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2) rzut poziomy innych obiektów – 1,00zł, 

3) rzut poziomy reklamy - 1,00zł. 

§ 5.1. Opłaty, o których mowa w § 2 pkt 1, 2, 
3, 4 obowiązują równieş za zajćcie pasa drogo-
wego w razie awarii urządzeń niezwiązanych z 
obsługą ruchu drogowego. 

2. Przepisów opłat nie stosuje sić do zezwo-
leń na organizowanie zawodów sportowych, 
manifestacji, zgromadzeń i procesji wyznanio-
wych. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVIII/255/05 Ra-
dy Miejskiej w Błoniu z dnia 21 listopada 2005r. 
w sprawie ustalenia opłat za zajćcie pasa dro-
gowego oraz umieszczania w pasie drogowym 
urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem 
drogi. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Błonia. 

§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady:  

Jacek Fuglewicz 
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UCHWAŁA Nr VII/57/2011 

RADY GMINY RASZYN 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn – część I (obszar II). 

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 póŝn. zm.1)), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.2)), uchwały nr 
XX/360/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 kwiet-
nia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, dla obszaru połoşone-
go we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie 
Raszyn czćść I, uchwały nr XLVII/799/10 Rady 
Gminy Raszyn z dnia 17 czerwca 2010r. w spra-
wie sposobu wykonania uchwały nr XX/360/08 
Rady Gminy Raszyn z dnia 24 kwietnia 2008r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, dla obszaru połoşonego we wsi 
Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn czćść I 
stwierdzając, şe zmiana planu jest zgodna z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ra-
szyn przyjćtym uchwałą nr 76/XIX/99 Rady Gmi-
ny Raszyn z dnia 16 grudnia 1999r. Rada Gminy 
Raszyn uchwala, co nastćpuje:  

Dział I 
Zakres regulacji planu 

§ 1.1. Uchwala sić zmianć miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego czćści wsi 
Falenty zwaną dalej w treści niniejszej uchwały 
planem, dla terenu połoşonego przy ulicy Fa-

lenckiej obejmującego działki nr ew. 14/5, 14/6, 
16 i czćść działki nr ew. 34 (czćść ulicy Falenckiej 
do jej osi). 

2. Granice obszaru objćtego planem wyzna-
cza sić na rysunku planu sporządzonym w skali 
1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej 
integralnymi czćściami, są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący 
załącznik nr 1 niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załącznik nr 2 do niniej-
szej uchwały; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawar-
te w niniejszej uchwale do terenów objćtych 
planem. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania; 
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3) zwymiarowane wzajemne odległości elemen-

tów zagospodarowania; 

4) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem 
literowym; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) oznaczenie pojedynczych drzew wskazanych 
do ochrony oraz obsadzeń szpalerowych zie-
leni wysokiej; 

7) połączenia dróg wewnćtrznych z drogami 
publicznymi. 

3. Elementy informacyjne wynikające z wy-
mogów przepisów odrćbnych - pasy technolo-
giczne napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych 15kV. 

4. Pozostałe oznaczenia mają charakter in-
formacyjny. 

§ 4.1. W planie określa sić: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska i przyrody; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaŝniki 
intensywności zabudowy; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem miej-
scowym; 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów; 

9) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy. 

2. Nie określa sić, poniewaş nie wystćpują w 
obszarze planu: 

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

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

 

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takşe na-
raşonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagroşonych osuwaniem sić mas ziemnych. 

3. Plan określony jest jako perspektywiczny 
bez sprecyzowania terminu jego obowiązywa-
nia. 

§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mo-
wa o: 

1) drogach wewnćtrznych niepublicznych - 
naleşy przez to rozumieć wydzieloną z tere-
nu działkć, która na zasadach określonych 
w przepisach odrćbnych, pełni funkcjć dro-
gi dla pozostałych działek do niej przylega-
jących i zapewnia dostćp działek budowla-
nych do drogi publicznej; 

2) działce budowlanej - naleşy przez to rozu-
mieć działkć w rozumieniu ustawy; 

3) działce inwestycyjnej – naleşy przez to ro-
zumieć, działkć, zespół działek, lub czćść 
działki przewidzianej do wydzielenia, na 
których realizuje sić inwestycjć objćtą jed-
nym, ewentualnie etapowym pozwoleniem 
na budowć i granicami projektu jego zago-
spodarowania-w rozumieniu przepisów od-
rćbnych; 

4) ekologicznych paliwach – naleşy przez to 
rozumieć paliwa, które nie powodują zanie-
czyszczenia środowiska, a ich zasoby od-
nawiają sić we wzglćdnie krótkim czasie, 
czyli naleşą do odnawialnych ŝródeł energii 
(wykorzystującymi energić słońca lub ener-
gić geotermalną); 

5) intensywności zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć maksymalną wartość liczbową, 
wyraşającą stosunek sumy powierzchni cał-
kowitej w obrysie zewnćtrznym wszystkich 
kondygnacji nadziemnych budynków zloka-
lizowanych na działce budowlanej do po-
wierzchni tej działki; 

6) linii rozgraniczającej - naleşy przez to rozu-
mieć granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu, dzielące obszar planu na tere-
ny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych za-
sadach zagospodarowania; 

7) linii zabudowy nieprzekraczalnej – naleşy 
przez to rozumieć linić wyznaczoną w pla-
nie, określającą najmniejszą dopuszczalną 
odległość sytuowania zewnćtrznej ściany 
budynków lub budowli nie bćdących linia-
mi przesyłowymi lub sieciami uzbrojenia w 
stosunku do linii rozgraniczających, od któ-
rych te linie wyznaczono, bez wysunićtych 
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do 1,5m poza ten obrys: schodów ze-
wnćtrznych, balkonów, logii, werand, gan-
ków, galerii i tarasów, wiatrołapów i wyku-
szy; 

8) nieprzekraczalnej liczbie kondygnacji lub 
maksymalnej wysokości zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć nieprzekraczalną ilość 
uşytkowych nadziemnych kondygnacji bu-
dynku lub nieprzekraczalną wysokość bu-
dynku mierzoną od poziomu terenu przy 
najnişej połoşonym wejściu do budynku lub 
jego czćści, znajdującym sić na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku do górnej 
płaszczyzny stropu lub najwyşej połoşonej 
krawćdzi stropodachu nad najwyşszą kon-
dygnacją uşytkową, łącznie z grubością izo-
lacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo 
do najwyşej połoşonej górnej powierzchni 
innego przekrycia dachu skośnego, z wyłą-
czeniem kominów, anten i innych urządzeń 
technicznych; 

9) obszarze – naleşy przez to rozumieć obszar 
objćty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

10) obszarze oddziaływania obiektu – naleşy 
przez to rozumieć teren wyznaczony w oto-
czeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrćbnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu; 

11) odpowiedniej strefie ochronnej gazociągu – 
naleşy przez to rozumieć odległość od ga-
zociągu, w której obowiązują ograniczenia 
dla lokalizacji obiektów i zadrzewień zgod-
nie z warunkami technicznymi jakim po-
winny odpowiadać sieci gazowe określo-
nymi w przepisach odrćbnych: w rozporzą-
dzeniu Ministra Gospodarki z 30 lipca 
2001r. (Dz.U. Nr 97) dla gazociągów wybu-
dowanych po 12 grudnia 2001r. (jako strefy 
kontrolowane) oraz w rozporządzeniu Mini-
stra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 
1995r. (Dz.U. Nr 139) dla gazociągów wy-
budowanych przed 12 grudnia 2001r. (jako 
odległości podstawowe); 

12) parkingu zielonym – naleşy przez to rozu-
mieć teren zieleni urządzonej lub łąkowej, 
przystosowany do krótkookresowego po-
stoju samochodów osobowych w sposób 
umoşliwiający umocnienie podłoşa trawia-
stego lub ułatwiający jego rekultywacjć; 

13) pasie technologicznym napowietrznej linii 
elektroenergetycznej-naleşy przez to rozu-
mieć napowietrzną linić elektroenergetycz-
ną wraz ze strefą techniczną i ochronną, w 
której obowiązują ograniczenia dla lokaliza-

cji obiektów i zadrzewień według wymagań 
przepisów odrćbnych; 

14) planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszej uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego, o ile z treści przepisu nie wy-
nika inaczej; 

15) powierzchni zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć obszar wyznaczony przez rzut 
pionowy skrajnego obrysu wszystkich bu-
dynków na działce budowlanej w stanie 
wykończonym na płaszczyznć poziomą, 
przyjmując za podstawć obrys parteru lub 
obrys ścian fundamentowych w przypadku 
gdy jest on wićkszy; przy czym do po-
wierzchni zabudowy wlicza sić powierzch-
nić prześwitów, przejść i przejazdów (bra-
my), powierzchnić ganków, werand; do 
powierzchni zabudowy nie wlicza sić scho-
dów na gruncie, powierzchni budynków lub 
ich czćści znajdujących sić pod powierzch-
nią terenu, studzienek lub okienek piwnicz-
nych, daszków, okapów dachowych, tara-
sów, ścieşek, utwardzonych podjazdów, 
miejsc parkingowych, miejsc na śmietniki; 
wyraşoną w jako procentowy udział po-
wierzchni zabudowy w powierzchni terenu 
działki budowlanej lub inwestycyjnej; 

16) powierzchni biologicznie czynnej – naleşy 
przez to rozumieć czćść działki budowlanej, 
na gruncie rodzimym, która pozostaje nie-
zabudowana i nieutwardzona – określoną 
w %. Za powierzchnić biologicznie czynną 
uznaje sić w szczególności: zieleń urządzo-
ną, wody powierzchniowe, parkingi zielone; 

17) powierzchni uşytkowej liczonej dla potrzeb 
określenia liczby miejsc parkingowych -
naleşy przez to rozumieć powierzchnie po-
mieszczeń, na wszystkich kondygnacjach, 
słuşących do zaspokojenia potrzeb związa-
nych bezpośrednio z przeznaczeniem całe-
go budynku lub jego czćści; 

18) przepisach odrćbnych – naleşy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi poza ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym; 

19) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć şe na kaşdej działce inwesty-
cyjnej, połoşonej w obrćbie wyodrćbnione-
go liniami rozgraniczającymi terenu o okre-
ślonym przeznaczeniu, zajmuje ono, co 
najmniej 60% powierzchni tej działki bu-
dowlanej, a w odniesieniu do funkcji obiek-
tu, şe określona funkcja zajmuje, co naj-
mniej 60% jego powierzchni całkowitej; 
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20) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy 

przez to rozumieć, şe na kaşdej działce in-
westycyjnej, połoşonej w obrćbie wyod-
rćbnionego liniami rozgraniczającymi tere-
nu o określonym przeznaczeniu, zajmuje 
ono, nie wićcej niş 40% powierzchni tej 
działki budowlanej, a w odniesieniu do 
funkcji obiektu, şe określona funkcja zajmu-
je, nie wićcej niş 40% jego powierzchni cał-
kowitej; 

21) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek, sporządzony na mapie w skali 
1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

22) sićgaczu - naleşy przez to rozumieć wysu-
nićtą czćść działki o minimalnej szerokości 
5m i maksymalnej długości 60m, przez któ-
rą odbywa sić dostćp z działki budowlanej 
do drogi; 

23) terenie – naleşy przez to rozumieć czćść 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi, o określonym 
przeznaczeniu lub o róşnych zasadach za-
gospodarowania oznaczoną na rysunku 
planu– symbolem literowym i numerem 
wyróşniającym go spośród innych terenów 
albo tylko symbolem literowym; 

24) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Raszyn dotyczącą 
zagospodarowania obszaru w granicach 
określonych w § 1, o ile z treści przepisu nie 
wynika inaczej; 

25) ustawie – naleşy przez to rozumieć przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej; 

26) usługach – naleşy przez to rozumieć samo-
dzielne obiekty budowlane lub lokale uşyt-
kowe w budynkach o innych funkcjach niş 
usługowe i urządzenia słuşące działalności, 
której celem jest zaspokajanie podstawo-
wych potrzeb ludności, a nie wytwarzanie 
bezpośrednio metodami przemysłowymi 
dóbr materialnych; 

27) usługach nieuciąşliwych – naleşy przez to 
rozumieć wszelką działalność, której obszar 
oddziaływania obiektu w rozumieniu prze-
pisów Prawa budowlanego ograniczony 
jest do terenu do, którego prowadzący dzia-
łalność posiada prawo dysponowania nie-
ruchomością. Warunek ograniczenia obsza-
ru oddziaływania obiektu nie dotyczy inwe-
stycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej, jeşeli taka inwestycja jest zgod-
na z przepisami odrćbnymi. 

2. Inne pojćcia i definicje wymienione w pla-
nie naleşy rozumieć zgodnie z treścią stosow-
nych przepisów odrćbnych. 

Dział II 
Ustalenia ogólne planu 

Rozdział 1 
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni 

Przeznaczenie terenu 

§ 6. Określa sić przeznaczenie terenów wy-
znaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-
czonych symbolem literowym zgodnie z rysun-
kiem planu: 

1) teren zabudowy usługowej - oznaczony na 
rysunku planu symbolem U; 

2) teren infrastruktury technicznej (telekomuni-
kacja) - oznaczony na rysunku planu symbo-
lem IT; 

3) teren komunikacji - teren drogi publicznej 
klasy lokalnej – oznaczony na rysunku planu 
symbolem KL. 

Zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 7. Ustala sić, şe nadrzćdnym celem realiza-
cji ustaleń planu jest: 

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego; 

2) określenie warunków dotyczących kształto-
wania zabudowy, których spełnienie umoşli-
wi uzyskanie właściwych walorów prze-
strzennych i jednorodnego charakteru kształ-
towanej przestrzeni; 

3) ochrona ponadlokalnych i lokalnych intere-
sów publicznych w zakresie komunikacji, in-
frastruktury technicznej i ochrony środowi-
ska. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 8.1. Ustala sić docelowo objćcie obszaru 
planu zorganizowanym systemem zaopatrzenia 
w wodć, odprowadzania i unieszkodliwiania 
ścieków sanitarnych wytwarzanych przez uşyt-
kowników wszystkich obiektów w obszarze pla-
nu oraz dopuszczenie odprowadzania wód opa-
dowych na teren lub do rowów. 

2. Przyjmuje sić zachowanie porządku i czy-
stości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa miejscowego. 

3. Na kaşdej działce ustala sić zachowanie 
minimalnego % powierzchni biologicznie czyn-
nej. Powierzchnie te winny być liczone zgodnie z 
definicją zapisaną w § 5 ust. 1 pkt 16. 
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4. W celu ochrony powietrza ustala sić 
ogrzewanie pomieszczeń obiektów istniejących i 
planowanych paliwami o moşliwie najnişszym 
poziomie emisji substancji szkodliwych dla śro-
dowiska, spełniających aktualnie obowiązujące 
normy. 

Rozdział 3 
Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemu komunikacji  

i infrastruktury technicznej 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji: 

1) połączenie obszaru objćtego planem z obsza-
rami sąsiednimi publiczną drogą lokalną KL – 
ul. Falencką; 

2) obsługć w zakresie komunikacji zbiorowej 
poprzez. komunikacją autobusową i mikro-
busową, wprowadzoną w ciąg drogi KG –  
Al. Krakowska (poza obszarem planu); 

3) ustala sić podstawowy układ komunikacji 
pieszej obejmujący chodnik wydzielony w li-
nii rozgraniczającej drogi KL; 

4) realizacja ustaleń planu w zakresie zagospo-
darowania, uşytkowania i utrzymania terenu 
komunikacji kołowej, transportu publicznego 
i komunikacji pieszej, wymaga uwzglćdnienia 
potrzeb osób niepełnosprawnych – zgodnie z 
przepisami odrćbnymi. 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej 

Zasady uzbrojenia terenu 

1. Ustala sić obsługć nowego zainwestowania 
ze zorganizowanych systemów infrastruktury 
technicznej, poprzez istniejące, w tym istnie-
jące poza obszarem planu, przewody magi-
stralne, istniejącą sieć rozdzielczą oraz urzą-
dzenia na tej sieci w miarć potrzeb przebu-
dowywane i rozbudowywane oraz poprzez 
urządzenia lokalne. 

2. Dla sieci i przyłączy projektowanych, w tym 
sieci i przyłączy gazowych i elektroenerge-
tycznych, ustala sić prowadzenie sieci na te-
renach zawartych w liniach rozgraniczających 
dróg. W uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej poza liniami rozgraniczającymi 
dróg. 

3. Dopuszcza sić przebudowć, rozbudowć, bu-
dowć i remont sieci infrastruktury technicz-
nej. kolidujących z projektowaną zabudową i 
zagospodarowaniem terenu. 

 

4. Ustala sić zasadć lokalizacji stacji transfor-
matorowych 15/0,4 kV zgodnie z potrzebami 
wynikającymi z projektowanych inwestycji. 
Lokalizacja stacji moşe być ustalona kaşdora-
zowo (według potrzeb), bez konieczności 
zmiany planu. 

5. Obowiązuje systematyczne przeprowadzenie 
okresowych przeglądów urządzeń infrastruk-
tury technicznej i zapewnienie właściwego 
stanu techniczno-eksploatacyjnego. 

6. Dopuszcza sić lokowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie ścieków 
czy stacje telekomunikacji na podstawie 
opracowań technicznych bez konieczności 
zmiany niniejszego planu pod warunkiem lo-
kalizowania ich w taki sposób, aby obszar 
oddziaływania obiektu został ograniczony do 
terenu do którego lokujący obiekty posiada 
tytuł prawny. Warunek ograniczenia obszaru 
oddziaływania obiektu nie dotyczy inwestycji 
celu publicznego z zakresu łączności publicz-
nej, jeşeli taka inwestycja jest zgodna z prze-
pisami odrćbnymi. 

7. Infrastrukturć naleşy projektować z uwzglćd-
nieniem docelowych parametrów technicz-
nych umoşliwiających obsługć przewidywa-
nych uşytkowników. 

Zasady obsługi 

Zasady zaopatrzenia w wodę 

§ 11.1. Zaopatrzenie w wodć do celów byto-
wych, gospodarczych i na cele przeciwpoşarowe 
z istniejącej i sukcesywnie (w dostosowaniu do 
powstającej zabudowy) rozbudowywanej wodo-
ciągowej sieci, z ujćcia poza obszarem planu, 
zgodnie z warunkami technicznymi określonymi 
przez zarządzającego siecią. 

2. Dopuszcza sić zaopatrzenie w wodć z ujćć 
własnych (w szczególności do celów bytowych, 
gospodarczych, zaopatrzenia placu budowy i na 
cele przeciwpoşarowe). Zgodnie z przepisami 
odrćbnymi zaopatrzenie na cele przeciwpoşa-
rowe winno uwzglćdniać hydranty nadziemne 
lub w wyjątkowych przypadkach podziemne. 

Zasady odprowadzenia ścieków bytowych 

i wód opadowych 

§ 12.1. Ustala sić docelowe odprowadzenie 
ścieków bytowych z obszaru planu przy pomocy 
sieci kanalizacji rozdzielczej: 

1) ustala sić, w miarć rozwoju budownictwa, 
odprowadzenie ścieków kanalizacją grawita-
cyjną lub płytką kanalizacją grawitacyjno-
ciśnieniową realizowaną sukcesywnie w sys-
temie rozdzielczym; 
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2) ustala sić, şe odbiornikiem ścieków bćdzie 

oczyszczalnia ścieków poza obszarem planu; 

3) zakazuje sić lokowania lokalnych oczyszczalni 
ścieków w tym z rozsączkowaniem; 

4) dopuszcza sić sytuowanie lokalnych urzą-
dzeń zbiornikowo tłocznych (pompowni) bez 
zmiany niniejszego planu; 

5) ścieki wprowadzone do kanalizacji gminnej 
powinny spełniać warunki określone w od-
rćbnych przepisach. Ustala sić obowiązek 
podczyszczania ścieków w miejscu wytwa-
rzania, jeśli wskaŝniki zanieczyszczeń prze-
kraczać bćdą wielkości dopuszczalne okre-
ślone przez odbiorcć; 

6) do czasu realizacji sieci kanalizacji gminnej 
dopuszcza sić odprowadzanie ścieków byto-
wych do realizowanych na działce budowla-
nej lub inwestycyjnej szczelnych zbiorników 
na nieczystości ciekłe. 

2. Odprowadzenie wód opadowych lub roz-
topowych: 

1) ustala sić odwodnienie do kanalizacji desz-
czowej, z zastosowaniem systemu mieszane-
go łączącego system infiltracyjny (np. rów 
chłonny) z systemem kanalizacji deszczowej 
rowami odwadniającymi, z zastosowaniem 
zbiorników retencyjno - infiltracyjno - odpa-
rowywalnych lub studni chłonnych ze zrzu-
tem (oczyszczonych podwójnie) nadmiaru 
wód opadowych do odbiornika poza obsza-
rem planu (rów powierzchniowy przebiega-
jący wzdłuş wschodniej granicy obszaru pla-
nu); 

2) odprowadzenie wód opadowych z po-
wierzchni parkingów i innych powierzchni 
potencjalnie zanieczyszczonych wymaga 
przed wprowadzeniem do ziemi oczyszczenia 
z piasku, błota oraz substancji ropopochod-
nych, jeşeli takie zanieczyszczenia zostaną 
stwierdzone; 

3) zakazuje sić: odprowadzania wód opado-
wych, wód drenaşowych i odwodnieniowych 
do sieci kanalizacji sanitarnej lub na jezdnie 
dróg, odprowadzenia nieoczyszczonych ście-
ków do wód powierzchniowych i do ziemi. 

Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną 

§ 13.1. Zasilanie w energić elektryczną po-
przez rozbudowć istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej ze stacji istniejących lub nowej stacji 
transformatorowej pod warunkiem pełnego 
pokrycia zapotrzebowania. 

2. Dopuszcza sić lokalizacjć stacji transforma-
torowych 15/0,4 kV słupowych lub wnćtrzowych 
bez zmiany niniejszego planu. 

3. Określa sić pasy technologiczne wzdłuş li-
niowych obiektów elektroenergetycznych, które 
dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 
15kV wynoszą-10m, po 5m od osi linii na stronć, 
a dla linii kablowych po 0,5m licząc od skrajne-
go przewodu. Dopuszcza sić stosowanie linii 
elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym 
(podziemnym) oraz stacji transformatorowych 
SN/Nn w wykonaniu wnćtrzowym. 

4. Dopuszcza sić stosowanie indywidualnych 
lub lokalnych odnawialnych ŝródeł energii z 
wyjątkiem wiatrowni oraz urządzenia kogenera-
cji rozproszonej spalającej paliwa najmniej 
szkodliwe dla środowiska. 

Zasady zaopatrzenia w gaz 

§ 14. Zasilanie w gaz przewodowy obszaru 
objćtego planem nastąpi poprzez sieć gazową 
sytuowaną w drogach lub na terenie inwestycji , 
w tym: 

1) lokowanie ogrodzeń w odległości minimum 
0,5m do gazociągów średniego ciśnienia; 

2) zasilenie obiektów budowlanych w gaz z sieci 
średniego ciśnienia za pośrednictwem szaf-
kowych punktów redukcyjno – pomiarowych; 

3) zachowanie wzdłuş gazociągu odpowiednich 
stref bezpieczeństwa (odległości podstawo-
wych lub stref kontrolowanych) z zakazem 
lokowania budynków i sadzenia drzew (linia 
środkowa strefy pokrywa sić z osią gazocią-
gu; 

4) dopuszcza sić wykorzystanie gazu w istnieją-
cych i nowych urządzeniach wytwarzających 
ciepło oraz w urządzeniach kogeneracji roz-
proszonej. 

Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji 

§ 15.1. Dopuszcza sić prowadzenie podziem-
nej sieci telekomunikacyjnej na terenie dróg w 
obszarze objćtym planem. 

2. Dopuszcza sić lokalizowanie inwestycji ce-
lu publicznego z zakresu łączności publicznej, 
jeşeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami 
odrćbnymi. 

Zasady zaopatrzenia w energie cieplną 

§ 16.1. Obiekty w obszarze objćtym planem 
mogą być zaopatrywane w energić cieplną po-
przez zasilanie w szczególności: paliwami gazo-
wymi, energią elektryczną, z wykorzystaniem 
oleju opałowego lub paliwami ekologicznymi w 
tym stałymi, których stosowanie jest zgodne z 
przepisami prawa ochrony środowiska. 

2. Na terenie U dopuszcza sić kominki, jako 
dodatkowe ŝródło ogrzewania obiektów. 
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Zasady gospodarki odpadami 

§ 17.1. Dla obiektów budowlanych naleşy za-
pewnić miejsca na place pod śmietniki zapew-
niające moşliwość segregacji odpadów. 

2. Ustala sić, şe zawiesiny, tłuszcze i oddzie-
lone produkty naftowe z separatora bćdą usu-
wane i unieszkodliwiane przez odpowiednie 
specjalistyczne jednostki lub we własnym zakre-
sie z zachowaniem przepisów odrćbnych. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe 

dla terenów o różnym przeznaczeniu 

Rozdział 1 

§ 18. Dla terenu zabudowy usługowej ozna-
czonego na rysunku planu symbolem U, ustala 
sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: usługi, ma-
gazyny, 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, zieleń urządzona, obiekty 
małej architektury, urządzenia infrastruk-
tury technicznej i ochrony środowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciąşli-
wa produkcja, drogi wewnćtrzne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: forma budynków powinna być 
ukształtowana w nawiązaniu do architektu-
ry współczesnej bez ograniczeń w zakresie 
materiałów konstrukcyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska i przyrody, 
zgodnie z § 8, a ponadto: 

a) zakazuje sić samowolnego podwyşsza-
nia lub obnişania powierzchni terenu 
powyşej lub ponişej poziomu terenu 
działek sąsiednich oraz zmiany stanu 
wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku 
odpływu znajdującej sić na tym gruncie 
wody opadowej ani kierunku odpływu ze 
ŝródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 

b) ustala sić zachowanie, co najmniej 20% 
powierzchni działki budowlanej lub in-
westycyjnej jako powierzchni biologicz-
nie czynnej, w szczególności w formie 
nasadzeń szpalerowych sytuowanych: 

- wzdłuş granicy wschodniej i północ-
no-wschodniej zagospodarowanej w 
sposób umoşliwiający migracjć 
drobnych zwierząt, 

- wzdłuş ulicy Falenckiej, 

- w sposób nie powodujący kolizji z li-
niami elektroenergetycznymi, 

c) w celu ochrony środowiska, prawidło-
wego gospodarowania zasobami przy-
rody oraz zachowania zdrowia i bezpie-
czeństwa ludzi, obszar oddziaływania 
obiektu winien być ograniczony do tere-
nu do, którego prowadzący działalność 
posiada prawo dysponowania nieru-
chomością. Warunek ograniczenia ob-
szaru oddziaływania obiektu nie dotyczy 
inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej, jeşeli taka inwesty-
cja jest zgodna z przepisami odrćbnymi. 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) od strony drogi KL nakazuje sić sytu-
owanie zabudowy z zachowaniem nie-
przekraczalnej linii zabudowy, 

b) dopuszcza sić wycofanie lica budynków 
na poziomie przyziemia jako podcień, 

c) ustala sić maksymalny wskaŝnik po-
wierzchni zabudowy na 70%, 

d) ustala sić maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy na 2, 

e) ustala sić maksymalną wysokość zabu-
dowy na 21m, z dopuszczeniem kondy-
gnacji technologicznej, pod warunkiem, 
şe ze wzglćdu na ochronć prawidłowości 
funkcjonowania lotniska Chopina w 
Warszawie, wysokość zabudowy nie 
przekroczy 180m nad poziom morza; 

f) ustala sić dachy płaskie do 10o, dopusz-
czając zastosowanie innych niestandar-
dowych rozwiązań geometrii dachów, 

g) nakazuje sić utrzymanie stonowanej ko-
lorystyki elewacji budynków tworzących 
ciągi zabudowy: kolor elewacji w bar-
wach pastelowych i szarościach dopusz-
czając stosowanie elewacji szklanych, a 
dachy od brązu poprzez czerwień do sza-
rości. Dopuszcza sić kolorystykć charak-
terystyczną dla danego rodzaju inwesty-
cji lub inwestora, 

h) dopuszcza sić usługi handlu o po-
wierzchni sprzedaşy nie wićkszej niş 
100m2, 

i) dopuszcza sić: umieszczanie tablic re-
klamowych na elewacji budynku lub na 
dachu budynków, 

j) dopuszcza sić ogrodzenia działek z za-
chowaniem warunków: 
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- ogrodzenie od strony dróg lokowane 
w liniach rozgraniczających tych 
dróg; o max wysokości 1,8m nad po-
ziom terenu (z wyjątkiem bram i fur-
tek); aşurowe w 50%; z cokołem peł-
nym max do wysokości 0,6m nad po-
ziom terenu, 

- dopuszcza sić stosowanie prefabry-
kowanych elementów betonowych 
do budowy ogrodzeń wyłącznie jako 
elementów słupów i podmurówek, 

k) jako obiekty małej architektury dopusz-
cza sić w szczególności: pojemniki z zie-
lenią, murki, ławki, miejsca (obudowa) 
na pojemniki na śmieci; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objćtych planem 
miejscowym: 

a) dopuszcza sić wydzielanie nowych dzia-
łek budowlanych przy zachowaniu: 

- minimalnej powierzchni działki bu-
dowlanej: 2000m2 , 

- minimalnej szerokości frontu działki 
budowlanej: 20m, 

- kąta połoşenia granic działki w sto-
sunku do pasa drogowego w zakre-
sie: 60o-90o, 

- zapewnienia odpowiedniej obsługi 
komunikacyjnej z przyległej drogi pu-
blicznej, 

b) ustala sić zakaz takich podziałów w wy-
niku których powstaną działki z dostć-
pem do drogi KL poza wyznaczonymi 
miejscami połączeń dróg wewnćtrznych 
z drogami publicznymi (zjazdami), 

c) dopuszcza sić wydzielanie nowych dzia-
łek budowlanych o powierzchni mniej-
szej niş określone planem wyłącznie dla 
potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej i niepublicznych dróg 
wewnćtrznych; 

6) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu w 
tym zakaz zabudowy: zakazuje sić usług 
handlu w formie sprzedaşy paliw i olejów 
opałowych, składowisk opału i złomu, zaka-
zuje sić przechowywania na wolnym po-
wietrzu lub w obiektach nie zadaszonych 
materiałów powodujących pylenie; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) ustala sić obsługć komunikacyjną z dro-
gi KL, 

b) nakazuje sić zapewnienie miejsc parkin-
gowych na terenie U: jako parking na-
ziemny, w formie garaşu wbudowanego 
w kondygnacje podziemne lub w parte-
rze budynków, a takşe jako parking wie-
lopoziomowy, 

c) dopuszcza sić urządzenie miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych z 
zachowaniem nastćpujących minimal-
nych wskaŝników i z uwzglćdnieniem ro-
tacji: 10 miejsc parkingowych na 1000m2 
powierzchni biurowej lub produkcyjnej, 
2 miejsca parkingowe na 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej usług (uşytkownicy 
i zatrudnieni), 3 miejsca parkingowe na 
1000m2 powierzchni uşytkowej magazy-
nu ze sprzedaşą detaliczną; 

8) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 
odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 3 Działu 
II § 9-17; 

9) sposób i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nu: nie określa sić; 

10) stawki procentowe stanowiące podstawć 
do określenia opłaty, o której mowa, w art. 
36 ust. 4 ustawy: określa sić stawkć procen-
tową w wysokości 15%. 

Rozdział 2 

§ 19. Dla terenu infrastruktury technicznej - 
oznaczonego na rysunku planu symbolem IT, 
ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: urządzenia te-
lekomunikacji - maszt telefonii komórko-
wej, 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, urządzenia infrastruktury 
technicznej i ochrony środowiska dla po-
trzeb działki lub potrzeb lokalnych, zieleń 
urządzona; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony środowiska i przyrody: 

a) zakazuje sić samowolnego podwyşszania 
lub obnişania powierzchni terenu powyşej 
lub ponişej poziomu terenu działek są-
siednich oraz zmiany stanu wody na 
gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu 
znajdującej sić na tym gruncie wody opa-
dowej ani kierunku odpływu ze ŝródeł ze 
szkodą dla gruntów sąsiednich, 

b) ustala sić zachowanie, co najmniej 10% 
działki budowlanej jako powierzchni bio-
logicznie czynnej; 
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3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) od strony drogi KL nakazuje sić sytuowa-
nie masztu (w przypadku jego moderniza-
cji lub przebudowy) z zachowaniem nie-
przekraczalnych linii zabudowy, 

b) ustala sić maksymalny wskaŝnik po-
wierzchni zabudowy na 80%, 

c) ustala sić maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy na 2, 

d) dopuszcza sić umieszczanie tablic rekla-
mowych do 5m2 powierzchni, 

e) ze wzglćdu na ochronć prawidłowości 
funkcjonowania lotniska Chopina w War-
szawie ustala sić, şe wysokość zabudowy 
nie przekroczy 180m nad poziom morza; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem miej-
scowym: 

a) dopuszcza sić wydzielenie działki budow-
lanej przy zachowaniu: 

- minimalnej powierzchni działki: 200m2, 

- minimalnej szerokości frontu działki 
budowlanej: 10m, 

- kąta połoşenia granic działki w stosun-
ku do pasa drogowego w zakresie: 60o-
90o, 

- zapewnienia obsługi komunikacyjnej z 
przyległej drogi publicznej, 

b) ustala sić zakaz takich podziałów w wyni-
ku których powstaną działki z dostćpem 
do drogi KL poza istniejącym zjazdem, 

c) dopuszcza sić wydzielanie działki budow-
lanej o powierzchni mniejszej niş określo-
ne planem wyłącznie dla potrzeb lokaliza-
cji urządzeń infrastruktury technicznej i 
niepublicznych dróg wewnćtrznych; 

5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) ustala sić obsługć komunikacyjną od 
strony drogi KL, 

b) nakazuje sić zapewnienie, co najmniej 2 
miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych na terenie IT; 

6) zasady obsługi terenu infrastruktura tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 3 
Działu II § 9-17; 

7) sposób i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenu: 
nie określa sić; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: określa sić stawkć procentową 
w wysokości 1%. 

Rozdział 3 

§ 20. Dla terenu drogi lokalnej - oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KL, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa – czćść publicznej drogi lokalnej 
KL w ciągu ul. Falenckiej (droga powiato-
wa 3119W), 

b) przeznaczenie uzupełniające: chodniki, 
ścieşka rowerowa, sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej oraz inne obiekty i 
urządzenia słuşące komunikacji publicznej, 
takie jak: zatoki i przystanki autobusowe, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i 
sieci infrastruktury technicznej nie związa-
ne z komunikacją; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ochrony środowiska i przyrody: 
ustala sić ochronć i uzupełnienie szpalerowej 
zieleni wysokiej, 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) ustala sić północną linić rozgraniczającą 
drogi KL oraz jej zmienną szerokość w li-
niach rozgraniczających (czćść drogi w 
obszarze planu) zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

b) określa sić minimalną szerokość pasa ru-
chu w obszarze planu na 3m (czćść pasa 
ruchu w obszarze planu) dopuszczając ko-
rekty zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

a) zakazuje sić realizacji obiektów nie zwią-
zanych z drogą, z urządzeniami infrastruk-
tury technicznej (w tym ponadlokalnej i 
lokalnej), z komunikacją pieszą lub rowe-
rową, z zielenią izolacyjną, dopuszczając 
obiekty niezbćdne na czas budowy, 

b) zakazuje sić lokowania reklam; 

5) zasady obsługi terenu infrastrukturą tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 3 
Działu II § 9-17; 

6) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: określa sić stawkć procentową 
w wysokości 1%. 
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Dział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 21. Z dniem wejścia w şycie niniejszego 
planu, na obszarze planu tracą moc obowiązują-
cą ustalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru połoşonego 
we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn 
– czćść I, uchwalonego uchwałą nr XXXV/512/04 
Rady Gminy Raszyn z dnia 7 paŝdziernika 2004r. 
opublikowaną w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2004r. 
Nr 296, poz. 8104. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Raszyn. 

§ 23.1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała podlega publikacji na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gmi-
ny Raszyn. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 
2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 
z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635, z 2008 Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, 
Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413; z 2010r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz.804, 
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155 poz. 1043 oraz 
z 2011r. Nr 32 poz. 159. 

 
 Przewodnicząca Rady Gminy:  

mgr inż. Celina Szarek 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 144 – 29603 – Poz. 4583 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 144 – 29604 – Poz. 4583 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/57/2011 

Rady Gminy Raszyn 
z dnia 28 kwietnia 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla obszaru połoşonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn  

– czćść I (obszar II) 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póŝn. zm.), w związku z art. 17 pkt 14, Rada 
Gminy Raszyn stwierdza:  

1. W wyznaczonym terminie składania uwag 
podczas pierwszego wyłoşenia projektu pla-
nu – tj. do dnia 27 lipca 2009r. do 7 września 
2009r. wniesione zostały dwie uwagi (które 
nie dotyczyły zmiany planu dla czćści I (ob-
szar II)), uwzglćdnione przez Wójta Gminy 
Raszyn w odniesieniu do zmiany planu dla 
czćści I (obszar I). 

 

2. Do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wyłoşonego po raz 
drugi do publicznego wglądu, w wyznaczo-
nym terminie składania uwag tj. od dnia  
12 marca 2010r. do dnia 27 kwietnia 2010r. 
nie wniesiono uwag. 

3. Do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wyłoşonego po raz 
trzeci do publicznego wglądu, w wyznaczo-
nym terminie składania uwag tj. od dnia  
24 stycznia 2011r. do dnia 8 marca 2011r. nie 
wniesiono uwag. 

W związku z powyşszym nie zachodzi koniecz-
ność rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia 
uwag. 

 
 Przewodnicząca Rady Gminy:  

mgr inż. Celina Szarek 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/57/2011 

Rady Gminy Raszyn 
z dnia 28 kwietnia 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

o sposobie realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleşą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania zapisanych w miejscowym  

planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoşonego we wsi Falenty i Falenty Nowe  
w gminie Raszyn – czćść I (obszar II) 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) 
określa sić nastćpujący sposób realizacji oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy: zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru połoşonego we wsi Falenty i Falenty 
Nowe w gminie Raszyn – czćść I (obszar II):  

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej słuşące zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŝn. zm.) – zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej zapisane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
şonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie 
Raszyn – czćść I (obszar II) obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 
w liniach rozgraniczających drogi publicznej 
KL, w tym prowadzenie robót budowlanych 
obejmujących drogć, infrastrukturć tech-
niczną i zieleń; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w lub poza linią rozgraniczającą dro-
gi KL. 
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§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej naleşące do zadań własnych gminy to 
roboty budowlane obejmujące realizacjć sieci 
kanalizacyjnej i oświetlenia. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wska-
zanych w § 2. 

1) realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgod-
nie z obowiązującymi przepisami w tym mić-
dzy innymi ustawą Prawo budowlane, usta-
wą o zamówieniach publicznych, o samorzą-
dzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie środowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji określony w § 2 
moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonują-
cym sić postćpem techniczno - technologicz-
nym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej 
dostćpnej techniki (określonej w ustawie z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony śro-
dowiska - tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 25, 
poz. 150 z póŝn. zm.), o ile nie stanowi to na-
ruszenia ustaleń planu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub cie-
pła realizowane bćdą w sposób określony w 
przepisach ustawy Prawo energetyczne z 
dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 2006r. 
Nr 89, poz. 625 z póŝn. zm.); 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakre-
sie infrastruktury technicznej nie wyszczegól-
nionych w § 2 odbywać sić bćdzie na pod-
stawie umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy, ujćtych w niniejszym planie 
podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 
157, poz. 1240 z póŝn. zm.) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała 
Rady Gminy; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu 
gminy uchwala sić w uchwale budşetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budşetowy ujmowane są w wielo-
letniej prognozie finansowej na lata  
2011-2016. 

§ 5.1. Zadanie z zakresu budowy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej finansowane bćdą na 
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (t. jedn. z 
2006r. Nr 123, poz. 858 z póŝn. zm.) w oparciu o 
wieloletnie programy inwestycyjne. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci energe-
tycznych i gazowych finansowane bćdą na pod-
stawie przepisów ustawy prawo energetyczne z 
dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 
89, poz. 625 z póŝn. zm.). 

Teren objćty niniejszym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obejmuje 
czćść terenów zainwestowanych z urządzoną 
drogą powiatową nr 3119W ul. Falencką. 

 
 Przewodnicząca Rady Gminy:  

mgr inż. Celina Szarek 
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UCHWAŁA Nr VIII/72/11 

RADY GMINY RASZYN 

 z dnia 19 maja 2011 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia  
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. 
zm.) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co na-
stćpuje:  

 

 

§ 1. Określa sić stawki opłat za zajćcie pasa 
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzyma-
niem i ochroną dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrze-
bami ruchu drogowego, 


