraz wykonywania ich do-
kumentacji (przed rozpoczęciem badań 
archeologicznych wymagane jest uzy-
skanie od wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków pozwolenia na ich prowa-
dzenie). 

5. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takŊe na-
raŊonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) tereny: 7.MN w całoņci oraz 5.MN, 6.MN, 
8.MN częņciowo znajdują się w strefie 
ochrony wału przeciwpowodziowego, w 
odległoņci 50 m od stopy wału, w jej za-
sięgu obowiązują przepisy odrębne; 

2) tereny w całoņci znajdują się w strefie po-
tencjalnego zagroŊenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne oraz zakaz loka-
lizowania kondygnacji podziemnej. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowę, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
1000m2; 

b) minimalnej szerokoņci frontu działki: 
20m; 

c)  kąta połoŊenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700 – 1100; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
ņrednio przy zakrętach oraz skrzy-
Ŋowaniach, gdzie nie jest moŊliwe 
zachowanie parametru, o którym 
mowa w tir 1) – kąta połoŊenia gra-
nicy działki w stosunku do pasa 
drogowego nie ustala się; 

2) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 
okreņlonych w pkt 1, lit. a) i b), które uzy-
skały status działek przed wejņciem planu 
w Ŋycie lub zostały wydzielone na pod-
stawie prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

3) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na 
działkach wydzielonych na podstawie 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 
pod warunkiem stosowania okreņlonych 
w planie parametrów i wskaňników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu; 
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4) dopuszcza się wydzielanie działek o 
mniejszych powierzchniach i szeroko-
ņciach frontów niŊ okreņlone w niniejszym 
planie, w sytuacji kiedy: 

a) wydzielona działka zostanie przezna-
czona na powiększenie działki sąsied-
niej (poprzez jej scalenie), przy czym 
działka uzyskana w wyniku tego po-
działu i nie przewidziana na powięk-
szenie działki sąsiedniej będzie spełnia-
ła warunki okreņlone w pkt 1) lit. a) i b); 

b) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturę techniczną; 

5) nie ustala się granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomoņci. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania usług uciąŊli-
wych oraz związanych ze składowaniem i 
przetwarzaniem odpadów, warsztatów i 
myjni samochodowych, handlu hurtowe-
go, gastronomi i rozrywki, których działal-
noņć (w tym okresowa) moŊe stanowić 
uciąŊliwoņć wykraczającą poza granice 
działek, na których są prowadzone, za wy-
jątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu łącznoņci. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy tym-
czasowej, w tym obiektów kontenerowych 
i barakowozów, niezwiązanych z prowa-
dzeniem budowy; 

2) dopuszcza się uŊytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy pod warunkiem, Ŋe 
działalnoņć prowadzona na ich obszarze: 

a) nie jest ňródłem uciąŊliwoņci wykracza-
jącej poza ich granice; 

b) nie uniemoŊliwia wprowadzenia usta-
leń planu na działkach do nich przyle-
gających. 

§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.MNi, 2.MNi, 3.MNi, 4.MNi, 
5.MNi, 6.MNi, 7.MNi ustala się: 

1. przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na intensywna; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) usługi nieuciąŊliwe – wbudowane loka-
le usługowe; 

b) budynki gospodarcze; 

c) miejsca postojowe i garaŊe przewidzia-
ne do obsługi terenów: MNi; 

d) zieleń urządzona; 

e) obiekty małej architektury; 

f) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaňniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) dopuszcza się zachowanie budynków lub 
ich częņci: 

a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami 
zabudowy przedstawionymi na ry-
sunku planu, z moŊliwoņcią ich prze-
budowy i rozbudowy bez powiększe-
nia powierzchni zabudowy tej częņci 
budynku, która znajduje się poza nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy; 

b) w przypadku wymiany zabudowy na-
kazuje się lokalizację budynku zgod-
nie z wyznaczonymi liniami zabudo-
wy; 

2) nakazuje się lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległoņci nie mniejszej niŊ 8 m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolami: 1.KDL, 
2.KDL; 

b) w odległoņci nie mniejszej niŊ 6 m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolami: 1.KDD, 
3.KDD, 1.KDW, 9.KDW, 10.KDW, 
11.KDW, 12.KDW, 13.KDW, 2.KPR, 
3.KPR, 4.KPR, 1.ZU; 

3) dopuszcza się rozbudowę budynków wy-
łącznie przy nawiązaniu kompozycji ele-
wacji oraz geometrii dachu nowej częņci 
budynku do rozwiązań przyjętych w bu-
dynku rozbudowywanym; 

4) ustala się lokalizowanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie 
w układzie wolno stojącym lub bliňnia-
czym; 

5) zakazuje się budowy więcej niŊ jednego 
budynku mieszkalnego w obrębie jednej 
działki i zmiany funkcji w budynkach na 
mieszkaniową, jeŊeli na działce znajduje 
się juŊ budynek mieszkalny; 

6) dopuszcza się wydzielanie lokali usłu-
gowych o powierzchni całkowitej nie-
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przekraczającej 30% powierzchni całko-
witej budynku, wyłącznie w parterach 
budynków; 

7) dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie  
1 budynku garaŊowego na jednej działce, 
przewidzianego na maksymalnie 2 sta-
nowiska postojowe; 

8) nakazuje się stosowanie dachów dwu-
spadowych lub wielospadowych o sy-
metrycznym układzie połaci głównych i 
nachyleniu połaci w zakresie: 200 – 450; 

9) nakazuje się stosowanie pokrycia da-
chów w formie: dachówki lub materia-
łów o wyglądzie zbliŊonym do dachówki; 

10) nakazuje się stosowanie kolorystyki da-
chów w tonacji: czerwieni, brązu oraz 
szaroņci; 

11) zakazuje się sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

12) zakazuje się stosowania dachów o mija-
jących się połaciach; 

13) nakazuje się zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykończe-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce; 

14) zakazuje się stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeń; 

15) zakazuje się stosowania na elewacjach 
okładzin z blachy jako materiału wykoń-
czeniowego; 

16) dopuszcza się umieszczanie reklam i 
elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych wyłącznie na płasz-
czyňnie elewacji budynków; 

b) umieszczania reklam maksymalnie do 
wysokoņci stropu nad pierwszą kon-
dygnacją nadziemną; 

c) lokalizowania reklam na działkach wy-
łącznie związanych z działalnoņcią 
prowadzoną na danym terenie; 

d)  lokalizowanie reklam o maksymalnej 
powierzchni informacyjnej i promo-
cyjnej jednej reklamy: 1m2; 

e) utrzymanie łącznej powierzchni re-
klamowej na terenie nieruchomoņci 
nieprzekraczającej 2m2; 

17) dopuszcza się grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach roz-
graniczających z terenami dróg pu-
blicznych i wewnętrznych, z dopusz-
czeniem w przypadkach uzasadnio-
nych miejscowego wycofania ogro-
dzeń w głąb działek do 2m; 

b) zachowania naroŊnych ņcięć widocz-
noņci w obrębie skrzyŊowań; 

c) stosowania ogrodzeń aŊurowych mi-
nimum w 50 % (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia) z co-
kołem pełnym do wysokoņci 0,5m 
nad poziom terenu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,80m; 

d) ustalenia, o których mowa w lit. c) nie 
dotyczą ogrodzeń w formie Ŋywopło-
tów; 

e) zakazuje się stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów betonowych i niepo-
wlekanej siatki drucianej; 

18) ustala się maksymalną wysokoņć zabu-
dowy: 

a) mieszkaniowej: 2 kondygnacje nad-
ziemne (łącznie z poddaszem uŊytko-
wym) – 9m; 

b) gospodarczej i garaŊowej: 5m; 

19) ustala się maksymalny wskaňnik inten-
sywnoņci zabudowy: 0,3; 

20) nakazuje się zapewnie miejsc postojo-
wych w iloņci co najmniej: 

a) 2 miejsca postojowe na budynek 
mieszkalny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (liczone łącznie z 
miejscami garaŊowymi); 

b) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uŊytkowej usług, lecz nie 
mniej niŊ 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uŊytkowy; 

c) nakazuje się realizację wszystkich 
miejsc postojowych oraz placów ma-
newrowych przewidzianych do ob-
sługi zabudowy w ramach działki; 

21) w zakresie rozbudowy i budowy we-
wnętrznego układu komunikacyjnego 
ustala się: 

a) wydzielanie dojazdów do działek, jako 
odrębnych nieruchomoņci grunto-
wych o szerokoņciach minimum: 

- 5m dla dojazdu od 1 do 2 działek; 

- 6m dla dojazdu od 3 do 6 działek; 

- 8m dla dojazdu powyŊej 6 działek; 
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b) wydzielanie placów do zawracania na 
zakończeniu dojazdów do działek o 
promieniu minimum: 

- 6m dla dojazdów o długoņci mak-
simum: 150m i więcej niŊ jednej 
działki; 

- 8m dla dojazdów o długoņci powy-
Ŋej: 150m; 

22) ustala się obsługę komunikacyjną bez-
poņrednio z przyległych dróg publicz-
nych i dróg wewnętrznych dla terenów: 

a) 1.MNi z terenów oznaczonych symbo-
lami: 3.KDD, 9.KDW; 

b) 2.MNi z terenów oznaczonych symbo-
lami: 1.KDL, 3.KDD, 9.KDW, 13.KDW; 

c) 3.MNi z terenów oznaczonych symbo-
lami: 9.KDW, 10.KDW, 11.KDW; 

d) 4.MNi z terenu oznaczonego symbo-
lem: 9.KDW, 11.KDW, 12.KDW; 

e) 5.MNi z terenów oznaczonych symbo-
lami: 1.KDL, 9.KDW, 12.KDW, 
13.KDW; 

f) 6.MNi z terenów oznaczonych symbo-
lami: 2.KDL, 1.KDD, 1.KDW; 

g) 7.MNi z terenów oznaczonych symbo-
lami: 1.KDL, 2.KDL, 1.KDW; 

3. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
50% powierzchni działki; 

2) przyjmuje się kwalifikację w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w ņrodo-
wisku zgodnie z przepisami odrębnymi, 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej; 

3) zakazuje się lokalizowania nowej zabudo-
wy mieszkaniowej w zasięgu ponadnor-
matywnego oddziaływania akustycznego 
komunikacji bez zastosowania indywidu-
alnych zabezpieczeń, w postaci przegród 
zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjno-
ņci akustycznej, w tym: okien i drzwi 
dňwiękochłonnych, itp., gwarantujących 
dotrzymanie normatywnych standardów 
poziomu hałasu, zgodnych z przepisami 
odrębnymi; 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takŊe na-
raŊonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) tereny oznaczone symbolami: 1.MNi, 
4.MNi, 5.MNi, 7.MNi częņciowo znajdują 

się w strefie oddziaływania linii energe-
tycznej ņredniego napięcia, którą naleŊy 
uwzględnić w procesie inwestycyjnym; 

2) tereny w całoņci znajdują się w strefie po-
tencjalnego zagroŊenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne oraz zakaz loka-
lizowania kondygnacji podziemnej. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowę, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 

- 750m2 pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w układzie wolno sto-
jącym; 

- 500m2 pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w układzie bliňnia-
czym; 

b) minimalnej szerokoņci frontu działki: 
15m; 

c) kąta połoŊenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700 – 1100; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
ņrednio przy placach do zawracania 
samochodów, zakrętach oraz skrzy-
Ŋowaniach, gdzie nie jest moŊliwe 
zachowanie parametru, o którym 
mowa w tir 1) – kąta połoŊenia gra-
nicy działki w stosunku do pasa 
drogowego nie ustala się; 

2) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 
okreņlonych w pkt 1, lit. a) i b), które uzy-
skały status działek przed wejņciem planu 
w Ŋycie lub zostały wydzielone na pod-
stawie prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

3) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na 
działkach wydzielonych na podstawie 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 
pod warunkiem stosowania okreņlonych 
w planie parametrów i wskaňników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu; 

4) dopuszcza się wydzielanie działek o 
mniejszych powierzchniach i szeroko-
ņciach frontów niŊ okreņlone w niniejszym 
planie, w sytuacji kiedy: 

a) wydzielona działka zostanie przezna-
czona na powiększenie działki sąsied-
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niej (poprzez jej scalenie),przy czym 
działka uzyskana w wyniku tego po-
działu i nie przewidziana na powięk-
szenie działki sąsiedniej będzie spełnia-
ła warunki okreņlone w pkt 1) lit. a) i b); 

b) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturę techniczną; 

5) nie ustala się granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomoņci. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania usług uciąŊli-
wych oraz związanych ze składowaniem i 
przetwarzaniem odpadów, warsztatów i 
myjni samochodowych, handlu hurtowe-
go, gastronomi i rozrywki, których działal-
noņć (w tym okresowa) moŊe stanowić 
uciąŊliwoņć wykraczającą poza granice 
działek, na których są prowadzone, za wy-
jątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu łącznoņci. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy tym-
czasowej, w tym obiektów kontenerowych 
i barakowozów, niezwiązanych z prowa-
dzeniem budowy; 

2) dopuszcza się uŊytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy pod warunkiem, Ŋe 
działalnoņć prowadzona na ich obszarze: 

a) nie jest ňródłem uciąŊliwoņci wykracza-
jącej poza ich granice; 

b) nie uniemoŊliwia wprowadzenia usta-
leń planu na działkach do nich przyle-
gających. 

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.U/MN, 2.U/MN, 3.U/MN, 
4.U/MN, 5.U/MN ustala się: 

1. przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa usług nieuciąŊliwych; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na; 

b) budynki gospodarcze; 

c) miejsca postojowe i garaŊe przewidzia-
ne do obsługi terenów: U/MN; 

d) zieleń urządzona; 

e) obiekty małej architektury; 

f) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaňniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) dopuszcza się zachowanie budynków lub 
ich częņci: 

a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami 
zabudowy przedstawionymi na ry-
sunku planu, z moŊliwoņcią ich prze-
budowy i rozbudowy bez powiększe-
nia powierzchni zabudowy tej częņci 
budynku, która znajduje się poza nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy; 

b) w przypadku wymiany zabudowy na-
kazuje się lokalizację budynku zgod-
nie z wyznaczonymi liniami zabudo-
wy; 

2) nakazuje się lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległoņci nie mniejszej niŊ 8m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 1.KDL; 

b) w odległoņci nie mniejszej niŊ 6 m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolami: 1.KDD, 
2.KDD, 3.KDD, 3.KDW, 5.KDW, 
8.KDW, 2.KPJ; 

3) dopuszcza się rozbudowę istniejących 
budynków wyłącznie przy nawiązaniu 
kompozycji elewacji oraz geometrii da-
chu nowej częņci budynku do rozwiązań 
przyjętych w budynku rozbudowywa-
nym; 

4) dopuszcza się wprowadzenie zabudowy 
o funkcji: usługowej, usługowo – miesz-
kaniowej i mieszkaniowej; 

5) ustala się lokalizowanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie 
w układzie wolno stojącym; 

6) dopuszcza się wprowadzenie zabudowy 
o funkcji mieszkaniowej w przypadku 
wczeņniejszej lub równoczesnej realizacji 
zabudowy usługowej; 

7) zakazuje się budowy więcej niŊ jednego 
budynku mieszkalnego w obrębie jednej 
działki i zmiany funkcji w budynkach na 
mieszkaniową, jeŊeli na działce znajduje 
się juŊ budynek mieszkalny; 

8) dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie  
1 budynku garaŊowego na jednej działce, 
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przewidzianego na maksymalnie 2 sta-
nowiska postojowe; 

9) dla zabudowy: mieszkaniowej, garaŊo-
wej i gospodarczej nakazuje się stoso-
wanie dachów dwuspadowych lub wie-
lospadowych o symetrycznym układzie 
połaci głównych i nachyleniu połaci w 
zakresie: 200 – 450; 

10) dla zabudowy z funkcją usługową do-
puszcza się stosowanie dachów: płaskich 
oraz dwuspadowych lub wielospado-
wych o symetrycznym układzie połaci 
głównych i nachyleniu w zakresie: 200 – 
450; 

11) dla dachów: dwuspadowych i wielospa-
dowych nakazuje się stosowanie pokry-
cia dachów w formie: dachówki lub ma-
teriałów o wyglądzie zbliŊonym do da-
chówki; 

12) dla dachów: dwuspadowych i wielospa-
dowych nakazuje się stosowanie kolory-
styki w tonacji: czerwieni, brązu oraz sza-
roņci; 

13) zakazuje się sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

14) zakazuje się stosowania dachów o mija-
jących się połaciach; 

15) nakazuje się zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykończe-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce; 

16) zakazuje się stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeń; 

17) zakazuje się stosowania na elewacjach 
okładzin z blachy jako materiału wykoń-
czeniowego; 

18) dopuszcza się umieszczanie reklam i 
elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych na płaszczyňnie elewa-
cji budynków lub wolno stojącej kon-
strukcji, słuŊącej do jej zamocowania; 

b) umieszczania reklam maksymalnie do 
wysokoņci stropu nad drugą kondy-
gnacją nadziemną; 

c) umieszczania wyłącznie jednej sztuki 
tablicy reklamowej na jednej wolno 
stojącej konstrukcji słuŊącej do jej 
zamocowania; 

d) zakazuje się umieszczania reklam na 
dachach i ogrodzeniach. 

19) dopuszcza się grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach roz-
graniczających z terenami dróg pu-
blicznych, wewnętrznych i ciągów 
pieszo-jezdnych, z dopuszczeniem w 
przypadkach uzasadnionych miej-
scowego wycofania ogrodzeń w głąb 
działek do 2m; 

b) zachowania naroŊnych ņcięć widocz-
noņci w obrębie skrzyŊowań; 

c) stosowania ogrodzeń aŊurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia) z co-
kołem pełnym do wysokoņci 0,5m 
nad poziom terenu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,80m; 

d) ustalenia, o których mowa w lit. c) nie 
dotyczą ogrodzeń w formie Ŋywopło-
tów oraz ogrodzeń od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 1.KDD; 

e) zakazuje się stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów betonowych i niepo-
wlekanej siatki drucianej; 

20) ustala się maksymalną wysokoņć zabu-
dowy: 

a) mieszkaniowej: 2 kondygnacje nad-
ziemne (łącznie z poddaszem uŊytko-
wym) – 9m; 

b) usługowej i usługowo-mieszkaniowej: 
3 kondygnacje nadziemne (łącznie z 
poddaszem uŊytkowym) - 12m; 

c) gospodarczej i garaŊowej: 5m; 

21) ustala się maksymalny wskaňnik inten-
sywnoņci zabudowy: 0,3; 

22) nakazuje się zapewnie miejsc postojo-
wych w iloņci co najmniej: 

a) 2 miejsca postojowe na budynek 
mieszkalny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (liczone łącznie z 
miejscami garaŊowymi); 

b) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uŊytkowej usług handlu de-
talicznego, lecz nie mniej niŊ 2 miej-
sca postojowe na jeden lokal uŊytko-
wy; 

c) 30 miejsc postojowych na 1000m2 
powierzchni uŊytkowej biur, lecz nie 
mniej niŊ 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uŊytkowy; 

d) 40 miejsc postojowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych w punktach gastro-
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nomicznych, lecz nie mniej niŊ 2 miej-
sca postojowe na jeden lokal uŊytko-
wy; 

e) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uŊytkowej usług pozosta-
łych, lecz nie mniej niŊ 2 miejsca po-
stojowe na jeden lokal uŊytkowy; 

f) nakazuje się realizację wszystkich 
miejsc postojowych oraz placów ma-
newrowych przewidzianych do ob-
sługi zabudowy w ramach działki; 

23) w zakresie rozbudowy i budowy we-
wnętrznego układu komunikacyjnego 
ustala się: 

a) wydzielanie dojazdów do działek, jako 
odrębnych nieruchomoņci grunto-
wych o szerokoņciach minimum: 

- 5m dla dojazdu od 1 do 2 działek; 

- 6m dla dojazdu od 3 do 6 działek; 

- 8m dla dojazdu powyŊej 6 działek; 

b) wydzielanie placów do zawracania na 
zakończeniu dojazdów do działek o 
promieniu minimum: 

- 6m dla dojazdów o długoņci mak-
simum: 150m i więcej niŊ jednej 
działki; 

- 8m dla dojazdów o długoņci powy-
Ŋej: 150m; 

24) ustala się obsługę komunikacyjną bez-
poņrednio z przyległych dróg publicz-
nych i dróg wewnętrznych oraz ciągów 
pieszo-jezdnych dla terenów: 

a) 1.U/MN z terenów oznaczonych sym-
bolami: 1.KDL, 1.KDD, 3.KDW; 

b) 2.U/MN z terenów oznaczonych sym-
bolami: 1.KDD, 2.KDD, 3.KDW; 

c) 3.U/MN z terenów oznaczonych sym-
bolami: 1.KDD, 2.KDD, 1.KPJ; 

d) 4.U/MN z terenów oznaczonych sym-
bolami: 1.KDD, 5.KDW, 8.KDW, 2.KPJ; 

e) 5.U/MN z terenów oznaczonych sym-
bolami: 1.KDD, 3.KDD, 8.KDW; 

25) zakazuje się tworzenia nowych zjazdów z 
drogi wojewódzkiej – ul. Modlińskiej, 
znajdującej się poza obszarem planu, z 
zastrzeŊeniem: do czasu realizacji drogi 
oznaczanej symbolem: 1.KDD dopuszcza 
się czasowe uŊytkowanie istniejących 
zjazdów. 

 

3. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
50% powierzchni działki; 

2) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, z wyłączeniem uzbrojenia terenu 
oraz za wyjątkiem inwestycji celu publicz-
nego z zakresu łącznoņci; 

3) przyjmuje się kwalifikację w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w ņrodo-
wisku zgodnie z przepisami odrębnymi, 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej; 

4) zakazuje się lokalizowania nowej zabudo-
wy usługowej, mieszkaniowej i usługowo 
– mieszkaniowej w zasięgu ponadnorma-
tywnego oddziaływania akustycznego 
komunikacji bez zastosowania indywidu-
alnych zabezpieczeń, w postaci przegród 
zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjno-
ņci akustycznej, w tym: okien i drzwi 
dňwiękochłonnych, itp., gwarantujących 
dotrzymanie normatywnych standardów 
poziomu hałasu, zgodnych z przepisami 
odrębnymi. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takŊe na-
raŊonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) teren oznaczony symbolem: 5.U/MN czę-
ņciowo znajduje się w strefie oddziaływa-
nia linii energetycznej ņredniego napięcia, 
którą naleŊy uwzględnić w procesie inwe-
stycyjnym; 

2) tereny: 3.U/MN, 4.U/MN częņciowo znaj-
dują się w strefie ochrony wału przeciw-
powodziowego, w odległoņci 50m od sto-
py wału, w jej zasięgu obowiązują przepi-
sy odrębne; 

3) tereny w całoņci znajdują się w strefie po-
tencjalnego zagroŊenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne oraz zakaz loka-
lizowania kondygnacji podziemnej. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowę, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
1500m2; 
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b) minimalnej szerokoņci frontu działki: 
30m; 

c) kąta połoŊenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700 – 1100; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
ņrednio przy zakrętach oraz skrzy-
Ŋowaniach, gdzie nie jest moŊliwe 
zachowanie parametru, o którym 
mowa w tir 1) – kąta połoŊenia gra-
nicy działki w stosunku do pasa 
drogowego nie ustala się; 

2) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 
okreņlonych w pkt 1, lit. a) i b), które uzy-
skały status działek przed wejņciem planu 
w Ŋycie lub zostały wydzielone na pod-
stawie prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

3) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na 
działkach wydzielonych na podstawie 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 
pod warunkiem stosowania okreņlonych 
w planie parametrów i wskaňników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu; 

4) dopuszcza się wydzielanie działek o mniej-
szych powierzchniach i szerokoņciach 
frontów niŊ okreņlone w niniejszym planie, 
w sytuacji kiedy: 

a) wydzielona działka zostanie przezna-
czona na powiększenie działki sąsied-
niej (poprzez jej scalenie), przy czym 
działka uzyskana w wyniku tego po-
działu i nie przewidziana na powięk-
szenie działki sąsiedniej będzie spełnia-
ła warunki okreņlone w pkt 1) lit. a) i b); 

b) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturę techniczną; 

5) nie ustala się granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomoņci. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania usług uciąŊli-
wych oraz związanych ze składowaniem i 
przetwarzaniem odpadów, warsztatów i 
myjni samochodowych, których działal-
noņć (w tym okresowa) moŊe stanowić 
uciąŊliwoņć wykraczającą poza granice 
działek, na których są prowadzone, za wy-
jątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu łącznoņci. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy tym-
czasowej, w tym obiektów kontenerowych 
i barakowozów, niezwiązanych z prowa-
dzeniem budowy; 

2) dopuszcza się uŊytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy pod warunkiem, Ŋe 
działalnoņć prowadzona na ich obszarze: 

a) nie jest ňródłem uciąŊliwoņci wykracza-
jącej poza ich granice; 

b) nie uniemoŊliwia wprowadzenia usta-
leń planu na działkach do nich przyle-
gających. 

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.U/MNi, 2.U/MNi ustala się: 

1. przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa usług nieuciąŊliwych; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na intensywna; 

b) budynki gospodarcze; 

c) miejsca postojowe i garaŊe przewidzia-
ne do obsługi terenów: U/MNi; 

d) zieleń urządzona; 

e) obiekty małej architektury; 

f) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaňniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1)  nakazuje się lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległoņci nie mniejszej niŊ 6 m od 
linii rozgraniczających z terenami 
oznaczonymi symbolami: 1.KDD, 
3.KDD, 9.KDW, 10.KDW, 1.KPR, 1.ZU; 

2) dopuszcza się rozbudowę istniejących 
budynków wyłącznie przy nawiązaniu 
kompozycji elewacji oraz geometrii da-
chu nowej częņci budynku do rozwiązań 
przyjętych w budynku rozbudowywa-
nym; 

3) dopuszcza się wprowadzenie zabudowy 
o funkcji: usługowej, usługowo – miesz-
kaniowej i mieszkaniowej; 
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4) ustala się lokalizowanie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie 
w układzie wolno stojącym i bliňniaczym; 

5) dopuszcza się wprowadzenie zabudowy 
o funkcji mieszkaniowej w przypadku 
wczeņniejszej lub równoczesnej realizacji 
zabudowy usługowej; 

6) zakazuje się budowy więcej niŊ jednego 
budynku mieszkalnego w obrębie jednej 
działki i zmiany funkcji w budynkach na 
mieszkaniową, jeŊeli na działce znajduje 
się juŊ budynek mieszkalny; 

7) dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie  
1 budynku garaŊowego na jednej działce, 
przewidzianego na maksymalnie 2 sta-
nowiska postojowe; 

8) dla zabudowy: mieszkaniowej, garaŊo-
wej i gospodarczej nakazuje się stoso-
wanie dachów dwuspadowych lub wie-
lospadowych o symetrycznym układzie 
połaci głównych i nachyleniu połaci w 
zakresie: 200 – 450; 

9) dla zabudowy z funkcją usługową do-
puszcza się stosowanie dachów: płaskich 
oraz dwuspadowych lub wielospado-
wych o symetrycznym układzie połaci 
głównych i nachyleniu w zakresie:  
200 – 450; 

10) dla dachów: dwuspadowych i wielospa-
dowych nakazuje się stosowanie pokry-
cia dachów w formie: dachówki lub ma-
teriałów o wyglądzie zbliŊonym do da-
chówki; 

11) dla dachów: dwuspadowych i wielospa-
dowych nakazuje się stosowanie kolory-
styki w tonacji: czerwieni, brązu oraz sza-
roņci; 

12) zakazuje się sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

13) zakazuje się stosowania dachów o mija-
jących się połaciach; 

14) nakazuje się zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykończe-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce; 

15) zakazuje się stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeń; 

16) zakazuje się stosowania na elewacjach 
okładzin z blachy jako materiału wykoń-
czeniowego; 

17) dopuszcza się umieszczanie reklam i 
elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a) lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych na płaszczyňnie elewa-
cji budynków lub wolno stojącej kon-
strukcji, słuŊącej do jej zamocowania; 

b) umieszczania reklam maksymalnie do 
wysokoņci stropu nad drugą kondy-
gnacją nadziemną; 

c) umieszczania wyłącznie jednej sztuki 
tablicy reklamowej na jednej wolno 
stojącej konstrukcji słuŊącej do jej 
zamocowania; 

d) zakazuje się umieszczania reklam na 
dachach i ogrodzeniach. 

18) dopuszcza się grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach roz-
graniczających z terenami dróg pu-
blicznych i wewnętrznych, z dopusz-
czeniem w przypadkach uzasadnio-
nych miejscowego wycofania ogro-
dzeń w głąb działek do 2m; 

b) zachowania naroŊnych ņcięć widocz-
noņci w obrębie skrzyŊowań; 

c) stosowania ogrodzeń aŊurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia) z co-
kołem pełnym do wysokoņci 0,5m 
nad poziom terenu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,80m; 

d) ustalenia, o których mowa w lit. c) nie 
dotyczą ogrodzeń w formie Ŋywopło-
tów oraz ogrodzeń od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 1.KDD; 

e) zakazuje się stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów betonowych i niepo-
wlekanej siatki drucianej; 

19) ustala się maksymalną wysokoņć zabu-
dowy: 

a) mieszkaniowej: 2 kondygnacje nad-
ziemne (łącznie z poddaszem uŊytko-
wym) – 9 m; 

b) usługowej i usługowo-mieszkaniowej: 
3 kondygnacje nadziemne (łącznie z 
poddaszem uŊytkowym) - 12m; 

c) gospodarczej i garaŊowej: 5m; 

20) ustala się maksymalny wskaňnik inten-
sywnoņci zabudowy: 0,3; 

21) nakazuje się zapewnie miejsc postojo-
wych w iloņci co najmniej: 

a) 2 miejsca postojowe na budynek 
mieszkalny zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej (liczone łącznie z 
miejscami garaŊowymi); 

b) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uŊytkowej usług handlu de-
talicznego, lecz nie mniej niŊ 2 miej-
sca postojowe na jeden lokal uŊytko-
wy;` 

c) 30 miejsc postojowych na 1000m2 
powierzchni uŊytkowej biur, lecz nie 
mniej niŊ 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uŊytkowy; 

d) 40 miejsc postojowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych w punktach gastro-
nomicznych, lecz nie mniej niŊ 2 miej-
sca postojowe na jeden lokal uŊytko-
wy; 

e) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uŊytkowej usług pozosta-
łych, lecz nie mniej niŊ 2 miejsca po-
stojowe na jeden lokal uŊytkowy; 

f) nakazuje się realizację wszystkich 
miejsc postojowych oraz placów ma-
newrowych przewidzianych do ob-
sługi zabudowy w ramach działki; 

22) ustala się obsługę komunikacyjną bez-
poņrednio z przyległych dróg publicz-
nych i dróg wewnętrznych dla terenów: 

a) 1.U/MNi z terenów oznaczonych 
symbolami: 1.KDD, 3.KDD, 9.KDW; 

b) 2.U/MNi z terenów oznaczonych 
symbolami: 1.KDD, 9.KDW, 10.KDW; 

23) zakazuje się tworzenia nowych zjazdów z 
drogi wojewódzkiej – ul. Modlińskiej, 
znajdującej się poza obszarem planu, z 
zastrzeŊeniem: do czasu realizacji drogi 
oznaczanej symbolem: 1.KDD dopuszcza 
się czasowe uŊytkowanie istniejących 
zjazdów. 

3. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
50% powierzchni działki; 

2) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, z wyłączeniem uzbrojenia terenu 
oraz za wyjątkiem inwestycji celu publicz-
nego z zakresu łącznoņci; 

3) przyjmuje się kwalifikację w zakresie do-
puszczalnych poziomów hałasu w ņrodo-
wisku zgodnie z przepisami odrębnymi, 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej; 

4) zakazuje się lokalizowania nowej zabudo-
wy usługowej, mieszkaniowej i usługowo 
– mieszkaniowej w zasięgu ponadnorma-
tywnego oddziaływania akustycznego 
komunikacji bez zastosowania indywidu-
alnych zabezpieczeń, w postaci przegród 
zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjno-
ņci akustycznej, w tym: okien i drzwi 
dňwiękochłonnych, itp., gwarantujących 
dotrzymanie normatywnych standardów 
poziomu hałasu, zgodnych z przepisami 
odrębnymi. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takŊe na-
raŊonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) teren oznaczony symbolem: 1.U/MNi czę-
ņciowo znajduje się w strefie oddziaływa-
nia linii energetycznej ņredniego napięcia, 
którą naleŊy uwzględnić w procesie inwe-
stycyjnym; 

2) tereny w całoņci znajdują się w strefie po-
tencjalnego zagroŊenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne oraz zakaz loka-
lizowania kondygnacji podziemnej. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowę, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 

- 1000 m2 pod zabudowę usługową, 
usługowo-mieszkaniową i mieszka-
niową jednorodzinną; 

b) minimalnej szerokoņci frontu działki: 
20m; 

c) kąta połoŊenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700 – 1100; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
ņrednio przy placach do zawracania 
samochodów, zakrętach oraz skrzy-
Ŋowaniach, gdzie nie jest moŊliwe 
zachowanie parametru, o którym 
mowa w tir 1) – kąta połoŊenia gra-
nicy działki w stosunku do pasa 
drogowego nie ustala się; 

2) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 
okreņlonych w pkt 1, lit. a) i b), które uzy-
skały status działek przed wejņciem planu 
w Ŋycie lub zostały wydzielone na pod-
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stawie prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

3) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na 
działkach wydzielonych na podstawie 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 
pod warunkiem stosowania okreņlonych 
w planie parametrów i wskaňników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu; 

4) dopuszcza się wydzielanie działek o 
mniejszych powierzchniach i szeroko-
ņciach frontów niŊ okreņlone w niniejszym 
planie, w sytuacji kiedy: 

a) wydzielona działka zostanie przezna-
czona na powiększenie działki sąsied-
niej (poprzez jej scalenie), przy czym 
działka uzyskana w wyniku tego po-
działu i nie przewidziana na powięk-
szenie działki sąsiedniej będzie spełnia-
ła warunki okreņlone w pkt 1) lit. a) i b); 

b) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturę techniczną; 

5) nie ustala się granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomoņci. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania usług uciąŊli-
wych oraz związanych ze składowaniem i 
przetwarzaniem odpadów, warsztatów i 
myjni samochodowych, których działal-
noņć (w tym okresowa) moŊe stanowić 
uciąŊliwoņć wykraczającą poza granice 
działek, na których są prowadzone, za wy-
jątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu łącznoņci. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy tym-
czasowej, w tym obiektów kontenerowych 
i barakowozów, niezwiązanych z prowa-
dzeniem budowy; 

2) dopuszcza się uŊytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy pod warunkiem, Ŋe 
działalnoņć prowadzona na ich obszarze: 

a) nie jest ňródłem uciąŊliwoņci wykracza-
jącej poza ich granice; 

b) nie uniemoŊliwia wprowadzenia usta-
leń planu na działkach do nich przyle-
gających. 

 

 

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1.U ustala się: 

1. przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa usług nieuciąŊliwych; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) budynki gospodarcze; 

b) miejsca postojowe i garaŊe przewidzia-
ne do obsługi terenu: U; 

c) zieleń urządzona; 

d) obiekty małej architektury; 

e) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaňniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) nakazuje się lokalizowanie budynków 
zgodnie z wyznaczonymi w planie linia-
mi zabudowy: 

a) w odległoņci nie mniejszej niŊ 8 m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 2.KDL oraz 
od północnej granicy planu; 

b) w odległoņci nie mniejszej niŊ 6 m od 
linii rozgraniczających z terenem 
oznaczonym symbolem: 1.KDD; 

2) dopuszcza się stosowanie dachów pła-
skich oraz dwuspadowych lub wielospa-
dowych o symetrycznym układzie połaci 
głównych i nachyleniu połaci w zakresie: 
200 – 450; 

3) dla dachów dwuspadowych i wielospa-
dowych nakazuje się stosowanie pokry-
cia dachów w formie: dachówki lub ma-
teriałów o wyglądzie zbliŊonym do da-
chówki; 

4) dla dachów dwuspadowych i wielospa-
dowych nakazuje się stosowanie kolory-
styki dachów w tonacji: czerwieni, brązu 
oraz szaroņci; 

5) zakazuje się sprowadzania połaci da-
chowych do poziomu terenu; 

6) zakazuje się lokalizowania dachów o mi-
jających się połaciach; 

7) nakazuje się zharmonizowanie kolory-
styki elewacji i materiałów wykończe-
niowych wszystkich budynków zlokali-
zowanych na działce; 

8) zakazuje się stosowania jaskrawej kolo-
rystyki elewacji i ogrodzeń; 
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9) dopuszcza się umieszczanie reklam i 
elementów informacyjnych pod warun-
kiem: 

a)  lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych na płaszczyňnie elewa-
cji budynków lub wolno stojącej kon-
strukcji, słuŊącej do jej zamocowania; 

b) umieszczania reklam maksymalnie do 
wysokoņci stropu nad drugą kondy-
gnacją nadziemną; 

c) umieszczania wyłącznie jednej sztuki 
tablicy reklamowej na jednej wolno 
stojącej konstrukcji słuŊącej do jej 
zamocowania; 

d) zakazuje się umieszczania reklam na 
dachach i ogrodzeniach. 

10) dopuszcza się grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach roz-
graniczających z terenami dróg pu-
blicznych, z dopuszczeniem w przy-
padkach uzasadnionych miejscowego 
wycofania ogrodzeń w głąb działek 
do 2m; 

b) zachowania naroŊnych ņcięć widocz-
noņci w obrębie skrzyŊowań; 

c) stosowania ogrodzeń aŊurowych mi-
nimum w 50% (rozliczonych w ra-
mach jednej sekcji ogrodzenia) z co-
kołem pełnym do wysokoņci 0,5m 
nad poziom terenu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,80m; 

d) ustalenia, o których mowa w lit. c) nie 
dotyczą ogrodzeń w formie Ŋywopło-
tów oraz ogrodzeń od strony drogi 
wojewódzkiej, zlokalizowanej poza 
obszarem planu; 

e) zakazuje się stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów betonowych i niepo-
wlekanej siatki drucianej; 

11) ustala się maksymalną wysokoņć zabu-
dowy: 

a) usługowej: 3 kondygnacje nadziemne 
(łącznie z poddaszem uŊytkowym) - 
12m; 

b) gospodarczej i garaŊowej: 5m; 

12) ustala się maksymalny wskaňnik inten-
sywnoņci zabudowy - 0,3; 

13) nakazuje się zapewnie miejsc postojo-
wych w iloņci co najmniej: 

a) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uŊytkowej usług handlu de-

talicznego, lecz nie mniej niŊ 2 miej-
sca postojowe na jeden lokal uŊytko-
wy; 

b) 30 miejsc postojowych na 1000m2 
powierzchni uŊytkowej biur, lecz nie 
mniej niŊ 2 miejsca postojowe na je-
den lokal uŊytkowy; 

c) 5 miejsc postojowych na 10 uŊytkow-
ników jednoczeņnie w usługach spor-
tu i rekreacji; 

d) 25 miejsc postojowych na 100 łóŊek + 
minimum: 5 miejsc postojowych na 
10 osób zatrudnionych w usługach 
turystyki: hotelach, motelach, itp.; 

e) 40 miejsc postojowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych w punktach gastro-
nomicznych, lecz nie mniej niŊ 2 miej-
sca postojowe na jeden lokal uŊytko-
wy; 

f) 5 miejsc postojowych na 10 osób za-
trudnionych w usługach zdrowia + 
minimum: 2 miejsca postojowe na 
jeden gabinet; 

g) 1 miejsce postojowe na 35m2 po-
wierzchni uŊytkowej usług pozosta-
łych, lecz nie mniej niŊ 2 miejsca po-
stojowe na jeden lokal uŊytkowy; 

h) nakazuje się realizację wszystkich 
miejsc postojowych oraz placów ma-
newrowych przewidzianych do ob-
sługi zabudowy w ramach działki; 

14) zakazuje się wydzielania geodezyjnego i 
budowy dojazdów do działek z terenu 
drogi wojewódzkiej, znajdującej się poza 
obszarem planu; 

15) ustala się zjazdy do działek z terenów 
oznaczonych symbolami: 2.KDL, 1.KDD; 

16) zakazuje się tworzenia nowych zjazdów z 
drogi wojewódzkiej – ul. Modlińskiej, 
znajdującej się poza obszarem planu, z 
zastrzeŊeniem: do czasu realizacji drogi 
oznaczanej symbolem: 1.KDD dopuszcza 
się czasowe uŊytkowanie istniejących 
zjazdów. 

3. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
50% powierzchni działki; 

2) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, z wyłączeniem uzbrojenia terenu 
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oraz za wyjątkiem inwestycji celu publicz-
nego z zakresu łącznoņci; 

3) zakazuje się lokalizowania nowej zabudo-
wy usługowej w zasięgu ponadnorma-
tywnego oddziaływania akustycznego 
komunikacji bez zastosowania indywidu-
alnych zabezpieczeń, w postaci przegród 
zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjno-
ņci akustycznej, w tym: okien i drzwi 
dňwiękochłonnych, itp., gwarantujących 
dotrzymanie normatywnych standardów 
poziomu hałasu, zgodnych z przepisami 
odrębnymi; 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takŊe na-
raŊonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) tereny częņciowo znajdują się w strefie 
uciąŊliwoņci komunikacyjnej (tj. 40m od 
planowanej krawędzi jezdni trasy komuni-
kacyjnej klasy: KDGP); 

2) teren w całoņci znajduje się w strefie po-
tencjalnego zagroŊenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne oraz zakaz loka-
lizowania kondygnacji podziemnej; 

3) teren częņciowo znajduje się w strefie od-
działywania linii energetycznej ņredniego 
napięcia, którą naleŊy uwzględnić w pro-
cesie inwestycyjnym. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoņci: 

1) dopuszcza się wydzielanie nowych działek 
przeznaczonych pod zabudowę, przy za-
chowaniu: 

a) minimalnej powierzchni działki: 
1500m2; 

b) minimalnej szerokoņci frontu działki: 
28m; 

c) kąta połoŊenia granicy działki w stosun-
ku do pasa drogowego: 

- w zakresie: 700 – 1100; 

- dla działek wydzielanych bezpo-
ņrednio przy zakrętach oraz skrzy-
Ŋowaniach, gdzie nie jest moŊliwe 
zachowanie parametru, o którym 
mowa w tir 1) – kąta połoŊenia gra-
nicy działki w stosunku do pasa 
drogowego nie ustala się; 

2) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na 
działkach niespełniających warunków 
okreņlonych w pkt 1, lit. a) i b), które uzy-
skały status działek przed wejņciem planu 

w Ŋycie lub zostały wydzielone na pod-
stawie prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

3) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na 
działkach wydzielonych na podstawie 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 
pod warunkiem stosowania okreņlonych 
w planie parametrów i wskaňników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu; 

4) dopuszcza się wydzielanie działek o 
mniejszych powierzchniach i szeroko-
ņciach frontów niŊ okreņlone w niniejszym 
planie, w sytuacji kiedy: 

a) wydzielona działka zostanie przezna-
czona na powiększenie działki sąsied-
niej (poprzez jej scalenie), przy czym 
działka uzyskana w wyniku tego po-
działu i nie przewidziana na powięk-
szenie działki sąsiedniej będzie spełnia-
ła warunki okreņlone w pkt 1) lit. a) i b); 

b) wydzielona działka zostanie przezna-
czona pod infrastrukturę techniczną; 

5) nie ustala się granic obszarów wymagają-
cych scalenia i podziału nieruchomoņci. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania usług uciąŊli-
wych oraz związanych ze składowaniem i 
przetwarzaniem odpadów, warsztatów i 
myjni samochodowych, których działal-
noņć (w tym okresowa) moŊe stanowić 
uciąŊliwoņć wykraczającą poza granice 
działek, na których są prowadzone, za wy-
jątkiem inwestycji celu publicznego z za-
kresu łącznoņci. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy tym-
czasowej, w tym obiektów kontenerowych 
i barakowozów, niezwiązanych z prowa-
dzeniem budowy; 

2) dopuszcza się uŊytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy pod warunkiem, Ŋe 
działalnoņć prowadzona na ich obszarze: 

a) nie jest ňródłem uciąŊliwoņci wykracza-
jącej poza ich granice; 

b) nie uniemoŊliwia wprowadzenia usta-
leń planu na działkach do nich przyle-
gających. 
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§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.ZU ustala się: 

1. przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) teren zieleni urządzonej; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) ņcieŊki rowerowe i piesze; 

b) obiekty małej architektury; 

c) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaňniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) zakazuje się lokalizowania reklam; 

2) zakazuje się grodzenia. 

3. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów: 

1) teren częņciowo znajduje się w strefie od-
działywania linii energetycznej ņredniego 
napięcia, którą naleŊy uwzględnić w pro-
cesie inwestycyjnym; 

2) teren w całoņci znajduje się w strefie po-
tencjalnego zagroŊenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy. 

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.WH ustala się: 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) teren obiektów hydrotechnicznych – wał 
przeciwpowodziowy; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) ņcieŊki rowerowe i piesze; 

b) infrastruktura techniczna. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaňniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu: 

1) zakazuje się lokalizowania reklam; 

2) zakazuje się grodzenia. 

4. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów: 

1) teren w całoņci znajduje się w strefie poten-
cjalnego zagroŊenia powodzią, tak zwaną: 
wodą stuletnią, w jej zasięgu obowiązują 
przepisy odrębne. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy. 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu komunikacyjnego 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.KDL, 2.KDL, 1.KDD, 2.KDD, 
3.KDD ustala się: 

1. przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: 

- drogi publicznej klasy lokalnej (1/2), ja-
ko drogi gminne, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami: KDL; 

- drogi publicznej klasy dojazdowej (1/2), 
jako drogi gminne, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: KDD; 

b) przeznaczenie towarzyszące: 

- obiekty małej architektury; 

- zieleń urządzona; 

- infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaňniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) zakazuje się lokalizowania reklam. 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków: 

1) na terenie oznaczonym symbolem: 1.KDL 
znajduje się zabytek archeologiczny (sta-
nowiska archeologiczne nr ew. AZP 53-
64/53), dla którego ustala się ochronę w 
formie stref ochrony konserwatorskiej, na 
obszarze której obowiązuje: 

a) nakaz uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków - przed wydaniem pozwolenia na 
budowę lub zgłoszeniem właņciwemu 
organowi budowy obiektów budowla-
nych, wiąŊących się z wykonywaniem 
robót ziemnych – uzgodnienia zakresu i 
rodzaju niezbędnych badań archeolo-
gicznych; 
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b) nakaz uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków uzgodnienia zakresu i rodzaju nie-
zbędnych badań archeologicznych po-
przedzających inne niŊ wymienione w 
lit. a roboty ziemne; 

c) nakaz przeprowadzania badań arche-
ologicznych oraz wykonywania ich do-
kumentacji (przed rozpoczęciem badań 
archeologicznych wymagane jest uzy-
skanie od wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków pozwolenia na ich prowa-
dzenie). 

4. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) teren oznaczony symbolem: 1.KDL czę-
ņciowo znajduje się w granicach War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązu-
ją przepisy odrębne, a w szczególnoņci: 

a) zakazuje się likwidowania i niszczenia 
zadrzewień przydroŊnych, jeŊeli nie 
wynika to z potrzeby zapewnienia bez-
pieczeństwa ruchu; 

b) dopuszcza się stosowanie ochrony ro-
ņlin wyłącznie metodami biologiczny-
mi. 

5. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takŊe na-
raŊonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) teren: 1.KDL częņciowo znajduje się w 
strefie ochrony wału przeciwpowodzio-
wego, w odległoņci 50 m od stopy wału, w 
jej zasięgu obowiązują przepisy odrębne; 

2) tereny w całoņci znajdują się w strefie po-
tencjalnego zagroŊenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne; 

3) tereny oznaczone symbolami: 1.KDL, 
2.KDL, 1.KDD, 3.KDD częņciowo znajdują 
się w strefie oddziaływania linii energe-
tycznej ņredniego napięcia, którą naleŊy 
uwzględnić w procesie inwestycyjnym. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 

1) w zakresie powiązań układu komunikacyj-
nego z układem zewnętrznym ustala się: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem: 
1.KDL powiązanie od północy z istnie-
jącą drogą wojewódzką nr 630 – ul. 
Modlińską, od wschodu – z drogą lo-
kalną na terenie wsi Rajszew; 

b) dla terenu oznaczonego symbolem: 
2.KDL powiązanie od północy z istnie-
jącą drogą wojewódzką nr 630 – ul. 
Modlińską, od wschodu z układem ko-
munikacyjnym dróg na terenie wsi Raj-
szew; 

2) w zakresie szerokoņci pasów drogowych 
w liniach rozgraniczających ustala się: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem: 
1.KDL częņć szerokoņci drogi w liniach 
rozgraniczających na: 0,5m i zgodnie z 
rysunkiem planu (pozostała częņć drogi 
zlokalizowana jest poza granicą niniej-
szego planu); 

b) dla terenu oznaczonego symbolem: 
2.KDL szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 12m oraz 7 m na 
odcinku stanowiącym częņć szerokoņci 
drogi (pozostała częņć drogi zlokalizo-
wana jest poza granicą niniejszego 
planu); 

c) dla terenu oznaczonego symbolem: 
1.KDD szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających od 10m do …. m; 

d) dla terenu oznaczonego symbolem: 
2.KDD szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 10m; 

e) dla terenu oznaczonego symbolem: 
3.KDD szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 10m oraz 24m, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się uŊytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy. 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 
4.KDW, 5.KDW, 6.KDW, 7.KDW, 8.KDW, 9.KDW, 
10.KDW, 11.KDW, 12.KDW, 13.KDW ustala się: 

1. przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) drogi wewnętrzne; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) obiekty małej architektury; 

b) zieleń urządzona; 

c)  infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaňniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) zakazuje się lokalizowania reklam. 
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3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków: 

1) na terenie oznaczonym symbolem: 7.KDW 
znajduje się zabytek archeologiczny (sta-
nowiska archeologiczne nr ew. AZP 53-
64/53), dla którego ustala się ochronę w 
formie stref ochrony konserwatorskiej, na 
obszarze której obowiązuje: 

a) nakaz uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków - przed wydaniem pozwolenia na 
budowę lub zgłoszeniem właņciwemu 
organowi budowy obiektów budowla-
nych, wiąŊących się z wykonywaniem 
robót ziemnych – uzgodnienia zakresu i 
rodzaju niezbędnych badań archeolo-
gicznych; 

b) nakaz uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków uzgodnienia zakresu i rodzaju nie-
zbędnych badań archeologicznych po-
przedzających inne niŊ wymienione w 
lit. a roboty ziemne; 

c) nakaz przeprowadzania badań arche-
ologicznych oraz wykonywania ich do-
kumentacji (przed rozpoczęciem badań 
archeologicznych wymagane jest uzy-
skanie od wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków pozwolenia na ich prowa-
dzenie). 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takŊe na-
raŊonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) tereny oznaczone symbolami: 9.KDW, 
12.KDW częņciowo znajdują się w strefie 
oddziaływania linii energetycznej ņrednie-
go napięcia, którą naleŊy uwzględnić w 
procesie inwestycyjnym; 

2) tereny: 5.KDW, 6.KDW, 7.KDW częņciowo 
znajdują się w strefie ochrony wału prze-
ciwpowodziowego, w odległoņci 50m od 
stopy wału, w jej zasięgu obowiązują 
przepisy odrębne; 

3) tereny w całoņci znajdują się w strefie po-
tencjalnego zagroŊenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 

1) w zakresie szerokoņci pasów drogowych 
w liniach rozgraniczających ustala się: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem: 
1.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 8 m oraz plac do 
zawracania samochodów zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

b) dla terenu oznaczonego symbolem: 
2.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 6m; 

c) dla terenu oznaczonego symbolem: 
3.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 8m; 

d) dla teren oznaczonego symbolem: 
4.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 8m; 

e) dla terenu oznaczonego symbolem: 
5.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 8m; 

f) dla terenu oznaczonego symbolem: 
6.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 8m; 

g) dla terenu oznaczonego symbolem: 
7.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 6 m; 

h) dla terenu oznaczonego symbolem: 
8.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 8m; 

i) dla terenu oznaczonego symbolem: 
9.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 8m; 

j) dla terenu oznaczonego symbolem: 
10.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 8 m oraz plac do 
zawracania samochodów zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

k) dla terenu oznaczonego symbolem: 
11.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 8m oraz plac do za-
wracania samochodów zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

l) dla terenu oznaczonego symbolem: 
12.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 8m oraz plac do za-
wracania samochodów zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

m) dla terenu oznaczonego symbolem: 
13.KDW szerokoņć drogi w liniach roz-
graniczających na: 9m; 

6. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się uŊytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy. 
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§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.KPJ, 2.KPJ ustala się: 

1. przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) ciągi pieszo - jezdne; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) obiekty małej architektury; 

b) zieleń urządzona; 

c) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaňniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) zakazuje się lokalizowania reklam. 

3. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takŊe na-
raŊonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) tereny w całoņci znajdują się w strefie 
ochrony wału przeciwpowodziowego, w 
odległoņci 50 m od stopy wału, w jej za-
sięgu obowiązują przepisy odrębne; 

2) tereny w całoņci znajdują się w strefie po-
tencjalnego zagroŊenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 

1) w zakresie szerokoņci pasów drogowych 
w liniach rozgraniczających ustala się: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem: 
1.KPJ szerokoņć ciągu pieszo-jezdnego 
w liniach rozgraniczających na: 6m; 

b) dla terenu oznaczonego symbolem: 
2.KPJ szerokoņć ciągu pieszo-jezdnego 
w liniach rozgraniczających na: 8m; 

5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się uŊytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy. 

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.KPR, 2.KPR, 3.KPR, 4.KPR 
ustala się: 

1. przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) ciągi pieszo - rowerowe; 

 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) infrastruktura techniczna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaňniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) zakazuje się lokalizowania reklam. 

3. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takŊe na-
raŊonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) tereny w całoņci znajdują się w strefie po-
tencjalnego zagroŊenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne; 

2) teren oznaczony symbolem: 3.KPR czę-
ņciowo znajduje się w strefie oddziaływa-
nia linii energetycznej ņredniego napięcia, 
którą naleŊy uwzględnić w procesie inwe-
stycyjnym. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 

1) w zakresie szerokoņci pasów drogowych 
w liniach rozgraniczających ustala się: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem: 
1.KPR szerokoņć ciągu pieszo - rowe-
rowego w liniach rozgraniczających na: 
2,5m; 

b) dla terenu oznaczonego symbolem: 
2.KPR szerokoņć ciągu pieszo - rowe-
rowego w liniach rozgraniczających na: 
2,5m; 

c) dla terenu oznaczonego symbolem: 
3.KPR szerokoņć ciągu pieszo - rowe-
rowego w liniach rozgraniczających na: 
2,5m; 

d) dla terenu oznaczonego symbolem: 
4.KPR szerokoņć ciągu pieszo - rowe-
rowego w liniach rozgraniczających na: 
2,5m; 

5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się uŊytkowanie działek w spo-
sób dotychczasowy. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1.KS/IŁ ustala się: 

1. przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) komunikacja samochodowa – parking 
powierzchniowy; 
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b) obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej, związane z telekomunika-
cją; 

2) przeznaczenie towarzyszące: 

a) obiekty małej architektury; 

b) sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej (niezwiązane z telekomunika-
cją); 

c) zieleń urządzona. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametry i wskaňniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) dopuszcza się umieszczanie reklam i ele-
mentów informacyjnych pod warunkiem: 

a) lokalizowanie reklam o maksymalnej 
powierzchni informacyjnej i promocyj-
nej jednej reklamy: 6m2 w ramach jed-
nej działki; 

b) lokalizowania reklam i elementów in-
formacyjnych wyłącznie na wolno sto-
jącej konstrukcji słuŊącej do jej zamo-
cowania; 

c) umieszczania reklam maksymalnie na 
wysokoņci 8 m, licząc od poziomu tere-
nu do ich górnej krawędzi; 

d) umieszczania wyłącznie jednej sztuki 
tablicy reklamowej na jednej wolno 
stojącej konstrukcji słuŊącej do jej za-
mocowania; 

2) dopuszcza się grodzenie działek pod wa-
runkiem: 

a) lokalizowania ogrodzeń w liniach roz-
graniczających z terenami dróg pu-
blicznych, z dopuszczeniem w przypad-
kach uzasadnionych miejscowego wy-
cofania ogrodzeń w głąb działek do 2m; 

b) zachowania naroŊnych ņcięć widoczno-
ņci w obrębie skrzyŊowań; 

c) stosowania ogrodzeń aŊurowych mi-
nimum w 50 % (rozliczonych w ramach 
jednej sekcji ogrodzenia) z cokołem 
pełnym do wysokoņci 0,5m nad poziom 
terenu, o maksymalnej wysokoņci 
1,80m; 

d) ustalenia, o których mowa w lit. c) nie 
dotyczą ogrodzeń w formie Ŋywopło-
tów oraz ogrodzeń od strony drogi wo-

jewódzkiej, zlokalizowanej poza obsza-
rem planu; 

e) zakazuje się stosowania ogrodzeń z 
prefabrykatów betonowych i niepowle-
kanej siatki drucianej. 

3. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się zachowanie minimalnego 
udziału powierzchni biologicznie czynnej: 
30% powierzchni działki; 

4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, a takŊe na-
raŊonych na niebezpieczeństwo powodzi: 

1) teren w całoņci znajduje się w strefie po-
tencjalnego zagroŊenia powodzią, tak 
zwaną: wodą stuletnią, w jej zasięgu obo-
wiązują przepisy odrębne. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 

1) ustala się zjazdy do działki z terenu ozna-
czonego symbolem: 1.KDD. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania: 

1) dopuszcza się lokalizowanie tymczaso-
wych obiektów usługowych o pow. zabu-
dowy nie większej niŊ 6m2 i wysokoņci do 
3,5m. 

Rozdział 5 
Przepisy końcowe 

§ 18. Ustalenia dotyczące stawek procento-
wych stanowiących podstawę do okreņlania 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustala się na: 30%, 
słownie: trzydzieņci procent. 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Jabłonna. 

§ 20. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Włodzimierz Kowalik 
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ZARZĄDZENIE Nr 70/21/11 

BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2010  
oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  

za 2010 rok. 

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póňniejszymi zmianami 
oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póňniejszymi zmianami) - zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta oraz Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 
Zespół w Siedlcach: 

1. Sprawozdanie z wykonania budŊetu miasta 
Mińsk Mazowiecki za 2010 rok w następującej 
szczegółowoņci: 

1) sprawozdanie z wykonania planu do-
chodów budŊetu miasta - załącznik nr 1, 

2) sprawozdanie z wykonania planu wydat-
ków budŊetu miasta - załącznik nr 2, 

 

3) sprawozdanie z wykonania planu do-
chodów i wydatków związanych z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych usta-
wami - załącznik nr 3, 

4) sprawozdanie z wykonania planu do-
chodów i wydatków wykonywanych na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego – 
załącznik nr 4, 

5) sprawozdanie z wykonania planu do-
chodów i wydatków związanych z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rzą-
dowej wykonywanych na podstawie po-
rozumień z organami administracji rzą-
dowej - załącznik nr 5, 

 

 


