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1) przy 1 osobie w rodzinie – 94,00zł 

2) przy 2 osobach w rodzinie – 126,00zł 

3) przy 3 osobach w rodzinie – 157,00zł 

4) przy 4 i wićcej osobach w rodzinie – 
188,00zł”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego i dotyczy 
wynagrodzeĉ począwszy od dnia 1 wrzeċnia 
2011r. 

 
 Przewodnicząca Rady Gminy Sanniki: 

Wanda Milczarek 
4 8 13

 
 
 

4814 
4 8 14 

UCHWAŁA Nr VII/53/11 

RADY GMINY IZABELIN 

 z dnia 1 czerwca 2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek  
– część „A” – ul. Działkowa”. 

Na podstawie art. 15 w związku z art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami) oraz 
art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póčniejszymi zmianami) a takďe uchwały Rady 
Gminy Izabelin nr XLIV/375/2006 z dnia 11 pač-
dziernika 2006r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Hornówek 
czćċć „A” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy 
Izabelin nr V/25/2003 z dnia 26 lutego 2003r. i 
opublikowanego w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego nr 79 z dnia 21 mar-
ca 2003r. poz. 2064 w czćċci dotyczącej ul. Dział-
kowej, oznaczonej symbolem planistycznym 8 
KLg oraz przystąpienia do sporządzania planu 
dla czćċci wschodniej działki oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 95/3 obrćb Hornówek, która 
na mocy wyroku Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z dnia 10 maja 2006r. Sygnatura akt II 
OSK 103/06 oddalającym skargć kasacyjną od 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Warszawie z dnia 2 listopada 2004r. – sy-
gnatura akt IV SA/Wa 1220/05 nie jest objćta 
ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodno-
ċci projektowanych rozwiązaĉ z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Izabelin” Ra-
da Gminy Izabelin uchwala, co nastćpuje:  

 

Dział I 
Zakres regulacji 

§ 1.1. Uchwala sić „Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego wsi Hornówek, 
czćċć „A” – ul. Działkowa”; zwany dalej planem 
wraz z załącznikami, oznaczonymi kolejnymi 
numerami od 1 do 4, o których mowa w ust. 2, 3 
i 4. 

2. Integralną czćċcią uchwały jest rysunek 
planu, bćdący załącznikiem graficznym, sporzą-
dzonym w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
numer 1 do niniejszej uchwały. 

3. Stanowisko Rady Gminy Izabelin rozstrzy-
gające o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszo-
nych do projektu planu, stanowi załącznik nu-
mer 2 do niniejszej uchwały. 

4. Stanowisko Rady Gminy Izabelin rozstrzy-
gające o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
naleďących do zadaĉ własnych Gminy oraz za-
sadach ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowi załącznik nu-
mer 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2.1. Obszar objćty planem zajmuje po-
wierzchnić około 0,4750ha. 

2. Granice obszaru objćtego planem zamyka-
ją sić w granicach terenu oznaczonego w obo-
wiązującym miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Hornówek czćċć „A” 
zatwierdzonym zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
Izabelin nr V/25/2003 z dnia 26 lutego 2003r. i 
opublikowanego w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego Nr 79 z dnia 21 mar-
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ca 2003r. poz. 2064, symbolem planistycznym  
8 KLg w zakresie: działek oznaczonych numera-
mi ewidencyjnymi: 93/1, 93/6, 94/9, 94/11, 94/13, 
94/15, 95/7, 95/9, 98/5, 99/10, 99/11, 194 pocho-
dzącymi z obrćbu Hornówek oraz czćċci działek 
(od strony wschodniej) oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi: 94/7, 94/6, 94/5, 95/2, 95/4, 96/5, 
96/6, 96/3, 96/4 pochodzącymi z obrćbu Hornó-
wek, jak równieď czćċci wschodniej działki ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 95/3 obrćb 
Hornówek, która na mocy wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2006r. 
Sygnatura akt II OSK 103/06 oddalającym skargć 
kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sadu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 listo-
pada 2004r. – sygnatura akt IV SA/Wa 1220/05 
nie jest objćta ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

3. Granice obszaru, o których mowa w ust. 2 
zostały naniesione na rysunku planu sporządzo-
nym w skali 1:1000. 

§ 3. Ilekroć w planie jest mowa o: 

1) ustawie - naleďy przez to rozumieć ustawć z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póčniejszymi zmianami), o ile z 
treċci przepisu nie wynika inaczej; 

2) przepisach szczególnych i odrćbnych - na-
leďy przez to rozumieć inne ustawy wraz z 
aktami wykonawczymi; 

3) uchwale - naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Izabelin; 

4) planie - naleďy przez to rozumieć tekst pla-
nu i rysunek planu; 

5) tekċcie planu - naleďy przez to rozumieć 
treċć niniejszej uchwały; 

6) rysunku planu - naleďy przez to rozumieć 
czćċć graficzną stanowiącą załącznik nu-
mer 1 do niniejszej uchwały; 

7) obszarze - naleďy przez to rozumieć tereny 
objćte niniejszym planem w granicach na-
niesionych na rysunku planu i okreċlone w 
§ 2 uchwały; 

8) terenie - naleďy przez to rozumieć czćċć 
obszaru objćtego planem o okreċlonym je-
go ustaleniami przeznaczeniu, wyznaczoną 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczoną symbolami literowymi; 

9) linii rozgraniczającej - naleďy przez to rozu-
mieć - granicć okreċloną na rysunku planu 
pomićdzy terenami o róďnym przeznaczeniu 
podstawowym, róďnej funkcji, róďnym spo-
sobie uďytkowania; 

10) reklamie – naleďy przez to rozumieć przekaz 
informacyjno - reklamowy o wyrobach, 
usługach lub ich producencie lub wyko-
nawcy, w formie grafiki umieszczanej na 
materialnym podłoďu lub formie prze-
strzennej lub teď w obu tych formach zespo-
lonych w dowolnej proporcji; 

11) noċniku reklamowym – naleďy przez to ro-
zumieć noċnik informacji wizualnej, bćdącej 
reklamą, w jakiejkolwiek formie materialnej 
(bilboard, banner, szyld, słup ogłoszeniowy, 
maszt itp.); 

12) otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego 
- naleďy przez to rozumieć obszar okreċlony 
w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 25 wrzeċnia 1997r. w sprawie 
Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz.U. 
Nr 132 poz. 876); 

13) skrót literowy KPN - naleďy przez to rozu-
mieć Kampinoski Park Narodowy. 

§ 4. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1. przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczają-
cych ten teren; 

2. zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3. zasad ochrony ċrodowiska, przyrody, i krajo-
brazu kulturowego; 

4. parametrów i wskačników zagospodarowa-
nia terenu; 

5. granic i sposobów zagospodarowania terenu 
lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie odrćbnych przepisów; 

6. szczególnych warunków zagospodarowania 
terenu oraz ograniczeĉ w jego uďytkowaniu; 

7. zasad modernizacji rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej; 

8. stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy; 

§ 5. Przedmiotem ustaleĉ planu, odnoċnie 
przeznaczenia terenów jest teren komunikacji 
ulicznej wraz z klasyfikacją funkcjonalną ulicy – 
ulica klasy dojazdowej – oznaczona na rysunku 
planu symbolem KDD. 

1. Rysunek planu odnosi wybrane ustalenia 
zawarte w niniejszej uchwale do terenu objć-
tego granicami planu. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica planu; 
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2) linie rozgraniczające tereny o róďnym 
przeznaczeniu; 

3) teren komunikacji – ulica klasy dojazdowej 
oznaczona na rysunku planu symbolem li-
terowym KDD; 

3. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w 
uchwale Rady Gminy Izabelin nr V/25/2003 z 
dnia 26 lutego 2003r. zgodnie z symbolami 
planistycznymi 

1) A56-MN2003 – teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; 

2) A66-MN2003 – teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; 

3) A67-MN2003 – teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; 

4) A68-MN2003 – teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; 

5) A71-MN2003– teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; 

6) 3KLg – tereny drogi klasy lokalnej, kate-
gorii gminnej, ul. Ks. Kurowskiego; 

7) 8KLg – tereny drogi klasy lokalnej, kate-
gorii gminnej, 

8) 9KLg – tereny drogi klasy lokalnej, kate-
gorii gminnej, ul. Zakątka; 

9) 20KDg – tereny drogi klasy dojazdowej, 
kategorii gminnej, ul. Okocimska; 

10) 21KDg – tereny drogi klasy dojazdowej, 
kategorii gminnej, ul. Ogrodowa. 

Dział II 
Ustalenia 

Rozdział 1 
Struktura funkcjonalno - przestrzenna 

§ 7. W zakresie kształtowania struktury funk-
cjonalno – przestrzennej plan: 

1. ustala modernizacjć, rozbudowć i budowć 
ulicy Działkowej, klasy dojazdowej, kategorii 
gminnej, oznaczonej symbolem KDD; 

2. w ramach terenu KDD wprowadza zakaz loka-
lizacji innych funkcji niď związanych z komu-
nikacją i niezbćdnych dla prawidłowego 
funkcjonowania lokalnych systemów inďynie-
ryjnych; 

3. dopuszcza sić lokalizowanie w przestrzeni 
ulicy obiektów małej architektury: ławek, ko-
szy, oċwietlenia ulicznego (latarĉ) itp. 

4. linia ogrodzeĉ winna przebiegać minimum 
0,5 metra od gazociągu; 

5. dopuszcza sić umieszczanie w ogrodzeniach 
szafek gazowych i energetycznych z zapew-
nionym dostćpem od strony ulicy po 
uprzednim uzgodnieniu z zarządcą sieci (od-
powiednio gazowym i energetycznym); 

6. dopuszcza sić sytuowanie reklam, noċników 
reklamowych oraz tablic informacyjnych pod 
warunkiem, iď nie spowoduje to utrudnieĉ w 
komunikacji pieszej i kołowej po spełnieniu 
nastćpujących warunków: 

1) maksymalna wielkoċć pojedynczej po-
wierzchni reklamowej, noċnika reklamo-
wego bądč tablicy informacyjnej nie moďe 
być wićksza niď 1,5m2; 

2) odległoċć podpory noċników powierzchni 
reklamowych od krawćdzi jezdni nie moďe 
być mniejsza niď okreċlona w ustawie o 
drogach publicznych dla danej klasy dro-
gi; 

3) zakazuje sić stosowania noċników rekla-
mowych ze zmienną ekspozycją obrazu. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 8. W zakresie ochrony ċrodowiska i przyro-
dy wprowadza sić nastćpujące ustalenia: 

1) uwzglćdnienie w sposobie zabudowy, zago-
spodarowania i uďytkowania terenu ustaleĉ 
wynikających z połoďenia w otulinie KPN i 
przepisów szczególnych; 

2) maksymalne zachowanie istniejącego drze-
wostanu wraz z maksymalną ochroną zieleni; 

3) zaleca sić, aby wszelkie konieczne uzbrojenie 
prowadzone było w płytkich wykopach, nie 
naruszając stosunków wodnych. Kanalizacja 
sanitarna winna być wykonana w sposób za-
pewniający szczelnoċć przewodów, studzie-
nek i przepompowni; 

4) zakaz odprowadzania do gleby i wód nie-
oczyszczonych lub niedostatecznie oczysz-
czonych ċcieków; 

5) plan wyklucza odprowadzanie z sąsiednich 
działek prywatnych ċcieków deszczowych i 
wód drenaďowych do kanalizacji sanitarnej, 
rowów przydroďnych, studni chłonnych; 

6) dopuszczalne odprowadzanie wód opado-
wych i roztopowych z ulicy do sieci kanaliza-
cji deszczowej, w układzie zlewniowym, bądč 
do rowów, w tym rowów chłonnych, odpa-
rowywanych itp.; 

7) w przypadku realizacji kanalizacji deszczowej 
zakoĉczonej odpływem do cieków wodnych 
bądč rowów chłonnych, odparowywanych 
itp., na wylotach kanałów naleďy sytuować 
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urządzenia słuďące do podczyszczania ċcie-
ków, wypełniając warunki oraz normy wska-
zane w przepisach szczególnych. 

Rozdział 3 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 9.1. Plan ustala nastćpujące zasady moder-
nizacji, rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej: 

1) utrzymanie w liniach rozgraniczających ulicy 
pasów terenów zabezpieczających moďliwoċć 
przebudowy, rozbudowy i modernizacji ist-
niejącego wodociągu grupowego roz-
biorczego, gazociągu ċredniego ciċnienia  
dn 67, sieci elektroenergetycznej ċredniego i 
niskiego napićcia, stacji transformatorowych 
oraz kanalizacji telefonicznej; 

2) utrzymanie rezerwy geodezyjnej dla potrzeb 
realizacji kanalizacji sanitarnej rozbiorczej 
oraz 

3) zachowuje sić istniejące ciągów infrastruktu-
ry technicznej o których mowa w pkt 1 z moď-
liwoċcią ich rozbudowy, przebudowy i re-
montu; 

4) ustala sić koniecznoċć realizacji sieci kanali-
zacji sanitarnej oraz sieci oċwietlenia ulicz-
nego o których mowa w pkt 2; 

5) realizacja sieci niskiego napićcia, wraz z przy-
łączami: kablowo podziemnie; 

2. Plan ustala szczegółowe zasady obsługi w 
zakresie infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodć: 

a) zaopatrzenie w wodć dla potrzeb ochrony 
przeciwpoďarowej z gminnej sieci wodo-
ciągowej z ujćciem przy ul. Lipkowskiej w 
Truskawiu (poza granicami opracowania 
planu miejscowego); 

b) wyposaďenie sieci w hydranty p. poďaro-
we zewnćtrzne wg zasad okreċlonych w 
przepisach szczególnych i odrćbnych, 

2) odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych: 

a) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych z ulic i powierzchni utwardzonych 
do sieci kanalizacji deszczowej, w układzie 
zlewniowym, 

b) w przypadku realizacji kanalizacji desz-
czowej zakoĉczonej odpływem do cieków 
wodnych na wylotach kanałów naleďy sy-
tuować urządzenia słuďące do podczysz-
czania ċcieków z substancji ropopochod-
nych i tłuszczy, wypełniając warunki oraz 

normy wskazane w przepisach szczegól-
nych, 

c) dopuszcza sić odprowadzenie wód opa-
dowych z dróg i ulic do rowów chłonnych 
i odparowywalnych, studni chłonnych zlo-
kalizowanych w pasach drogowych, 

Rozdział 4 
Tereny przeznaczone pod modernizację,  

rozbudowę i budowę systemów komunikacji 

§ 10.1. Ustala sić parametry techniczne dróg, 
ulic i innych urządzeĉ komunikacji, bćdących 
celami publicznymi, o których mowa w § 5 oraz 
warunki ich zagospodarowania i zasady obsługi 
terenów przyległych: pod rozbudowć i budowć 
ulicy dojazdowej (czćċciowo istniejącej), ozna-
czonej na rysunku planu symbolem – KDD  
(ul. Działkowa): 

1) kategoria – gminna; 

2) klasa – dojazdowa; 

3) parametry techniczne - 

a) minimalna szerokoċć pasów ulicznych w 
liniach rozgraniczających - 9,0m; 

b) jezdnia jednoprzestrzenna; 

c) szerokoċć jezdni – nie mniej niď 5,0m po  
1 pasie ruchu w kaďdym kierunku; 

2) warunki zagospodarowania - 

a) dopuszczalne sytuowanie chodników bez-
poċrednio przy jezdniach; 

b) minimalna szerokoċć chodnika 2,0m; 

c) lokalizowanie ciągów infrastruktury tech-
nicznej w pasie drogowym; 

d) moďliwoċć lokalizacji rozwiązaĉ mających 
na celu uspokojenie ruchu; 

3) obsługa komunikacyjna terenów przyległych 
- bezpoċrednia, dla wszystkich działek i tere-
nów; 

2. W obrćbie linii rozgraniczających ciągów 
komunikacyjnych, ustala sić: 

1) obowiązek zabezpieczenia pasów terenu dla 
urządzeĉ i przewodów podziemnych infra-
struktury technicznej; 

2) dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ drogo-
wych i urządzeĉ związanych z utrzymaniem i 
obsługą ruchu, a takďe urządzeĉ energetycz-
nych i telekomunikacyjnych; 

3) zakazuje sić realizacji jakichkolwiek obiektów 
budowlanych, w tym takďe ogrodzeĉ; 
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4) ustala sić, ďe chodniki oraz miejsca przejċć 

przez jezdnie dla pieszych muszą być przy-
stosowane do poruszania sić osób niepełno-
sprawnych. 

3. W obrćbie linii rozgraniczających ciągów 
komunikacyjnych, ustala sić, iď elementy małej 
architektury w tym latarnie, kosze i tablice in-
formacyjne naleďy projektować w sposób za-
pewniający formć architektoniczną dostosowa-
ną do krajobrazu, skali i charakteru otaczającej 
zabudowy. 

Dział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 11. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póčniejszymi zmianami), dla terenów objćtych 
planem ustala sić dla naliczenia jednorazowej 

opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci 
stawkć w wysokoċci 0 %. 

§ 12. Do spraw wszczćtych i niezakoĉczonych 
decyzją ostateczną przed dniem wejċcia w ďycie 
niniejszej uchwały stosuje sić ustalenia planu. 

§ 13. W granicach objćtych Planem traci moc 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Hornówek czćċć „A” zatwierdzony 
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Izabelin nr 
V/25/2003 z dnia 26 lutego 2003r. i opublikowa-
ny w Dzienniku Urzćdowym Województwa Ma-
zowieckiego nr 79 z dnia 21 marca 2003r. poz. 
2064. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Izabelin. 

§ 15. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Izabelin: 

Jerzy Pietrzak 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 152 – 31007 – Poz. 4814 
 

 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 152 – 31008 – Poz. 4814 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/53/11 

Rady Gminy Izabelin 
z dnia 1 czerwca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI HORNÓWEK  

czćċć A, ul. Działkowa 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
 nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruch. której 
dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomoċci, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie wójta, burmistrza 
 albo prezydenta miasta*)  

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy Uwagi 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga  
 nieuwzglćdniona 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

WYŁOĎENIE NR 2 

1 21.07.10 Andrzej Kłoskowski  
ul. Mickiewicza 25 m 65  
01-551 Warszawa  

Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej na 7,0-8,0m. 

- ul. Działkowa (KDD). 
Minimalna szerokoċć w liniach 
rozgraniczających 9,0m  
 
 
 

- Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej skutkowałoby 
obniďeniem standardu oraz 
bezpieczeĉstwa ulicy oraz 
godziłoby w interes społeczny 
oraz zasady równoċci wobec 
prawa, w sytuacji gdy 
wićkszoċć gruntów pod drogć 
została juď przejćta przez 
gminć 

 NIEUWZGLĆDNIONA  
 Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej skutkowałoby 
obniďeniem standardu oraz 
bezpieczeĉstwa ulicy oraz godziłoby 
w interes społeczny oraz zasady 
równoċci wobec prawa, w sytuacji 
gdy wićkszoċć gruntów pod drogć 
została juď przejćta przez gminć   

  

2 11.06.10 Agnieszka i Jarosław 
Kćpkowicz  
Ul. Działkowa 10  
Hornówek,  
05-080 Izabelin  

1. Przyjćcie dla ul. Działkowej jako 
linii rozgraniczającej działki Nr ew. 
94/7 stanowiącej własnoċć 
wnoszących uwagć.  
2. Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej – zmiana na ciąg 
pieszo – jezdny o szerokoċci 6,0m 
ze spowalniaczami na całej 
długoċci ulicy  

- ul. Działkowa (KDD). 
Minimalna szerokoċć w liniach 
rozgraniczających 9,0m 

- Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej skutkowałoby 
obniďeniem standardu oraz 
bezpieczeĉstwa ulicy oraz 
godziłoby w interes społeczny 
oraz zasady równoċci wobec 
prawa, w sytuacji gdy 
wićkszoċć gruntów pod drogć 
została juď przejćta przez 
gminć.  
Ponadto naleďy stwierdzić, iď w 
myċl proponowanych w planie 
rozwiązaĉ budynek mieszkalny 
znajdujący sić na działce Nr 
ew. 94/7 uwzglćdnia 
wymagania wynikające z 
ustawy o drogach publicznych 
(art. 43, ust. 1 pkt 3 litera c), tj. 
zachowana zostanie odległoċć 
obiektów budowlanych 
dotycząca dróg gminnych 
(minimum 6,0m od 
zewnćtrznej krawćdzi jezdni) 

 NIEUWZGLĆDNIONA  
 Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej skutkowałoby 
obniďeniem standardu oraz 
bezpieczeĉstwa ulicy oraz godziłoby 
w interes społeczny oraz zasady 
równoċci wobec prawa, w sytuacji 
gdy wićkszoċć gruntów pod drogć 
została juď przejćta przez gminć.  
 Ponadto naleďy stwierdzić, iď w 
myċl proponowanych w planie 
rozwiązaĉ budynek mieszkalny 
znajdujący sić na działce Nr ew. 94/7 
uwzglćdnia wymagania wynikające 
z ustawy o drogach publicznych (art. 
43, ust. 1 pkt 3 litera c), tj. 
zachowana zostanie odległoċć 
obiektów budowlanych dotycząca 
dróg gminnych (minimum 6,0m od 
zewnćtrznej krawćdzi jezdni) 

  

3 11.06.10 Henryk Kolendo  
Ul. Broniewskiego 
24a/87  
01-771 Warszawa 

1. Przyjćcie dla ul. Działkowej jako 
linii rozgraniczającej działek Nr 
ew. 94/8 i 94/9 stanowiących 
własnoċć wnoszącego uwagć.  
 2.Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej – zmiana na ciąg 
pieszo – jezdny o szerokoċci 6,0m 
ze spowalniaczami na całej 
długoċci ulicy.  
 3. Realizacja nawierzchni z 
jednoczesnym odprowadzeniem 
wód opadowych  
 4. Realizacja oċwietlenia na całej 
długoċci ulicy.  

- ul. Działkowa (KDD). 
Minimalna szerokoċć w liniach 
rozgraniczających 9,0m 

 Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej skutkowałoby 
obniďeniem standardu oraz 
bezpieczeĉstwa ulicy oraz 
godziłoby w interes społeczny 
oraz zasady równoċci wobec 
prawa, w sytuacji gdy 
wićkszoċć gruntów pod drogć 
została juď przejćta przez 
gminć  
Przedmiotem ustaleĉ planu 
miejscowego nie są kwestie 
istniejącej nawierzchni oraz 
kwestie związane z realizacją 
oċwietlenia. 

 NIEWZGLĆDNIONA Zmniejszenie 
szerokoċci ul. Działkowej 
skutkowałoby obniďeniem 
standardu oraz bezpieczeĉstwa ulicy 
oraz godziłoby w interes społeczny 
oraz zasady równoċci wobec prawa, 
w sytuacji gdy wićkszoċć gruntów 
pod drogć została juď przejćta przez 
gminć  
Przedmiotem ustaleĉ planu 
miejscowego nie są kwestie 
istniejącej nawierzchni oraz kwestie 
związane z realizacją oċwietlenia. 

  

WYŁOĎENIE NR 1 

1. 26.09.2008 Andrzej Kłoskowski  
ul. Mickiewicza 25 m65  
01-551 Warszawa  

1. Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej na 8,0m. 

- ul. Działkowa (KDD). 
Minimalna szerokoċć w liniach 
rozgraniczających 9,0m 

- Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej skutkowałoby 
obniďeniem standardu oraz 
bezpieczeĉstwa ulicy oraz 
godziłoby w interes społeczny 
oraz zasady równoċci wobec 
prawa, w sytuacji gdy 
wićkszoċć gruntów pod drogć 
została juď przejćta przez 
gminć 

 NIEUWZGLĆDNIONA  
 Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej skutkowałoby 
obniďeniem standardu oraz 
bezpieczeĉstwa ulicy oraz godziłoby 
w interes społeczny oraz zasady 
równoċci wobec prawa, w sytuacji 
gdy wićkszoċć gruntów pod drogć 
została juď przejćta przez gminć 

  

2. 25.09.2008 Agnieszka i Jarosław 
Kćpkowicz  
Ul. Działkowa 10  
Hornówek,  
05-080 Izabelin 

1. Przyjćcie dla ul. Działkowej jako 
linii rozgraniczającej działki Nr ew. 
94/7 stanowiącej własnoċć 
wnoszących uwagć.  
2. Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej – zmiana na ciąg 
pieszo – jezdny o szerokoċci 6,0m 
ze spowalniaczami na całej 
długoċci ulicy 

- ul. Działkowa (KDD). 
Minimalna szerokoċć w liniach 
rozgraniczających 9,0m 

- Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej skutkowałoby 
obniďeniem standardu oraz 
bezpieczeĉstwa ulicy oraz 
godziłoby w interes społeczny 
oraz zasady równoċci wobec 
prawa, w sytuacji gdy 
wićkszoċć gruntów pod drogć 
została juď przejćta przez 
gminć.  
Ponadto naleďy stwierdzić, iď w 
myċl proponowanych w planie 
rozwiązaĉ budynek mieszkalny 
znajdujący sić na działce Nr 
ew. 94/7 uwzglćdnia 
wymagania wynikające z 
ustawy o drogach publicznych 
(art. 43, ust. 1 pkt 3 litera c), tj. 
zachowana zostanie odległoċć 
obiektów budowlanych 
dotycząca dróg gminnych 
(minimum 6,0m od 
zewnćtrznej krawćdzi jezdni) 

 NIEUWZGLĆDNIONA  
 Zmniejszenie szerokoċci ul. 
Działkowej skutkowałoby 
obniďeniem standardu oraz 
bezpieczeĉstwa ulicy oraz godziłoby 
w interes społeczny oraz zasady 
równoċci wobec prawa, w sytuacji 
gdy wićkszoċć gruntów pod drogć 
została juď przejćta przez gminć.  
 Ponadto naleďy stwierdzić, iď w 
myċl proponowanych w planie 
rozwiązaĉ budynek mieszkalny 
znajdujący sić na działce Nr ew. 94/7 
uwzglćdnia wymagania wynikające 
z ustawy o drogach publicznych (art. 
43, ust. 1 pkt 3 litera c), tj. 
zachowana zostanie odległoċć 
obiektów budowlanych dotycząca 
dróg gminnych (minimum 6,0m od 
zewnćtrznej krawćdzi jezdni) 

  

3. 29.09.2008 Lidia Kubiszewska  
Marcin Kubiszewski  
Ul. Działkowa 26, 
Hornówek  
05-080 Izabelin 

1. Uznanie istniejącej linii 
rozgraniczającej nieruchomoċci w 
linii ogrodzenia działki Nr 95/2  
2.Stworzenie ciągu pieszo-
jezdnego o szerokoċci 6,0m wraz 
ze spowalniaczami na całej 
długoċci ul. Działkowej ze 
wzglćdu na bezpieczeĉstwo 
dzieci.  
3. Usunićcie z nawierzchni 
istniejącej drogi produktów 
cementowych i cemento-
pochodnych i zastąpieniu 
nawierzchni kostką betonowa 

- ul. Działkowa (KDD). 
Minimalna szerokoċć w liniach 
rozgraniczających 9,0m 

- Zawćďenie ul. Działkowej - 
stworzenie ciągu pieszo-
jezdnego o szerokoċci 6,0m ze 
spowalniaczami spowodowa-
łoby zagroďenie dla 
bezpieczeĉstwa dzieci 
Przedmiotem planu 
miejscowego nie są kwestie 
istniejącej nawierzchni 

 NIEWZGLĆDNIONA Zmniejszenie 
szerokoċci ul. Działkowej – zmiana 
na ciąg pieszo jezdny o szerokoċci 
6,0m skutkowałoby obniďeniem 
standardu oraz bezpieczeĉstwa ulicy 
(w tym bezpieczeĉstwa dzieci) oraz 
godziłoby w interes społeczny oraz 
zasady równoċci wobec prawa, w 
sytuacji gdy wićkszoċć gruntów pod 
drogć została juď przejćta przez 
gminć  
Przedmiotem ustaleĉ planu 
miejscowego nie są kwestie 
istniejącej nawierzchni 

  

 
 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 152 – 31009 – Poz. 4814,4815 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/53/11 

Rady Gminy Izabelin 
z dnia 1 czerwca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
wsi Hornówek, czćċć „A” – ul. Działkowa” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasady ich finansowania  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
1.1. Sposób realizacji zadaĉ naleďących do zadaĉ własnych Gminy zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego: Za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ okreċlonych w § 9 i 
§ 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które naleďą do zadaĉ własnych gminy 
przyjmuje sić zapisy zadaĉ inwestycyjnych wieloletnich realizowanych przez Gminć Izabelin a okre-
ċlonych m.in. w Planie Rozwoju Lokalnego przyjćtego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Izabelin nr 
XXII/179/2004 z dnia 14 lipca 2004r. oraz zawartych w uchwałach budďetowych w tym m.in. w 
uchwale nr XXXIII/297/09 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budďetu gminy Izabelin na 
rok 2010 (m.in. w załączniku nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne w 2010 roku”; załączniku nr 4 pn. „limi-
ty wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012”; załączniku nr 5 pn. „wy-
datki na programy i projekty realizowane ze ċrodków pochodzących z funduszy strukturalnych fun-
duszu spójnoċci”), oraz innych uchwałach Rady z tego zakresu. Okreċlenie terminów przystąpienia i 
zakoĉczenia realizacji tych zadaĉ, ustalone bćdzie według kryteriów i zasad przyjćtych przy konstru-
owaniu oraz modyfikacji wieloletniego programu inwestycyjnego. 

2. Zasady finansowania zadaĉ naleďących do zadaĉ własnych Gminy zapisanych w ustaleniach miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego: Finansowanie kosztów ponoszonych przy reali-
zacji zadaĉ odbywać sić bćdzie przy pełnym lub czćċciowym udziale ċrodków budďetowych. 
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UCHWAŁA Nr VII/54/11 

RADY GMINY IZABELIN 

 z dnia 1 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Truskaw - Hornówek część „D”. 

Na podstawie art. 15 w związku z art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) oraz art. 7 ust. 1  
pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.)  
w związku z uchwałą Rady Gminy Izabelin nr 
XI/76/2007 z dnia 24 pačdziernika 2007r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Truskaw – Hornówek, czćċć „D”” sta-
nowiącego zmianć czćċci „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw 
– Hornówek - czćċć „C” zatwierdzonego uchwa-
łą Rady Gminy Izabelin nr XLIV/286/2001 z dnia 
7 listopada 2001r. i opublikowanego w Dzienni-
ku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego 
Nr 263 z dnia 6 grudnia 2001r. poz. 6214, Rada 

Gminy Izabelin, stwierdzając, ďe niniejszy plan 
jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Izabelin” przyjćtego uchwałą nr 
XVIII/159/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 lipca 
2008r. uchwala, co nastćpuje:  

§ 1.1. Uchwala sić „Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego wsi Truskaw – 
Hornówek, czćċć „D””, zwany dalej planem, 
wraz z załącznikami, oznaczonymi kolejnymi 
numerami od 1 do 3, o których mowa w ust. 2, 3 
i 4. 

2. Integralną czćċcią uchwały jest rysunek 
planu, bćdący załącznikiem graficznym sporzą-
dzonym w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
numer 1 do niniejszej uchwały. 


