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2. Wysokośń opłat za posiłki ustala dyrektor 
przedszkola w porozumieniu z organem prowa-
dzņcym, z zastosowaniem przepisów art. 67a 
ustawy o systemie oświaty. 

3 Miesiňczna stawka za wyşywienie ulega 
stosownemu obnişeniu za kaşdy dzień nieobec-
ności dziecka w przedszkolu, pod warunkiem 
zawiadomienia przedszkola z co najmniej jedno-
dniowym wyprzedzeniem. 

§ 6. Opłaty określone w § 3 i 5 rodzice (praw-
ni opiekunowie) zobowiņzani sņ uiściń do 10-
tego dnia kaşdego miesiņca za miesiņc bieşņcy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Stare Babice. 

§ 8. Traci moc uchwała nr V/28/07 Rady Gmi-
ny Stare Babice z dnia 22 lutego 2007r. w spra-
wie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia 
przekraczajņce podstawň programowņ w Przed-
szkolach w Starych Babicach i Borzňcinie Du-
şym. 

§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego z mocņ 
obowiņzujņcņ od dnia 1 września 2011r. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Henryk Kuncewicz 
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UCHWAŁA Nr V/33/11 

RADY GMINY STARE BABICE 

 z dnia 7 kwietnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz uchwał: 
1) uchwała nr XXII/209/08 Rady Gminy Stare 
Babice z dnia 18 września 2008r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzania zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi: Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn 
uchwalonego uchwałņ nr XX/232/2000 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 25 maja 2000r.  
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 81, poz. 818) w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wschodniej czňści gminy 
Stare Babice oraz uchwalonego uchwałņ  
nr XXXVIII/325/06 Rady Gminy Stare Babice z 
dnia 1 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  
Nr 148, poz. 4920) w sprawie uchwalenia zmiany 
czňści miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wschodniej czňści gminy Stare 
Babice w zakresie czňści wsi Janów, 2) uchwała 
nr XXII/210/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 
18 września 2008r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Klaudyn 
uchwalonego uchwałņ nr XI/65/03 Rady Gminy 
Stare Babice z dnia 30 paŝdziernika 2003r.  
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 305, poz. 8139) w sprawie 

uchwalenia zmiany czňści miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wschodniej 
czňści gminy Stare Babice – w zakresie czňści 
wsi Klaudyn oraz uchwalonego uchwałņ nr 
XXXII/257/05 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 
paŝdziernika 2005r. prostujņcņ błņd w uchwale 
nr XI/65/03 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 
paŝdziernika 2003r., 3) uchwała nr XXIV/235/08 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 listopada 
2008r. zmieniajņca uchwałň nr XXII/210/08 w 
sprawie przystņpienia do sporzņdzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Klaudyn, stwierdzajņc zgodnośń 
ze „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Stare Ba-
bice” uchwalonym uchwałņ nr XXXVIII/326/06 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 
2006r. Rada Gminy Stare Babice uchwala, co 
nastňpuje:  

Dział I 
Przepisy wstępne 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwi-
rynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn zwanņ 
dalej w treści niniejszej uchwały planem, obej-
mujņcym obszar, którego granice wyznaczone 
sņ nastňpujņco: 
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a) granica zewnňtrzna przebiega od punktu sty-

ku granicy wsi Klaudyn z granicņ gminy Sta-
re Babice wzdłuş granicy gminy w kierunku 
wschodnim, nastňpnie północnym, wschod-
nim, południowo-wschodnim i południowym 
aş do punktu styku granicy wsi Janów z gra-
nicņ gminy, dalej przebiega w kierunku za-
chodnim wzdłuş południowej granicy wsi 
Janów, wzdłuş wschodniej i południowej 
granicy działki nr 20/579, wzdłuş południowej 
granicy wsi Kwirynów, dalej w kierunku pół-
nocnym wzdłuş osi pasa drogowego ulicy 
Pohulanka do skrzyşowania z ulicņ Andersa, 
przebiega w kierunku wschodnim wzdłuş osi 
pasa drogowego ulicy Andersa, skrňca w kie-
runku północnym wzdłuş wschodniej granicy 
pasa drogowego ulicy Sikorskiego, skrňca w 
kierunku zachodnim wzdłuş osi projektowa-
nej obwodnicy nastňpnie wzdłuş północnej 
granicy działki nr 133 w Starych Babicach do 
skrzyşowania z rurociņgiem naftowym, do 
skrzyşowania ulic: Izabelińskiej i Zielony Za-
kņtek, dalej skrňca w kierunku północnym 
wzdłuş osi pasa drogowego ulicy Izabeliń-
skiej do granic wsi Stare Babice i dalej 
wzdłuş zachodniej granicy wsi Klaudyn do 
punktu poczņtkowego, 

b) granica wewnňtrzna zaczyna siň od skrzyşo-
wania osi pasa drogowego ulicy Lutosław-
skiego z osiņ pasa drogowego ulicy Sikor-
skiego, dalej przebiega w kierunku połu-
dniowym po osi pasa drogowego ulicy Si-
korskiego, w kierunku zachodnim do punktu 
połoşonego na przeciňciu przedłuşenia połu-
dniowej granicy działki nr 834/18 do punktu 
przeciňcia siň wschodniej granicy działki nr 
825/6 z ruruciņgiem naftowym, dalej do po-
łudniowo-wschodniego naroşnika działki nr 
1101 nastňpnie do południowo-zachodniego 
naroşnika granicy wsi Klaudyn,w kierunku 
północnym do punktu połoşonego na za-
chodniej granicy działki nr 720 w odległości 
6m od północno-zachodniego naroşnika 
działki nr 721/1, nastňpnie w kierunku 
wschodnim wzdłuş osi pasa drogowego ulicy 
Lutosławskiego do punktu poczņtkowego. 

2. Granice obszaru objňtego planem wyzna-
czone sņ na rysunkach oznaczonych numerami 
1-12, sporzņdzonych w skali 1:1000, których 
zbiorcze zestawienie zawiera rysunek planu sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załņcznikami do niniejszej uchwały i jej 
integralnymi czňściami, sņ: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 – załņcznik nr 1 
do uchwały; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu -załņcznik nr 2 do uchwały; 

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

§ 3. Przedmiotem planu jest utrzymanie prze-
znaczenia terenów określonego dotychczaso-
wymi miejscowymi planami i wprowadzenie 
zmian polegajņcych na: - wyznaczeniu terenów 
na cele publiczne, -uzupełnieniu zabudowy za-
grodowej i terenów pod działalnośń gospodar-
czņ, -korektach wynikajņcych z uchwały nr 
VI/35/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia  
29 marca 2007r. w sprawie oceny aktualności 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Stare Babce i 
obowiņzujņcych miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego. 

§ 4.1. Plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce te-
renów i obiektów chronionych na podsta-
wie przepisów odrňbnych;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych;  

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu;  

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objňtych planem;  

8) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy;  

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji;  

10) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej;  

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym;  

12) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów;  

2. Plan określony jest jako perspektywiczny 
bez sprecyzowania terminu jego obowiņzywa-
nia. 
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§ 5.1. Rysunki planu odnoszņ ustalenia za-
warte w niniejszej uchwale do terenu objňtego 
planem. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszaru objňtego planem;  

2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania;  

3) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem 
literowym i numerem lub symbolem litero-
wym;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5) obiekty ujňte w gminnej ewidencji zabytków;  

6) Informacje o obiektach i obszarach chronio-
nych na podstawie przepisów odrňbnych;  

a) granice Kampinoskiego Parku Narodowe-
go, 

b) granice otuliny KPN, 

c) granice Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu, 

d) granice strefy urbanistycznej WOCHK, 

e) granice rezerwatów, 

f) granice strategicznych powiņzań KPN, 

g) przejście dla zwierzņt w obszarze strate-
gicznego powiņzania KPN (tunel lub wia-
dukt), 

h) granice terenów wpisanych do rejestru 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

i) strefy ochrony konserwatorskiej - stano-
wiska archeologiczne, 

j) obszary zmeliorowane-zdrenowane, 

k) strefy oddziaływania cmentarzy, 

l) pomniki przyrody;  

7) granice obszarów wymagajņcych przepro-
wadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

8) oś widokowa.  

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 majņ charakter informa-
cyjny. 

§ 6. Uşyte w niniejszej uchwale pojňcia nale-
şy rozumień nastňpujņco: 

1) plan – zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Kwiry-
nów, Stare Babice, Janów i Klaudyn, o któ-
rej mowa w § 1 uchwały;  

2) uchwała - niniejsza uchwała Rady Gminy 
Stare Babice, o ile z treści przepisów niniej-
szej uchwały nie wynika inaczej; 

3) rysunek planu – rysunek sporzņdzony na 
mapie w skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) przepisy odrňbne - przepisy ustaw wraz z 
aktami wykonawczymi; 

5) obszar - tereny objňte niniejszym planem w 
granicach naniesionych na rysunku planu i 
określone w § 1 ust. 1; 

6) teren-czňśń obszaru objňtego planem o 
określonym przeznaczeniu lub odrňbnych 
zasadach zagospodarowania, wydzielona 
na rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi; 

7) przeznaczenie podstawowe - takie przezna-
czenie, które powinno przewaşań na danym 
terenie; 

8) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaje prze-
znaczenia inne niş podstawowe, które uzu-
pełniajņ przeznaczenie podstawowe, sta-
nowiņce nie wiňcej niş 30% powierzchni te-
renu moşliwego do zabudowy lub 30% po-
wierzchni całkowitej budynku o przezna-
czeniu podstawowym; 

9) nieprzekraczalne linie zabudowy – linie 
określajņce najmniejszņ dopuszczalnņ odle-
głośń zewnňtrznego lica ściany budynku od 
linii rozgraniczajņcych terenów komunikacji 
lub innych obiektów, bez wysuniňtych poza 
ten obrys balkonów, otwartych ganków, 
zadaszeń, wykuszy wysuniňtych poza obrys 
budynku mniej niş 1,0m oraz elementów 
wejśń do budynku (schody, podesty, po-
chylnia dla niepełnosprawnych, daszek); li-
nie zabudowy nie dotyczņ obiektów małej 
architektury w tym altan ogrodowych i 
śmietnikowych; 

10) maksymalna wysokośń zabudowy - naj-
wiňksza nieprzekraczalna wysokośń budyn-
ku, mierzona od poziomu terenu przy najni-
şej połoşonym wejściu do pierwszej kondy-
gnacji nadziemnej budynku do najwyşej po-
łoşonej krawňdzi lub najwyşej połoşonego 
punktu stropodachu, dachu lub innego 
przekrycia, z zastrzeşeniem, iş do wysokości 
budynku nie wlicza siň wystajņcych ponad 
przekrycie budynku elementów techniczne-
go wyposaşenia takich jak czerpnie i wy-
rzutnie wentylacyjne, kominy, anteny; 

11) wskaŝnik powierzchni zabudowy - wartośń 
stosunku sumy powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków liczonych po ze-
wnňtrznym obrysie budynków do po-
wierzchni działki; 
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12) wskaŝnik intensywności zabudowy – war-

tośń stosunku sumy powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków do powierzchni dział-
ki; 

13) powierzchnia biologicznie czynna - w skró-
cie pbc - czňśń działki, określona w stosun-
ku procentowym do całkowitej powierzchni 
działki z nawierzchniņ ziemnņ urzņdzonņ w 
sposób zapewniajņcy naturalnņ wegetacjň, 
a takşe 50% powierzchni tarasów i stropo-
dachów z takņ nawierzchniņ, nie mniej jed-
nak niş 10m2, oraz wodň powierzchniowņ 
na tym terenie. Dopuszcza siň pokrycie czň-
ści terenu biologicznie czynnego (w grani-
cach do 15% powierzchni) aşurowymi pły-
tami z tworzywa sztucznego, betonu, drew-
na, z obsianiem trawņ lub innņ zieleniņ ni-
skņ czňści wypełnionej glebņ, słuşņcych do 
zabawy, uprawiania sportów, jako podjazdy 
lub przejścia; 

14) usługi - obiekty usługowe wolnostojņce lub 
lokale wbudowane, słuşņce funkcji usługo-
wej (bez przesņdzania profilu), nie zwiņza-
nej z wytwarzaniem dóbr materialnych me-
todami przemysłowymi, z wykluczeniem 
obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daşy wiňkszej niş 2000m2; prowadzona dzia-
łalnośń nie moşe powodowań przekroczenia 
dopuszczalnych standardów jakości środo-
wiska poza działkņ, do której prowadzņcy 
działalnośń posiada tytuł prawny, określo-
nych w ustawie prawo ochrony środowiska 
wraz z przepisami wykonawczymi oraz nie 
zalicza siň do przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na środowi-
sko ani do przedsiňwziňń mogņcych poten-
cjalnie znaczņco oddziaływań na środowi-
sko (z wyjņtkiem inwestycji celu publiczne-
go infrastrukturalnych i komunikacyjnych 
niezbňdnych do prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych syste-
mów inşynieryjnych); 

15) usługi celu publicznego – obiekty usługowe 
wolnostojņce lub lokale wbudowane, które 
sņ realizowane dla zaspokojenia potrzeb 
wspólnoty mieszkańców i w całości lub w 
czňści finansowane ze środków publicznych 
– przede wszystkim w zakresie oświaty, na-
uki, ochrony zdrowia, kultury i rekreacji a 
takşe administracji publicznej i utrzymania 
porzņdku publicznego i ochrony przeciwpo-
şarowej; 

16) zabudowa produkcyjna – obiekty przezna-
czone na działalnośń gospodarczņ o charak-
terze produkcyjnym, rzemieślniczym oraz 
obsługowo-technicznym a takşe składy i 
magazyny; prowadzona działalnośń nie mo-

şe powodowań przekroczenia dopuszczal-
nych standardów jakości środowiska poza 
działkņ, do której prowadzņcy działalnośń 
posiada tytuł prawny, określonych w usta-
wie prawo ochrony środowiska wraz z 
przepisami wykonawczymi; 

17) budynki mieszkalne w zabudowie zagrodo-
wej – naleşy przez to rozumień budynki z 
jednym lub dwoma lokalami mieszkalnymi 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych; 

18) powierzchnia uşytkowa - w skrócie pow.uş. 
(liczona dla potrzeb określenia liczby miejsc 
postojowych) - powierzchnie pomieszczeń, 
na wszystkich kondygnacjach, słuşņcych do 
zaspokojenia potrzeb zwiņzanych bezpo-
średnio z przeznaczeniem całego budynku 
lub jego czňści; 

19) KPN - skrót od Kampinoski Park Narodowy; 

20) WOCHK - skrót od Warszawski Obszar 
Chronionego Krajobrazu; 

21) WKZ - skrót od Wojewódzki Konserwator 
Zabytków.  

Dział II 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Przeznaczenie terenów 

§ 7.1. Ustala siň, şe wiodņcņ funkcjņ na ob-
szarze objňtym planem jest funkcja: mieszka-
niowa, produkcji rolniczej, ochronna w otulinie 
KPN i sņsiedztwie obszaru Natura 2000. Funk-
cjami uzupełniajņcymi sņ nieuciņşliwe funkcje 
usługowo-produkcyjne. 

2. W planie ustala siň nastňpujņce rodzaje 
przeznaczenia terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN1; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - oznaczone na rysunku planu sym-
bolem MN2; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej - oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN1-2/U2; 

4) tereny zabudowy zagrodowej - oznaczone 
na rysunku planu symbolem MR; 

5) tereny usług celu publicznego - oznaczone 
na rysunku planu symbolem U1; 

6) tereny usług - oznaczone na rysunku planu 
symbolem U2; 

7) tereny usługowo-produkcyjne - oznaczone 
na rysunku planu symbolem UP; 
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8) tereny zieleni urzņdzonej, sportu i rekreacji 

(rekultywacja wysypiska) - oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZP1/US; 

9) tereny zieleni w obszarze powiņzania przy-
rodniczego - oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZP4; 

10) tereny zieleni urzņdzonej - oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZP; 

11) tereny zieleni urzņdzonej, sportu i rekreacji - 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
ZP/US; 

12) tereny ogrodów działkowych - oznaczone 
na rysunku planu symbolem ZD; 

13) teren cmentarza zamkniňtego - oznaczony 
na rysunku planu symbolem ZCz; 

14) tereny rolnicze w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych - oznaczone 
na rysunku planu symbolem R; 

15) tereny leśne KPN oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZL/ZN; 

16) tereny leśne - onaczone na rysunku planu 
symbolem ZL i ZL1, 

17) teren zalesień - oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem ZL1a; 

18) tereny wód powierzchniowych - oznaczone 
na rysunku planu symbolem WS; 

19) tereny dróg publicznych - oznaczone na 
rysunku planu symbolem KD z nastňpujņcņ 
kwalifikacjņ: 

a) Z - klasy zbiorczej, 

b) L - klasy lokalnej, 

c) D - klasy dojazdowej; 

20) tereny ciņgów pieszych - oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDP; 

21) tereny dróg wewnňtrznych - oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW; 

22) teren bocznicy kolejowej - oznaczony na 
rysunku planu symbolem KK; 

23) tereny urzņdzeń odprowadzania ścieków - 
oznaczone na rysunku planu symbolem IK; 

24) tereny urzņdzeń gospodarowania odpada-
mi i usług, oznaczone na rysunku planu 
symbolem IO/U2. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania  

ładu przestrzennego 

§ 8.1. Ustala siň, şe nadrzňdnym celem miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego jest stworzenie warunków dla zrównowa-

şonego rozwoju gminy przy jednoczesnej 
ochronie wartości środowiska i przyrody. 

2. Narzňdziami realizacji ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego sņ ustalenia planu 
zawarte w niniejszej uchwale Rady Gminy Stare 
Babice. 

3. Ustalenia planu regulujņ wszystkie rodzaje 
działań inwestycyjnych realizowanych na obsza-
rze objňtym planem oraz określajņ zasady ich 
wzajemnych powiņzań funkcjonalnych i prze-
strzennych przy uwzglňdnieniu uwarunkowań 
środowiska i istniejņcego zainwestowania oraz 
wymogów przepisów odrňbnych, w szczególno-
ści ustala siň: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; linie zabudowy nie odno-
szņ siň do obiektów juş istniejņcych, do-
puszcza siň remonty i przebudowy zabu-
dowy usytuowanej w pasie pomiňdzy li-
niami rozgraniczajņcymi układu komunika-
cyjnego a nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy, 
dopuszcza siň powiňkszenie kubaturowe 
czňści budynków połoşonych właściwie w 
stosunku do linii zabudowy; 

2) stosowanie w ciņgach i zespołach zabudo-
wy, na terenach o tym samym przeznacze-
niu, podobnych typów budynku: wielkośń, 
kształt dachu i kolorystyka; harmonizowa-
nie zabudowy z otaczajņcym krajobrazem; 

3) kolorystykň budynków: - dla materiałów 
naturalnych (cegła, dachówka, okładzina 
kamienna, drewno, metal) ich właściwy ko-
lor, - dla elewacji kolory pastelowe, - dla 
dachów kolory: ceglasty, brņz, grafitowy, 
zakazuje siň stosowania kolorów jaskra-
wych; 

4) ograniczenie gabarytów i wysokości bu-
dynków: w zabudowie jednorodzinnej i 
usługowej do dwóch kondygnacji nadziem-
nych i ewentualnie kondygnacja poddasza 
uşytkowego; dla budynków uşyteczności 
publicznej lub ich czňści, których forma ar-
chitektoniczna wynika z funkcji lub przepi-
sów odrňbnych dopuszcza siň przekrocze-
nie ustalonych parametrów; 

5) lokalizowanie funkcji garaşowej i gospodar-
czej w bryle budynku mieszkalnego; do-
puszcza siň sytuowanie garaşy i budynków 
gospodarczych poza bryłņ budynku miesz-
kalnego w przypadku grupowania ich przy 
granicach działek sņsiadujņcych. Jeşeli ze 
wzglňdu na istniejņce uwarunkowania gru-
powanie to jest niemoşliwe, dopuszcza siň 
sytuowanie garaşy i budynków gospodar-
czych jako wolnostojņcych; 
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6) dopuszczenie zachowania istniejņcej zabu-

dowy bez naruszania jej istniejņcej sub-
stancji (mury zewnňtrzne, konstrukcja), z 
dopuszczeniem remontu, przebudowy, 
nadbudowy i rozbudowy wyłņcznie według 
zasad ustalonych w planie; 

7) dopuszczenie sytuowania zabudowy ze 
ścianņ bez otworów przy granicy działki 
budowlanej lub w odległości nie mniejszej 
niş 1,5m od tej granicy; 

8) usytuowanie nastňpujņcych budynków lub 
ich elementów uznaje siň za wynikajņce z 
ustaleń planu: 

a) nadbudowň lub przebudowň istniejņce-
go budynku usytuowanego przy granicy 
działki, której celem jest wymiana da-
chów lub stropodachów na dachy o 
spadku 20º-60º, 

b) dobudowň do istniejņcego na działce sņ-
siedniej budynku, usytuowanego w gra-
nicy działki - budynku o tej samej funkcji 
i gabarytach, 

c) budowň jednego segmentu budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego bliŝnia-
czego, jeşeli ze wzglňdu na wymiary 
działki niemoşliwe jest zbudowanie go 
jako wolnostojņcego; 

9) sytuowanie ogrodzeń: 

a) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie 
moşe przekraczań 1,8 metra od poziomu 
terenu, 

b) ogrodzenie powinno byń aşurowe, bez 
podmurówki, z zastosowaniem funda-
mentów punktowych lub z podmurówkņ 
nie wystajņcņ ponad powierzchniň tere-
nu, przy jednoczesnym zachowaniu 
prześwitów pomiňdzy podmurówkņ a 
pozostałymi czňściami ogrodzenia sze-
rokości minimum10 cm lub pozostawie-
niem w cokole ogrodzenia prześwitu na 
poziomie gruntu o szerokości minimum 
10 cm w kaşdym przňśle, jako przejścia 
dla drobnych przedstawicieli fauny, w 
szczególności płazów, gadów i drobnych 
ssaków, 

c) linia ogrodzenia winna przebiegań w od-
ległości minimum 0,5 m od gazociņgu, 

d) ogrodzenie moşe byń sytuowane w od-
ległości minimum 1,5 m od górnej kra-
wňdzi skarpy cieku naturalnego i rowu 
melioracyjnego;  

10) zakazuje siň lokalizowania zabudowy szere-
gowej, grupowej i wielorodzinnej;  

11) ustala sie formň architektonicznņ dla no-
wych masztów telefonii komórkowej jako 
konstrukcje pełne z jednoczesnym wyklu-
czeniem masztów kratownicowych;  

12) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu usta-
lone w przepisach szczegółowych planu, w 
tym odnoszņce sie do nowowydzielanych 
działek dotyczņ równieş działek istniejņcych 
przed uchwaleniem planu; 

13) dopuszcza sie na działce usytuowanie wiň-
cej niş jednego budynku o funkcji podsta-
wowej pod warunkiem takiego ich usytu-
owania wzglňdem siebie, aby moşliwy był 
w przyszłości podział terenu działki zgodny 
z parametrami i wskaŝnikami kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustalonymi w przepisach szczegółowych 
planu. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego, w tym dotyczące 
terenów i obiektów chronionych  

na podstawie przepisów odrębnych 

§ 9.1. Na terenie Kampinoskiego Parku Naro-
dowego i w obszarze jego otuliny wyznaczonych 
Rozporzņdzeniem Rady Ministrów z dnia 25 
września 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 132, poz. 876) 
dla ochrony KPN obowiņzujņ odpowiednio usta-
lenia rozporzņdzenia, planu ochrony lub zadań 
ochronnych. 

2. Oznacza siň granicň Kampinoskiego Parku 
Narodowego i jego otuliny jako obejmujņcej 
cały obszar planu. 

3. Ustala siň zasady ochrony, zachowania i 
zrównowaşonego uşytkowania terenów w ob-
szarze planu, uwzglňdniajņc połoşenie fragmen-
tu terenu w Kampinoskim Parku Narodowym, 
połoşenie w otulinie KPN oraz sņsiedztwo z ob-
szarem Natura 2000 poprzez: 

1) objňcie obszaru zorganizowanym syste-
mem zaopatrzenia w wodň i docelowo od-
prowadzania i unieszkodliwiania ścieków 
wytwarzanych przez uşytkowników wszyst-
kich obiektów istniejņcych i projektowanych 
w obszarze planu; 

2) dopuszczenie odprowadzania ścieków do 
środowiska w sposób określony w przepi-
sach odrňbnych z uwzglňdnieniem ochrony 
obszaru Kampinoskiego Parku Narodowe-
go; 

3) zachowanie porzņdku i czystości zgodnie z 
obowiņzujņcymi w tym zakresie przepisami 
prawa miejscowego; 
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4) utrzymanie minimalnej powierzchni biolo-

gicznie czynnej na kaşdej działce budowla-
nej lub terenie inwestycji; 

5) odprowadzenie wód opadowych z terenów 
zabudowy mieszkaniowej na własne działki 
przez infiltracjň na ustalonych w planie po-
wierzchniach biologicznie czynnych; 

6) zakaz obnişania poziomu wód gruntowych z 
uwagi na ochronň drzewostanu KPN; 

7) w celu ochrony powietrza nakaz ogrzewa-
nia pomieszczeń obiektów istniejņcych i 
nowych paliwami o moşliwie najnişszym 
poziomie emisji substancji szkodliwych dla 
środowiska, spełniajņcych aktualnie obo-
wiņzujņce normy; 

8) zakaz nadsypywania pojedynczych działek 
za wyjņtkiem pasów terenu szerokości 3 
metrów przylegajņcych bezpośrednio do 
ścian budynków, zakaz odprowadzania wód 
opadowych na działki sņsiednie i drogi; do-
puszcza siň niewielkie korekty ukształtowa-
nia terenu, w tym nadsypanie, nie powodu-
jņce znaczņcego podniesienia rzňdnej tere-
nu, słuşņce wyłņcznie zabezpieczeniu dzia-
łek budowlanych przed zalewaniem woda-
mi opadowymi powodujņcymi lokalne pod-
topienia. Roboty te mogņ siň odbywań wy-
łņcznie na podstawie projektów obejmujņ-
cych całe lokalne zlewnie wydzielone natu-
ralnymi lub sztucznymi wododziałami, bu-
dynkami, budowlami oraz innymi urzņdze-
niami budowlanymi a takşe rowami lub in-
nymi odbiornikami wód opadowych; 

9) w bezpośrednim sņsiedztwie KPN zakaz 
realizacji przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na środowisko w rozumieniu 
przepisów odrňbnych, z wyjņtkiem inwesty-
cji infrastrukturalnych i komunikacyjnych; 

10) zachowanie i ochronň strategicznych po-
wiņzań KPN poprzez wprowadzenie zakazu 
zabudowy i ograniczenie we wprowadzaniu 
wszelkich przegród, ochrona terenu przed 
zmianņ uşytkowania, zachowanie istniejņ-
cych i uzupełnienie zadrzewień, ochrona 
cieków wodnych, wprowadzenie przejścia 
dla zwierzņt o szerokości minimum 25m na 
szlaku migracji miňdzy KPN a Lasem Be-
mowskim; 

11) zachowanie i ochronň lokalnych powiņzań 
przyrodniczych wzdłuş Lipkowskiej Wody, 
cieków i rowów, zadrzewień śródpolnych, 
przydroşnych, nadwodnych i roślinności w 
obnişeniach terenowych; ustala siň realiza-
cjň przepustów pod drogami umoşliwiajņ-
cych migracjň małych zwierzņt oraz stoso-
wanie ogrodzeń zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 9; 

12) zachowanie układu hydrograficznego Lip-
kowskiej Wody, cieków i rowów nie bňdņ-
cych ciekami naturalnymi wg przepisów 
prawa wodnego oraz ich ochronň przed za-
sypywaniem i zanieczyszczaniem. Wszelkie 
prace ziemne zwiņzane z przekształceniem 
układu hydrograficznego lub przekształce-
nia poziomu terenu mogņce naruszyń spływ 
powierzchniowy wody i stosunki wodne, 
wymagajņ uzgodnień na warunkach zgod-
nych z przepisami odrňbnymi; 

13) ustala siň ochronň i utrzymanie: ciņgłości 
szpalerów zieleni przyulicznej, zachowanie 
zadrzewień śródpolnych i nadwodnych, zie-
leni ogrodowej i przydomowej na terenie 
działek, wprowadzanie na terenach usług i 
zabudowy produkcyjnej zieleni wzdłuş gra-
nic działki – obowiņzkowo w sņsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej; 

14) przyjmuje siň kwalifikacjň terenów w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku w rozumieniu przepisów od-
rňbnych: 

a) MN1,MN2 – tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, 

b) U2 – tereny mieszkaniowo-usługowe, 

c) MR - tereny zabudowy zagrodowej, 

d) ZP1/US, ZP, ZP/US- tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe; 

15) nakaz zaprojektowania zabezpieczeń unie-
moşliwiajņcych przedostawanie siň zanie-
czyszczeń w wyniku spływu wód opado-
wych i roztopowych z korpusu składowiska 
odpadów Radiowo na tereny cenne przy-
rodniczo zlokalizowane na południe i połu-
dniowy wschód od składowiska. 

4. W strefie zwykłej Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu WOCHK i strefie 
ochrony urbanistycznej WOCHK oznaczonych na 
rysunku planu obowiņzujņ przepisy odrňbne. 

5. Oznacza siň granice rezerwatów przyrody 
Łosiowe Błota i Kalinowa Łņka, znajdujņce siň w 
Lesie Bemowskim i przyjmuje nakazy, zakazy 
dopuszczenia lub ograniczenia, o których mowa 
w przepisach odrňbnych. W rezerwatach przy-
rody zabrania siň m. in.: 

1) budowy lub rozbudowy obiektów budowla-
nych i urzņdzeń technicznych, z wyjņtkiem 
słuşņcych celom rezerwatu, 

2) zmiany stosunków wodnych, 

3) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i 
uşytkowania gruntów, 
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4) prowadzenia działalności wytwórczej, han-

dlowej i rolniczej, ruchu pieszego, rowero-
wego, narciarskiego i jazdy konnej, z wyjņt-
kiem szlaków wyznaczonych przez regional-
nego dyrektora ochrony środowiska, 

5) wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcajņcych rzeŝbň terenu, 

6) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych 
bez zgody regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska. 

6. Oznacza siň drzewa - pomniki przyrody i 
przyjmuje nakazy, zakazy dopuszczenia lub 
ograniczenia, o których mowa w przepisach 
odrňbnych: 

a) ochrona drzew w granicach lokalizacji obej-
muje zasiňg korony i systemu korzeniowego 
nie mniejszy niş 15m od zewnňtrznej krawň-
dzi pnia drzewa, w strefie tej obowiņzuje za-
kaz działalności powodujņcej uszkodzenia 
mechaniczne obiektu i zakaz prac trwale 
zniekształcajņcych rzeŝbň terenu i stosunki 
wodne, uszkadzanie i zanieczyszczanie gleb; 

b) w stosunku do pomników, w ramach czynnej 
ochrony, ustala siň moşliwośń dokonywania 
zabiegów pielňgnacyjno-zabezpieczajņcych 
zgodnych z ogólnie przyjňtymi zasadami chi-
rurgii drzew. 

Rozdział 4 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 10.1. Plan wskazuje tereny wpisane do re-
jestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- 
cmentarz z II wojny światowej w Starych Babi-
cach (Kwirynów), załoşony w czasie II wojny 
św., nr rej.1582, data wpisu 8.11.1994r. 

2. W stosunku do terenów zabytkowych wpi-
sanych do rejestru zabytków obowiņzuje priory-
tet wymagań konserwatorskich. Wszelkie dzia-
łania inwestycyjne wymagajņ uzyskania pozwo-
lenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
w tym: zamierzenia inwestycyjne, prowadzenie 
wszelkich prac konserwatorskich, restaurator-
skich, wykonywanie robót budowlanych, pro-
wadzenie badań konserwatorskich lub architek-
tonicznych, dokonywanie podziału terenu, do-
konywanie zmiany przeznaczenia lub korzysta-
nia z zabytku, umieszczanie na zabytku urzņdzeń 
technicznych, tablic, reklam, zmiany układu 
urbanistycznego oraz podejmowanie innych 
działań, które mogłyby prowadziń do naruszenia 
substancji lub zmiany wyglņdu zabytku. 

3. Oznacza siň na rysunku planu granice te-
renu wpisanego do rejestru zabytków, dla któ-
rego obowiņzujņ zasady ochrony określone dla 
zespołów wpisanych do rejestru zabytków: 

1) ochrona zasadniczych elementów historycz-
nego rozplanowania - kompozycji, 

2) zachowanie kompozycji układów zieleni, 
uczytelnienie wnňtrz parkowych i powiņzań 
widokowych pomiňdzy nimi, wyeksponowa-
nie głównych osi kompozycyjnych, stworze-
nie warunków do ekspozycji obiektów zabyt-
kowych, 

3) rewaloryzacja zachowanych obiektów. 

4. Plan przyjmuje obiekty ujňte w gminnej 
ewidencji zabytków i ustala ich ochronň po-
przez: 

1) moşliwośń działań inwestycyjnych po zaopi-
niowaniu przez WKZ, 

2) zachowanie i rewaloryzacjň zabudowy zabyt-
kowej z moşliwościņ adaptacji jej do nowej 
funkcji nieprowadzņcych do degradacji za-
chowanych walorów zabytkowych i kulturo-
wych, 

3) zachowanie i rewaloryzacja rozplanowania 
zespołu i jego charakteru, 

4) zharmonizowanie zabudowy w otoczeniu 
obiektów poprzez skomponowanie formy 
przestrzennej obiektu budowlanego (bryły, 
elewacji) z uwzglňdnieniem cech przestrzen-
nych i dekoracyjnych obiektów, takich jak: 
wysokośń i inne wymiary, kształt dachu, rytm 
okien i innych otworów, wielkośń okien a tak-
şe dostosowanie pod wzglňdem kolorystyki i 
uşytych materiałów, 

5) ochronň perspektyw widokowych. 

5. Ustala siň zachowanie i ochronň kapliczek, 
krzyşy przydroşnych i miejsc pamiňci narodo-
wej. Dopuszcza siň ich przesuniňcie w przypad-
ku modernizacji i przebudowy dróg. Ustala siň 
wydzielenie niewielkich placyków i zagospoda-
rowanie zieleniņ komponowanņ. 

6. Oznacza siň na rysunku planu strefy 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-
gicznych:  

1) plan ustala ochronň zabytków archeologicz-
nych (stanowisk archeologicznych) ujňtych w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków, w formie 
stref ochrony konserwatorskiej, oznaczonych 
na rysunku planu specjalnym symbolem i 
numerem; 

2) na obszarze powyşszych stref obowiņzuje: 

a) nakaz uzyskania przez inwestora, od wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków 
przed wystņpieniem o pozwolenie na bu-
dowň lub zgłoszeniem właściwemu orga-
nowi budów obiektów budowlanych, wiņ-
şņcych siň z wykonywaniem prac ziem-
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nych- uzgodnienia zakresu i rodzaju nie-
zbňdnych badań archeologicznych. 

b) nakaz uzyskania przez inwestora, od wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków, 
uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbňd-
nych badań archeologicznych poprzedza-
jņcych inne niş wymienione w pkcie 2 lit. a 
roboty ziemne lub zmianň charakteru do-
tychczasowej działalności w granicach 
tych stref (w tym poszukiwania, rozpo-
znawania i wydobywania kopalin, zalesia-
nia gruntów, budowy urzņdzeń wodnych i 
regulacji wód). 

c) nakaz przeprowadzenia badań archeolo-
gicznych oraz wykonania ich dokumenta-
cji (przed rozpoczňciem badań archeolo-
gicznych wymagane jest uzyskanie od wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków po-
zwolenia na ich prowadzenie). 

Rozdział 5 
Wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 11.1. Na terenach przestrzeni publicznych, 
którymi sņ na obszarze objňtym planem: drogi 
publiczne, place, tereny zieleni urzņdzonej, w 
tym towarzyszņcej obiektom uşyteczności pu-
blicznej ustala siň: 

1) wymagania szczególnego opracowania 
miejsc koncentracji ruchu pieszego w postaci 
posadzki, małej architektury jak: rzeŝby, po-
mniki, ławki, latarnie i inne oraz zieleni towa-
rzyszņcej;  

2) pielňgnacjň i ochronň istniejņcej zieleni wy-
sokiej i niskiej oraz wzbogacenie i uzupełnie-
nie z zastosowaniem gatunków dobranych 
do potrzeb lokalnego ekosystemu;  

3) obowiņzek zapewnienia dostňpności osobom 
niepełnosprawnym. 

2. W zakresie realizacji i sytuowania reklam, 
ustala siň: 

1) zakaz umieszczania wolnostojņcych znaków 
informacyjno-plastycznych i reklam;  

2) w liniach rozgraniczajņcych dróg dopuszcze-
nie lokowania, za zgodņ zarzņdcy, nośników 
reklamowych lecz nie w sposób zastrzeşony 
dla znaków drogowych lub w sposób utrud-
niajņcy ich odczytywanie;  

3) dopuszczenie realizacji i sytuowania znaków 
informacyjno-plastycznych i szyldów rekla-
mowych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury pod warunkiem, 
şe powierzchnia reklamy lub znaku nie prze-
kroczy 1m2 lub 5% powierzchni elewacji w 
przypadku mocowania jej na budynku;  

4) zakaz umieszczania znaków informacyjno – 
plastycznych i reklam: 

a) na budowlach i urzņdzeniach infrastruktu-
ry technicznej (latarniach, słupach linii 
elektroenergetycznych, transformatorach), 

b) na drzewach i w zasiňgu ich koron, 

c) na obiektach zabytkowych;  

5) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na małych obiektach kubaturo-
wych i innych uşytkowych elementach wy-
posaşenia przestrzeni publicznych (wiaty 
przystankowe) nie moşe utrudniań korzysta-
nia z nich lub zakłócań ich uşytkowania. 

3. W zakresie realizacji i sytuowania ogro-
dzeń ustala siň: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic winny byń 
sytuowane w linii rozgraniczajņcej, z tym şe 
dopuszcza siň ich miejscowe wycofanie w 
głņb działki w przypadku konieczności omi-
niňcia istniejņcych przeszkód (np. drzew, 
urzņdzeń infrastruktury technicznej itp.) oraz 
w miejscach sytuowania bram wjazdowych, 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-
niach przy drogach o szerokości mniejszej niş 
10m muszņ zostań cofniňte o minimum 2,0m 
w stosunku do linii rozgraniczajņcej ustalonej 
w planie, 

3) zakazuje siň realizacji ogrodzeń wykonanych 
z prefabrykowanych elementów betonowych 
od strony placów i dróg publicznych. 

Rozdział 6 
Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości objętych planem 

§ 12.1. Dla terenów, na których zgodnie z 
przepisami odrňbnymi majņ byń prowadzone 
scalenia i podział nieruchomości ustala siň:  

1) dopuszczenie nowej zabudowy mieszkanio-
wej na tych terenach nastņpi po dokonaniu 
scalenia i podziału istniejņcych wņskich dzia-
łek na tym obszarze i wydzieleniu dróg umoş-
liwiajņcych dojazd do nowotworzonych dzia-
łek;  

2) minimalna powierzchnia nowotworzonej 
działki budowlanej na tym terenie nie moşe 
byń mniejsza niş 800m2. Dopuszcza siň od-
stňpstwo od tej zasady do - 10% odnośnie 
maksimum 2 działek na terenie scalanym i 
dzielonym, stanowiņcym własnośń jednego 
właściciela;  

3) przyjmowanie szerokości frontu nowo wy-
dzielanych działek budowlanych oraz wyty-
czanie kņta połoşenia granic nowo wydziela-
nych działek w stosunku do pasa drogowego, 
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odpowiednio zgodnie z przepisami szczegó-
łowymi dla poszczególnych terenów ; 

4) w przypadku dokonywania scaleń i podzia-
łów nieruchomości, za granicň scalenia i po-
działu naleşy przyjmowań linie rozgraniczajņ-
ce terenów wyznaczonych na rysunku planu 
z dopuszczeniem dołņczenia do tych granic 
lub wyłņczenia z nich działek zabudowanych, 
za zgodņ ich właścicieli lub uşytkowników 
wieczystych; 

5) dopuszcza siň moşliwośń przeprowadzenia 
scalenia i podziału mniejszych obszarów w 
granicach danego kompleksu scaleniowego 
określonego na rysunku planu (etapowanie) 
pod nastňpujņcymi warunkami: 

a) scalenie i podział fragmentu obszaru nie 
doprowadzi do niemoşności scalenia i po-
działu czňści pozostałej, 

b) proporcjonalny udział terenów przezna-
czonych na drogi bňdzie nie mniejszy niş 
na całym obszarze określonym w punk-
cie 4, 

c) scalany i dzielony fragment bňdzie miał 
zapewniony naleşyty dostňp do dróg lņ-
dowych oraz sieci uzbrojenia terenu; 

6) ustala siň moşliwośń wydzielenia działek o 
powierzchni mniejszej niş określona w punk-
cie 2, dla dotychczasowych właścicieli lub 
uşytkowników wieczystych posiadajņcych 
działki gruntu o powierzchni mniejszej niş 
suma 720m2 i odpowiadajņcej jej proporcjo-
nalnej powierzchni pod nowe drogi lub po-
szerzenie dróg istniejņcych; 

7) ustala siň dla tak wydzielonych działek o po-
wierzchni wiňkszej niş 600m2 zabudowň w 
układzie wolnostojņcym lub bliŝniaczym (je-
den segment domu bliŝniaczego na jednej 
działce). Dla działek o powierzchni od 400m2 
do 600m2 ustala siň zabudowň w układzie 
bliŝniaczym (jeden segment domu bliŝnia-
czego na jednej działce); 

8) dopuszcza siň wydzielenie dodatkowych dzia-
łek na cele infrastruktury technicznej, jeşeli 
bňdzie to niezbňdne dla prawidłowego wyko-
rzystania terenu, 

9) dopuszcza siň dokonanie połņczenia i po-
nownego podziału lub tylko podziału w dro-
dze indywidualnej na fragmencie wyznaczo-
nego terenu do scalenia i podziału pod wa-
runkiem, şe nie spowoduje to sytuacji, która 
uniemoşliwiłaby prawidłowe przekształcenie 
własnościowe pozostałej czňści oraz propor-
cjonalny udział terenów przeznaczonych na 
drogi bňdzie nie mniejszy niş na całym ob-
szarze określonym w pkt 4.  

2. Ustalenia dotyczņce wydzielania dróg: 

1) ustala siň takie podziały, aby nowy układ 
granic działek budowlanych zapewnił dostňp 
do drogi publicznej wszystkich nieruchomo-
ści, które do nich przylegajņ, a ich szerokości 
w liniach rozgraniczajņcych (o ile przepisy 
szczegółowe nie stanowiņ inaczej) nie po-
winny byń mniejsze niş: 10m dla dróg dojaz-
dowych, 12m dla dróg lokalnych; 

2) ustala siň wydzielenie niezbňdnych dróg 
wewnňtrznych dla zapewnienia kaşdej działce 
dostňpu do drogi publicznej lub wewnňtrznej 
i moşliwości przyłņczenia do sieci infrastruk-
tury technicznej; ich szerokości w liniach roz-
graniczajņcych (o ile przepisy szczegółowe 
nie stanowiņ inaczej) nie powinny byń wňş-
sze niş 6m. 

3) Podstawowņ sień układu drogowego naleşy 
wydzieliń zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 7 
Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
w tym zakazy zabudowy 

§ 13.1. Oznacza siň na rysunku planu koryta-
rze linii elektroenergetycznych 400kV, 220kV i 
110kV oraz ustala warunki zagospodarowania i 
uşytkowania obiektów w sņsiedztwie linii wyso-
kiego i średniego napiňcia: 

1) w korytarzu napowietrznych linii elektro-
energetycznych obowiņzujņ ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenu. Przyjmuje siň na-
stňpujņce strefy oddziaływania (pasy techno-
logiczne) wzdłuş napowietrznych linii elek-
troenergetycznych: 

a) o szerokości 38m (po 19m w obie strony 
od osi linii) -dla linii 110kV, 

b) o szerokości 50m (po 25m w obie strony 
od osi linii) - dla linii 220kV, 

c) o szerokości 80m (po 40m w obie strony 
od osi linii) - dla linii 400kV;  

2) w pasach technologicznych napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 400kV, 220kV i 
110kV ustala siň: 

a) lokowanie budynków, parkingów oraz ro-
boty budowlane i instalacyjne winny od-
bywań siň z uwzglňdnieniem pasów tech-
nologicznych zgodnie z przepisami odrňb-
nymi i pod nadzorem właściwego opera-
tora sieci, 

b) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w 
obrňbie pasa technologicznego i w jego 
najblişszym sņsiedztwie powinny byń za-
opiniowane przez właściciela linii, 
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c) zakazuje siň lokalizowania nowej zabudo-
wy mieszkaniowej i innych miejsc stałego 
przebywania ludzi ponad 4 godziny dzien-
nie, 

d) zakazuje siň sadzenia roślinności wysokiej 
pod liniņ; zalesienia terenów rolnych w 
pasie technologicznym mogņ byń prze-
prowadzone w uzgodnieniu z właścicie-
lem linii, który określi maksymalnņ wyso-
kośń sadzonych drzew i krzewów. 

3) zabudowň w korytarzu napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 15kV naleşy sytuowań 
w odległości po 5 m od osi linii w kaşdņ stro-
nň, a wszelkie inwestycje dokonywane w tym 
pasie, roboty budowlane i instalacyjne winny 
odbywań siň pod nadzorem właściwego ope-
ratora systemu elektroenergetycznego. Usta-
la siň zamianň napowietrznych linii elektro-
energetycznych 15kV na podziemne, w przy-
padku pojawienia siň takich moşliwości;  

4) w przypadku likwidacji lub przebudowy, li-
kwidacji lub skablowania (zamiany na pod-
ziemne) istniejņcych sieci ograniczenia w za-
gospodarowaniu terenu tracņ moc. Dopusz-
cza siň zagospodarowanie wyznaczonych 
stref bez potrzeby zmiany niniejszego planu. 

2. Wzdłuş przesyłowego rurociņgu naftowe-
go dalekosiňşnego średnicy 245mm (i kabla 
światłowodowego) oraz w jego strefie bezpie-
czeństwa, przyjmuje siň i określa nastňpujņce 
zasady zagospodarowania terenu i warunki za-
budowy: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu winny byń zgodne z przepisami odrňbny-
mi zawartymi w Rozporzņdzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w 
sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadań bazy i stacje paliw płyn-
nych, rurociņgi przesyłowe dalekosiňşne słu-
şņce do transportu ropy naftowej i produk-
tów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 
2005r. Nr 243, poz. 2063, z póŝn. zm.) i zmia-
nami tego rozporzņdzenia; 

2) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy w 
odległości 15 m od osi rurociņgu w kaşdņ 
stronň; 

3) budowa ogrodzeń w strefie bezpieczeństwa 
wymaga uzgodnień z właścicielem rurociņgu; 

3. Oznacza siň na rysunku planu przebieg ga-
zociņgu wysokiego ciśnienia DN500 PN 6,3 MPa 
relacji Mory-Huta; lokalizacja budynków miesz-
kalnych jedno- i wielorodzinnych dopuszczona 
jest w odległości minimum 15m od gazociņgu 
(odległości podstawowe zgodnie z Dz.U. z 
1995r., Nr 139, poz. 686 – zmniejszone, gdyş 
gazociņg ma ścianki o zwiňkszonej grubości); 

lokalizacji ogrodzeń w strefie ochronnej dokonu-
je siň w porozumieniu z operatorem gazociņgu. 

4. W strefie oddziaływania cmentarza obo-
wiņzujņ nastňpujņce warunki zagospodarowania 
i uşytkowania obiektów: 

1) na terenach w odległości do 50m od granic 
cmentarza zakazuje siň lokalizowania nowych 
zabudowań mieszkalnych, bņdŝ budynków, w 
których przechowuje siň artykuły şywno-
ściowe oraz zakładów şywienia zbiorowego; 
dopuszcza siň lokalizacjň dróg, miejsc posto-
jowych i garaşy, 

2) na terenach w odległości od 50m do 150m 
od granic cmentarza dopuszcza siň zachowa-
nie oraz lokalizowanie nowych zabudowań 
mieszkalnych, bņdŝ budynków w których 
przechowuje siň artykuły şywnościowe oraz 
zakładów şywienia zbiorowego pod warun-
kiem, zaopatrzenia w wodň wyłņcznie z sieci 
wodociņgowej, 

3) zakaz lokalizowania studni i ujňń wody słuşņ-
cych do czerpania wody przeznaczonej do 
spoşycia przez ludzi w odległości do 150m od 
granic cmentarza. 

5. Na terenach połoşonych w zasiňgu uciņş-
liwości komunikacyjnej drogi wojewódzkiej  
nr 898 ustala siň: 

1) obowiņzek informowania w wydawanych 
wypisach i wyrysach z planu o moşliwości 
wystņpienia przekroczeń dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w środowisku, 

2) obowiņzek zastosowania w zabudowie prze-
znaczonej na stały pobyt ludzi przegród bu-
dowlanych o podwyşszonej izolacyjności 
akustycznej; 

3) wymóg wprowadzenia parawanów akustycz-
nych z zieleni oraz technicznych zabezpieczeń 
akustycznych zabudowy chronionej. 

6. Kaşdorazowej konsultacji z Szefostwem In-
frastruktury Sił Powietrznych RP wymagajņ 
obiekty: 

1) rurociņgi gazowe >DN500, napowietrzne linie 
EE >;110 kV; 

2) odwierty górnicze w strefie ochronnej i dla  
H 50 m nad poziomem terenu; 

3) maszty i anteny TV i radiowe oraz stacje ba-
zowe telefonii komórkowej; 

4) elektrownie wiatrowe; 

5) przebieg autostrad; 

6) wszelkie obiekty o wysokości powyşej 50m 
nad poziomem terenu. 
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7. Plan ustala ograniczenie wysokości obiek-
tów naturalnych i sztucznych do 151m nad po-
ziom morza na obszarze objňtym planem. 

8. Oznacza siň na rysunku planu (na terenach 
przeznaczonych pod zabudowň) obszary zmelio-
rowane-zdrenowane. Na obszarach zmelioro-
wanych-zdrenowanych zabudowň mieszkanio-
wņ i usługowņ dopuszcza siň wyłņcznie po ana-
lizie zasadności przebudowy bņdŝ czňściowej 
likwidacji urzņdzeń melioracyjnych na tym tere-
nie w uzgodnieniu według przepisów odrňb-
nych, przy czym zachowana musi byń ta czňśń 
systemu, która przeprowadza wody melioracyj-
ne z terenów sņsiadujņcych; ustala siň wymóg 
opiniowania zamierzeń inwestycyjnych: 

1) liniowych (infrastruktura podziemna), 

2) odprowadzania ścieków deszczowych z tere-
nów usług i usługowo-produkcyjnych, 

3) odprowadzania ścieków deszczowych z dróg 
o nawierzchni utwardzonej wraz z zarezer-
wowaniem powierzchni pod zbiorniki reten-
cyjne, 

4) wznoszenia budowli komunikacyjnych, 

5) zmiany trasy cieków. 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 14.1. Ustala siň powiņzania obszaru planu z 
układem zewnňtrznym drogņ wojewódzkņ nr 
898 klasy Z – ul. Sikorskiego – Ekologiczna - 
Estrady (relacji Stare Babice – Mościska - War-
szawa), z planowanym obejściem centrum Sta-
rych Babic. 

2. Określa siň hierarchiň funkcjonalnņ układu 
drogowego w obszarze planu: 

1) drogi zbiorcze KDZ; 

2) drogi lokalne KDL i dojazdowe KDD. 

3. W liniach rozgraniczajņcych dróg ustala siň 
zakaz realizacji obiektów nie zwiņzanych z dro-
gņ, z urzņdzeniami infrastruktury technicznej (w 
tym ponadlokalnej i lokalnej), z komunikacjņ 
pieszņ lub rowerowņ, z zieleniņ izolacyjnņ; linie 
ogrodzeń nie mogņ byń usytuowane blişej niş 
linie rozgraniczajņce pasów drogowych. 

4. Ustala siň układ komunikacji kołowej ob-
sługujņcej obszar planu: 

1) drogi zbiorcze KDZ poprzez wyznaczone na 
rysunku planu skrzyşowania, włņczenia dróg 
oraz zjazdy; 

2) drogi lokalne KDL, dojazdowe KDD -obsługa 
bezpośrednia; 

3) drogi wewnňtrzne KDW -obsługa bezpośred-
nia. 

5. Dla terenu dróg zbiorczych KDZ: 

1) wyznacza siň na rysunku planu pasy terenu 
pod drogi KDZ i wyznacza ich linie rozgrani-
czajņce dla funkcji komunikacji kołowej, od-
wodnienia, ciņgów pieszych i zieleni, wyzna-
cza siň lokalizacje skrzyşowań oraz połņczeń 
dróg lokalnych i dojazdowych, 

2) ustala siň szczególne warunki powiņzań dróg 
KDZ z terenami otaczajņcymi, przez co naleşy 
rozumień zachowanie istniejņcych zjazdów i 
ograniczenie nowych zjazdów (dla ul. Estrady 
na terenach UP dopuszcza siň nowe zjazdy w 
odległości minimum 100m), dopuszczenie 
zjazdów i włņczeń dróg wewnňtrznych w 
uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi; 

3) w liniach rozgraniczajņcych dróg KDZ ustala 
siň lokowanie sieci infrastruktury technicznej 
ponadlokalnej i lokalnej nie zwiņzanej z dro-
gņ. 

6. Wyznacza siň na rysunku planu pasy tere-
nu pod drogi KDL i ich linie rozgraniczajņce dla 
funkcji komunikacji kołowej, odwodnienia, lo-
kowania sieci infrastruktury technicznej ponad-
lokalnej i lokalnej, ciņgów pieszych, zieleni i 
ścieşki rowerowej. 

7. Wyznacza siň na rysunku planu pasy tere-
nu pod drogi KDD i ich linie rozgraniczajņce dla 
funkcji komunikacji kołowej, odwodnienia, lo-
kowania sieci infrastruktury technicznej ponad-
lokalnej i lokalnej oraz ciņgów pieszych i zieleni; 
ustala siň realizacjň placów do zawracania na 
zakończeniach dróg o jednostronnym włņczeniu 
(siňgaczy) o wymiarach minimum 10x15m lub 
12,5x12,5m w zaleşności od kształtu zawrotki lub 
zgodnie z rysunkiem planu. 

8. Wyznacza siň na rysunku planu pasy tere-
nu pod ciņgi piesze KDP i wyznacza ich linie 
rozgraniczajņce dla funkcji komunikacji pieszej, 
odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury 
technicznej ponadlokalnej i lokalnej oraz zieleni. 

9. Wyznacza siň na rysunku planu pasy tere-
nu pod drogi wewnňtrzne KDW i ich linie roz-
graniczajņce dla funkcji komunikacji kołowej, 
lokowania sieci infrastruktury technicznej lokal-
nej oraz ciņgów pieszych i ustala siň: 

1) minimalne linie rozgraniczajņce niepublicz-
nych dróg wewnňtrznych wydzielanych jako 
odrňbne nieruchomości gruntowe ustala siň 
na 6m, 

2) drogi wewnňtrzne winne byń prowadzone w 
układzie ciņgłym (przy ograniczeniu siňga-
czy), a gdyby to było niemoşliwe, droga o 
jednostronnym włņczeniu dłuşsza niş 60m, 
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musi mień stworzone warunki do zawracania 
(placyk do zawracania o wymiarach mini-
mum 10x15m lub 12,5x12,5m w zaleşności 
od kształtu zawrotki lub zgodnie z rysunkiem 
planu), 

3) skrzyşowania dróg wewnňtrznych naleşy 
projektowań pod kņtem zblişonym do kņta 
prostego z odpowiednimi naroşnymi ściň-
ciami linii rozgraniczajņcych, 

4) obsługa komunikacyjna od strony przyle-
głych dróg: zbiorczej, lokalnej, dojazdowej w 
uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi. 

10. W przypadku działek połoşonych przy 
dwóch drogach zaliczanych do róşnych kategorii 
obsługň komunikacyjnņ naleşy zapewniń od 
drogi nişszej kategorii. 

11. Ustala siň zasadň zabezpieczenia potrzeb 
parkingowych przez inwestorów i właścicieli 
posesji na terenach własnych, w liczbie wynika-
jņcej z ustalonych minimalnych wskaŝników: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej - 2 stanowiska parkingowo-garaşowe/ 
lokal; 

2) dla obiektów usługowo-handlowych (wol-
nostojņcych bņdŝ wbudowanych) – 20 sta-
nowisk/1000m2 pow. uş., nie mniej niş  
2 stanowiska/ lokal; 

3) dla obiektów administracyjnych i banków – 
25 stanowisk / 1000m2 pow. uş.; 

4) dla hurtowni – 5 stanowisk/1000m2 pow. uş. 
bez sprzedaşy hurtowej, 15 stanowisk/ 
1000m2 pow. uş. ze sprzedaşņ hurtowņ;  

5) dla targowisk – 35 stanowisk / 1000m2 pow. 
targowej lub 1,5 stanowiska/ stoisko; 

6) dla zakładów produkcyjnych – 2 stanowi-
ska/10 zatrudnionych; 

7) dla obiektów gastronomicznych – 2 stano-
wiska/10 miejsc konsumpcyjnych; 

8) dla hoteli – 20 ÷ 50 stanowisk/100 łóşek -
zaleşnie od standardu; 

9) dla przychodni zdrowia /prywatnych/ -  
2 stanowiska/ gabinet; 

10) dla klubów i domów kultury – 20 stano-
wisk/100 uşytkowników jednocześnie; 

11) dla obiektów oświaty - 4 stanowiska/  
100 uczniów na zmianň; 

12) dla stacji obsługi samochodów – 5 stano-
wisk/1 stanowisko naprawcze. 

 

 

12. Ustala siň prowadzenie komunikacji zbio-
rowej /autobusowej/ w ciņgu ulic wg potrzeb. 

13. Dopuszcza siň wyznaczenie ścieşek rowe-
rowych w ciņgach dróg. Dopuszcza siň udostňp-
nienie dla ruchu rowerowego terenów zieleni i 
wydzielenie miejsc postojowych dla rowerów na 
ogólnodostňpnych parkingach samochodowych 
przy obiektach usług. 

14 Wymagane drogi poşarowe do budynków 
i obiektów budowlanych naleşy określań na eta-
pie sporzņdzania projektów budowlanych i 
uzgadniań w trybie przewidzianym przepisami 
odrňbnymi. 

15. Przyjmuje siň przebieg jednotorowej linii 
kolejowej-bocznicy relacji Huta - Warszawa  
Jelonki oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KK. 

Rozdział 9 
Zasady modernizacji, przebudowy  

i budowy infrastruktury technicznej 

§ 15.1. Zasady uzbrojenia terenu: 

1) obowiņzuje zasada prowadzenia przewodów 
podstawowej sieci infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczajņcych ulic; 

2) dopuszcza siň w uzasadnionych przypadkach 
prowadzenie przewodów podstawowej sieci 
infrastruktury technicznej poza terenami po-
łoşonymi w liniach rozgraniczajņcych ulic; 

3) dopuszcza siň moşliwośń modernizacji i 
przebudowy istniejņcych urzņdzeń infrastruk-
tury technicznej oraz budowň nowych jej 
elementów w miarň wystňpowania potrzeb 
zwiņzanych z zabudowņ terenu; 

4) dopuszcza siň lokowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak: stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie ścieków, 
stacje telekomunikacji i innych, na podstawie 
opracowań technicznych bez konieczności 
zmiany niniejszego planu pod warunkiem, şe 
ewentualne negatywne oddziaływanie nie 
bňdzie wykraczań poza granice lokalizacji; 

5) obowiņzuje systematyczne przeprowadzanie 
okresowych przeglņdów urzņdzeń infrastruk-
tury technicznej i zapewnienie ich właściwe-
go stanu techniczno- eksploatacyjnego po-
przez wykonywanie niezbňdnych remontów i 
napraw; w przypadku wystņpienia kolizji pla-
nu zagospodarowania działki z istniejņcymi 
urzņdzeniami infrastruktury technicznej, wła-
ściciel działki pokryje koszty niezbňdnej prze-
budowy tych urzņdzeń, po uprzednim uzy-
skaniu od gestora systemu warunków ich 
przebudowy. 
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2. Ustala siň obsługň terenów zainwestowa-
nia zorganizowanymi systemami infrastruktury 
technicznej, poprzez istniejņce przewody magi-
stralne, istniejņcņ sień rozdzielczņ oraz urzņdze-
nia na tej sieci, w miarň potrzeb przebudowy-
wane i rozbudowywane oraz poprzez urzņdzenia 
lokalne: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodň zaopatrzenie 
w wodň z gminnej sieci wodociņgowej po-
przez realizowanņ sień wodociņgowņ w ukła-
dzie pierścieniowo - rozgałňzieniowym; 

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej: 

a) odprowadzenie ścieków do oczyszczalni 
ścieków w Starych Babicach po jej sukce-
sywnej rozbudowie poprzez realizowanņ 
sień kanalizacyjnņ w systemie grawitacyj-
nym z pompowniami sieciowymi na tra-
sie, tereny urzņdzeń odprowadzania ście-
ków oznaczono na rysunku planu symbo-
lem IK, 

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siň gromadzenie ścieków w 
szczelnych i atestowanych podziemnych 
zbiornikach na nieczystości i ich wywóz do 
punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków, 

c) ustala siň obowiņzek podłņczenia zabu-
dowy do gminnego systemu kanalizacyj-
nego po jego realizacji w drogach i ulicach 
obsługujņcych tņ zabudowň, 

d) ustala siň zakaz wprowadzania nieczysz-
czonych ścieków do wód powierzchnio-
wych lub do gruntu oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych kanałów ścieko-
wych,  

e) ustala siň obowiņzek podczyszczania w 
granicach własnej działki ścieków techno-
logicznych z zanieczyszczeń przemysło-
wych (metale ciňşkie, cyjanki, fenole, 
tłuszcze i duşa ilośń zawiesin) przed ich 
odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. 
Odprowadzanie ścieków technologicznych 
wymaga uzgodnienia z zarzņdcņ kanaliza-
cji; 

3) W zakresie odprowadzania wód opadowych: 

a) plan dopuszcza odprowadzenie wód opa-
dowych powierzchniowo na własny teren, 
do lokalnych rowów lub zbiorników odpa-
rowywalnych po ich podczyszczeniu, 
urzņdzenia podczyszczajņce powinny byń 
lokalizowane w granicach własnej działki, 

b) odbiornikami wód opadowych i roztopo-
wych z terenów publicznych oraz ścieków 
opadowych i roztopowych po spełnieniu 
przepisów wynikajņcych z prawa ochrony 

środowiska sņ rowy melioracyjne i przy-
droşne, 

c) obowiņzuje zakaz odprowadzania wód 
deszczowych oraz z drenaşy do kanalizacji 
sanitarnej, 

d) ustala siň zakaz kształtowania powierzchni 
działek w sposób mogņcy powodowań 
spływ wody na sņsiednie tereny lub two-
rzenie siň na sņsiednich terenach zastoin 
wody na skutek podniesienia poziomu 
gruntu; 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) obsługa z sieci gazowej poprzez stacje re-
dukcyjno-pomiarowe I stopnia znajdujņce 
siň poza obszarem objňtym planem, 

b) ustala siň zaspokojenie zapotrzebowania 
na gaz do celów gospodarczych oraz 
ogrzewania pomieszczeń, 

c) zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci 
rozdzielczej na warunkach określonych 
przez operatora sieci, w tym: 

- zachowanie odpowiednich stref bez-
pieczeństwa od gazociņgów, 

- zachowanie minimalnych zblişeń ogro-
dzeń do gazociņgów średniego ciśnie-
nia na 0,5m, 

- nakaz zabezpieczenia istniejņcych ga-
zociņgów przed uszkodzeniem przez 
ciňşki sprzňt budowlany, transportowy, 

- warunki, jakim powinny odpowiadań 
sieci gazowe i usytuowanie wokół nich 
obiektów terenowych określajņ przepi-
sy odrňbne, 

- nasadzanie zieleni wysokiej i krzewów 
moşliwe jest w odległości 2,0m od osi 
gazociņgu, 

d) przyjmuje siň przebieg gazociņgu wyso-
kiego ciśnienia DN500 PN 6,3 MPa relacji 
Mory-Huta-oznaczonego na rysunku planu 
symbolem G, warunki zabudowy i zasady 
zagospodarowania terenu w sņsiedztwie 
gazociņgu według § 13 ust. 3, 

e) ustala siň przebieg projektowanej drugiej 
nitki gazociņgu wysokiego ciśnienia 
DN500 usytuowanej bezpośrednio po za-
chodniej stronie wyşej wymienionego ist-
niejņcego gazociņgu wysokiego ciśnienia; 
rozwiņzania techniczne powinny zapewniń 
nie przekraczanie dotychczasowej strefy 
bezpieczeństwa dla istniejņcego gazociņ-
gu tj. 15m od osi gazociņgu w obie strony; 
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5) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-

nņ: 

a) rozwój systemu zaopatrzenia w energiň 
elektrycznņ polegań bňdzie na odbudowie, 
przebudowie i modernizacji istniejņcych 
linii elektroenergetycznych oraz budowie 
nowych linii elektroenergetycznych a tak-
şe na odbudowie, przebudowie, moderni-
zacji i wymianie istniejņcych stacji roz-
dzielczych, transformatorowych i trans-
formatorowo-rozdzielczych oraz budowie 
nowych stacji, przewiduje siň zasilanie te-
renu liniami kablowymi ze stacji transfor-
matorowo- rozdzielczej na terenie inwe-
stycji, 

b) naleşy uwzglňdniń: 

- rozbudowň sieci elektroenergetycznej 
napowietrznej i kablowej średniego i 
niskiego napiňcia oraz budowň nowych 
stacji transformatorowych, 

- pasy dla linii średniego i niskiego na-
piňcia oraz oświetlenia ulic w ciņgach 
drogowych, 

- prowadzenie linii elektroenergetycz-
nych o róşnych napiňciach po oddziel-
nych trasach, 

- stosowanie linii elektroenergetycznych 
w wykonaniu napowietrznym oraz sta-
cji transformatorowych SN/nN w wy-
konaniu słupowym jak równieş linii 
elektroenergetycznych w wykonaniu 
kablowym oraz stacji w wykonaniu 
wnňtrzowym, 

- przyłņczanie obiektów do sieci elektro-
energetycznej oraz przebudowa urzņ-
dzeń elektroenergetycznych, powstała 
w wyniku wystņpienia kolizji planu za-
gospodarowania działki / w tym rów-
nieş wynikajņcego ze zmiany przezna-
czenia terenu/ z istniejņcymi urzņdze-
niami elektroenergetycznymi bňdzie siň 
odbywań w uzgodnieniu i na warun-
kach określonych przez właściwego 
operatora systemu elektroenergetycz-
nego według zasad określonych w 
przepisach prawa energetycznego, 

- szczegółowe plany zagospodarowania 
poszczególnych terenów powinny 
przewidywań rezerwacjň miejsc i tere-
nu dla lokalizacji linii, stacji i przyłņczy 
oraz innych elementów infrastruktury 
elektroenergetycznej niezbňdnych dla 
zaopatrzenia lokowanych na tych tere-
nach budynków i budowli w energiň 
elektrycznņ a takşe oświetlenia terenu 
wokół obiektów, 

- odbiorca energii jest obowiņzany do 
zapewnienia dostňpu do urzņdzeń elek-
troenergetycznych, 

- sytuowanie i realizacja słupowych i 
wnňtrzowych stacji transformatoro-
wych nie wymaga zmiany planu, 

c) przyjmuje siň przebieg linii wysokiego na-
piňcia: 

- 400 kV Mościska-Rogowiec/Miłosna-Płock, 

- 220 kV Mory-Podolszyce, 

- 110 kV Mory-Huta, 

- pasy technologiczne według § 13 ust. 1 
pkt 1; dopuszcza siň budowň linii wieloto-
rowej, wielonapiňciowej, odbudowň, roz-
budowň, przebudowň i nadbudowň istnie-
jņcych linii oraz rozmieszczenie słupów, 
podziemnych, naziemnych lub nadziem-
nych obiektów i urzņdzeń niezbňdnych do 
korzystania z linii w innych niş dotychcza-
sowe miejscach;  

6) w zakresie usuwania odpadów stałych: 

a) ustala siň zorganizowany system zbierania 
i ewakuacji odpadów, zgodnie z przepi-
sami prawa miejscowego obowiņzujņcego 
w tym zakresie, 

b) ustala siň zabezpieczenie moşliwości se-
lektywnej zbiórki odpadów w miejscu 
zbiorki (na terenie kaşdej zabudowanej 
nieruchomości);  

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala 
realizacjň indywidualnych ŝródeł ciepła pro-
jektowanych w oparciu o nieszkodliwe eko-
logicznie czynniki grzewcze - gaz, energiň 
elektrycznņ, olej opałowy niskosiarkowy, od-
nawialne ŝródła energii lub inne ekologicznie 
czyste ŝródła energii;  

8) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

a) plan ustala budowň oraz modernizacjň 
sieci i urzņdzeń telekomunikacyjnych w 
uzgodnieniu i na warunkach określonych 
przez właściwego operatora, 

b) ustala siň rezerwy terenu w postaci pasa o 
szerokości 2m dla lokalizacji sieci teleko-
munikacyjnych w liniach rozgraniczajņ-
cych ulic;  

3. Przyjmuje siň przebieg rurociņgu naftowe-
go-oznaczony na rysunku planu symbolem rn, 
warunki zabudowy i zasady zagospodarowania 
terenu w sņsiedztwie rurociņgu według § 13  
ust. 2. 

4. Dopuszcza siň miňdzygminne rozwiņzania 
w zakresie infrastruktury technicznej. 
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Rozdział 10 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów 

§ 16.1. Do czasu realizacji przeznaczenia te-
renu ustalonego w planie dopuszcza siň zacho-
wanie dotychczasowego sposobu zagospoda-
rowania i uşytkowania terenu pod warunkiem, 
şe prowadzona na terenie działalnośń nie jest 
ŝródłem uciņşliwości wykraczajņcej poza jego 
granice i dotychczasowa funkcja lub sposób 
zagospodarowania terenu pozwala na wprowa-
dzenie na terenach sņsiednich ustaleń planu. 

2. Dopuszcza siň lokalizacjň obiektów tym-
czasowych o powierzchni zabudowy nie prze-
kraczajņcej 50m2 na terenach przeznaczonych 
pod zabudowň. 

Dział III 
Przepisy szczegółowe 

Rozdział 11 

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN1 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna (realizowana 
w formie budynków wolnostojņcych lub 
bliŝniaczych), 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi, 

b) adaptacja budynków gospodarczych na 
funkcje usług, 

c) zabudowa zagrodowa, 

d) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej, 

e) parkingi, budynki gospodarcze i garaşe 
niezbňdne do obsługi terenów, 

f) zabudowa usługowa bez obowiņzku re-
alizacji budynku mieszkalnego; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego – zgodnie z ustaleniami § 8; 

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

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości nie mniejszej niş: 

- 5-10m od linii rozgraniczajņcych dróg 
zbiorczych KDZ według rysunku pla-
nu, 

- 5 metrów od linii rozgraniczajņcych 
dróg KDL, KDD i KDW lub według ry-
sunku planu, 

- pozostałe według rysunku planu; 

b) maksymalna wysokośń zabudowy –
11,5m (2 kondygnacje nadziemne oraz 
kondygnacja poddasza uşytkowego) przy 
zastosowaniu dachów o nachyleniu po-
łaci 200-600, dla dachów płaskich - mak-
symalna wysokośń zabudowy 7,5m  
(2 kondygnacje nadziemne), 

c) maksymalna wysokośń budynków go-
spodarczych i garaşy – 6m, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 50%, 

e) wskaŝnik powierzchni zabudowy mak-
symalnie 0,45, 

f) wskaŝnik intensywności zabudowy mak-
symalnie1,0, 

g) parametry nowowydzielanej działki: 

- minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej w przypad-
ku realizacji budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o jednym lokalu lub 
dwulokalowego, gdy powierzchnia 
uşytkowa netto jednego z tych lokali 
nie przekracza 80m2 - 800m2, lub we-
dług rysunku planu, 

- minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej w przypad-
ku realizacji budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego dwulokalowego o 
podziale miedzy lokalami w pionie, 
gdy powierzchnia uşytkowa netto 
jednego z tych lokali przekracza 80m2 
lub budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego w zabudowie bliŝniaczej – 
600m2 na kaşdy lokal lub segment 
bliŝniaka, 

- dopuszcza siň wydzielenie działek o 
powierzchni mniejszej w celu lokali-
zacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

- dopuszcza siň obnişenie minimalnej 
powierzchni nowowydzielanych dzia-
łek budowlanych o 10%, jeşeli z dzia-
łek wydziela siň lub poszerza drogi, 

- szerokośń frontu nowotworzonej 
działki nie moşe byń mniejsza niş  
18 metrów, dla zabudowy bliŝniaczej-
13 metrów, 

- kņt połoşenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego zblişony 
do kņta prostego (nie mniej niş 60o); 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce te-
renów i obiektów chronionych na podsta-
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wie przepisów odrňbnych– odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 9; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej- 
odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10; 

7) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych - odpowied-
nio zgodnie z ustaleniami § 11; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objňtych planem- 
odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 12; 

9) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 13; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 14; 

11) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów 
- zgodnie z ustaleniami § 16. 

Rozdział 12 

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN2 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna (realizowana 
w formie budynków wolnostojņcych lub 
bliŝniaczych); 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi, 

b) adaptacja budynków gospodarczych na 
funkcje usług, 

c) zabudowa zagrodowa, 

d) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej, 

e) parkingi, budynki gospodarcze i garaşe 
niezbňdne do obsługi terenów, 

f) zabudowa usługowa bez obowiņzku re-
alizacji budynku mieszkalnego; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego – zgodnie z ustaleniami §8; 

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

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości nie mniejszej niş: 

- 5 metrów od linii rozgraniczajņcych 
dróg KDL, KDD i KDW, 

- pozostałe według rysunku planu ; 

b) maksymalna wysokośń zabudowy –
11,5m (2 kondygnacje nadziemne oraz 
kondygnacja poddasza uşytkowego) przy 
zastosowaniu dachów o nachyleniu po-
łaci 200-600, dla dachów płaskich - mak-
symalna wysokośń zabudowy 7,5m  
(2 kondygnacje nadziemne), 

c) maksymalna wysokośń budynków go-
spodarczych i garaşy – 6m, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 60%, 

e) wskaŝnik powierzchni zabudowy mak-
symalnie 0,35, 

f) wskaŝnik intensywności zabudowy mak-
symalnie 0,9, 

g) parametry nowowydzielanej działki: 

- minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej w przypad-
ku realizacji budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o jednym lokalu lub 
dwulokalowego, gdy powierzchnia 
uşytkowa netto jednego z tych lokali 
nie przekracza 80m2 - 1000m2 lub we-
dług rysunku planu, 

- minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej w przypad-
ku realizacji budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego dwulokalowego o 
podziale miedzy lokalami w pionie, 
gdy powierzchnia uşytkowa netto 
jednego z tych lokali przekracza 80m2 
lub budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego w zabudowie bliŝniaczej – 
750m2 na kaşdy lokal lub segment 
bliŝniaka lub według rysunku planu, 

- dopuszcza siň wydzielenie działek o 
powierzchni mniejszej w celu lokali-
zacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

- dopuszcza siň obnişenie minimalnej 
powierzchni nowowydzielanych dzia-
łek budowlanych o 10%, jeşeli z dzia-
łek wydziela siň lub poszerza drogi, 

- szerokośń frontu nowotworzonej 
działki nie moşe byń mniejsza niş  
18 metrów, dla zabudowy bliŝniaczej-
13 metrów, 

- kņt połoşenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego zblişony 
do kņta prostego (nie mniej niş 60o); 
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5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce te-
renów i obiektów chronionych na podsta-
wie przepisów odrňbnych– odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 9; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej- 
odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10; 

7) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych - odpowied-
nio zgodnie z ustaleniami § 11; 

8) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 13; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 14; 

10) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów 
- zgodnie z ustaleniami § 16. 

Rozdział 13 

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN1/U2 i MN2/U2 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa (re-
alizowana w formie budynków wolnostojņ-
cych lub bliŝniaczych); 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) adaptacja budynków gospodarczych na 
funkcje usług, 

b) zabudowa zagrodowa, 

c) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej, 

d) parkingi, budynki gospodarcze i garaşe 
niezbňdne do obsługi terenów; 

3) w przypadku realizacji zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej ustalenia jak dla tere-
nów odpowiednio MN1 lub MN2; 

4) w przypadku realizacji zabudowy usługowej 
ustalenia jak dla terenów U2; 

5) w przypadku realizacji budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego i wolnostojņcej zabudo-
wy usługowej na terenach MN1/U2 i MN2/U2 
ustala siň: 

a) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego – zgodnie z ustaleniami § 8; 

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

- nieprzekraczalne linie zabudowy w od-
ległości nie mniejszej niş 7 m od linii 
rozgraniczajņcych drogi zbiorczej KDZ 
oraz 5 metrów od linii rozgraniczajņ-
cych dróg KDL, KDD i KDW; 

- maksymalna wysokośń zabudowy –
11,5m (2 kondygnacje nadziemne oraz 
kondygnacja poddasza uşytkowego) 
przy zastosowaniu dachów o nachyle-
niu połaci 200-600, dla dachów płaskich 
- maksymalna wysokośń zabudowy 
7,5m (2 kondygnacje nadziemne), 

- maksymalna wysokośń budynków go-
spodarczych i garaşy – 6m, 

- powierzchnia biologicznie czynna mi-
nimum 30%, 

- wskaŝnik powierzchni zabudowy mak-
symalnie 0,5, 

- wskaŝnik intensywności zabudowy 
maksymalnie 1,0, 

- parametry nowowydzielanej działki: 

- minimalna powierzchnia nowotworzo-
nej działki budowlanej 1200m2, 

- dopuszcza siň wydzielenie działek o 
powierzchni mniejszej w celu lokalizacji 
obiektów infrastruktury technicznej, 

- dopuszcza siň obnişenie minimalnej 
powierzchni nowowydzielanych działek 
budowlanych do 10%, jeşeli z działek 
wydziela siň lub poszerza drogi, 

- szerokośń frontu nowotworzonej działki 
nie moşe byń mniejsza niş 18 metrów, 
dla zabudowy bliŝniaczej-13 metrów, 

- kņt połoşenia granicy działki w stosun-
ku do pasa drogowego zblişony do kņ-
ta prostego (nie mniej niş 60o), 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, w tym dotyczņce 
terenów i obiektów chronionych na pod-
stawie przepisów odrňbnych– odpowied-
nio zgodnie z ustaleniami § 9, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej- 
odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10, 

e) wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych - odpo-
wiednio zgodnie z ustaleniami § 11, 

f) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
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niu, w tym zakaz zabudowy - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 14, 

h) zasady modernizacji, przebudowy i budo-
wy infrastruktury technicznej - odpowied-
nio zgodnie z ustaleniami § 15, 

i) sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uşytkowania tere-
nów - zgodnie z ustaleniami § 16. 

Rozdział 14 

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MR ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa za-
grodowa (budynki mieszkalne w zabudowie 
zagrodowej w formie budynków wolnosto-
jņcych i zabudowa gospodarcza zwiņzana z 
prowadzeniem działalności rolniczej, w tym 
obiekty skupu, magazynowania, przetwór-
stwa i dystrybucji artykułów rolniczych oraz 
zwiņzane z hodowlņ jak stajnie z ujeşdşal-
niami); 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi, 

b) adaptacja budynków gospodarczych na 
funkcje usługowe, 

c) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej, 

d) parkingi, budynki gospodarcze i garaşe 
niezbňdne do obsługi terenów; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego – zgodnie z ustaleniami § 8; 

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

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości nie mniejszej niş 5 metrów od linii 
rozgraniczajņcych dróg KDL i KDD, 

b) maksymalna wysokośń zabudowy –
11,5m (2 kondygnacje nadziemne oraz 
kondygnacja poddasza uşytkowego) przy 
zastosowaniu dachów o nachyleniu po-
łaci 200-600, dla dachów płaskich - mak-
symalna wysokośń zabudowy 7,5m  
(2 kondygnacje nadziemne), 

c) maksymalna wysokośń budynków go-
spodarczych i garaşy – 6 m, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 30%, 

e) wskaŝnik powierzchni zabudowy mak-
symalnie 0,5, 

f) wskaŝnik intensywności zabudowy mak-
symalnie 0,9, 

g) parametry nowowydzielanej działki: 

- minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej 1000m2, 

- dopuszcza siň wydzielenie działek o 
powierzchni mniejszej w celu lokali-
zacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

- dopuszcza siň obnişenie minimalnej 
powierzchni nowowydzielanych dzia-
łek budowlanych o 10%, jeşeli z dzia-
łek wydziela siň lub poszerza drogi, 

- szerokośń frontu nowotworzonej 
działki nie moşe byń mniejsza niş  
18 metrów, 

- kņt połoşenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego zblişony 
do kņta prostego (nie mniej niş 60o); 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce te-
renów i obiektów chronionych na podsta-
wie przepisów odrňbnych– odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 9; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej- 
odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10; 

7) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych - odpowied-
nio zgodnie z ustaleniami § 11; 

8) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 13; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 14; 

10) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów 
- zgodnie z ustaleniami § 16. 

Rozdział 15 

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U1 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi celu 
publicznego; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) jedno mieszkanie w budynku o przezna-
czeniu podstawowym, 
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b) usługi, 

c) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej, 

d) parkingi, budynki gospodarcze i garaşe 
niezbňdne do obsługi terenów; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego – zgodnie z ustaleniami § 8; 

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

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości nie mniejszej niş: 

- 15 metrów od linii rozgraniczajņcych 
drogi KDZ, 

- 5 metrów od linii rozgraniczajņcych 
drogi KDL; 

b) maksymalna wysokośń zabudowy –12m 
(2 kondygnacje nadziemne oraz kondy-
gnacja poddasza uşytkowego) przy za-
stosowaniu dachów o nachyleniu połaci 
200-600, dla dachów płaskich - maksy-
malna wysokośń zabudowy 8,5m (2 kon-
dygnacje nadziemne),  

c) maksymalna wysokośń budynków go-
spodarczych i garaşy – 6m, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 20%, urzņdzona jako zieleń ogól-
nodostňpna, 

e) wskaŝnik powierzchni zabudowy mak-
symalnie 0,5, 

f) wskaŝnik intensywności zabudowy mak-
symalnie 1,2, 

g) kņt połoşenia granicy działki w stosunku 
do pasa drogowego zblişony do kņta 
prostego (nie mniej niş 60o); 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce te-
renów i obiektów chronionych na podsta-
wie przepisów odrňbnych– odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 9; 

6) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych - odpowied-
nio zgodnie z ustaleniami § 11; 

7) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 13; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 14; 

9) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów 
- zgodnie z ustaleniami § 16. 

Rozdział 16 

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U2 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi, w pół-
nocnej czňści wsi Klaudyn zabudowa usłu-
gowa z zieleniņ towarzyszņcņ - wyşsza szko-
ła ekologii; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) jeden budynek mieszkalny jednorodzin-
ny, 

b) jedno mieszkanie w budynku o przezna-
czeniu podstawowym, 

c) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej, 

d) parkingi, budynki gospodarcze i garaşe 
niezbňdne do obsługi terenów; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - zgodnie z ustaleniami § 8; 

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

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości nie mniejszej niş: 

- 5-7 metrów od linii rozgraniczajņcych 
drogi KDZ według rysunku planu, 

- 5 metrów od linii rozgraniczajņcych 
dróg KDL i KDD, 

b) maksymalna wysokośń zabudowy – 12m 
(2 kondygnacje nadziemne oraz kondy-
gnacja poddasza uşytkowego) przy za-
stosowaniu dachów o nachyleniu połaci 
200-600, dla dachów płaskich - maksy-
malna wysokośń zabudowy 7,5m (2 kon-
dygnacje nadziemne), 

c) maksymalna wysokośń budynków go-
spodarczych i garaşy – 6m, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 20%, 

e) wskaŝnik powierzchni zabudowy mak-
symalnie 0,5, 

f) wskaŝnik intensywności zabudowy mak-
symalnie 1,2, 
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g) parametry nowowydzielanej działki: 

- minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej 1000m2, 

- dopuszcza siň wydzielenie działek o 
powierzchni mniejszej w celu lokali-
zacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

- dopuszcza siň obnişenie minimalnej 
powierzchni nowowydzielanych dzia-
łek budowlanych o 10%, jeşeli z dzia-
łek wydziela siň lub poszerza drogi, 

- szerokośń frontu nowotworzonej 
działki nie moşe byń mniejsza niş  
18 metrów, 

- kņt połoşenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego zblişony 
do kņta prostego (nie mniej niş 60o); 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce te-
renów i obiektów chronionych na podsta-
wie przepisów odrňbnych– odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 9; 

6) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych - odpowied-
nio zgodnie z ustaleniami § 11; 

7) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 13; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 14; 

10) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów 
- zgodnie z ustaleniami § 16. 

Rozdział 17 

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem UP ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługowo-
produkcyjne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) jedno mieszkanie w budynku o przezna-
czeniu podstawowym, 

b) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej, 

c) parkingi i garaşe niezbňdne do obsługi 
terenów; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - zgodnie z ustaleniami § 8; 

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

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości nie mniejszej niş: 

- 5-20 metrów od linii rozgraniczajņ-
cych drogi KDZ według rysunku pla-
nu, 

- 5 metrów od linii rozgraniczajņcych 
dróg KDL i KDD, 

- pozostałe według rysunku planu; 

b) maksymalna wysokośń zabudowy - 14m, 
zalecane dachy płaskie oraz dachy o 
zmiennej geometrii, 

c) maksymalna wysokośń budynków go-
spodarczych i garaşy – 6m, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 20%, 

e) wskaŝnik powierzchni zabudowy mak-
symalnie 0,5, 

f) wskaŝnik intensywności zabudowy mak-
symalnie 1,2, 

g) parametry nowowydzielanej działki: 

- minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej 2000m2, 

- dopuszcza siň wydzielenie działek o 
powierzchni mniejszej w celu lokali-
zacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

- dopuszcza siň obnişenie minimalnej 
powierzchni nowowydzielanych dzia-
łek budowlanych o 10%, jeşeli z dzia-
łek wydziela siň lub poszerza drogi, 

- szerokośń frontu front nowotworzo-
nej działki nie moşe byń mniejsza niş 
20 metrów, 

- kņt połoşenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego zblişony 
do kņta prostego (nie mniej niş 60o); 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce te-
renów i obiektów chronionych na podsta-
wie przepisów odrňbnych– odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 9; 

6) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych - odpowied-
nio zgodnie z ustaleniami § 11; 

7) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
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niu, w tym zakaz zabudowy - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 13; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 14; 

9) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów 
- zgodnie z ustaleniami § 16. 

Rozdział 18 

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZP1/US ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urzņdzo-
na, sport i rekreacja (rekultywacja wysypiska 
i utworzenie toru narciarskiego); 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty usług sportu (wyciņg narciarski, 
gastronomia, wypoşyczalnia sprzňtu, za-
plecze sanitarne), 

b) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej, 

c) parkingi niezbňdne do obsługi terenów; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - zgodnie z ustaleniami § 8; 

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

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości nie mniejszej niş: 

- 6 metrów od bocznicy kolejowej, w 
przypadku obudowania bocznicy tune-
lem odległości linii zabudowy nie 
obowiņzujņ, 

- 5 metrów od drogi KDL, 

b) maksymalna wysokośń zabudowy - 13m  
(2 kondygnacje nadziemne oraz kondy-
gnacja poddasza uşytkowego) przy zasto-
sowaniu dachów o nachyleniu połaci  
200-600, dla dachów płaskich - maksymal-
na wysokośń zabudowy 10m, dla urzņdzeń 
technicznych maksymalna wysokośń za-
budowy 15m, 

c) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych – 6m, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 80%, 

e) wskaŝnik powierzchni zabudowy maksy-
malnie 0,1, 

f) wskaŝnik intensywności zabudowy mak-
symalnie 0,2; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce tere-
nów i obiektów chronionych na podstawie 
przepisów odrňbnych– odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 9; 

6) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 11; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio zgod-
nie z ustaleniami § 14; 

8) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15. 

Rozdział 19 

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZP4 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń w obsza-
rze powiņzania przyrodniczego (zieleń urzņ-
dzona i naturalna, obszar powiņzania przy-
rodniczego miňdzy Kampinoskim Parkiem 
Narodowym a Lasem Bemowskim); 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) ciņgi piesze i rowerowe, 

b) urzņdzenia infrastruktury technicznej ; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowanie ciņgłości przestrzennej po-
przez ograniczenie we wprowadzaniu 
wszelkich przegród, 

b) zachowanie istniejņcych i uzupełnienie 
zadrzewień, 

c) ochrona łņk przed zmianņ uşytkowania, 

d) ochrona cieków wodnych, rowów i pod-
mokłości; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce tere-
nów i obiektów chronionych na podstawie 
przepisów odrňbnych– odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 9; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej- 
odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10; 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 13; 
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7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji - odpowiednio zgod-
nie z ustaleniami § 14; 

8) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15. 

Rozdział 20 

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZP ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urzņdzo-
na; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) ciņgi spacerowe i ścieşki rowerowe, 

b) obiekty małej architektury ogrodowej 
zwiņzanej z funkcjņ usługowņ, gospodar-
czņ, dekoracyjnņ, 

c) terenowe urzņdzenia sportowe, place za-
baw i gier sportowych, 

d) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej, 

e) parkingi niezbňdne do obsługi terenu; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - zgodnie z ustaleniami § 8; 

4) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ochrona i utrzymanie funkcji parków -
zieleni publicznej, 

b) wprowadzenie zieleni urzņdzonej, 

c) powierzchnia biologicznie czynna min. 
85%; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce tere-
nów i obiektów chronionych na podstawie 
przepisów odrňbnych– odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 9; 

6) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 11; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 13; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio zgod-
nie z ustaleniami § 14; 

9) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15. 

 

 

Rozdział 21 

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZP/US ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urzņdzo-
na, sport i rekreacja; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty niezbňdne do obsługi urzņdzeń te-
renowych rekreacji i sportu, 

b) obiekty małej architektury ogrodowej 
zwiņzanej z funkcjņ usługowņ, gospodar-
czņ, dekoracyjnņ, 

c) terenowe urzņdzenia sportowe, place za-
baw i boiska sportowe, 

d) ciņgi spacerowe i ścieşki rowerowe, 

e) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej, 

f) parkingi niezbňdne do obsługi terenów; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - zgodnie z ustaleniami §8; 

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

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości nie mniejszej niş: 

- 5 metrów od linii rozgraniczajņcych 
drogi KDL, 

- pozostałe według rysunku planu, 

b) maksymalna wysokośń zabudowy - 8m  
(1 kondygnacja nadziemna oraz kondy-
gnacja poddasza uşytkowego) przy zasto-
sowaniu dachów o nachyleniu połaci  
200-600, dla dachów płaskich - maksy-
malna wysokośń zabudowy 7,5m (2 kon-
dygnacje nadziemne), 

c) maksymalna wysokośń budynków gospo-
darczych i garaşy – 6m, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 60%, 

e) wskaŝnik powierzchni zabudowy maksy-
malnie 0,3, 

f) wskaŝnik intensywności zabudowy mak-
symalnie 0,5; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce tere-
nów i obiektów chronionych na podstawie 
przepisów odrňbnych– odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 9; 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 76 – 14263 – Poz. 2443 
 
6) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 11; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 13; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio zgod-
nie z ustaleniami § 14; 

9) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15. 

Rozdział 22 

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZD ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: ogrody działko-
we; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej, 

b) parkingi i garaşe niezbňdne do obsługi te-
renów; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - zgodnie z ustaleniami § 8; 

4) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
odrňbnymi, 

b) wysokośń zabudowy zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce tere-
nów i obiektów chronionych na podstawie 
przepisów odrňbnych– odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 9; 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 13; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio zgod-
nie z ustaleniami § 14; 

8) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15. 

Rozdział 23 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZCz ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz za-
mkniňty (teren wpisany do rejestru WKZ); 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urzņdzenia infrastruktury technicznej nie-
zbňdne do obsługi terenu, 

b) parkingi niezbňdne do obsługi terenu; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - odpowiednio zgodnie z ustale-
niami § 8; 

4) zasady zagospodarowania terenu: wszelkie 
działania w uzgodnieniu z WKZ; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce tere-
nów i obiektów chronionych na podstawie 
przepisów odrňbnych– odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 9; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej- 
odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10; 

7) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 11; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio zgod-
nie z ustaleniami § 14; 

9) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15. 

Rozdział 24 

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych (bez prawa zabudowy kubatu-
rowej, z zastrzeşeniem pktu 2 lit. a); 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) rozbudowa zabudowy zagrodowej na 
bezpośrednio sņsiadujņcych terenach 
oznaczonych symbolem R (na obszarze 
nie wiňkszym niş dotychczasowa po-
wierzchnia istniejņcej zabudowy zagro-
dowej), z zachowaniem przepisów szcze-
gółowych jak dla terenów MR, 

b) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej (w tym dojazdy do działek rol-
nych), 

c) ciņgi piesze, pieszo-jezdne i ścieşki rowe-
rowe; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce tere-
nów i obiektów chronionych na podstawie 
przepisów odrňbnych - odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 9; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej- 
odpowiednio zgodnie z ustaleniami § 10; 

5) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 13; 

6) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio zgod-
nie z ustaleniami § 14. 

Rozdział 25 

§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL/ZN ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny leśne 
Kampinoskiego Parku Narodowego; 

2) zagospodarowanie zgodne z celami ochrony 
przyrody na podstawie planu ochrony lub 
zadań ochronnych; 

3) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 13. 

Rozdział 26 

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL i ZL1 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny leśne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne (nie dotyczy 
terenów rezerwatów): 

a) funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa (bez 
obiektów kubaturowych), 

b) wykorzystanie dróg leśnych do prowa-
dzenia ciņgów spacerowych, szlaków tu-
rystycznych i ścieşek rowerowych, 

c) terenowe urzņdzenia turystyczne jak miej-
sca odpoczynku z wiatami i sanitariatami, 
ławki, pomosty, wieşe obserwacyjne, in-
formacje planszowe, oznakowanie i dro-
gowskazy, 

d) sieci infrastruktury technicznej w przypad-
ku braku moşliwości innego prowadzenia 
(w tym dojazdy do działek leśnych); 

 

3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zachowanie funkcji lasu ochronnego dla 
terenu ZL1-Lasu Bemowskiego, 

b) zagospodarowanie lasów na cele zwiņza-
ne z gospodarkņ leśnņ, 

c) zachowanie i uşytkowanie według ustawy 
o lasach oraz ochronie gruntów rolnych i 
leśnych, zgodnie z planami urzņdzenia la-
sów dla lasów państwowych i uproszczo-
nymi planami urzņdzenia lasów dla lasów 
prywatnych, 

d) zapewnienie odpowiednich dojazdów po-
şarowych i zaopatrzenia wodnego dla ob-
szarów leśnych; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce tere-
nów i obiektów chronionych na podstawie 
przepisów odrňbnych– odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 9; 

5) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie 
z ustaleniami § 13; 

6) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15. 

Rozdział 27 

§ 33. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL1a ustala siň przeznaczenie 
podstawowe: teren zalesień. 

Rozdział 28 

§ 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem WS ustala siň przeznaczenie 
podstawowe: tereny wód powierzchniowych. 
Ustala siň zachowanie i uşytkowanie cieków 
wodnych, rowów melioracyjnych, stawów i 
oczek wodnych według przepisów prawa wod-
nego. 

Rozdział 29 

§ 35.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 
układu komunikacyjnego dróg publicznych KD, 
ciņgów pieszych KDP i dróg wewnňtrznych KDW 
ustala siň pasy terenu określone liniami rozgra-
niczajņcymi na rysunku planu (ulice lokalne, 
dojazdowe i ciņgi piesze majņ kategoriň drogi 
gminnej): 

 
STARE BABICE 

14-6KDZ ul. Izabelińska zbiorcza  
(powiatowa) 

ustala siň wschodniņ liniň rozgraniczajņcņ 

14-6KDL projektowana  
obwodnica 

lokalna ustala siň północnņ liniň rozgraniczajņcņ 

14-20KDL ul. Pohulanka lokalna ustala siň wschodniņ liniň rozgraniczajņcņ 

14-4KDP  ciņg pieszy 5-10 m 
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KWIRYNÓW 

16-1KDZ ul. Sikorskiego zbiorcza-docelowo 
główna  

(wojewódzka) 

16-23,6 m 
(docelowo przewiduje siň poszerzenie linii 
rozgraniczajņcych po stronie Lasu Bemow-
skiego do szerokości jak dla planowanej 
drogi regionalnej) 

16-1KDL ul. Plac Kwirynowski lokalna 16 m 

16-2KDL ul. Łosiowe Błota lokalna 16 m 

16-3KDL ul. Graniczna lokalna 10,4-13 m 

16-1KDD ul. Plac Kwirynowski dojazdowa 10 m 

16-2KDD ul. Berberysowa dojazdowa 10,5 m10 m 

16-3KDD ul. Lawendowa dojazdowa 10 m 

16-4KDD ul. Cyprysowa dojazdowa 10 m 

16-5KDD ul. Irysowa dojazdowa 11,5 m 

16-6KDD ul. Tulipanowa dojazdowa 11 m 

16-7KDD ul. Tulipanowa dojazdowa 10,9 m 

16-8KDD ul. Konwaliowa dojazdowa 11,5 m 

16-9KDD ul. Agawy dojazdowa 11 m 

16-10KDD ul. Agawy dojazdowa 9-11 m 

16-11KDD ul. Białej Brzozy dojazdowa 10 m 

16-12KDD ul. Białej Brzozy dojazdowa 10 m 

16-13KDD ul. Świerkowa dojazdowa 10 m 

16-14KDD ul. Świerkowa dojazdowa 10 m 

16-15KDD ul. Wierzbowa dojazdowa 10 m 

16-16KDD ul. Wierzbowa dojazdowa 10 m 

16-17KDD ul. Jaśminowa dojazdowa 10 m 

16-18KDD ul. Jaśminowa dojazdowa 10 m 

16-19KDD ul. Kalinowa dojazdowa 10,5 m 

16-20KDD ul. Modrzewiowa dojazdowa 9,5 m 

16-21KDD ul. Konwaliowa dojazdowa 6 m 

16-22KDD ul. Bukowa dojazdowa 9,5 m 

16-23KDD ul. Kasztanowa dojazdowa 8 m 

16-24KDD ul. Grabowa dojazdowa 8 m 

16-25KDD  dojazdowa 8 m 

16-26KDD  dojazdowa 8,3 m 

16-27KDD  dojazdowa 8 m 

16-28KDD  dojazdowa 8 m 

16-29KDD  dojazdowa 8 m 

16-30KDD  dojazdowa 8 m 

16-31KDD  dojazdowa 8 m 

16-32KDD  dojazdowa 6 m 

16-33KDD ul. Şurawiowe Mokradła dojazdowa 6 m 

16-34KDD ul. Şurawiowe Mokradła dojazdowa 6 m 

16-35KDD ul. Şurawiowe Mokradła dojazdowa 6 m 

16-1KDP  ciņg pieszy 2,6 m 

16-2KDP  ciņg pieszy 5 m 

16-1KDW-
6KDW 

 wewnňtrzna 5-6 m 
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JANÓW 

17-1KDZ ul. Sikorskiego zbiorcza-docelowo 
główna  

(wojewódzka) 

20-21,9 m  
docelowo przewiduje siň poszerzenie linii 
rozgraniczajņcych po stronie Lasu Bemow-
skiego do szerokości jak dla planowanej 
drogi regionalnej 

17-1KDL ul. Andersa lokalna ustala siň południowņ liniň rozgraniczajņcņ 

17-2KDL ul. Maczka lokalna 10,5-12 m 

17-3KDL projektowana 
obwodnica 

lokalna ustala siň północnņ liniň rozgraniczajņcņ 

17-1KDD  dojazdowa 10 m 

17-2KDD  dojazdowa 10 m 

17-3KDD  dojazdowa 9m 

17-4KDD  dojazdowa 10 m 

17-5KDD  dojazdowa 9-10 m 

17-6KDD  dojazdowa 9 m 

17-7KDD  dojazdowa 10 m 

17-8KDD  dojazdowa 4,5-8 m 

17-9KDD  dojazdowa 9 m 

17-10KDD  dojazdowa 6 m 

17-11KDD  dojazdowa 6 m 

17-12KDD  dojazdowa 6 m 

17-13KDD  dojazdowa 7-8 m 

17-1KDP  ciņg pieszy 4 m 

17-2KDP  ciņg pieszy 4 m 

17-3KDP  ciņg pieszy 4-6 m 

17-1KDW-
2KDW 

 wewnňtrzna 4,8-8 m 

KLAUDYN 

22-1KDZ ul. Estrady zbiorcza-docelowo 
główna  

(wojewódzka) 

24 -30m  
docelowo przewiduje siň poszerzenie linii 
rozgraniczajņcych do szerokości jak dla 
planowanej drogi regionalnej 

22-2KDZ ul. Estrady zbiorcza  
(powiatowa) 

13-14,7 m 

22-3KDZ ul. Ekologiczna zbiorcza-docelowo 
główna  

(wojewódzka) 

20 m  
docelowo przewiduje siň poszerzenie linii 
rozgraniczajņcych po stronie Lasu Bemow-
skiego do szerokości jak dla planowanej 
drogi regionalnej 

22-4KDZ ul. Sikorskiego zbiorcza-docelowo 
główna  

(wojewódzka) 

22 m  
docelowo przewiduje siň poszerzenie linii 
rozgraniczajņcych po stronie Lasu Bemow-
skiego do szerokości jak dla planowanej 
drogi regionalnej 

22-5KDZ ul. Izabelińska zbiorcza  
(powiatowa) 

14-20,5 m 

22-1KDL ul. Sikorskiego lokalna 12,5 m 

22-2KDL ul. Zorzy lokalna 15 m 

22-3KDL  lokalna ustala siň południowņ liniň rozgraniczajņcņ 

22-4KDL ul. Lutosławskiego lokalna ustala siň północnņ liniň rozgraniczajņcņ 

22-5KDL ul. Krzyşanowskiego lokalna 11,5-15 m 
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22-6KDL ul. Cieńwierza lokalna 8,5-13,5 m 

22-7KDL ul. Szymanowskiego lokalna 15,5-20 m 

22-8KDL  lokalna 12 m 

22-9KDL  lokalna 16 m 

22-10KDL ul. Szymanowskiego lokalna ustala siň wschodniņ liniň rozgraniczajņcņ 

22-11KDL  lokalna 12 m 

22-1KDD ul. Tňczy dojazdowa 10 m 

22-2KDD  dojazdowa 10 m 

22-3KDD ul. Brahmsa dojazdowa 10 m 

22-4KDD ul. Straussa dojazdowa 10 m 

22-5KDD ul. Paderewskiego dojazdowa 10 m 

22-6KDD ul. Stefaniego dojazdowa 10 m 

22-7KDD ul. Stefaniego dojazdowa 10 m 

22-8KDD ul. Kurpińskiego dojazdowa 10 m 

22-9KDD ul. Kurpińskiego dojazdowa 10 m 

22-10KDD  dojazdowa 10 m 

22-11KDD ul. Verdiego dojazdowa 10 m 

22-12KDD ul. Czajkowskiego dojazdowa 11 m 

22-13KDD ul. Mozarta dojazdowa 10 m 

22-14KDD ul. Ravela dojazdowa 10 m 

22-15KDD ul. Bacewicz dojazdowa 11 m 

22-16KDD ul. Klaudyńska dojazdowa 10 m 

22-17kDD ul. Ogińskiego dojazdowa 7,8 m 

22-18KDD ul. Kiepury dojazdowa 9 m 

22-19KDD ul. Wieniawskiego dojazdowa 7 m 

22-20KDD  dojazdowa 5-9 m 

22-21KDD ul. Wiłkomirskiego dojazdowa 9 m 

22-22KDD ul. Ebro dojazdowa 6,5-8,5 m 

22-23KDD ul. Karłowicza dojazdowa 4,5-9 m 

22-24KDD ul. Wagnera dojazdowa 4,1-6,5 m 

22-25KDD łņcznik  
(Wagnera-Karłowicza) 

dojazdowa 5 m 

22-26KDD ul. Paganiniego dojazdowa 9 m 

22-27KDD  dojazdowa 8 m 

22-1KDP  ciņg pieszy 3,4 m 

22-1-6KDW  wewnňtrzna 3,5-9 m 

 
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego, w tym dotyczņce tere-
nów i obiektów chronionych na podstawie prze-
pisów odrňbnych– odpowiednio zgodnie z usta-
leniami § 9; 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - od-
powiednio zgodnie z ustaleniami § 10; 

4. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 11; 

 

5. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie z 
ustaleniami § 13; 

6 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio zgodnie z 
ustaleniami § 14; 

7. Zasady modernizacji, przebudowy i budo-
wy infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15. 
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8. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uşytkowania terenów - 
zgodnie z ustaleniami § 16. 

Rozdział 30 

§ 36. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem IO/U2 ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny urzņ-
dzeń gospodarowania odpadami i usług; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) jedno mieszkanie w budynku o przezna-
czeniu podstawowym, 

b) urzņdzenia i obiekty infrastruktury tech-
nicznej, 

c) parkingi, budynki gospodarcze i garaşe 
niezbňdne do obsługi terenów; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - zgodnie z ustaleniami §8; 

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

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości nie mniejszej niş: 

- 15 metrów od linii rozgraniczajņcych 
drogi KDZ według rysunku planu, 

- 5 metrów od linii rozgraniczajņcych 
drogi KDL i bocznicy kolejowej, 

b) maksymalna wysokośń zabudowy –14m, 
zalecane dachy płaskie oraz dachy o 
zmiennej geometrii, 

c) maksymalna wysokośń budynków go-
spodarczych i garaşy – 6m, 

d) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 20%, 

e) wskaŝnik powierzchni zabudowy mak-
symalnie 0,5, 

f) wskaŝnik intensywności zabudowy mak-
symalnie 1,2, 

g) parametry nowowydzielanej działki: 

- minimalna powierzchnia nowotwo-
rzonej działki budowlanej 2000m2, 

- dopuszcza siň wydzielenie działek o 
powierzchni mniejszej w celu lokali-
zacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

- dopuszcza siň obnişenie minimalnej 
powierzchni nowowydzielanych dzia-
łek budowlanych o 10%, jeşeli z dzia-
łek wydziela siň lub poszerza drogi, 

- szerokośń frontu nowotworzonej 
działki nie moşe byń mniejsza niş  
20 metrów, 

- kņt połoşenia granicy działki w sto-
sunku do pasa drogowego zblişony 
do kņta prostego (nie mniej niş 60o); 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, w tym dotyczņce te-
renów i obiektów chronionych na podsta-
wie przepisów odrňbnych– odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 9; 

6) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych - odpowied-
nio zgodnie z ustaleniami § 11; 

7) szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 13; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 14; 

9) zasady modernizacji, przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej - odpowiednio 
zgodnie z ustaleniami § 15; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów 
- zgodnie z ustaleniami § 16. 

Rozdział 31 

§ 37. Ustala sie stawki procentowe:  

1) w wysokości 0% dla wszystkich terenów 
określonych w planie z zastrzeşeniem punk-
tu 2; 

2) 10% dla terenu U2 na działce nr 2/37 w Klau-
dynie. 

Dział VI 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 38. Na obszarze objňtym planem tracņ moc 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego: 

1) wsi: Stare Babice, Babice Nowe, Janów i 
Latchorzew uchwalony uchwałņ nr X/60/03 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 września 
2003r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 281, poz. 7450) 
w sprawie uchwalenia zmiany czňści miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wschodniej czňści gminy Stare 
Babice, 

2) wsi: Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klau-
dyn uchwalony uchwałņ nr XX/232/2000 Ra-
dy Gminy Stare Babice z dnia 25 maja 2000r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 81, poz. 818) w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zago-
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spodarowania przestrzennego wschodniej 
czňści gminy Stare Babice oraz uchwalony 
uchwałņ nr XXXVIII/325/06 Rady Gminy Stare 
Babice z dnia 1 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 148, poz. 4920) w sprawie uchwale-
nia zmiany czňści miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wschodniej 
czňści gminy Stare Babice w zakresie czňści 
wsi Janów, 

3) wsi Klaudyn uchwalony uchwałņ nr XI/65/03 
Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 paŝdzier-
nika 2003r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 305, poz. 
8139) w sprawie uchwalenia zmiany czňści 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wschodniej czňści gminy Stare 
Babice – w zakresie czňści wsi Klaudyn oraz 
uchwalony uchwałņ nr XXXII/257/05 Rady 

Gminy Stare Babice z dnia 27 paŝdziernika 
2005r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 248, poz. 8141) 
prostujņcņ błņd w uchwale nr XI/65/03 Rady 
Gminy Stare Babice z dnia 30 paŝdziernika 
2003r. 

§ 39. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Stare Babice. 

§ 40.1. Uchwała wymaga ogłoszenia w 
Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazo-
wieckiego, wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
Urzňdu Gminy oraz zamieszczenia na oficjalnej 
stronie internetowej Urzňdu Gminy. 

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Henryk Kuncewicz 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr V/33/11 

Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 7 kwietnia 2011r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Wykaz uwag wniesionych do wyłoşonego do publicznego wglņdu projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Lp. Data wpływu 

uwagi 
Nazwisko i imiň, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszajņcego uwagi 

Treśń uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie wójta  
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 

Rozstrzygniňcie Rady Gminy 
załņcznik do uchwały nr V/33/11 

z dnia 7 kwietnia 2011r. 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

uwaga 
uwzglňdniona 

uwaga 
nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 06.08.2010r. Wyşsza Szkoła Ekologii  
i Zarzņdzania 

 

Wniosek o przedłuşenie 
drogi dojazdowej gminnej 
na dz. 39 i dz. 47 

39, 

47 

Klaudyn 

 

22-5 KDW, 
U2 

 Uwaga nieuwzglňdniona. 

Dodatkowe drogi 
dopuszczajņ ustalenia 
planu miejscowego. 

Droga moşe byń 
wydłuşona jako fragment 
drogi wewnňtrznej 

 Uwaga 
nieuwzglňdniona 

 

2. 24.08.2010r. Bogumił Skulski Wniosek o dodatkowņ 
zabudowň siedliskowņ  
na dz. 132/5 

132/5 

Stare Babice 

ZP4 
R 

 Uwaga nieuwzglňdniona 

Działka leşy w zasiňgu 
oddziaływania linii wys. 
napiňcia 110kV  

 Uwaga 
nieuwzglňdniona 

 

3. 02.09.2010r. Janina i Kazimierz  
Rogozińscy, Paweł 
Rogoziński 

Prośba o likwidacjň czňści 
drogi łņczņcej ul. Wagnera 
i ul. Karłowicza  
przy dz. 899/3 i dz. 900 

899/3, 

900 Klaudyn 

22-25 KDD  Uwaga nieuwzglňdniona. 

Droga niezbňdna do 
obsługi tego obszaru, 
łņcznik miňdzy bardzo 
wņskimi drogami 

 Uwaga 
nieuwzglňdniona 

4. 13.09.2010r. Katarzyna i Piotr Adameczek Prośba o likwidacjň drogi 
łņczņcej ul. Wagnera  
i ul. Karłowicza na dz. 926 

926 Klaudyn 22-25 KDD  Uwaga nieuwzglňdniona. 

Droga niezbňdna do 
obsługi tego obszaru, 
łņcznik miňdzy bardzo 
wņskimi drogami 

 Uwaga 
nieuwzglňdniona 

5. 13.09.2010r. J. i M. Mieszkowscy  Prośba o wyznaczenie 
drogi gminnej z dz. 613/1 

612/1 613/1 
Klaudyn 

22-4 KDW  Uwaga nieuwzglňdniona. 

Problem musi byń 
rozwiņzany przez 
współdziałanie miňdzy 
sņsiadami, a nie przez 
ustalenia planu 
miejscowego 

 Uwaga 
nieuwzglňdniona 

6. 20.09.2010r. Kancelaria Adwokacka  Prośba o umoşliwienie 
zabudowy mieszkaniowej 
na terenie leśnym na  
dz. 33 i dz. 36, gdyş obie 
działki połoşone sņ w 
miejscu istn. zabudowy. 

33, 36 
Stare Babice 

ZL  Uwaga nieuwzglňdniona. 

Zabudowa terenu dz. 33 
i dz. 36 jest niezgodna z 
uchwałņ o przystņpieniu 
sporzņdzania planu tzn. 
 w tej procedurze nie ma 
„odlesień” nowych 
terenów. Obszar ten nie 
był i nie jest zabudowany. 

 Uwaga 
nieuwzglňdniona 

 
Stanowisko Rady Gminy Stare Babice rozstrzygajņce o sposobie rozpatrzenia uwag  

zgłoszonych do projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn 

 
Uwagi złoşone podczas wyłoşenia projektu planu do publicznego wglņdu 

1. Uwaga złoşona dnia 6 sierpnia 2010r. przez Wyşszņ Szkołň Ekologii i Zarzņdzania dotyczy 
przedłuşenia drogi dojazdowej gminnej na dz. nr 39 i 47 we wsi Klaudyn.  

1.1. Rozwiņzania projektowe: przeznaczenie terenu – droga wewnňtrzna 22-5 KDW i U2 – usługi 
(Wyşsza Szkoła Ekologii i Zarzņdzania). 

1.2. Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 
1.3. Uzasadnienie: dodatkowe drogi dopuszczajņ ustalenia planu miejscowego, droga moşe byń 

wydłuşona jako fragment drogi wewnňtrznej. 

2. Uwaga złoşona dnia 24 sierpnia 2010r. przez Bogumiła Skulskiego dotyczy wydzielenia dodatkowej 
zabudowy siedliskowej na dz. nr 132/5 we wsi Stare Babice.  

2.1. Rozwiņzania projektowe: przeznaczenie terenu – zieleń urzņdzona ZP4 i tereny rolnicze R. 

2.2. Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

2.3. Uzasadnienie: działka leşy w zasiňgu oddziaływania linii wysokiego napiňcia 110kV. 

3. Uwaga złoşona dnia 2 września 2010r. przez Janinň i Kazimierza Rogozińskich i Pawła 
Rogozińskiego dotyczy prośby o likwidacjň czňści drogi łņczņcej ul. Wagnera i ul. Karłowicza przy 
dz. 899/3 i dz. 900 we wsi Klaudyn. 

3.1. Rozwiņzania projektowe: przeznaczenie terenu -droga dojazdowa 22-25 KDD. 

3.2. Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 
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3.3. Uzasadnienie: Droga niezbňdna do obsługi tego obszaru, łņcznik miňdzy bardzo wņskimi 
drogami. 

4. Uwaga złoşona dnia 13 września 2010r. przez Katarzynň i Piotra Adameczek dotyczy prośby o 
likwidacjň drogi łņczņcej ul. Wagnera i ul. Karłowicza na dz. 926 we wsi Klaudyn. 

4.1. Rozwiņzania projektowe: przeznaczenie terenu - droga dojazdowa 22-25 KDD. 

4.2. Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 
4.3. Uzasadnienie: Droga niezbňdna do obsługi tego obszaru, łņcznik miňdzy bardzo wņskimi 

drogami. 

5. Uwaga złoşona dnia 13 września 2010r. przez J. i M. Mieszkowskich dotyczy prośby o wyznaczenie 
drogi gminnej z dz. 613/1 we wsi Klaudyn 

5.1. Rozwiņzania projektowe: przeznaczenie terenu - droga wewnňtrzna 22-4 KDW. 

5.2. Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

5.3. Uzasadnienie: problem musi byń rozwiņzany przez współdziałanie miňdzy sņsiadami, a nie 
przez ustalenia planu miejscowego, który nie przewiduje drogi gminnej wzdłuş działek 612/1 i 
613/1. 

6. Uwaga złoşona dnia 20 września 2010r. przez Kancelariň Adwokackņ dotyczy prośby o umoşliwienie 
zabudowy mieszkaniowej na terenie leśnym na dz. 33 i dz. 36 we wsi Stare Babice, gdyş obie działki 
połoşone sņ w miejscu istniejņcej zabudowy.  
6.1. Rozwiņzania projektowe: przeznaczenie terenu - tereny leśne ZL. 

6.2. Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

6.3. Uzasadnienie: zabudowa terenu dz. 33 i dz. 36 jest niezgodna z uchwałņ o przystņpieniu 
sporzņdzania planu tzn. w tej procedurze nie ma „odlesień” nowych terenów. Obszar ten nie 
był i nie jest zabudowany. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Henryk Kuncewicz 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr V/33/11 

Rady Gminy Stare Babice 
z dnia 7 kwietnia 2011r. 

 
Rozstrzygniňcie  

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które naleşņ do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
1. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşņ do zadań własnych 

Gminy zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, 
Stare Babice, Janów i Klaudyn. 

1.1. Za podstawň przyjňcia do realizacji ww inwestycji zapisanych w zmianie planu, które naleşņ do 
zadań własnych gminy przyjmuje siň zapisy zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych 
przez Gminň Stare Babice a określonych m.in. w: Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy 
Stare Babice na lata 2009 – 2013 przyjňtym uchwałņ Rady Gminy Stare Babice nr XXII/206/08 z 
dnia 18 września 2008r., Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Stare Babice, Wieloletnim Planie 
Rozwoju i Modernizacji Urzņdzeń Wodociņgowych i Urzņdzeń Kanalizacyjnych Gminy Stare 
Babice na lata 2005 – 2009 przyjňtego uchwałņ Rady Gminy nr XXIV/181/2004 z dnia 16 lipca 
2004r. oraz zawartych w uchwałach budşetowych oraz innych uchwałach Rady z tego zakresu. 

1.2. Określenie terminów przystņpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone bňdzie według 
kryteriów i zasad przyjňtych przy konstruowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego. 

1.3. Realizacja zadań w zakresie dróg publicznych: 

- wykup terenu pod drogi publiczne: odbywań siň bňdzie w momencie dokonywania podziału 
nieruchomości na wniosek właścicieli działek lub z urzňdu w przypadku stwierdzenia 
konieczności wydzielenia działki pod drogň, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, 
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- budowa gminnych dróg publicznych (jezdni, chodników, poboczy, wjazdów na posesje, 
elementów odwodnienia i oświetlenia): realizowana bňdzie zgodnie z zatwierdzonym 
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym w zakresie dróg uchwalonym przez Radň Gminy Stare 
Babice. 

1.4. Realizacja zadań w zakresie budowy wodociņgów i kanalizacji: 

- wodociņg: rozbudowa sieci wodociņgowej w gminie nastņpi zgodnie z harmonogramem 
ustalonym w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Wieloletnim Planie Rozwoju i 
Modernizacji Urzņdzeń Wodociņgowych i Urzņdzeń Kanalizacyjnych, które uwzglňdniajņ 
zarówno tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym jak równieş uwzglňdniajņ 
potrzeby w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, 

- kanalizacja: budowa sieci kanalizacyjnej w gminie nastņpi zgodnie z harmonogramem 
ustalonym w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Wieloletnim Planie Rozwoju i 
Modernizacji Urzņdzeń Wodociņgowych i Urzņdzeń Kanalizacyjnych, które uwzglňdniajņ 
zarówno tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym jak równieş uwzglňdniajņ 
potrzeby w zakresie realizacji infrastruktury technicznej. 

- budowa sieci i urzņdzeń elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych: w obszarze planu 
znajdujņ siň nastňpujņce sieci: elektryczna, gazowa i telekomunikacyjna; rozbudowa sieci 
elektrycznej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz budowa nowych stacji transformatorowych 
zgodnie z zapisami planu, odbywań siň bňdzie na podstawie indywidualnych umów zawartych 
pomiňdzy zainteresowanymi inwestorami oraz właściwymi przedsiňbiorstwami (energe-
tycznymi, gazowymi i telekomunikacyjnymi); do zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 
Prawa energetycznego, w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ i paliwa gazowe naleşy 
planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oświetlenia dróg. 

1.5. Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym m.in.: 
przepisami o finansach publicznych, ustawņ prawo budowlane, o samorzņdzie gminnym, 
gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. 

2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşņ do zadań własnych 
Gminy zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, 
Stare Babice, Janów i Klaudyn. 

2.1. Finansowanie kosztów ponoszonych przy realizacji zadań odbywań siň bňdzie przy pełnym lub 
czňściowym udziale środków budşetowych i ewentualnych pozyskanych funduszów zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 

2.2. Realizacja zadań w zakresie dróg publicznych: 

- wykup terenu pod drogi publiczne: środki finansowe na odszkodowania za działki gruntu 
przeznaczone pod układ drogowy pochodziń bňdņ ze środków budşetu gminy, 

- budowa gminnych dróg publicznych (jezdni, chodników, poboczy, wjazdów na posesje, 
elementów odwodnienia i oświetlenia): środki finansowe na budowň dróg pochodziń bňdņ z 
budşetu gminy; ponadto zakłada siň moşliwośń współfinansowania ze środków funduszy Unii 
Europejskiej, o które kaşdorazowo wystňpuje gmina. 

2.3. Realizacja zadań w zakresie budowy wodociņgów i kanalizacji: 

- wodociņg: środki finansowe na budowň wodociņgów pochodziń bňdņ z budşetu gminy i 
wspierane majņ byń środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz funduszy Unii Europejskiej, 

- kanalizacja: środki finansowe na budowň kanalizacji pochodziń bňdņ z budşetu gminy i 
wspierane sņ przez środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska oraz funduszy Unii Europejskiej, 

- budowa sieci i urzņdzeń elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych: zadania bňdņ 
finansowane na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz.625, z póŝn. zm.) 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Henryk Kuncewicz 
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