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III. Planowana sprzedaď lokali w kolejnych latach. 

 W latach 2010 -2014 nie przewiduje sić sprzedaďy lokali mieszkalnych. 

IV. Zasady polityki czynszowej 

1. Gmina Przyłćk bćdzie prowadzić aktywną politykć czynszową, zmierzającą do ustalenia czynszów 
na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkaĉ i budynków w stanie nie pogorszonym.  

2. Stosowany równolegle system dodatków mieszkaniowych, przewidziany w ustawie o dodatkach 
mieszkaniowych, stanowić bćdzie ochronć dla uboďszych lokatorów przed skutkami wzrostu 
opłat mieszkaniowych.  

3. Czynsz obejmuje podatek od nieruchomoċci, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzy-
mania technicznego budynku oraz wszystkich pomieszczeĉ wspólnego uďytkowania.  

4. Lokator oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszka-
nia, opłat niezaleďnych od właċciciela tj. opłat za dostawć do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, 
wody, za wywóz nieczystoċci stałych i płynnych, itp.  

5. Wójt Gminy Przyłćk w formie zarządzenia ustala miesićczne stawki bazowe za 1m² powierzchni 
uďytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z uwzglćdnieniem czynni-
ków obniďających ich wartoċć majątkową, a w szczególnoċci stan techniczny, połoďenie budynku 
i jego wyposaďenie w urządzenia techniczne i instalacyjne. 

V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy. 

 Lokalami mieszkaniowymi zarządza Wójt Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz Uchwały 
Rady Gminy. Nie przewiduje sić zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.  

VII. Čródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. Podstawą finansowania w zakresie kosztów bieďą-
cych bćdzie czynsz oraz moďliwe do przeznaczenia ċrodki z budďetu gminy w okresie 2010-2014.  

VIII. Wysokoċć wydatków w kolejnych latach. Prowadzenie remontów w latach 2010-2014 bćdzie uzaleď-
nione od moďliwoċci finansowych gminy i planowane w uchwale budďetowej na dany rok kalenda-
rzowy.  

IX. Działania mające na celu poprawć wykorzystania i racjonalizacjć gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy.  

Lokale czasowo niewykorzystane w związku ze stosunkiem pracy mogą być wynajmowane osobom, 
których nabycie tytułu prawnego do lokalu nie ma związku ze stosunkiem pracy. 
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UCHWAŁA Nr VIII/49/2011 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH 

 z dnia 9 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póčn. zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717; z póčn. zm.), w celu wy-
konania uchwały nr XII/65/2003 Rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 7 pačdziernika 2003r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Chopina”, po stwierdzeniu zgodnoċci z 
ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Łomianki, zatwierdzonego uchwałą nr 
XLIII/293/2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z 
dnia 11 lipca 2006r., uchwala sić, co nastćpuje:  
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Dział I 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 1 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego „Chopina”, zwany dalej 
planem.  

§ 2.1. Obszar planu ograniczony jest ulicami: 
Rolniczą, Armii Poznaĉ, Koċcielną Drogą i Wi-
ċlaną.  

2. Granice obszaru planu pokazano na rysun-
ku planu sporządzonym w skali 1:1000, stano-
wiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Integralnymi czćċciami planu są:  

1) tekst uchwały - zwany dalej tekstem planu;  

2) czćċć graficzna, na którą składa sić rysunek 
planu, wykonany na wtórniku mapy zasadni-
czej w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 
do uchwały;  

3) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag do projektu planu, 
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;  

4) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 4. Plan zawiera ustalenia merytoryczne do-
tyczące:  

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania;  

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;  

3) zasad ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego;  

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

5) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych i miejsc pu-
blicznych;  

6) parametrów i wskačników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskačniki intensywnoċci zabudowy oraz 
procentowe wskačniki terenów biologicznie 
czynnych;  

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoċci objćtych planem;  

8) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu, w tym zakazu zabudowy;  

9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej;  

10) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania te-
renów;  

11) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych nalicza sić opłatć związaną ze wzro-
stem wartoċci nieruchomoċci;  

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o:  

1) uchwale - naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wy-
nika inaczej;  

2) rysunku planu - naleďy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapach w skali 1:1000, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały;  

3) obszarze planu - naleďy przez to rozumieć 
obszar objćty planem w granicach przed-
stawionych na rysunku planu;  

4) terenie - naleďy przez to rozumieć fragment 
obszaru planu o okreċlonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania, wydzielony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem;  

5) działce budowlanej - naleďy przez to rozu-
mieć „działkć budowlaną”, o której mowa 
w art. 2, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;  

6) przeznaczeniu terenu lub obiektu - naleďy 
przez to rozumieć kategorie przeznaczenia 
terenu, w tym mieszczące sić w danym 
przeznaczeniu funkcje obiektu, które są do-
puszczone na danym terenie lub w obiek-
cie; w planie okreċla sić przeznaczenie pod-
stawowe i przeznaczenie uzupełniające;  

7) przeznaczeniu podstawowym - naleďy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznacze-
nie przewaďające na danej działce budow-
lanej; przy czym powierzchnia terenu zajć-
tego pod funkcje przeznaczenia podstawo-
wego nie moďe być mniejsza niď 60% po-
wierzchni działki budowlanej;  

8) przeznaczeniu uzupełniającym - naleďy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niď 
podstawowe, dopuszczone na warunkach 
okreċlonych planem, przy czym powierzch-
nia terenu zajćtego pod funkcje przezna-
czenia uzupełniającego nie moďe być wićk-
sza niď 40% powierzchni działki budowlanej, 
chyba ďe ustalenia planu stanowią inaczej;  
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9) funkcji towarzyszącej przeznaczeniu pod-

stawowemu - naleďy przez to rozumieć 
funkcje inne niď okreċlone dla przeznacze-
nia podstawowego, dopuszczone na wa-
runkach okreċlonych planem, przy czym 
powierzchnia uďytkowa obiektów o prze-
znaczeniu dopuszczalnym nie moďe być 
wićksza niď 30% powierzchni uďytkowej 
wszystkich obiektów na działce budowlanej;  

10) powierzchni netto - naleďy przez to rozu-
mieć powierzchnić pomieszczeĉ mierzoną 
na poziomie podłogi w ċwietle wykoĉczo-
nych ċcian na wszystkich kondygnacjach z 
wyjątkiem powierzchni garaďy, piwnic, kla-
tek schodowych oraz szybów dčwigowych; 
powierzchnić pomieszczeĉ lub ich czćċci o 
wysokoċci w ċwietle od 1,40m do 2,20m za-
licza sić po powierzchni netto budynku w 
50%, a jeďeli wysokoċć jest mniejsza niď 
1,40 m, powierzchnić tć pomija sić;  

11) wskačniku maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy na działce budowlanej - naleďy 
przez to rozumieć najwićkszą nieprzekra-
czalną wartoċć stosunku powierzchni netto 
wszystkich budynków istniejących i lokali-
zowanych na terenie do powierzchni cał-
kowitej działki budowlanej;  

12) wskačniku maksymalnej powierzchni zabu-
dowy - naleďy przez to rozumieć najwićkszy 
dopuszczalny udział powierzchni zabudowy 
wszystkich istniejących i nowoprojektowa-
nych budynków w powierzchni działki bu-
dowlanej, na której budynki są usytuowane;  

13) powierzchni biologicznie czynnej - naleďy 
przez to rozumieć grunt rodzimy niezabu-
dowany i nie stanowiący nawierzchni do-
jazdów, dojċć pieszych, tarasów i stropoda-
chów, pokryty roċlinnoċcią lub wodą po-
wierzchniową, a takďe 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów o po-
wierzchni nie mniejszej niď 10 m2 urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłoďu zapewniającym im naturalną we-
getacjć;  

14) minimalnym wskačniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej - naleďy przez to rozumieć 
najmniejszy dopuszczalny udział po-
wierzchni biologicznie czynnej na terenie 
działki budowlanej, wyraďony w procen-
tach;  

15) maksymalnej wysokoċci budynków - naleďy 
przez to rozumieć najwićkszy, nieprzekra-
czalny wymiar pionowy budynku (w me-
trach) mierzony od poziomu terenu przy 
najniďej połoďonym wejċciu do budynku lub 
jego czćċci, znajdującym sić na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku, do gór-

nej powierzchni najwyďej połoďonego stro-
pu, łącznie z gruboċcią izolacji cieplnej i 
warstwy ją osłaniającej nie bćdącym wy-
łącznie wejċciem do pomieszczeĉ gospo-
darczych i technicznych, bądč do najwyďej 
połoďonego punktu stropodachu lub kon-
strukcji przekrycia budynku znajdującego 
sić bezpoċrednio nad pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi, lub mak-
symalną iloċć pełnych kondygnacji nad-
ziemnych budynku;  

16) kondygnacji podziemnej – naleďy przez to 
rozumieć kondygnacjć zagłćbioną ze 
wszystkich stron budynku, co najmniej do 
połowy jej wysokoċci w ċwietle poniďej po-
ziomu przylegającego do niego terenu, a 
takďe kaďdą usytuowaną pod nią kondygna-
cjć;  

17) kondygnacji nadziemnej – naleďy przez to 
rozumieć kaďdą kondygnacjć niebćdącą 
kondygnacją podziemną;  

18) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - na-
leďy przez to rozumieć, wyznaczone na te-
renie linie okreċlające najmniejszą dopusz-
czalną odległoċć, w jakiej moďe być usytu-
owany budynek w stosunku do linii rozgra-
niczającej, bez uwzglćdniania: balkonów, 
werand, wykuszy, okapów i nadwieszeĉ 
wystających poza obrys budynku nie wićcej 
niď 1,5 m oraz schodów zewnćtrznych i 
ramp przy wejċciach do budynków;  

19) usługach - naleďy przez to rozumieć obiekty 
wolnostojące lub lokale uďytkowe wbudo-
wane, w których prowadzona jest działal-
noċć słuďąca zaspokajaniu potrzeb ludnoċci, 
nie związana z wytwarzaniem dóbr mate-
rialnych metodami przemysłowymi, z wy-
kluczeniem obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaďy wićkszej niď 400m2;  

20) usługach nieuciąďliwych - naleďy przez to 
rozumieć usługi, dla których sposób zago-
spodarowania, uďytkowania i gospodaro-
wania obiektami i terenami nie powoduje 
przekroczenia standardów jakoċci ċrodowi-
ska okreċlonych w przepisach szczegól-
nych, i których uciąďliwoċć wszelkich dzia-
łaĉ realizowanych w ramach funkcji ograni-
cza sić do granic działki budowlanej;  

21) usługach komercyjnych - naleďy przez to 
rozumieć usługi słuďące zaspokajaniu popy-
tu ludnoċci, nastawione na przynoszenie 
dochodu i nie finansowane w całoċci lub 
czćċci z budďetu samorządowego lub bu-
dďetu paĉstwa;  

22) usługach podstawowych - naleďy przez to 
rozumieć usługi słuďące zaspakajaniu pod-
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stawowych potrzeb lokalnej społecznoċci, 
w szczególnoċci: sklep, apteka, zespół wy-
chowania przedszkolnego lub punkt przed-
szkolny, punkt naprawy sprzćtu, bar, ka-
wiarnia, salonik z prasą, gabinet lekarski, 
salon odnowy lub pielćgnacji urody (fryzjer, 
kosmetyczka), kwiaciarnia, biuro rachun-
kowe itp.  

23) drobnej wytwórczoċci - naleďy przez to ro-
zumieć przetwórstwo płodów rolnych me-
todami nieprzemysłowymi, rzemiosło oraz 
rćkodzieło;  

24) miejscach i przestrzeniach ogólnodostćp-
nych - naleďy przez to rozumieć istniejący 
lub projektowany w ramach planu system 
przestrzeni ogólnodostćpnych dla wszyst-
kich uďytkowników obszaru objćtego pla-
nem;  

25) elemencie wyposaďenia miejsc i przestrzeni 
ogólnodostćpnych - naleďy przez to rozu-
mieć obiekt małej architektury taki jak: ław-
ka, kosz na ċmieci, pojemnik na kwiaty, słup 
ogłoszeniowy, tablica informacyjna, barier-
ka, pachołek; jak równieď: element informa-
cji miejskiej, latarnia, przystanek komunika-
cji publicznej, budka telefoniczna, itp.;  

26) terenach zieleni urządzonej - naleďy przez to 
rozumieć publiczne tereny, w zagospoda-
rowaniu których przewaďa szata roċlinna, w 
wićkszoċci z infrastrukturą techniczną i 
obiektami budowlanymi funkcjonalnie z 
nimi związanymi, pełniące funkcje estetycz-
ne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, 
głównie parki, zieleĉce, skwery, ogrody, w 
tym jordanowskie, arboreta, zarówno sa-
modzielne jak i towarzyszące budynkom 
mieszkalnym i terenom komunikacji;  

27) ogrodzie jordanowskim - naleďy przez to 
rozumieć oċrodek edukacji kulturalnej i re-
kreacyjnej, działalnoċci artystycznej, spor-
towej i turystycznej, przeznaczony dla dzieci 
i młodzieďy;  

28) dachu płaskim - naleďy przez to rozumieć 
dach o spadku połaci dachowych do 100;  

29) dachu stromym - naleďy przez to rozumieć 
dach, który spełnia jednoczeċnie warunki: 
połaci dachowe są nachylone do poziomu 
pod kątem od 300 do 450, w przypadku gór-
nej połaci dachu mansardowego - pod ką-
tem wićkszym niď 100, powierzchnia lukarn 
przykrytych połaciami o mniejszym nachy-
leniu nie przekracza połowy całej po-
wierzchni przykrytej dachem; za dach stro-
my uwaďa sić równieď dach w kształcie ko-
puły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu 
terenu;  

30) urządzeniach infrastruktury technicznej - 
naleďy przez to rozumieć zlokalizowane pod 
ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody 
lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyj-
ne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i te-
lekomunikacyjne, z wyłączeniem przyłączy 
do budynków;  

31) słupie ogłoszeniowym - naleďy przez to 
rozumieć słup w formie walca lub grania-
stosłupa o ċrednicy lub szerokoċci od 120 
do 150 cm i wysokoċci od 270 - 400 cm (dla 
czćċci ekspozycyjnej), słuďący do umiesz-
czania materiałów promocyjno - informa-
cyjnych;  

32) reklamie wielkogabarytowej - naleďy przez 
to rozumieć reklamć, której wielkoċć tablicy 
reklamowej przekracza 3 m2;  

33) tablicy reklamowej - naleďy przez to rozu-
mieć wydzieloną na noċniku reklamy lub 
obiekcie płaszczyznć, na której naklejana 
jest lub mocowana reklama;  

34) noċniku reklamy - naleďy przez to rozumieć 
obiekt składający sić z konstrukcji noċnej 
oraz urządzenia reklamowego (np. tablicy), 
którego wiodącą funkcją jest prezentacja 
reklam;  

35) stawce procentowej - naleďy przez to rozu-
mieć wskačnik ustalany planem, słuďący ob-
liczeniu jednorazowej opłaty o której mowa 
w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym;  

36) Studium - naleďy przez to rozumieć obowią-
zujące Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Łomianki uchwalone dnia 11 lipca 
2006r.;  

37) przepisach szczególnych lub odrćbnych - 
naleďy przez to rozumieć inne przepisy poza 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

2. Pojćcia niezdefiniowane naleďy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 6.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są ustaleniami planu:  

1) granica obszaru objćtego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu;  

3) linie rozgraniczające tereny o róďnych zasa-
dach zagospodarowania wewnątrz terenów 
o jednorodnym przeznaczeniu;  

4) oznaczenia literowo - cyfrowe terenów, w 
tym przeznaczenie terenów;  

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
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6) drzewa rozpoznane jako zasiedlone przez 

pachnicć dćbową;  

7) strefa ochronna siedliska pachnicy dćbo-
wej;  

8) projektowane szpalery drzew do nasadzeĉ 
i/lub uzupełnieĉ;  

9) dopuszczone zjazdy na drogć publiczną o 
ograniczonej dostćpnoċci;  

10) ċcieďki rowerowe.  

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 mają charakter informa-
cyjny.  

§ 7. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie dla 
terenów oznaczonych symbolami na rysunku 
planu:  

1) US(UO) - teren usług sportu i rekreacji z 
usługami oċwiaty i nauki;  

2) US - teren usług sportu i rekreacji;  

3) UO – teren usług oċwiaty;  

4) 1MN/U, 2MN/U - tereny zabudowy usługo-
wo-mieszkaniowej;  

5) 1MN do 11MN - tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o niskiej intensyw-
noċci;  

6) 12MN do 22MN - tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej o ċredniej inten-
sywnoċci;  

7) 1MN(U) do 4MN(U) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o ċredniej in-
tensywnoċci z usługami;  

8) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej;  

9) MW(MN) - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z zabudową jednorodzinną;  

10) pod drogi i ulice publiczne wraz z infra-
strukturą techniczną przeznacza sić:  

a) tereny oznaczone symbolami od 1KDZ 
do 3KDZ - drogi zbiorcze,  

b) tereny oznaczone symbolami od 1KDL 
do 2KDL - drogi lokalne,  

c) tereny oznaczone symbolami od 1KDD 
do 11KDD - drogi dojazdowe,  

d) tereny oznaczone symbolami od 1KD-PJ 
do 16KD-PJ - drogi dojazdowe w formie 
ciągów pieszo-jezdnych;  

11) I-H - teren lokalizacji obiektów i urządzeĉ 
zbiorowego zaopatrzenia w wodć;  

12) MW(MN)-ZP - teren zieleni urządzonej to-
warzyszącej zabudowie wielorodzinnej; 

wydzielenie wewnątrz terenów o jednorod-
nym przeznaczeniu.  

§ 8. Terenami przeznaczonymi dla realizacji 
inwestycji celu publicznego są:  

1) tereny dróg i ulic publicznych (KDZ, KDL, 
KDD i KD-PJ);  

2) teren lokalizacji obiektów i urządzeĉ zbioro-
wego zaopatrzenia w wodć (I-H);  

3) tereny usług sportu i rekreacji (US i US(UO)).  

§ 9. Ze wzglćdu na brak odpowiednich po-
stanowieĉ Studium lub przesłanek wynikających 
ze stanu istniejącego, nie ustala sić:  

1) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; Rozdział 5 
wprowadza wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania miejsc i przestrzeni ogólnodo-
stćpnych;  

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej.  

§ 10. Plan stwarza warunki do realizacji okre-
ċlonych przez Studium polityk zagospodarowa-
nia przestrzennego dla podstawowych stref 
funkcjonalno-przestrzennych:  

1) dla strefy 5 (z polityką dopełnieĉ) obejmują-
cej tereny po północnej stronie ul. Chopina: 
ekstensywna urbanizacja - zabudowa miesz-
kaniowa na duďych działkach;  

2) dla strefy 6 (z polityką przekształceĉ) obejmu-
jącej tereny po południowej stronie ul. Cho-
pina: przekształcanie zabudowy zagrodowej 
w zabudowć mieszkaniową podmiejską.  

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania  

ładu przestrzennego 

§ 11. Okreċla sić strukturć przestrzenną ob-
szaru planu mićdzy innymi poprzez: uregulowa-
nie przebiegu ulic zbiorczych i lokalnych, dopeł-
nienie podstawowego układu komunikacyjnego 
ulicami dojazdowymi i drogami wewnćtrznymi, 
wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej, terenów lokali-
zacji usług, terenów zieleni urządzonej, wpro-
wadzenie szpalerów drzew na tereny waďniej-
szych ulic oraz okreċlenie zasad zagospodaro-
wania dla poszczególnych terenów.  

§ 12. Okreċla sić zasady lokalizacji budynków 
poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprze-
kraczalnych linii zabudowy.  

§ 13. Linie zabudowy wyznaczone na rysunku 
planu dotyczą nowopowstających obiektów 
budowlanych i elementów rozbudowy istnieją-
cych obiektów.  
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§ 14. Dopuszcza sić zachowanie, remont, 
przebudowć oraz nadbudowć istniejących bu-
dynków murowanych, usytuowanych niezgod-
nie z wyznaczonymi liniami zabudowy.  

§ 15. Dla budynków sytuowanych na zakoĉ-
czeniu osi dróg publicznych lub wewnćtrznych 
dopuszcza sić uzupełnienie bryły budynku o 
akcent wysokoċciowy w postaci np. wieďy, któ-
rej wysokoċć moďe być wyďsza do 20% wartoċci 
dopuszczonej na danym terenie; powierzchnia 
rzutu wyďszej czćċci budynku nie moďe stanowić 
wićcej niď 20% całkowitej powierzchni rzutu 
budynku.  

§ 16.1. Dopuszcza sić usytuowanie budyn-
ków w odległoċci mniejszej niď 3,0m od granicy 
działki budowlanej, lecz nie mniejszej niď 1,5 m, 
pod warunkiem spełnienia dodatkowych wy-
mogów okreċlonych w przepisach szczególnych 
i odrćbnych, a takďe po wykazaniu w trybie ad-
ministracyjnym, ďe takie usytuowanie nie naru-
sza interesu osób trzecich.  

2. Dopuszcza sić usytuowanie budynków, 
ċcianą zewnćtrzną bez otworów, bezpoċrednio 
przy granicy działki budowlanej pod warunkiem 
spełnienia dodatkowych wymogów okreċlonych 
w przepisach szczególnych i odrćbnych, a takďe 
po wykazaniu w trybie administracyjnym, ďe 
takie usytuowanie nie narusza interesu osób 
trzecich.  

§ 17.1. Na terenach z istniejącą zabudową, 
nowe obiekty oraz obiekty po przebudowie na-
leďy zharmonizować z istniejącą w bezpoċred-
nim sąsiedztwie zabudową znajdującą sić w 
dobrym stanie technicznym, której parametry są 
zgodne z ustaleniami planu. Ponadto, forma 
nowego obiektu, jego kolorystyka i uďyte do 
wykoĉczenia materiały nie mogą powodować 
nadmiernej ekspozycji obiektu w otaczającym 
krajobrazie.  

2 Budynki jednorodzinne w układzie bličnia-
czym naleďy zharmonizować pod wzglćdem 
bryły, kolorystyki elewacji, kształtu dachu i ma-
teriałów wykoĉczeniowych.  

§ 18. W przypadku dopuszczenia usług lub 
drobnej wytwórczoċci jako przeznaczenia uzu-
pełniającego zabudowć mieszkaniową ustala sić 
lokalizacjć takiej działalnoċci w parterach bu-
dynków.  

§ 19. Ustala sić zasady rozmieszczania re-
klam i znaków informacyjno-plastycznych:  

1) znaki informacji wizualnej muszą harmoni-
zować z charakterem miejsca lub obiektu 
(poprzez starannie dobrany materiał, właċci-
we proporcje i regularną formć);  

2) znaki informacji wizualnej w celach rekla-
mowych naleďy umieszczać w strefie fronto-
wej budynków, na poziomie kondygnacji 
przeznaczonych pod usługi i dostosować 
swymi wymiarami do gabarytów budynków;  

3) zakazuje sić umieszczania reklam wielkoga-
barytowych na terenach istniejącej i projek-
towanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonej symbolem MN oraz na 
terenach usług sportu i rekreacji, oznaczo-
nych symbolem US i na terenach oċwia-
ty UO;  

4) zakazuje sić umieszczania reklam i znaków 
informacji wizualnej bezpoċrednio na połaci 
dachowej i kalenicy;  

5) dopuszcza sić sytuowanie reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych na terenach sta-
nowiących miejsca i przestrzenie ogólnodo-
stćpne, przy zachowaniu przepisów szcze-
gólnych oraz pod warunkiem nie powodo-
wania utrudnieĉ w komunikacji (samocho-
dowej lub pieszej), w formie:  

a) tablic, plansz, neonów na zewnćtrznej 
stronie ogrodzeĉ, elewacjach budynków 
oraz wolnostojących, ale na noċnikach nie 
wyďszych niď 2m,  

b) powierzchnia reklam i znaków informa-
cyjno-plastycznych nie moďe przekraczać 
20m2, z wyjątkiem ċcian szczytowych, wy-
korzystywanych w całoċci przez jedną 
kompozycjć plastyczną,  

c) słupów reklamowych i informacyjnych;  

6) nie dopuszcza sić sytuowania reklam i zna-
ków informacyjno-plastycznych:  

a) na drzewach,  

b) na obiektach małej architektury stanowią-
cych ozdobć miejsc i przestrzeni ogólno-
dostćpnych (fontanny, rzečby itp.) i ele-
mentach wyposaďenia miejsc i przestrzeni 
ogólnodostćpnych do tego nie przezna-
czonych;  

7) rusztowania i tymczasowe ogrodzenia pla-
ców budowy mogą być wykorzystywane do 
celów reklamowych bez ograniczeĉ, na czas 
nie dłuďszy niď czas trwania budowy.  

§ 20.1. Ustala sić dla ogrodzeĉ realizowanych 
od strony miejsc i przestrzeni ogólnodostćpnych 
nastćpujące warunki:  

1) nieprzekraczalna wysokoċć do 2,20m nad 
poziom terenu;  

2) lokalizacja wzdłuď linii rozgraniczającej ulicy z 
dopuszczalnym, lokalnym wycofaniem do 
1m w głąb działki;  
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3) aďurowa struktura od wysokoċci 0,6m nad 

poziom terenu;  

4) zakazuje sić stosowania ogrodzeĉ o wysoko-
ċci powyďej 1m od strony miejsc i przestrzeni 
ogólnodostćpnych dla:  

a) zabudowy usługowej oraz budynków 
mieszkalnych z usługami podstawowymi 
w parterze,  

b) budynków uďytecznoċci publicznej za wy-
jątkiem przedszkoli,  

5) zakazy w pkt 4) nie dotyczą ďywopłotów;  

6) lokalizacja i konstrukcja ogrodzenia działek 
od strony miejsc i przestrzeni ogólnodostćp-
nych musi uwzglćdniać ochronć istniejących 
pojedynczych drzew i zadrzewieĉ.  

2. Zakazuje sić, na całym obszarze objćtym 
planem, stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeĉ betonowych.  

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska, przyrody,  

krajobrazu kulturowego 

§ 21.1. Na obszarze objćtym planem wystć-
pują nastćpujące formy ochrony przyrody usta-
lone na podstawie przepisów odrćbnych:  

1) otulina Kampinoskiego Parku Narodowego 
(zwanego dalej KPN) - na całym obszarze 
planu;  

2) strefa zwykła Warszawski Obszar Chronione-
go Krajobrazu (zwany dalej WOChK) - na te-
renach na północ od ul. Chopina;  

3) ochrona gatunkowa pachnicy dćbowej oraz 
jej ostoi - dziuplastych i czćċciowo spróchnia-
łych drzew liċciastych.  

2. Dla obszarów i gatunków chronionych 
wymienionych w ust. 1 ustala sić:  

1) w granicach obszarów objćtych formami 
ochrony przyrody obowiązują wszelkie naka-
zy, zakazy i ograniczenia ustanowione prze-
pisami odrćbnymi dla tych obszarów;  

2) w celu ochrony ostoi pachnicy dćbowej usta-
la sić:  

a) bezwzglćdną ochronć drzew rozpozna-
nych jako zasiedlone przez pachnicć dć-
bową i oznaczonych na rysunku planu; 
ochronć naleďy realizować poprzez:  

- ograniczenie przycinania gałćzi, usu-
wane mogą być jedynie te gałćzie, któ-
re stanowią bezpoċrednie zagroďenie,  

- zaniechanie stosowania ċrodków owa-
dobójczych,  

- zakaz usuwania zamierających dziupla-
stych drzew, pozostawienie aď do cał-
kowitego obumarcia,  

b) strefć ochronną z zakazem usuwania w ca-
łoċci lub fragmentów dziuplastych, 
spróchniałych drzew liċciastych w pro-
mieniu 200 m od drzew rozpoznanych ja-
ko zasiedlone przez pachnicć dćbową,  

c) inwestycje drogowe na terenach oznaczo-
nych: 1KDZ (ul. Armii Poznaĉ) i 3KDZ (ul. 
Koċcielna Droga) naleďy poprzedzić rozpo-
znaniem wystćpowania pachnicy dćbowej 
oraz przygotowaniem strategii ochrony 
gatunku na danym stanowisku,  

d) w przypadku uzupełniania szpalerów 
drzew wzdłuď ul. Armii Poznaĉ i ul. Ko-
ċcielna Droga naleďy stosować do nasa-
dzeĉ gatunki drzew liċciastych, prefero-
wane gatunki: wierzba, buk, dąb, grab, li-
pa,  

e) przed przystąpieniem do jakichkolwiek 
zmian w zagospodarowaniu działek z ist-
niejącym drzewostanem liċciastym o 
ċrednicy pierċnicy powyďej 70 cm, nakazu-
je sić przeprowadzenie na koszt inwestora 
badaĉ w zakresie zasiedlenia ich przez 
pachnicć dćbową; badania muszą być 
przeprowadzone przez specjalistć nauk 
przyrodniczych, w szczególnoċci entomo-
loga,  

f) w przypadku potwierdzenia wystćpowania 
pachnicy dćbowej na działce - nakaz 
uzgadniania zagospodarowania terenu ze 
słuďbami ochrony przyrody,  

g) naleďy prowadzić monitoring przemiesz-
czania sić pachnicy dćbowej;  

3) w granicach WOChK zakaz realizacji zabudo-
wy podpiwniczonej oraz budynków z gara-
ďami i parkingami poniďej poziomu terenu, 
chyba ďe ustalenia szczegółowe dla terenu 
okreċlają inaczej.  

§ 22. Cały obszar planu znajduje sić w zasić-
gu potencjalnego zagroďenia powodziowego 
rzeki Wisły, spowodowanego zalaniem tzw. wo-
dą stuletnią, na którym naleďy przestrzegać wy-
mogów zawartych w ustawie Prawo wodne.  

§ 23. Usunićcie drzewostanu oraz inne dzia-
łania, które w konsekwencji prowadzą do naru-
szenia równowagi biologicznej lub istotnej mo-
dyfikacji krajobrazu - w szczególnoċci degradacji 
zadrzewieĉ, zmiany rzečby terenu, naruszenia 
stosunków wodnych - muszą być kompensowa-
ne przyrodniczo na obszarze objćtym planem w 
uzgodnieniu z właċciwym organem.  
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§ 24. W zakresie ochrony i kształtowania zie-
leni, z wyłączeniem sytuacji podyktowanych 
wzglądami fitosanitarnymi, ustala sić:  

1) zachowanie i ochronć zieleni wysokiej na 
terenach zabudowy mieszkaniowej;  

2) wprowadzenie zieleni towarzyszącej miej-
scom i przestrzeniom ogólnodostćpnym, 
uwzglćdniającej drzewa, krzewy i zieleĉ ni-
ską;  

3) ochronć warunków siedliskowych istnieją-
cych: zadrzewieĉ oraz wartoċciowych poje-
dynczych drzew, poprzez:  

a) zakaz utwardzania i innego ograniczania 
przepuszczalnoċci gleb w promieniu 1m 
od pnia drzewa o ċrednicy pierċnicy po-
wyďej 50 cm,  

b) zakaz prowadzenia robót ziemnych wy-
magających zastosowania sprzćtu me-
chanicznego w odległoċci mniejszej niď 
1,0m od pnia drzewa o ċrednicy pierċnicy 
50-100cm, oraz w odległoċci mniejszej niď 
1,5m od pnia drzewa o ċrednicy pierċnicy 
101-200cm, oraz w odległoċci mniejszej 
niď 2,0m od pnia drzewa o ċrednicy pier-
ċnicy powyďej 200cm;  

c) na terenach w granicach WOChK nakaz 
wprowadzania nasadzeĉ kompensujących 
gatunków rodzimych i właċciwych dla 
siedlisk w przypadku koniecznoċci usunić-
cia pojedynczych drzew lub krzewów z za-
drzewieĉ ċródpolnych, przydroďnych lub 
nadwodnych, stosowania nasadzeĉ ga-
tunków rodzimych i właċciwych dla sie-
dlisk;  

4) wprowadzenie nasadzeĉ szpalerów drzew 
wzdłuď ulic wyznaczonych na rysunku planu;  

5) na terenach przeznaczonych pod zabudowć, 
na etapie lokalizacji zabudowy i w toku wy-
dawania zezwolenia na usunićcie drzew:  

a) naleďy w maksymalnym stopniu zachować 
istniejący drzewostan, w szczególnoċci 
drzewa o ċrednicy pierċnicy powyďej 
50cm,  

b) do wniosku o wydanie zezwolenia na 
usunićcie drzew naleďy obowiązkowo do-
łączyć szczegółową inwentaryzacjć drzew 
na działce budowlanej, wykonaną na ak-
tualnej mapie zasadniczej wraz z oceną 
zdrowotnoċci drzew oraz dokumentacją 
fotograficzną drzew wskazanych do usu-
nićcia; inwentaryzacja musi być zweryfi-
kowana w terenie przez organ wydający 
zezwolenie,  

c) w przypadku uzyskania zezwolenia na 
usunićcie drzew zabrania sić usuwania 
drzew kolidujących z inwestycją przed 
uprawomocnieniem sić decyzji - pozwole-
nie na budowć.  

§ 25. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i 
ċrodowiska przed odpadami, ustala sić:  

1) zasady gromadzenia i usuwania odpadów 
komunalnych naleďy organizować zgodnie z 
regulacjami obowiązującymi w gminie;  

2) obowiązek zapewnienia na terenie kaďdej 
działki budowlanej miejsca na pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów; dopuszcza sić 
wspólne miejsca do selektywnej zbiórki od-
padów dla zespołów zabudowy;  

3) zasady gospodarki odpadami niebezpiecz-
nymi w małych iloċciach w związku z istnie-
jącą lub projektowaną działalnoċcią w zakre-
sie rzemiosła nieuciąďliwego, usługowego 
lub wytwórczoċci, realizacją lub utrzymaniem 
usług, gospodarką komunalną okreċlają 
ustanowione, odrćbne przepisy obowiązują-
ce w tym zakresie;  

4) zakaz trwałej zmiany rzečby terenu;  

5) nakaz, na etapie przygotowania inwestycji 
dotyczących usług, sporządzenia bilansu od-
padów (okreċlenia zasad gospodarki odpa-
dami, a zwłaszcza ich gospodarczego wyko-
rzystania w trakcie budowy);  

6) zakazuje sić, na całym obszarze objćtym pla-
nem, składowania gruzu, czćċci uďywanych 
samochodów i maszyn, zuďytych opon itp.;  

7) nakaz rekultywacji terenów, na których zo-
stanie stwierdzona obecnoċć arsenu i chro-
mu w iloċciach przekraczających wielkoċci 
dopuszczone.  

§ 26. W zakresie ochrony wód powierzch-
niowych ustala sić:  

1) zachowanie i ochronć zbiorników wodnych, 
w tym okresowych;  

2) minimalny wskačnik powierzchni biologicz-
nie czynnej na działkach budowlanych dla 
poszczególnych terenów - zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi;  

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ċcie-
ków do wód powierzchniowych lub do grun-
tu oraz tworzenia otwartych kanałów ċcieko-
wych;  

4) nakaz ochrony wód przed zaċmiecaniem i 
zanieczyszczeniem;  

5) zakaz wprowadzania ogrodzeĉ w odległoċci 
mniejszej niď 6 m od krawćdzi zbiorników i 
cieków wodnych.  
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§ 27. W zakresie ochrony wód podziemnych 
ustala sić:  

1) zakaz lokalizacji obiektów, których oddziały-
wanie lub emitowanie zanieczyszczeĉ mogą 
negatywnie wpłynąć na stan tych wód;  

2) obowiązek podłączania do sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej wszystkich nowo reali-
zowanych obiektów bćdących w zasićgu 
miejskiej infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej.  

§ 28. W zakresie ochrony przed zanieczysz-
czeniem powietrza ustala sić:  

1) zakaz lokalizowania obiektów mogących zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko, z wyjąt-
kiem realizacji inwestycji celu publicznego, 
pod warunkiem uzyskania pozytywnego wy-
niku oceny oddziaływania na ċrodowisko 
sporządzonej w trybie obowiązujących prze-
pisów;  

2) nie dopuszcza sić lokalizacji obiektów usług 
produkcyjnych, baz, magazynów oraz innych 
obiektów mogących powodować stałe lub 
okresowe uciąďliwoċci dla podstawowych 
funkcji terenu; dopuszcza sić lokowanie nie-
uciąďliwego miejsca pracy właċciciela działki, 
pod warunkiem, ďe działalnoċć ta nie spowo-
duje wprowadzenia ruchu transportu cićďkie-
go ponad 3,5 t. ani wzmoďonego ruchu sa-
mochodów osobowych;  

3) nakaz stosowania wysokosprawnych syste-
mów grzewczych i niskoemisyjnych paliw 
np.: oleju opałowego niskosiarkowego, gazu, 
energii elektrycznej lub odnawialnych čródeł 
energii.  

§ 29. Przyjmuje sić nastćpującą kwalifikacjć 
terenów w zakresie ochrony przed hałasem:  

1) wskazane w planie tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej (MN) i tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami (MN(U)) naleďy traktować jako „tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” w 
rozumieniu przepisów Prawa Ochrony Ċro-
dowiska;  

2) wskazane w planie tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej (MW) naleďy trakto-
wać jako „tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” 
w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony 
Ċrodowiska;  

3) wskazane w planie tereny zabudowy usłu-
gowo-mieszkaniowej (MN/U) naleďy trakto-
wać jako „tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej” w rozumieniu przepisów Prawa 
Ochrony Ċrodowiska;  

4) wskazane w planie tereny usług sportu i re-
kreacji z uzupełniającymi usługami oċwiaty 
(US(UO)) oraz tereny usług oċwiaty (UO) na-
leďy traktować jako „tereny zabudowy zwią-
zanej ze stałym lub czasowym pobytem dzie-
ci i młodzieďy” w rozumieniu przepisów Pra-
wa Ochrony Ċrodowiska;  

5) wskazane w planie tereny sportu i rekreacji 
(US) naleďy traktować jako „tereny rekre-
acyjno-wypoczynkowe” w rozumieniu prze-
pisów Prawa Ochrony Ċrodowiska.  

Rozdział 4 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 30. Na obszarze objćtym planem, znajdują 
sić zabytkowe stanowiska archeologiczne ozna-
czone w ewidencji Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w Warszawie (zwanym dalej WKZ) 
numerami AZP: 54-65/4, 54-65/9, 54-65/10, 54-
65/13, 54-65/14, 54-65/21, 54-65/22, 54-65/26, 54-
65/28, 54-65/63, 54/65a, podlegające ochronie 
jako zabytki.  

§ 31.1. Ustala sić ochronć zabytków arche-
ologicznych wymienionych w § 30 w formie 
stref ochrony konserwatorskiej oznaczonych na 
rysunku planu zgodnie z numerem ewidencyj-
nym WKZ.  

2. Na obszarze stref oznaczonych 54-65/4, 54-
65/9, 54-65/10, 54-65/13, 54-65/14, 54-65/21, 54-
65/22, 54-65/26, 54-65/28, 54-65/63 ustala sić:  

1) nakaz uzyskania przez inwestora, od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków – przed 
wydaniem pozwolenia na budowć lub zgło-
szeniem właċciwemu organowi budowy 
obiektów budowlanych, wiąďących sić z wy-
konywaniem robót ziemnych – uzgodnienia 
zakresu i rodzaju niezbćdnych badaĉ arche-
ologicznych;  

2) nakaz uzyskania przez inwestora, od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków uzgod-
nienia zakresu i rodzaju niezbćdnych badaĉ 
archeologicznych poprzedzających inne niď 
wymienione w pkt 1 roboty ziemne lub zmia-
nć charakteru dotychczasowej działalnoċci w 
granicach ww. stref;  

3) nakaz przeprowadzenia badaĉ archeologicz-
nych oraz wykonania ich dokumentacji 
(przed rozpoczćciem badaĉ archeologicznych 
wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków pozwolenia na ich 
prowadzenie).  

3. Na obszarze strefy oznaczonej 54-65a plan 
ustala:  

1) obowiązek przeprowadzenia, w uzgodnio-
nym z WKZ terminie, robót ziemnych zwią-
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zanych z budową obiektów budowlanych, 
urządzeĉ wodnych, robotami budowlanymi, 
poszukiwaniem, rozpoznawaniem, wydoby-
waniem kopalin, regulacją wód - pod nadzo-
rem pracownika Wojewódzkiego Urzćdu 
Ochrony Zabytków;  

2) przeprowadzenie nadzoru zostanie odnoto-
wane w dzienniku budowy. Skutkiem nie do-
pełnienia przez inwestora warunku wymie-
nionego w pkt 1) bćdzie wstrzymanie robót;  

3) w przypadku odkrycia w czasie nadzoru za-
bytku archeologicznego, roboty zostaną 
wstrzymane do czasu przeprowadzenia, na 
koszt osoby fizycznej lub jednostki organiza-
cyjnej realizującej te roboty, badaĉ archeolo-
gicznych w niezbćdnym zakresie.  

§ 32. Na obszarze objćtym granicami planu 
nie wystćpują obiekty lub budynki zaliczone do 
dóbr kultury współczesnej.  

Rozdział 5 
Wymagania wynikające  
z potrzeb kształtowania  

miejsc i przestrzeni ogólnodostępnych 

§ 33.1. Wyznacza sić układ miejsc i przestrze-
ni ogólnodostćpnych, w skład którego wchodzą:  

1) droga powiatowa 2420 W - tereny oznaczone 
symbolami 2KDZ (ul. Rolnicza);  

2) drogi gminne zbiorcze i lokalne - tereny 
oznaczone:  

a) 1KDZ - ul. Armii Poznaĉ - droga zbiorcza,  

b) 3KDZ - ul. Koċcielna Droga - droga zbior-
cza,  

c) 1KDL - ul. Chopina - droga lokalna,  

d) 2KDL - ul. Wiċlana - droga lokalna;  

3) drogi gminne dojazdowe - tereny oznaczone 
symbolami od 1KDD do 11KDD i od 1KD-PJ 
do 16KD-PJ;  

4) tereny usług sportu i rekreacji - tereny ozna-
czone symbolami US(UO), US;  

5) tereny dróg wewnćtrznych.  

2. Miejscami i przestrzeniami ogólnodostep-
nymi mogą być równieď niewygrodzone tereny 
przed niektórymi obiektami usługowymi - w 
zaleďnoċci od charakteru prowadzonej w nich 
działalnoċci usługowej, nieoznaczone oddziel-
nym symbolem.  

§ 34. Tereny, o których mowa § 33 ust. 1 i 2 
wymagają szczególnego opracowania miejsc 
koncentracji ruchu pieszego (posadzki, mała 
architektura) oraz starannej aranďacji zieleni 
towarzyszącej.  

§ 35. Ustala sić zasady zagospodarowania 
poszczególnych miejsc i przestrzeni ogólnodo-
stćpnych wymienionych w § 33 ust. 1 i 2:  

1) ustala sić budowć lub przebudowć posadzek, 
oċwietlenia, odwodnienia itp.;  

2) ustala sić urządzenie zieleni przyulicznej, w 
szczególnoċci zachowanie, nasadzenia lub 
wymianć szpalerów drzew, zgodnie z rysun-
kiem planu i ustaleniami szczegółowymi;  

3) nakaz zharmonizowania:  

a) kolorystyki i rodzaju materiałów uďytych 
do budowy nawierzchni, w szczególnoċci 
chodników, placów, miejsc postojowych 
dla samochodów,  

b) kolorystyki i formy urządzeĉ wyposaďenia 
terenów komunikacji i mebli ulicznych,  

c) kompozycji roċlinnej w szczególnoċci po-
przez zachowanie jednorodnoċci gatun-
kowej szpalerów, alei, ďywopłotów;  

4) dopuszcza sić wyznaczenie miejsc dla lokali-
zacji ogródków gastronomicznych przy loka-
lach usługowych;  

5) dopuszcza sić lokalizowanie reklam, noċni-
ków reklam, szyldów i słupów ogłoszenio-
wych, zgodnie z ustaleniami § 19;  

6) ustala sić zakaz tworzenia trwałych przegród 
w dostćpie do terenów miejsc i przestrzeni 
ogólnodostćpnych (przy czym nie uwaďa sić 
za ogrodzenia elementów małej architektury 
takich jak: pachołki, słupki, pojemniki z ziele-
nią i inne);  

7) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych; wyjątek stanowią obiekty słu-
ďące realizacji właċciwego obiektu budowla-
nego, które naleďy usunąć po zakoĉczeniu 
budowy.  

§ 36. Dla miejsc i przestrzeni ogólnodostćp-
nych ustala sić obowiązek zapewnienia dostćp-
noċci osobom niepełnosprawnym do:  

1) terenów komunikacji: ulic, placów, ciągów 
pieszych, przejċć pieszych, przystanków ko-
munikacji miejskiej (likwidacja progów wy-
sokoċciowych);  

2) obiektów usługowych oraz terenów zieleni 
urządzonej.  

Rozdział 6 
Parametry i wskaźniki kształtowania  

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

§ 37. Okreċla sić parametry i wskačniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, w odniesieniu do terenów o róďnym prze-
znaczeniu:  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 140 – 28885 – Poz. 4503 
 
1) ustala sić maksymalną powierzchnić zabu-

dowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;  

2) ustala sić maksymalną intensywnoċć zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;  

3) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;  

4) ustala sić minimalny procentowy udział po-
wierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi.  

§ 38.1. Dopuszcza sić lokalizacjć nowej zabu-
dowy na działkach o powierzchni mniejszej niď 
powierzchnia działki budowlanej ustalonej pla-
nem dla terenu, przy zachowaniu wskačników 
ustalonych planem w zakresie powierzchni za-
budowy, intensywnoċci zabudowy i powierzchni 
biologicznie czynnej w przypadku, gdy dotyczy 
to działki budowlanej, której powierzchnia zosta-
ła ograniczona w wyniku przeznaczenia niniej-
szym planem czćċci działki pod inwestycje celu 
publicznego.  

2. Dopuszcza sić lokalizacjć nowej zabudowy 
na działkach o powierzchni mniejszej niď po-
wierzchnia działki budowlanej ustalonej planem 
dla terenu, przy zachowaniu wskačników usta-
lonych planem w zakresie powierzchni zabudo-
wy, intensywnoċci zabudowy i powierzchni bio-
logicznie czynnej w przypadku, gdy działka 
spełnia równoczeċnie nastćpujące wymagania:  

1) decyzja w wyniku której wydzielono działkć 
została wydana przed wyłoďeniem do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego „Cho-
pina” dnia 12.02.2010r.,  

2) dostćp do drogi publicznej jest bezpoċredni 
lub za poċrednictwem dróg wewnćtrznych o 
parametrach zgodnych z wymienionymi w 
§ 46.  

§ 39. W zakresie sytuowania budynku na 
działce ustala sić:  

1) linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i 
ustaleniami § 12 - § 16;  

2) zakaz sytuowania budynków w odległoċci 
mniejszej niď 4 m od granicy drogi we-
wnćtrznej;  

3) dopuszcza sić całkowite lub czćċciowe pod-
piwniczenie budynków mieszkalnych, usłu-
gowych i mieszkalno-usługowych z zastrze-
ďeniem § 21 ust. 2 pkt 3);  

4) maksymalna wysokoċć poziomu głównego 
wejċcia do budynku - 1 m od istniejącego po-
ziomu terenu;  

§ 40. Dopuszcza sić przebudowć, nadbudo-
wć, rozbudowć i wymianć istniejącej zabudowy 

na warunkach zgodnych z ustaleniami niniej-
szego planu, przy czym w odniesieniu do działek 
zabudowanych o powierzchni mniejszej niď po-
wierzchnia minimalna ustalona dla terenu do-
puszcza sić rozbudowć w przypadku gdy działka 
spełnia równoczeċnie nastćpujące wymagania:  

1) zachowane zostaną wskačniki ustalone pla-
nem w zakresie powierzchni zabudowy i in-
tensywnoċci zabudowy;  

2) dostćp do drogi publicznej jest bezpoċredni 
lub za poċrednictwem dróg wewnćtrznych o 
parametrach zgodnych z wymienionymi w 
§ 46.  

§ 41. W zakresie geometrii dachu i kolorysty-
ki pokryć dachowych ustala sić:  

1) zakaz stosowania pokryć dachowych w kolo-
rze niebieskim, turkusowym, seledynowym, 
fioletowym, ďółtym, pomaraĉczowym, róďo-
wym - preferowane kolory to ciemnoszary, 
ciemnozielony, granatowy, brązowy;  

2) zakaz zróďnicowania kolorystyki dachów 
stromych w obrćbie jednej działki budowla-
nej;  

3) zakaz stosowania dachów stromych jedno-
spadowych.  

§ 42. Dla budynków usługowych wolnostoją-
cych i dla czćċci budynków przeznaczonych na 
funkcje usługowe dopuszcza sić dachy płaskie.  

§ 43. Dla garaďy i zabudowy gospodarczej 
towarzyszących budynkowi o funkcji mieszkal-
nej, mieszkalno-usługowej lub usługowej ustala 
sić:  

1) zakaz eksponowania nowej zabudowy go-
spodarczej w pierzei miejsc i przestrzeni 
ogólnodostćpnych, w szczególnoċci drogi 
publicznej; nakaz lokalizowania wolnostoją-
cej zabudowy gospodarczej na tyłach budyn-
ku głównego;  

2) dla nowopowstałych budynków garaďowych 
i gospodarczych ustala sić maksymalną wy-
sokoċć 6 m;  

3) dopuszcza sić dachy o kącie nachylenia poła-
ci dachowych mniejszym niď 300;  

4) zakaz budowy i ustawiania garaďy, obiektów 
gospodarczych z elementów prefabrykowa-
nych jako tymczasowych obiektów budowla-
nych;  

5) nakaz zharmonizowania bryły, kolorystyki 
elewacji i materiałów wykoĉczeniowych z 
budynkiem o funkcji mieszkalnej lub usługo-
wej.  
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Rozdział 7 
Zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomości 

§ 44. Nie wyznacza sić obszarów przeznaczo-
nych do scaleĉ i podziałów nieruchomoċci w 
rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo-
ċciami.  

§ 45.1. Dopuszcza sić scalanie i podział nie-
ruchomoċci w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomoċciami na wniosek właċciciela lub 
uďytkownika wieczystego.  

2. W przypadku scalenia i podziału nieru-
chomoċci na wniosek właċciciela lub uďytkowni-
ka wieczystego ustala sić:  

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej, 
minimalny wymiar frontu działki oraz kąt po-
łoďenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego - zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi dla terenów;  

2) dopuszcza sić powierzchnić działki budowla-
nej stanowiącą przynajmniej 80% minimalnej 
powierzchni działki budowlanej ustalonej 
planem dla terenu, w przypadku gdy dotyczy 
to co najwyďej jednej projektowanej działki 
budowlanej powstałej w wyniku podziału 
wićkszej nieruchomoċci,  

3) dopuszcza sić mniejszą powierzchnić działki 
budowlanej niď powierzchnia minimalna 
ustalona planem dla terenu, w przypadku 
gdy dotyczy to działki budowlanej, której 
powierzchnia została ograniczona w wyniku 
przeznaczenia niniejszym planem czćċci 
działki pod inwestycje celu publicznego.  

§ 46. W przypadku wydzielenia dróg we-
wnćtrznych obowiązują nastćpujące zasady:  

1) drogi wewnćtrzne powinny być wyznaczone 
w sposób umoďliwiający dogodną obsługć 
wszystkich działek, które do nich przylegają;  

2) szerokoċć w liniach rozgraniczających:  

a) dla dojazdów o długoċci do 100 m i/lub 
obsługujących do 6 działek budowlanych - 
minimum 5m - dla dojazdów w formie 
ciągów pieszo-jezdnych (brak wyodrćb-
nionego chodnika),  

b) dla dróg o długoċci powyďej 100 m i/lub 
obsługujących powyďej 6 działek budow-
lanych:  

- minimum 6.0m - dla dróg w formie 
ciągów pieszo-jezdnych (brak wyod-
rćbnionego chodnika),  

- powyďej 8m - dla dróg z wyodrćbnio-
nym chodnikiem;  

3) maksymalna długoċć drogi bez przelotu 
150m, wliczając długoċć placu do zawraca-
nia;  

4) w przypadku zakoĉczenia ulicy wewnćtrznej 
w formie sićgacza zawrotka nie moďe mieć 
mniejszych wymiarów niď 12,5m x 12,5m;  

5) obowiązuje zasada „ruchu uspokojonego”.  

Rozdział 8 
Zasady adaptacji, przebudowy, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 47. Ustalenia ogólne w zakresie układu ko-
munikacyjnego:  

1) plan ustala linie rozgraniczające dróg wraz z 
urządzeniami inďynieryjnymi;  

2) ustalenia szczegółowe dla terenów komuni-
kacyjnych w § 77 - § 80.  

§ 48. Ustala sić adaptacjć, przebudowć oraz 
budowć nowych dróg publicznych klasy dróg 
zbiorczych, lokalnych, dojazdowych na terenach 
oznaczonych symbolami przeznaczenia:  

1) KDZ - tereny dróg publicznych klasy drogi 
zbiorczej;  

2) KDL - tereny dróg publicznych klasy drogi 
lokalnej;  

3) KDD - tereny dróg publicznych klasy drogi 
dojazdowej.  

§ 49. Plan wyznacza drogi dojazdowe w for-
mie ciągu pieszo-jezdnego na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolem KD-PJ.  

§ 50. Szczegółowy przebieg linii rozgranicza-
jących terenów komunikacyjnych wraz z pod-
stawowym wymiarowaniem przedstawiono na 
rysunku planu.  

§ 51.1. Podział ulic ze wzglćdu na kategorić w 
sieci drogowej tj. na drogi powiatowe oraz 
gminne okreċlają przepisy szczegółowe (ustawa 
o drogach publicznych oraz rozporządzenia wy-
konawcze).  

2. O ewentualnej dostćpnoċci do ww. dróg 
decyduje wyłącznie zarządca drogi.  

§ 52.1. Dopuszcza sić prowadzenie komuni-
kacji autobusowej oraz realizacji urządzeĉ dla jej 
obsługi na terenach dróg publicznych oznaczo-
nych symbolami przeznaczenia: KDZ i KDL.  

2. Na terenach funkcjonalnych znajdujących 
sić przy drogach, na których dopuszczone jest 
prowadzenie komunikacji autobusowej, dopusz-
cza sić realizacjć urządzeĉ słuďących tej funkcji, 
m. in. zatok i wiat przystankowych w miejscach i 
na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi i 
właċcicielem terenu.  
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§ 53. Dla dróg dojazdowych ustala sić:  

1) w drogach o szerokoċci w liniach rozgrani-
czających powyďej 8,0m naleďy realizować 
chodnik przynajmniej z jednej strony ulicy;  

2) w drogach o szerokoċci w liniach rozgrani-
czających 8,0m i mniej, w celu realizacji 
chodnika lub naleďytego odwodnienia tere-
nu, dopuszcza sić wprowadzenie ruchu jed-
nokierunkowego;  

3) drogi o szerokoċci w liniach rozgraniczają-
cych 8,0m i mniej moďna realizować jako 
drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego z nie-
wyodrćbnioną jezdnią i chodnikiem;  

4) dopuszcza sić stosowanie urządzeĉ do spo-
walniania ruchu samochodowego.  

§ 54. Uzupełniającą sieć dostćpu komunika-
cyjnego do poszczególnych działek stanowią 
prywatne drogi wewnćtrzne, niewyznaczone na 
rysunku planu, których kształtowanie okreċlą 
projekty podziałów, z warunkami jak w § 46.  

§ 55.1. Potrzeby parkingowe dla istniejących, 
rozbudowywanych i projektowanych obiektów 
naleďy realizować na terenie lokalizacji własnych 
w iloċci nie mniejszej niď wynikającej ze wskač-
ników podanych w tabeli 1:  

Tabela 1 - wskačniki do bilansu miejsc parkingowych 
 

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Minimalny wskačniki 
miejsc postojowych 

1 2 3 4 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1,2 

2. Zabudowa jednorodzinna 1 lokal mieszkalny 2 

3. Hotele, pensjonaty 10 łóďek 5 

4. Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych 15 łóďek 1,3 

5. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaďy do 400 m2 100m2 pow. sprzedaďy 2 

6. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpcyjnych 20 

7. Biura, urzćdy, poczty, banki 100m2 pow. uďytkowej 2,5 

8. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie 100m2 pow. uďytkowej 2,5 

9. Domy parafialne, domy kultury 100m2 pow. uďytkowej 0,8 

10. Przedszkola, ċwietlice 1 oddział 3 

11. Rzemiosło usługowe 100m2 pow. uďytkowej 3 

12. Myjnia samochodowa 1 stanowisko do mycia 2 

13. Baseny pływackie, siłownia  
Inne małe obiekty sportu i rekreacji 

1000m2 pow. uďytkowej 10 

14. Wbudowane lokale usługowe o funkcjach nieuciąďli-
wych 

100m2 pow. uďytkowej 3 

 
2. Dopuszcza sić realizacjć parkingów ogól-

nodostćpnych i zatok postojowych w pasach 
drogowych, na terenach oznaczonych symbo-
lami przeznaczenia terenu: KDZ i KDL na warun-
kach okreċlonych w przepisach szczególnych i w 
uzgodnieniu z zarządcami dróg.  

Rozdział 9 
Zasady przebudowy i budowy  

systemów infrastruktury technicznej 

§ 56. W zakresie zasad przebudowy i dobu-
dowy systemu uzbrojenia inďynieryjnego tere-
nu:  

1) ustala sić zachowanie i rozbudowć istnieją-
cych sieci; dopuszcza sić przebudowć sieci 
magistralnych, rozbiorczych i przyłączy koli-
dujących z projektowaną zabudową, obiek-
tami i zagospodarowaniem terenu;  

2) ustala sić lokalizowanie sieci uzbrojenia tere-
nu w liniach rozgraniczających dróg publicz-
nych;  

3) pod budowć budowli i urządzeĉ technicz-
nych projektowanego lokalnego ujćcia wody 
przeznacza sić teren I-H;  

4) dopuszcza sić moďliwoċć realizacji urządzeĉ 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwesto-
rów, w wydzielonej strefie;  

5) realizacja układu dróg publicznych powinna 
obejmować kompleksową realizacjć uzbroje-
nia technicznego;  

6) ustala sić docelowo pełne uzbrojenie inďynie-
ryjne działek budowlanych w granicach pla-
nu.  
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§ 57. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala 
sić:  

1) docelowo, dla wszystkich terenów zabudo-
wy, zaopatrzenie w wodć z gminnej sieci 
wodociągowej, poprzez sukcesywnie rozbu-
dowywaną sieć magistral i przewodów wo-
dociągowych, na warunkach okreċlonych 
przez zarządcć sieci;  

2) dopuszcza sić zaopatrzenie w wodć z gmin-
nej sieci w oparciu o ujćcie wody i stacjć 
uzdatniania wody zlokalizowaną na terenie I-
H po jej realizacji;  

3) do czasu realizacji gminnej sieci wodociągo-
wej, dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza 
sić zaopatrzenie w wodć z ujćć własnych;  

4) ujćcia własne naleďy traktować jako rozwią-
zanie tymczasowe - ich lokalizacja oraz spo-
sób wykonania podłączeĉ powinny uwzglćd-
niać moďliwoċć docelowego podłączenie za-
budowy do sieci gminnej;  

5) parametry systemu wodociągowego muszą 
zapewnić odpowiednią iloċć wody do celów 
gaċniczych zgodnie z wymogami zapisanymi 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw We-
wnćtrznych i Administracji w sprawie prze-
ciwpoďarowego zaopatrzenia w wodć oraz 
dróg poďarowych z dnia 24 lipca 2009r.  

§ 58. W zakresie odprowadzenia ċcieków by-
towo-komunalnych ustala sić:  

1) docelowo, dla wszystkich terenów zabudo-
wy, zakłada sić odprowadzenie ċcieków do 
gminnej oczyszczalni ċcieków, poprzez suk-
cesywnie rozbudowywaną sieć kolektorów i 
kanałów podziemnych;  

2) do czasu realizacji gminnej kanalizacji sani-
tarnej, dla zabudowy jednorodzinnej dopusz-
cza sić odprowadzenie ċcieków do szczel-
nych zbiorników bezodpływowych cyklicznie 
opróďnianych przez wyspecjalizowane słuď-
by;  

3) szczelne zbiorniki bezodpływowe naleďy trak-
tować jako rozwiązanie tymczasowe - ich lo-
kalizacja oraz sposób wykonania podłączeĉ 
powinny uwzglćdniać moďliwoċć docelowe-
go podłączenia zabudowy do sieci gminnej;  

4) zakaz realizacji i stosowania zbiorników bez-
odpływowych na terenie działek po zrealizo-
waniu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.  

§ 59. Ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia 
w ciepło:  

1) indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło; 
nakaz stosowania wysokosprawnych syste-
mów grzewczych i niskoemisyjnych paliw 
np.: oleju opałowego niskosiarkowego, gazu, 

energii elektrycznej lub odnawialnych čródeł 
energii;  

2) indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło 
moďna stosować do grup budynków;  

3) nakaz likwidacji, podczas przebudowy bu-
dynków, istniejących urządzeĉ na paliwa sta-
łe o wysokiej emisji zanieczyszczeĉ, w szcze-
gólnoċci: wćgiel, koks.  

§ 60. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala 
sić:  

1) zaopatrzenie w gaz ziemny dla potrzeb 
ogrzewania pomieszczeĉ, uzyskiwania ciepłej 
wody uďytkowej, zasilania kuchni gazowych - 
z istniejącego systemu za poċrednictwem 
sukcesywnie rozbudowywanego pierċcie-
niowego układu sieci gazociągów;  

2) dalsza gazyfikacja obszaru moďliwa o ile zo-
staną zawarte umowy pomićdzy dostawcą 
gazu a odbiorcą, po spełnieniu kryteriów 
ekonomicznej opłacalnoċci dostaw gazu dla 
Przedsićbiorstwa Gazowniczego;  

3) dla całego obszaru planu ustala sić adaptacjć 
istniejącej sieci; realizacjć, rozbudowć i prze-
budowć sieci gazowej ustala sić wyłącznie 
jako podziemnej;  

4) realizacjć sieci i przyłączy gazowych w re-
zerwach terenu dokonanych w liniach roz-
graniczających dróg i terenów dróg we-
wnćtrznych;  

5) podczas prowadzenia prac modernizacyjnych 
dróg naleďy zabezpieczyć istniejące gazociągi 
przed uszkodzeniem przez cićďki sprzćt bu-
dowlany i samochody;  

6) linia ogrodzeĉ winna przebiegać w odległo-
ċci min. 0,5m od gazociągu;  

7) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej usytuowanie punktów redukcyjno-
pomiarowych ustala sić w linii ogrodzeĉ 
(otwierane na zewnątrz od strony ulicy), w 
pozostałych przypadkach w miejscu uzgod-
nionym z zarządzającym siecią gazową;  

8) gazociągi, które w wyniku przebudowy drogi 
znalazłyby sić pod jezdnią, naleďy przenieċć 
w strefć rezerwy terenu w liniach rozgrani-
czających dróg na koszt inwestora budowy;  

9) warunki techniczne jakim powinny odpowia-
dać sieci gazowe zgodnie z właċciwymi prze-
pisami szczególnymi.  

§ 61. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić:  

1) dla całego obszaru planu ustala sić zaopa-
trzenie w energić elektryczną z sieci elektro-
energetycznej. Realizacjć, rozbudowć i prze-
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budowć sieci ustala sić jako napowietrzną i 
kablową;  

2) realizacjć sieci i urządzeĉ elektroenergetycz-
nych, w zaleďnoċci od potrzeb, na całym te-
renie działania planu, przy czym w pierwszej 
kolejnoċci pod rozbudowć sieci i budowć 
stacji transformatorowych rezerwuje sić te-
reny w liniach rozgraniczających istniejących 
i projektowanych dróg publicznych;  

3) lokalizacjć nowych stacji transformatoro-
wych jako wnćtrzowych i słupowych w for-
mie stacji wolnostojących lub wbudowanych 
w projektowaną zabudowć;  

4) strefć ograniczeĉ w zagospodarowaniu tere-
nu wokół istniejących linii napowietrznych 
ċredniego napićcia. Szerokoċć tej strefy wy-
nosi 6m od osi linii na obie strony. Zagospo-
darowanie przestrzenne wewnątrz tej strefy 
naleďy rozpatrywać kaďdorazowo indywidu-
alnie w oparciu o opinić zarządcy sieci. W 
decyzjach o pozwoleniu na budowć wyda-
nych dla obiektów połoďonych w strefie nale-
ďy zastrzegać kaďdorazowo specjalne wymogi 
obowiązujące przy wznoszeniu obiektów, 
okreċlone w przepisach szczegółowych;  

5) w przypadku wystąpienia kolizji projektu za-
gospodarowania działki budowlanej z istnie-
jącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, 
inwestor pokryje koszty niezbćdnej przebu-
dowy tych urządzeĉ na warunkach i za zgodą 
zarządcy sieci;  

6) dopuszcza sić uzyskiwanie energii z baterii 
słonecznych. Uzyskiwanie energii w inny 
sposób dopuszcza sić jedynie dla potrzeb za-
silania awaryjnego w przypadku zaniku na-
pićcia zasilania podstawowego z sieci ener-
getyki zawodowej.  

§ 62. W zakresie dostćpu do telefonicznych 
połączeĉ kablowych, sieci teletechnicznych i 
radiowych sieci telekomunikacyjnych ustala sić:  

1) adaptacjć istniejącej sieci dla całego obszaru 
planu. Realizacjć, rozbudowć i przebudowć 
sieci ustala sić wyłącznie jako kablowej pod-
ziemnej. Zachowuje sić istniejące linie na-
powietrzne do czasu ich remontu lub innej 
koniecznoċci przebudowy;  

2) realizacjć sieci i przyłączy w rezerwach tere-
nu dokonanych w liniach rozgraniczających 
dróg i terenów dróg wewnćtrznych;  

3) dopuszcza sić obsługć telekomunikacyjną 
obiektów na terenie objćtym planem z istnie-
jącej sieci telekomunikacyjnej lub z innych 
sieci telekomunikacyjnych;  

4) na terenach przeznaczonych pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną ogranicza sić 

moďliwoċć lokalizowania inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łącznoċci publicznej wy-
łącznie do infrastruktury telekomunikacyjnej 
o nieznacznym oddziaływaniu, w myċl usta-
wy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwo-
ju usług i sieci telekomunikacyjnych.  

§ 63. W zakresie odprowadzenia i zagospoda-
rowania wód opadowych i roztopowych oraz 
ċcieków opadowych ustala sić:  

1) zakaz wprowadzania do gruntu i wód pod-
ziemnych ċcieków opadowych lub roztopo-
wych o parametrach przekraczających stan-
dardy jakoċci przewidziane dla ċrodowiska;  

2) dla nowej zabudowy nakazuje sić zagospo-
darowanie wód opadowych i roztopowych w 
obrćbie działki budowlanej;  

3) sposób ukształtowania terenu na działce bu-
dowlanej nie moďe powodować spływu wód 
opadowych z działki na działki sąsiednie; na 
działkach budowlanych, gdzie minimalny 
udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
przekracza 50% - naleďy stworzyć warunki do 
przechwycenia i czasowego przechowywania 
nadmiaru wód w celu niedopuszczenia do 
spływu wód na działki sąsiednie;  

4) docelowo ustala sić budowć kanalizacji desz-
czowej dla odwodnienia dróg publicznych o 
kategoriach: lokalna, zbiorcza;  

5) dopuszcza sić realizacjć kanalizacji deszczo-
wej dla odwodnienia nie wymienionych w 
pkt 4), utwardzonych terenów przestrzeni 
publicznych oraz parkingów i placów towa-
rzyszących obiektom uďytecznoċci publicznej;  

6) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
obsługującej przestrzenie publiczne, dopusz-
cza sić odprowadzenie - podczyszczonych do 
parametrów zgodnych z przepisami - ċcieków 
opadowych i roztopowych do studni chłon-
nych, ewentualnie powierzchniowo na teren 
biologicznie aktywny;  

7) w przypadku przebudowy istniejącej drogi 
publicznej dojazdowej o szerokoċci w liniach 
rozgraniczających poniďej 10m, gdzie budo-
wa kanalizacji deszczowej zbiorczej jest nie-
moďliwa, naleďy zapewnić skuteczne odwod-
nienie drogi w szczególnoċci poprzez odpro-
wadzenie nadmiaru wód:  

a) na teren biologicznie aktywny, przy czym 
w takim przypadku minimalny udział po-
wierzchni biologicznie czynnej w stosunku 
do powierzchni pasa drogowego powi-
nien wynosić min. 25%,  

b) do gruntu poprzez zastosowanie na jezdni 
nawierzchni półprzepuszczalnej lub aďu-
rowej w szczególnoċci w odniesieniu do 
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dróg istniejących o szerokoċci w liniach 
rozgraniczających poniďej 8,0m,  

c) do noworealizowanych podziemnych 
zbiorników retencyjno - infiltracyjnych,  

d) do dołów chłonnych w przypadku gdy pa-
rametry podłoďa na to pozwalają i nie ma 
gročby zanieczyszczenia wód podziem-
nych,  

e) na tereny dróg publicznych wyposaďo-
nych w kanalizacjć deszczową;  

8) dopuszcza sić odprowadzanie nadmiaru wód 
opadowych lub roztopowych z dróg we-
wnćtrznych na tereny dróg publicznych, pod 
warunkiem, ďe są one wyposaďone w kanali-
zacjć deszczową.  

Rozdział 10 
Zasady tymczasowego zagospodarowania,  

urządzenia i użytkowania terenów 

§ 64. Dopuszcza sić kontynuacjć sposobu 
uďytkowania budynków i terenów w sposób 
zgodny ze stanem istniejącym w dniu uchwale-
nia planu do czasu ich zagospodarowania zgod-
nie z przeznaczeniem okreċlonym w planie.  

§ 65. Dopuszcza sić zachowanie, przebudo-
wć, remont istniejącej zabudowy związanej z 
produkcją rolną na terenach zabudowy jednoro-
dzinnej do czasu realizacji nowej zabudowy i 
zagospodarowania terenu zgodnie z przezna-
czeniem okreċlonym w planie.  

Dział II 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 66. Dla terenu oznaczonego symbolem 
US(UO) ustala sić:  

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i 
rekreacji - ogród jordanowski, z obiektami 
małej architektury i obiektami technicznymi 
słuďącymi obsłudze i utrzymaniu terenu, 
zieleĉ urządzona.  

2) Przeznaczenie uzupełniające: usługi oċwia-
ty, edukacja podstawowa.  

3) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania miejsc i przestrzeni ogólnodostćp-
nych:  

a) według ustaleĉ ogólnych § 34 - § 36;  

b) zasady dotyczące lokalizacji reklam i re-
alizacji ogrodzeĉ według ustaleĉ ogól-
nych § 19, § 20;  

4) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy:  

 

a) nakaz kształtowania i utrzymania zieleni 
wysokiej i niskiej;  

b) wskačnik maksymalnej zabudowy działki 
budowlanej - 0,15;  

c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy - 0,30;  

d) maksymalna wysokoċć zabudowy:  

- w przypadku dachu stromego - 9m,  

- w przypadku dachu płaskiego - 7m;  

e) dach płaski lub stromy;  

f) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 60% terenu;  

g) 50% powierzchni boisk lub placów z na-
wierzchnią przepuszczalną taką jak: ďwir, 
mączka ceglana, aďurowe elementy be-
tonowe i plastikowe oraz sztuczne na-
wierzchnie trawiaste, itp. moďna bilan-
sować w ramach powierzchni biologicz-
nie czynnej działki;  

h) nieprzekraczalne linie zabudowy według 
rysunku planu.  

5) Zasady podziału nieruchomoċci i parametry 
działki budowlanej:  

a) według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 7;  

b) minimalna wielkoċć działki budowlanej - 
800m2;  

c) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej – 20m;  

d) kąt połoďenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego 60º do 90º.  

6) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: według ustaleĉ 
ogólnych § 23, § 24, § 26 - § 29.  

7) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych:  

a) prawo energetyczne: strefa ograniczeĉ w 
zagospodarowaniu terenu wokół istnie-
jących linii napowietrznych ċredniego 
napićcia zgodnie z ustaleniami § 61 pkt 
4)  

b) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groďenia powodzią; obowiązują, ustale-
nia ogólne § 22.  

8) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych:  

a) obsługa komunikacyjna z istniejących 
dróg publicznych;  
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b) iloċć miejsc parkingowych według usta-
leĉ ogólnych § 55.  

9) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej: według ustaleĉ ogólnych – Roz-
dział 9.  

10) Usuwanie odpadów komunalnych: według 
ustaleĉ ogólnych § 25.  

11) Stawka procentowa - 1%.  

§ 67. Dla terenu oznaczonego symbolem US 
ustala sić:  

1) Przeznaczenie podstawowe: teren usług 
sportu i rekreacji - plac zabaw dla dzieci z 
obiektami małej architektury i obiektami 
technicznymi słuďącymi obsłudze i utrzyma-
niu terenu, w tym sanitariaty.  

2) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania miejsc i przestrzeni ogólnodostćp-
nych:  

a) według ustaleĉ ogólnych § 34 - § 36;  

b) zasady dotyczące realizacji ogrodzeĉ we-
dług ustaleĉ ogólnych § 20;  

c) zakaz umieszczania reklam;  

d) zakaz nie dotyczy tablic informacyjnych 
związanych z funkcjonowaniem terenu.  

3) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy:  

a) nakaz kształtowania i utrzymania zieleni 
wysokiej i niskiej;  

b) zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzeďeniem 
obiektów technicznych słuďących obsłudze 
i utrzymaniu terenu, w tym sanitariatów;  

c) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 25% terenu;  

d) zakaz stosowania nieprzepuszczalnych 
nawierzchni bitumicznych;  

e) 50% powierzchni boisk lub placów z na-
wierzchnią przepuszczalną taką jak: ďwir, 
mączka ceglana, aďurowe elementy beto-
nowe i plastikowe oraz sztuczne na-
wierzchnie trawiaste, itp. moďna bilanso-
wać w ramach powierzchni biologicznie 
czynnej działki.  

4) Zasady podziału nieruchomoċci i parametry 
działki budowlanej:  

a) według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 7;  

b) zakaz wydzielania nowych działek budow-
lanych.  

5) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: według ustaleĉ ogól-
nych § 23, § 24, § 26 - § 29.  

6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych - 
prawo wodne: obszar potencjalnego zagro-
ďenia powodzią; obowiązują ustalenia ogólne 
§ 22.  

7) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej: według ustaleĉ ogólnych – Roz-
dział 9.  

8) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 25.  

9) Stawka procentowa - 1%.  

§ 68. Dla terenu oznaczonego symbolem UO 
ustala sić:  

1) Przeznaczenie podstawowe - usługi oċwiaty 
– przedszkole, edukacja podstawowa.  

2) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania miejsc i przestrzeni ogólnodostćp-
nych:  

a) zasady dotyczące lokalizacji reklam i re-
alizacji ogrodzeĉ według ustaleĉ ogól-
nych § 19, § 20;  

b) zakaz umieszczania reklam wielkogaba-
rytowych.  

3) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy:  

a) wskačnik maksymalnej powierzchni za-
budowy – 0,20;  

b) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy – 0,4;  

c) maksymalna wysokoċć zabudowy – 9m;  

d) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 70% działki budowla-
nej;  

e) 50% powierzchni boisk lub placów za-
baw z nawierzchnią przepuszczalną taką 
jak: ďwir, mączka ceglana, aďurowe ele-
menty betonowe i plastikowe oraz 
sztuczne nawierzchnie trawiaste, itp. 
moďna bilansować w ramach po-
wierzchni biologicznie czynnej działki.  

4) Zasady podziału nieruchomoċci i parametry 
działki budowlanej:  

a) według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 7;  

b) zakaz wydzielania nowych działek bu-
dowlanych.  

5) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego:  

a) teren połoďony w granicach WOChK;  

b) według ustaleĉ ogólnych § 21, § 23, § 24 
oraz § 26 - § 29.  
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6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 

terenu wynikające z przepisów odrćbnych: 
prawo wodne: obszar potencjalnego zagro-
ďenia powodzią; obowiązują ustalenia 
ogólne § 22.  

7) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych:  

a) obsługa komunikacyjna z istniejących 
dróg publicznych;  

b) dostćp do drogi zbiorczej wyłącznie za 
poċrednictwem zjazdów (skrzyďowaĉ), 
których lokalizacjć wskazuje rysunek 
planu;  

c) iloċć miejsc parkingowych według usta-
leĉ ogólnych § 55.  

8) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 
9.  

9) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 25.  

10) Stawka procentowa – 30%.  

§ 69. Dla terenu oznaczonego symbolem 
1MN/U ustala sić:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojącej;  

b) tereny usług nieuciąďliwych (zarówno 
usługi podstawowe jak i komercyjne) z 
wyłączeniem:  

- stacji paliw oraz usług związanych z: 
naprawą i demontaďem samocho-
dów, składowaniem czćċci uďywa-
nych samochodów,  

- obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaďy powyďej 400m2;  

c) tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, w formie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z 
nieuciąďliwymi usługami w parterze.  

2) Przeznaczenie uzupełniające - drobna wy-
twórczoċć.  

3) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania miejsc i przestrzeni ogólnodostćp-
nych:  

a) zasady dotyczące lokalizacji reklam i re-
alizacji ogrodzeĉ według ustaleĉ ogól-
nych § 19, § 20;  

b) zakaz umieszczania reklam niezwiąza-
nych z działalnoċcią prowadzoną na te-
renie;  

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czć-
ċci budynku mieszkalnego na usługi lub 
drobną wytwórczoċć - zabrania sić urzą-
dzania miejsca do składowania produk-
tów i urządzeĉ związanych z tą działal-
noċcią, w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku;  

d) dopuszcza sić lokalizacjć sezonowo or-
ganizowanych ogródków gastronomicz-
nych z miejscami do siedzenia i kon-
sumpcji w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku.  

4) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy:  

a) wskačnik maksymalnej powierzchni za-
budowy - 0,30;  

b) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy - 0,40;  

c) maksymalna wysokoċć zabudowy:  

- w przypadku dachu stromego - 9 m,  

- w przypadku dachu płaskiego - 7 m;  

d) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej - 60% działki budowlanej;  

e) kąt nachylenia dachu:  

- dach stromy,  

- dla budynków usługowych wolnosto-
jących i dla czćċci budynków prze-
znaczonych na funkcje usługowe do-
puszcza sić dachy płaskie;  

5) Zasady podziału nieruchomoċci i parametry 
działki budowlanej:  

a) według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 7;  

b) minimalna wielkoċć działki budowlanej - 
1200m2;  

c) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej - 25m;  

d) kąt połoďenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego 60º do 90º.  

6) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego:  

a) teren połoďony w granicach WOChK;  

b) obowiązują, ustalenia ogólne § 21, § 23, 
§ 24, § 26 - § 29.  

7) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych: 
prawo wodne - obszar potencjalnego za-
groďenia powodzią; obowiązują ustalenia 
ogólne § 22.  
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8) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 

bilansowania miejsc parkingowych:  

a) obsługa komunikacyjna z istniejących 
dróg publicznych oraz za poċrednictwem 
dróg wewnćtrznych;  

b) naleďy ograniczać liczbć zjazdów;  

c) wymagania w stosunku do dróg we-
wnćtrznych zgodnie z ustaleniami § 46;  

d) zachowuje sić istniejące zjazdy z drogi 
zbiorczej 1KDZ;  

e) iloċć miejsc parkingowych wg ustaleĉ 
ogólnych § 55.  

9) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej: według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 
9, przy czym zakazuje sić wprowadzania 
funkcji usługowych do czasu wyprzedzają-
cego wyposaďenia terenów w kanalizacjć 
gminną.  

10) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 25.  

11) Stawka procentowa - 30%.  

§ 70. Dla terenu oznaczonego symbolem 
2MN/U ustala sić:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojącej;  

b) tereny usług nieuciąďliwych (zarówno 
usługi podstawowe jak i komercyjne) z 
wyłączeniem:  

- stacji paliw oraz usług związanych z: na-
prawą i demontaďem samochodów, 
składowaniem czćċci uďywanych samo-
chodów,  

- obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaďy powyďej 400m2;  

c) tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, w formie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z 
nieuciąďliwymi usługami w parterze.  

2) Przeznaczenie uzupełniające - drobna wy-
twórczoċć.  

3) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania miejsc i przestrzeni ogólnodostćp-
nych:  

a) zasady dotyczące lokalizacji reklam i re-
alizacji ogrodzeĉ według ustaleĉ ogól-
nych § 19, § 20;  

b) zakaz umieszczania reklam niezwiąza-
nych z działalnoċcią prowadzoną na te-
renie;  

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czć-
ċci budynku mieszkalnego na usługi lub 
drobną wytwórczoċć - zabrania sić urzą-
dzania miejsca do składowania produk-
tów i urządzeĉ związanych z tą działal-
noċcią, w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku;  

d) dopuszcza sić lokalizacjć sezonowo or-
ganizowanych ogródków gastronomicz-
nych z miejscami do siedzenia i kon-
sumpcji w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku.  

4) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy:  

a) wskačnik maksymalnej powierzchni za-
budowy - 0,30;  

b) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy - 0,40;  

c) maksymalna wysokoċć zabudowy:  

- w przypadku dachu stromego - 9m,  

- w przypadku dachu płaskiego - 7m;  

d) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej - 60% działki budowlanej;  

e) kąt nachylenia dachu:  

- dach stromy,  

- dla budynków usługowych wolnosto-
jących i dla czćċci budynków prze-
znaczonych na funkcje usługowe do-
puszcza sić dachy płaskie;  

5) Zasady podziału nieruchomoċci i parametry 
działki budowlanej:  

a) według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 7;  

b) minimalna wielkoċć działki budowlanej - 
800m2;  

c) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej - 20m.  

d) kąt połoďenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego 60º do 90º.  

6) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: według ustaleĉ 
ogólnych § 23, § 24 oraz § 26 - § 29.  

7) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych:  

a) prawo energetyczne: strefa ograniczeĉ w 
zagospodarowaniu terenu wokół istnie-
jących linii napowietrznych ċredniego 
napićcia zgodnie z ustaleniami § 61 
pkt 4);  
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b) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groďenia powodzią; obowiązują, ustale-
nia ogólne § 22.  

8) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych:  

a) obsługa komunikacyjna z istniejących 
dróg publicznych oraz za poċrednictwem 
dróg wewnćtrznych;  

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnćtrznych zgodnie z ustaleniami § 46;  

c) zachowuje sić istniejące zjazdy z dróg 
zbiorczych 1KDZ i 2KDZ;  

d) naleďy ograniczać liczbć zjazdów;  

e) iloċć miejsc parkingowych wg ustaleĉ 
ogólnych § 55.  

9) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej: według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 
9, przy czym zakazuje sić wprowadzania 
funkcji usługowych do czasu wyprzedzają-
cego wyposaďenia terenów w kanalizacjć 
gminną.  

10) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 25.  

11) Stawka procentowa - 1%.  

§ 71. Dla terenów oznaczonych symbolami 
od 1MN do 11MN ustala sić:  

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej o ni-
skiej intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym.  

2) Funkcje towarzyszące przeznaczeniu pod-
stawowemu - usługi podstawowe nieuciąď-
liwe w formie wbudowanej w zabudowć 
mieszkaniową, drobna wytwórczoċć.  

3) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania miejsc i przestrzeni ogólnodostćp-
nych:  

a) zasady dotyczące lokalizacji reklam i re-
alizacji ogrodzeĉ według ustaleĉ ogól-
nych § 19, § 20;  

b) zakaz umieszczania reklam niezwiąza-
nych z działalnoċcią prowadzoną na te-
renie;  

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czć-
ċci budynku mieszkalnego na usługi za-
brania sić urządzania miejsca do skła-
dowania produktów i urządzeĉ związa-
nych z tą działalnoċcią, w pasie pomić-
dzy ogrodzeniem od strony drogi pu-
blicznej a frontem budynku;  

d) dopuszcza sić lokalizacjć sezonowo or-
ganizowanych ogródków gastronomicz-
nych z miejscami do siedzenia i kon-
sumpcji w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku.  

4) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy:  

a) wskačnik maksymalnej powierzchni za-
budowy - 0,20;  

b) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy - 0,35;  

c) maksymalna wysokoċć zabudowy - 9m;  

d) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej - 70% działki budowlanej;  

e) dach stromy;  

5) Zasady podziału nieruchomoċci i parametry 
działki budowlanej:  

a) według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 7;  

b) minimalna wielkoċć działki budowlanej - 
1200m2,  

c) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej - 25m;  

d) kąt połoďenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego 60º do 90º.  

6) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  

a) teren połoďony w granicach WOChK;  

b) obowiązują, ustalenia ogólne § 21, § 23, 
§ 24 oraz § 26 - § 29;  

c) w celu wyeliminowania zagroďenia 
zdrowia potencjalnych mieszkaĉców, dla 
czćċci terenu 11MN (działki nr ew. 765/1, 
766/1, 767, 1293, 1294, 1295/1, 1295/2), 
przed zmianą zagospodarowania naleďy 
przeprowadzić specjalistyczne badania 
gruntu na obecnoċć arsenu i chromu. W 
przypadku stwierdzenia wartoċci prze-
kraczających wielkoċci dopuszczone, te-
ren naleďy zrekultywować.  

7) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - 
dla działek budowlanych połoďonych w 
granicach stanowisk archeologicznych - 
według ustaleĉ ogólnych § 31 ust 2.  

8) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych: 
prawo wodne - obszar potencjalnego za-
groďenia powodzią; obowiązują, ustalenia 
ogólne § 22.  

9) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych:  
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a) obsługa komunikacyjna z istniejących i 
projektowanych dróg publicznych oraz 
za poċrednictwem dróg wewnćtrznych;  

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnćtrznych zgodnie z ustaleniami § 46;  

c) dostćp do drogi zbiorczej wyłącznie za 
poċrednictwem zjazdów (skrzyďowaĉ), 
których lokalizacjć wskazuje rysunek 
planu;  

d) iloċć miejsc parkingowych według usta-
leĉ ogólnych § 55; dla zabudowy jedno-
rodzinnej w bilansie moďna uwzglćdnić 
miejsca w garaďu.  

10) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej: według ustaleĉ ogólnych – Roz-
dział 9.  

11) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 25.  

12) Stawka procentowa - 30%.  

§ 72. Dla terenów oznaczonych symbolami 
od 12MN do 22MN ustala sić:  

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 
ċredniej intensywnoċci w układzie wolno-
stojącym.  

2) Funkcje towarzyszące przeznaczeniu pod-
stawowemu - usługi podstawowe nieuciąď-
liwe i drobna wytwórczoċć w formie wbu-
dowanej w zabudowć mieszkaniową.  

3) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania miejsc i przestrzeni ogólnodostćp-
nych:  

a) zasady dotyczące lokalizacji reklam i re-
alizacji ogrodzeĉ według ustaleĉ ogól-
nych § 19, § 20;  

b) zakaz umieszczania reklam niezwiąza-
nych z działalnoċcią prowadzoną na te-
renie;  

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czć-
ċci budynku mieszkalnego na usługi lub 
drobną wytwórczoċć - zabrania sić urzą-
dzania miejsca do składowania produk-
tów i urządzeĉ związanych z tą działal-
noċcią, w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku;  

d) dopuszcza sić lokalizacjć sezonowo or-
ganizowanych ogródków gastronomicz-
nych z miejscami do siedzenia i kon-
sumpcji w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku.  

4) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy:  

a) wskačnik maksymalnej powierzchni za-
budowy - 0,25;  

b) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy - 0,40,  

c) maksymalna wysokoċć zabudowy:  

- w przypadku dachu płaskiego - 7m,  

- w przypadku dachu stromego - 9m;  

d) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej - 60% działki budowlanej;  

e) dach stromy lub płaski;  

5) Zasady podziału nieruchomoċci i parametry 
działki budowlanej:  

a) według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 7;  

b) minimalna wielkoċć działki budowlanej - 
800m2;  

c) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej - 20m;  

d) kąt połoďenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego 60º do 90º.  

6) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: według ustaleĉ 
ogólnych § 23, § 24, § 26 - § 29.  

7) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - 
dla działek budowlanych połoďonych 
w granicach stanowisk archeologicznych - 
według ustaleĉ ogólnych § 31 ust. 2, 3. 

8) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych:  

a) prawo energetyczne: strefa ograniczeĉ w 
zagospodarowaniu terenu wokół istnie-
jących linii napowietrznych ċredniego 
napićcia zgodnie z ustaleniami § 61 pkt 
4);  

b) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groďenia powodzią; obowiązują, ustale-
nia ogólne § 22.  

9) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych:  

a) obsługa komunikacyjna z istniejących i 
projektowanych dróg publicznych oraz 
za poċrednictwem dróg wewnćtrznych;  

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnćtrznych zgodnie z ustaleniami § 46;  

c) iloċć miejsc parkingowych wg ustaleĉ 
ogólnych § 55; dla zabudowy jednoro-
dzinnej w bilansie moďna uwzglćdnić 
miejsca w garaďu.  
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10) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-

nicznej: według ustaleĉ ogólnych – Roz-
dział 9.  

11) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 25.  

12) Stawka procentowa - 1%.  

§ 73. Dla terenów oznaczonych symbolami 
od 1MN(U) do 4MN(U) ustala sić:  

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 
ċredniej intensywnoċci, w układzie wolno-
stojącym.  

2) Przeznaczenie uzupełniające – tereny usług 
nieuciąďliwych, w tym usługi oċwiaty, z wy-
łączeniem:  

a) stacji paliw oraz usług związanych z: na-
prawą i demontaďem samochodów, 
składowaniem czćċci uďywanych samo-
chodów,  

b) obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaďy powyďej 200m2;  

3) Funkcje towarzyszące przeznaczeniu pod-
stawowemu - drobna wytwórczoċć w for-
mie wbudowanej w zabudowć mieszka-
niową.  

4) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania miejsc i przestrzeni ogólnodostćp-
nych:  

a) zasady dotyczące lokalizacji reklam i re-
alizacji ogrodzeĉ według ustaleĉ ogól-
nych § 19, § 20;  

b) zakaz umieszczania reklam niezwiąza-
nych z działalnoċcią prowadzoną na te-
renie;  

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czć-
ċci budynku mieszkalnego na usługi lub 
drobną wytwórczoċć zabrania sić urzą-
dzania miejsca do składowania produk-
tów i urządzeĉ związanych z tą działal-
noċcią, w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku;  

d) dopuszcza sić lokalizacjć sezonowo or-
ganizowanych ogródków gastronomicz-
nych z miejscami do siedzenia i kon-
sumpcji w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku.  

5) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy:  

a) wskačnik maksymalnej powierzchni za-
budowy - 0,25;  

b) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy - 0,4;  

c) maksymalna wysokoċć zabudowy:  

- w przypadku dachu stromego - 9m,  

- w przypadku dachu płaskiego - 7m;  

d) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej - 60% działki budowlanej;  

e) dach stromy lub płaski;  

6) Zasady podziału nieruchomoċci i parametry 
działki budowlanej:  

a) według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 7;  

b) minimalna wielkoċć działki budowlanej - 
800m2;  

c) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej - 20m;  

d) kąt połoďenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego 60º do 90º.  

7) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: według ustaleĉ 
ogólnych § 23, § 24, § 26 - § 29.  

8) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - 
dla działek budowlanych połoďonych w 
granicach stanowisk archeologicznych - 
według ustaleĉ ogólnych § 31 ust 2.  

9) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych:  

a) prawo energetyczne: strefa ograniczeĉ w 
zagospodarowaniu terenu wokół istnie-
jących linii napowietrznych ċredniego 
napićcia zgodnie z ustaleniami § 61 
pkt 4;  

b) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groďenia powodzią; obowiązują, ustale-
nia ogólne § 22.  

10) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych:  

a) obsługa komunikacyjna z istniejących i 
projektowanych dróg publicznych oraz 
za poċrednictwem dróg wewnćtrznych;  

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnćtrznych zgodnie z ustaleniami § 46;  

c) iloċć miejsc parkingowych wg ustaleĉ 
ogólnych § 55; dla zabudowy jednoro-
dzinnej w bilansie moďna uwzglćdnić 
miejsca w garaďu.  

11) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej: według ustaleĉ ogólnych – Roz-
dział 9.  
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12) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-

nych § 25.  

13) Stawka procentowa - 1%.  

§ 74. Dla terenu oznaczonego symbolem MW 
ustala sić:  

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej.  

2) Funkcje towarzyszące przeznaczeniu pod-
stawowemu - usługi podstawowe nieuciąď-
liwe w formie wbudowanej w zabudowć 
mieszkaniową.  

3) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania miejsc i przestrzeni ogólnodostćp-
nych:  

a) zasady dotyczące lokalizacji reklam i re-
alizacji ogrodzeĉ według ustaleĉ ogól-
nych § 19, § 20;  

b) zakaz umieszczania reklam niezwiąza-
nych z działalnoċcią prowadzoną na te-
renie;  

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czć-
ċci budynku mieszkalnego na usługi za-
brania sić urządzania miejsca do skła-
dowania produktów i urządzeĉ związa-
nych z tą działalnoċcią, w pasie pomić-
dzy ogrodzeniem od strony drogi pu-
blicznej a frontem budynku;  

d) dopuszcza sić lokalizacjć sezonowo or-
ganizowanych ogródków gastronomicz-
nych z miejscami do siedzenia i kon-
sumpcji w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku.  

4) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy:  

a) wskačnik maksymalnej powierzchni za-
budowy – 0,30;  

b) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy – 1,0;  

c) maksymalna wysokoċć zabudowy – do 4 
kondygnacji nadziemnych z uwzglćdnie-
niem zapisów ogólnych § 15;  

d) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej – 70% działki budowla-
nej;  

e) dach płaski lub stromy;  

5) Zasady podziału nieruchomoċci i parametry 
działki budowlanej:  

a) według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 7;  

b) minimalna wielkoċć działki budowlanej – 
2500m2;  

c) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej – 25m;  

d) kąt połoďenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego 60º do 90º.  

6) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  

a) teren połoďony w granicach WOChK;  

b) obowiązują, ustalenia ogólne § 21, § 23, 
§ 24, § 26 - § 29.  

7) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych: 
prawo wodne - obszar potencjalnego za-
groďenia powodzią; obowiązują, ustalenia 
ogólne § 22.  

8) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych:  

a) obsługa komunikacyjna z ulicy publicz-
nej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 1KDL (ul. Chopina) oraz za poċred-
nictwem prywatnych dróg wewnćtrz-
nych;  

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnćtrznych zgodnie z ustaleniami § 46;  

c) iloċć miejsc parkingowych wg ustaleĉ 
ogólnych § 55; dopuszcza sić parkingi 
podziemne.  

9) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej: według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 
9, przy czym zakazuje sić zabudowy tere-
nów do czasu wyprzedzającego wyposaďe-
nia terenów w gminną sieć wodociągową i 
kanalizacyjną..  

10) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 25.  

11) Stawka procentowa - 30%.  

§ 75. Dla terenu oznaczonego symbolem 
MW(MN) ustala sić:  

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej.  

2) Przeznaczenie uzupełniające - tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
układzie wolnostojącym lub bličniaczym.  

3) Funkcje towarzyszące przeznaczeniu pod-
stawowemu - usługi podstawowe nieuciąď-
liwe w formie wbudowanej w zabudowć 
mieszkaniową.  

4) W ramach terenu MW(MN) wyznacza sić 
wydzielenie wewnćtrzne oznaczone na ry-
sunku planu MW(MN)-ZP - tereny zieleni 
urządzonej towarzyszącej zabudowie wielo-
rodzinnej.  
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5) Wymagania wynikające z potrzeb kształto-

wania miejsc i przestrzeni ogólnodostćp-
nych:  

a) zasady dotyczące lokalizacji reklam i re-
alizacji ogrodzeĉ według ustaleĉ ogól-
nych § 19, § 20;  

b) zakaz umieszczania reklam niezwiąza-
nych z działalnoċcią prowadzoną na te-
renie;  

c) w przypadku realizacji lub adaptacji czć-
ċci budynku mieszkalnego na usługi za-
brania sić urządzania miejsca do skła-
dowania produktów i urządzeĉ związa-
nych z tą działalnoċcią, w pasie pomić-
dzy ogrodzeniem od strony drogi pu-
blicznej a frontem budynku;  

d) dopuszcza sić lokalizacjć sezonowo or-
ganizowanych ogródków gastronomicz-
nych z miejscami do siedzenia i kon-
sumpcji w pasie pomićdzy ogrodzeniem 
od strony drogi publicznej a frontem bu-
dynku.  

6) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy:  

a) dla zabudowy wielorodzinnej:  

- wskačnik maksymalnej powierzchni 
zabudowy – 0,30;  

- wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy – 1,0;  

- maksymalna wysokoċć zabudowy – 
do 4 kondygnacji nadziemnych z 
uwzglćdnieniem zapisów ogólnych 
§ 15;  

- minimalny wskačnik powierzchni bio-
logicznie czynnej – 70% działki bu-
dowlanej;  

- w przypadku zespołu zabudowy wie-
lorodzinnej realizowanego w oparciu 
o jedno pozwolenie na budowć i 
obejmującego w swoich granicach te-
ren wydzielenia wewnćtrznego 
MW(MN)-ZP dopuszcza sić zbilanso-
wanie powierzchni biologicznie czyn-
nej dla całego terenu zespołu zabu-
dowy razem z terenem MW(MN)-ZP;  

- dach płaski lub stromy;  

b) dla zabudowy jednorodzinnej:  

- wskačnik maksymalnej powierzchni 
zabudowy dla zabudowy jednoro-
dzinnej wolnostojącej i w układzie 
bličniaczym - 0,25,  

- wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy dla zabudowy jednoro-
dzinnej wolnostojącej i w układzie 
bličniaczym - 0,45,  

- maksymalna wysokoċć zabudowy –  
2 kondygnacje;  

- minimalny wskačnik powierzchni bio-
logicznie czynnej - 60%,  

- dachy płaskie lub strome;  

c) dla terenu wydzielenia wewnćtrznego 
MW(MN)-ZP:  

- nakaz zachowania istniejącego zbior-
nika wodnego,  

- dopuszcza sić, w ramach działaĉ re-
kultywacyjnych zbiornika i realizacji 
zagospodarowania terenu zieleni 
urządzonej, zmianć kształtu linii brze-
gowej, przy czym powierzchnia no-
woukształtowanego zbiornika powin-
na wynieċć minimum 60% obecnej 
powierzchni,  

- zakaz zabudowy,  

- zakaz grodzenia terenu,  

- nakaz kształtowania i utrzymania zie-
leni wysokiej i niskiej,  

- dopuszcza sić realizacjć placu zabaw 
dla dzieci,  

- dopuszcza sić realizacjć urządzeĉ in-
frastruktury technicznej związanych z 
obsługą i zagospodarowaniem terenu 
MW(MN),  

- dopuszcza sić obiekty techniczne słu-
ďące obsłudze i utrzymaniu terenu 
wydzielenia wewnćtrznego MW(MN)-
ZP,  

- minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej - 75%.  

7) Zasady podziału nieruchomoċci i parametry 
działki budowlanej:  

a) według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 7;  

b) minimalna wielkoċć działki budowlanej:  

- dla zabudowy wielorodzinnej – 
2500m2;  

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej - 800m2;  

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bličniaczym (jeden segment) - 
700m2;  
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c) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej:  

- dla zabudowy wielorodzinnej – 25m,  

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej - 20m,  

- dla zabudowy jednorodzinnej w ukła-
dzie bličniaczym (jeden segment) - 
20m,  

d) kąt połoďenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego 60º do 90º.  

8) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: według ustaleĉ 
ogólnych § 21 ust. 2 pkt 2) oraz § 23, § 24, 
§ 26 - § 29.  

9) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych:  

a) prawo energetyczne: strefa ograniczeĉ w 
zagospodarowaniu terenu wokół istnie-
jących linii napowietrznych ċredniego 
napićcia zgodnie z ustaleniami § 61 pkt 
4);  

b) prawo wodne: obszar potencjalnego za-
groďenia powodzią; obowiązują, ustale-
nia ogólne § 22.  

10) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady 
bilansowania miejsc parkingowych:  

a) obsługa komunikacyjna z ulicy publicz-
nej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 1KDL (ul. Chopina) oraz za poċred-
nictwem prywatnych dróg wewnćtrz-
nych;  

b) wymagania w stosunku do dróg we-
wnćtrznych zgodnie z ustaleniami § 46;  

c) iloċć miejsc parkingowych wg ustaleĉ 
ogólnych § 55; dopuszcza sić parkingi 
podziemne.  

11) Rozbudowa systemów infrastruktury tech-
nicznej: według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 
9, przy czym zakazuje sić zabudowy tere-
nów do czasu wyprzedzającego wyposaďe-
nia terenów w gminną sieć wodociągową i 
kanalizacyjną..  

12) Usuwanie odpadów: według ustaleĉ ogól-
nych § 25.  

13) Stawka procentowa - 1%.  

§ 76. Dla terenu oznaczonego symbolem I-H 
ustala sić:  

1) Przeznaczenie podstawowe - tereny lokaliza-
cji obiektów i urządzeĉ zbiorowego zaopa-
trzenia w wodć wraz z budynkami i zielenią 
związanymi funkcjonalnie z tymi obiektami.  

2) Obowiązujące zasady zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy:  

a) nakaz kształtowania i utrzymania zieleni 
wysokiej i niskiej, w tym zieleni izolacyjnej 
wzdłuď granicy terenu;  

b) wskačnik maksymalnej zabudowy działki - 
0,2;  

c) wskačnik maksymalnej intensywnoċci za-
budowy - 0,2;  

d) maksymalna wysokoċć zabudowy -  
1 kondygnacja nadziemna;  

e) minimalny wskačnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 70% terenu;  

f) nieprzekraczalne linie zabudowy według 
rysunku planu;  

g) pozostałe parametry obiektów i urządzeĉ 
oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z 
przepisami odrćbnymi.  

3) Zasady podziału nieruchomoċci i parametry 
działki budowlanej:  

a) według ustaleĉ ogólnych – Rozdział 7;  

b) minimalna wielkoċć działki budowlanej - 
1200 m2;  

c) minimalna szerokoċć frontu działki bu-
dowlanej – 25m;  

d) kąt połoďenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego 60º do 90º.  

4) Realizacja urządzeĉ wodociągów na terenie  
I-H powinna uwzglćdniać najlepsze dostćpne 
techniki minimalizujące negatywne oddzia-
ływanie inwestycji na mieszkaĉców najbliď-
szych działek, ċrodowisko, walory krajobrazu, 
w szczególnoċci poprzez minimalizacjć hała-
su, oraz niebezpieczeĉstw dla mieszkaĉców i 
ċrodowiska wynikających z uďytkowania 
ċrodków chemicznych w technologii uzdat-
niania wody.  

5) Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: teren połoďony w gra-
nicach WOChK; obowiązują, ustalenia ogólne 
§ 21, § 23, § 24, § 26 - § 29.  

6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania 
terenu wynikające z przepisów odrćbnych: 
prawo wodne: obszar potencjalnego zagro-
ďenia powodzią; obowiązują, ustalenia ogól-
ne § 22.  

7) Odprowadzenie i zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych według ustaleĉ 
ogólnych § 63.  

8) Stawka procentowa – 1%. 
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§ 77.1. Wyznacza sić układ uliczny, zapewnia-
jący powiązania obszaru znajdującego sić w 
granicach planu z zewnćtrznym układem komu-
nikacji miasta poprzez ulice klasy zbiorczej i 
lokalnej oznaczone na rysunku symbolami KDZ i 
KDL.  

2. Parametry techniczne i zasady zagospoda-
rowania terenów publicznych dróg zbiorczych:  

1) teren oznaczony 1KDZ - istniejąca droga 
gminna do przebudowy - ul. Armii Poznaĉ (w 
granicach planu znajduje sić jedynie 
wschodnia czćċć terenu drogowego):  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających- 
zmienna 13-15m; w granicach planu (od 
osi jezdni) 6-9m; według rysunku planu,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa z 
dwoma pasami ruchu, dwukierunkowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach, ze ċcieďką rowerową (program dla 
całego pasa drogowego),  

c) dostćpnoċć w granicach planu ograniczo-
na wyłącznie do skrzyďowania z drogami 
2KDZ, 3KDZ i 1KDL,  

d) naleďy ograniczać liczbć zjazdów,  

e) maksymalna ochrona istniejących za-
drzewieĉ; docelowa rekonstrukcja obu-
stronnej alei drzew,  

f) parkowanie moďliwe w ograniczonym za-
kresie (za zgodą zarządcy drogi);  

2) tereny oznaczone 2KDZ - istniejąca droga 
powiatowa nr 2420 W - ul. Rolnicza (w grani-
cach planu znajduje sić jedynie północna 
czćċć terenu drogowego):  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających- 
zmienna 12-15m; w granicach planu (od 
osi jezdni) 5-8 m; według rysunku planu,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa z 
dwoma pasami ruchu, dwukierunkowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach (program dla całego pasa drogowe-
go),  

c) powiązania z drogami gminnymi w grani-
cach planu ograniczone wyłącznie do wy-
znaczonych skrzyďowaĉ według rysunku: 
1KDZ, 2KDL, 7KD-PJ, 9KD-PJ, 14KD-PJ, 
8KDD,  

d) naleďy ograniczać liczbć zjazdów,  

e) parkowanie moďliwe w ograniczonym za-
kresie (za zgodą zarządcy drogi);  

3) teren oznaczony 3KDZ - istniejąca droga 
gminna do przebudowy - ul. Koċcielna Dro-
ga:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających- 
27m; w granicach planu 17m, według ry-
sunku planu;  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa z 
dwoma pasami ruchu, dwukierunkowa, z 
drogą odbarczającą obsługującą ruch lo-
kalny, z wyodrćbnionym chodnikiem po 
obu stronach, ze ċcieďką rowerową (pro-
gram dla całego pasa drogowego),  

c) dla przekroju poprzecznego pasa drogo-
wego ustala sić obowiązek lokalizacji, po 
obydwu stronach jezdni głównej, jezdni 
odbarczających, przeznaczonych dla ruchu 
lokalnego i do bezpoċredniej obsługi tere-
nów przylegających do dróg; dokładne 
przekroje pasa drogowego, lokalizacja i 
parametry jezdni głównych i odbarczają-
cych, chodników, ċcieďek rowerowych, 
miejsc parkingowych i pasów zieleni zo-
staną okreċlone szczegółowo w projektach 
realizacyjnych,  

d) dostćpnoċć w granicach planu ograniczo-
na wyłącznie do skrzyďowaĉ z nastćpują-
cymi drogami: 1KDZ, 2KDL, 1KDD, 2KDD, 
3KDD, 5KDD, 6KD-PJ,  

e) obsługa komunikacyjna terenów wzdłuď 
drogi 3KDZ poprzez zjazdy na jezdnić od-
barczającą,  

f) maksymalna ochrona istniejących za-
drzewieĉ; docelowa rekonstrukcja obu-
stronnej alei drzew,  

g) parkowanie moďliwe w ograniczonym za-
kresie (za zgodą zarządcy drogi).  

3. Parametry techniczne i zasady zagospoda-
rowania terenów publicznych dróg lokalnych:  

1) teren oznaczony 1KDL - istniejąca droga 
gminna do przebudowy - ul. Chopina:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających -
15m,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach,  

c) dostćpnoċć nieograniczona,  

d) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni lub w ogólnodostćpnych zatokach 
parkingowych,  

e) maksymalna ochrona istniejących za-
drzewieĉ; docelowo nakaz realizacji obu-
stronnej alei drzew;  

2) teren oznaczony 2KDL - istniejąca droga 
gminna do przebudowy - ul. Wiċlana:  
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a) szerokoċć w liniach rozgraniczających- 
zmienna 15-16 m; według rysunku planu,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach, ze ċcieďką rowerową,  

c) dostćpnoċć nieograniczona.  

4. Dla wszystkich terenów dróg zbiorczych 
oznaczony symbolami od 1KDZ do 3KDZ i dla 
terenów dróg lokalnych oznaczonych symbola-
mi 1KDL, 2 KDL obowiązują ustalenia ogólne dla 
kształtowania miejsc i przestrzeni ogólnodo-
stćpnych - § 34 - § 36;  

§ 78.1. Dla obsługi istniejącego i nowego za-
inwestowania wyznacza sić układ ulic dojazdo-
wych - dróg gminnych - oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami KDD oraz teren ulic dojaz-
dowych w formie ciągu pieszo-jezdnego, ozna-
czonych KD-PJ.  

2. Parametry techniczne i zasady zagospoda-
rowania terenów publicznych dróg dojazdo-
wych:  

1) tereny oznaczone 1KDD, 6KDD - istniejący 
ciąg dróg do przebudowy - ul. Wspólna:  

a) szerokoċć pasa drogowego:  

- 1KDD - 10m,  

- 6KDD - zmienna 9-10m; według rysun-
ku planu,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach,  

c) dostćpnoċć nieograniczona,  

d) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni;  

2) tereny oznaczone 2KDD - istniejąca droga do 
przebudowy - ul. Elsnera:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
10m,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach,  

c) dostćpnoċć nieograniczona,  

d) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni;  

3) tereny oznaczone 3KDD - istniejąca droga do 
przebudowy - ul. Bogusławskiego:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
10m,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach,  

c) dostćpnoċć nieograniczona,  

d) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni;  

4) tereny oznaczone 4KDD - istniejąca droga do 
przebudowy:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
8m,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po jednej 
stronie drogi,  

c) dopuszcza sić realizacjć dróg w formie 
ciągu pieszo-jezdnego z niewyodrćbnioną 
jezdnią i chodnikiem, z obowiązującą za-
sadą „ruchu uspokojonego”,  

d) dostćpnoċć nieograniczona,  

e) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni;  

5) tereny oznaczone 5KDD, 8KDD - istniejący 
ciąg dróg do przebudowy - ul. Szymanow-
skiego:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
8m,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po jednej 
stronie drogi,  

c) dopuszcza sić realizacjć dróg w formie 
ciągu pieszo-jezdnego z niewyodrćbnioną 
jezdnią i chodnikiem, z obowiązującą za-
sadą „ruchu uspokojonego”,  

d) dostćpnoċć nieograniczona,  

e) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni;  

6) tereny oznaczone 7KDD - istniejąca droga do 
przebudowy - ul. Paderewskiego:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
8m,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po obu stro-
nach,  

c) dostćpnoċć nieograniczona,  

d) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni;  

7) tereny oznaczone 9KDD - istniejąca droga do 
przebudowy:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
8m,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po jednej 
stronie drogi,  
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c) dopuszcza sić realizacjć dróg w formie 
ciągu pieszo-jezdnego z niewyodrćbnioną 
jezdnią i chodnikiem, z obowiązującą za-
sadą „ruchu uspokojonego”,  

d) dostćpnoċć nieograniczona,  

e) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni;  

8) tereny oznaczone 10KDD - istniejąca droga 
do przebudowy:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
zmienna, około 8,5m; według rysunku 
planu,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po jednej 
stronie drogi,  

c) dopuszcza sić realizacjć drogi w formie 
ciągu pieszo-jezdnego z niewyodrćbnioną 
jezdnią i chodnikiem, z obowiązującą za-
sadą „ruchu uspokojonego”,  

d) dostćpnoċć nieograniczona,  

e) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni;  

9) teren oznaczony 11KDD - istniejąca droga do 
przebudowy - ul. Szczytowa:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 8 
m,  

b) przekrój poprzeczny - jednojezdniowa, z 
wyodrćbnionym chodnikiem po jednej 
stronie drogi,  

c) dopuszcza sić realizacjć dróg w formie 
ciągu pieszo-jezdnego z niewyodrćbnioną 
jezdnią i chodnikiem, z obowiązującą za-
sadą „ruchu uspokojonego”,  

d) dostćpnoċć nieograniczona,  

e) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni.  

3. Parametry techniczne i zasady zagospoda-
rowania terenów publicznych dróg dojazdowych 
w formie ciągów pieszo-jezdnych:  

2) teren oznaczony 1KD-PJ – droga projekto-
wana:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
7m,  

b) dostćpnoċć jezdni nieograniczona,  

c) brak wyodrćbnionego chodnika,  

d) obowiązuje zasada „ruchu uspokojone-
go”;  

3) teren oznaczony 2KD-PJ, 7KD-PJ – istnieją-
ce odcinki dróg do przebudowy - ul. Pade-
rewskiego:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
zmienna 7-8m; według rysunku planu,  

b) dostćpnoċć jezdni nieograniczona,  

c) brak wyodrćbnionego chodnika,  

d) obowiązuje zasada „ruchu uspokojone-
go”;  

4) teren oznaczony 3KD-PJ, 15KD-PJ, 16KD-PJ 
– istniejący ciąg dróg do przebudowy - 
ul. Moniuszki:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
6m,  

b) dostćpnoċć jezdni nieograniczona,  

c) brak wyodrćbnionego chodnika,  

d) obowiązuje zasada „ruchu uspokojone-
go”;  

5) teren oznaczony 4KD-PJ – droga projekto-
wana:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
zmienna 5-6m; według rysunku planu,  

b) dostćpnoċć jezdni nieograniczona,  

c) brak wyodrćbnionego chodnika,  

d) obowiązuje zasada „ruchu uspokojone-
go”;  

6) teren oznaczony 5KD-PJ – istniejąca droga 
do przebudowy:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
7,5m,  

b) dostćpnoċć jezdni nieograniczona,  

c) brak wyodrćbnionego chodnika,  

d) obowiązuje zasada „ruchu uspokojone-
go”;  

7) teren oznaczony 6KD-PJ – istniejąca droga 
do przebudowy:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających - 
zmienna 7 - 8,5m; według rysunku pla-
nu,  

b) dostćpnoċć jezdni nieograniczona,  

c) brak wyodrćbnionego chodnika,  

d) obowiązuje zasada „ruchu uspokojone-
go”,  

8) teren oznaczony 8KD-PJ, 9KD-PJ – istnieją-
ce odcinki dróg do przebudowy:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających:  
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- 8KD-PJ - 7m,  

- 9KD-PJ - zmienna 5-7m; według ry-
sunku planu,  

b) dostćpnoċć jezdni nieograniczona,  

c) brak wyodrćbnionego chodnika,  

d) obowiązuje zasada „ruchu uspokojone-
go”;  

9) teren oznaczony 10KD-PJ, 11KD-PJ – istnie-
jące odcinki dróg do przebudowy:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
6m,  

b) dostćpnoċć jezdni nieograniczona,  

c) brak wyodrćbnionego chodnika,  

d) obowiązuje zasada „ruchu uspokojone-
go”;  

10) teren oznaczony 12KD-PJ – istniejąca droga 
do przebudowy:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających: 
6m,  

b) dostćpnoċć jezdni nieograniczona,  

c) brak wyodrćbnionego chodnika,  

d) obowiązuje zasada „ruchu uspokojone-
go”;  

11) teren oznaczony 13KD-PJ, 14KD-PJ – istnie-
jący ciąg dróg do przebudowy – ul. Wie-
niawskiego:  

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających – 
6m,  

b) dostćpnoċć jezdni nieograniczona,  

c) brak wyodrćbnionego chodnika,  

d) obowiązuje zasada „ruchu uspokojone-
go”.  

4. Dla wszystkich terenów dróg dojazdowych 
oznaczonych symbolami od 1KDD do 11KDD i 
dla terenów dróg dojazdowych w formie ciągów 
pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami od 
1KD-PJ do 16KD-PJ obowiązują ustalenia ogól-
ne dla kształtowania miejsc i przestrzeni ogól-
nodostćpnych - § 34 - § 36;  

§ 79.1. Obsługa komunikacyjna działek na 
obszarze planu uzupełniona jest prywatnymi 
drogami wewnćtrznymi niewyznaczonymi na 
rysunku planu.  

2. Szczegółowe zasady wyznaczania dróg 
wewnćtrznych okreċlono w § 46.  

§ 80. W zakresie komunikacji rowerowej usta-
la sić:  

1) prowadzenie wydzielonych ċcieďek rowero-
wych w liniach rozgraniczających ulic 1KDZ, 
3KDZ i 2KDL zgodnie z rysunkiem planu;  

2) realizacja ċcieďek rowerowych w miarć wy-
stćpowania potrzeb.  

Dział III 
Ustalenia końcowe 

§ 81. Wykonanie uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Łomianek.  

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

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach: 

Wojciech Berger 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VIII/49/2011 

Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 9 czerwca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE  

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĆDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „CHOPINA” 

 
nr 

uwagi 
data 

wpływu 
uwagi 

nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

(adres w 
dokumentacji 
planistycznej) 

treċć uwagi oznaczenie 
nieruchomoċci, której 

dotyczy uwaga 

ustalenia projektu planu  
dla nieruchomoċci, której dotyczy 

uwaga 

rozstrzygnićcie Burmistrza 
Łomianek w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

rozstrzygnićcie Rady Miejskiej 
załącznik do uchwały 
 nr VIII/49/2011 z dnia  

9 czerwca 2011 r. 

uwagi 
(informacje i 
wyjaċnienia 
dotyczące 

rozpatrzenia 
uwagi) 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga  
nieuwzglćdniona 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   9. 
Uwagi złoďone po I wyłoďeniu 

1 12.03.2010 Marek Dąbrowski zmiana minimalnej 
powierzchni działki 
przeznaczonej pod zabudowć 
mieszkaniową wolnostojącą 
na 800m² z tolerancją 20% 

396/21 obrćb 
Łomianki Dolne 

§ 10 ust. 3 - Dopuszcza sić lokalizacjć 
nowej zabudowy na działkach o 
powierzchni mniejszej niď powierzchnia 
działki budowlanej ustalonej planem dla 
terenu, przy zachowaniu wskačników 
ustalonych planem w zakresie 
powierzchni zabudowy, intensywnoċci 
zabudowy i powierzchni biologicznie 
czynnej w przypadku, gdy działka 
spełnia równoczeċnie nastćpujące 
wymagania: 
1) decyzja w wyniku której wydzielono 
działkć została wydana przed 
uchwaleniem „Studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki” z dnia 6.02.2002 r., 
2) działka ma podłączenie do gminnej 
sieci wodociągowej oraz do gminnej 
sieci kanalizacyjnej, 
3) dostćp do drogi publicznej jest 
bezpoċredni lub za poċrednictwem dróg 
wewnćtrznych o parametrach zgodnych 
z wymienionymi w § 28 ust. 2. 

 X  X  

2 15.03.2010 Halina Schmidt zmiana minimalnej 
powierzchni działki 
przeznaczonej pod zabudowć 
mieszkaniową wolnostojącą 
na 800 m² z tolerancją 20% 

396/24, 396/25, 396/27 
obrćb Łomianki Dolne 

§ 10 ust. 3 - Dopuszcza sić lokalizacjć 
nowej zabudowy na działkach o 
powierzchni mniejszej niď powierzchnia 
działki budowlanej ustalonej planem dla 
terenu, przy zachowaniu wskačników 
ustalonych planem w zakresie 
powierzchni zabudowy, intensywnoċci 
zabudowy i powierzchni biologicznie 
czynnej w przypadku, gdy działka 
spełnia równoczeċnie nastćpujące 
wymagania: 
1) decyzja w wyniku której wydzielono 
działkć została wydana przed 
uchwaleniem „Studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki” z dnia 6.02.2002r., 
2) działka ma podłączenie do gminnej 
sieci wodociągowej oraz do gminnej 
sieci kanalizacyjnej, 
3) dostćp do drogi publicznej jest 
bezpoċredni lub za poċrednictwem dróg 
wewnćtrznych o parametrach zgodnych 
z wymienionymi w § 28 ust. 2. 

 X  X  

3 15.03.2010 Halina Schmidt zmiana minimalnej 
powierzchni działki 
przeznaczonej pod zabudowć 
mieszkaniową wolnostojącą 
na 800m² z tolerancją 20% 

1058/4, 1071/4, 1084/6 
obrćb Łomianki Dolne 

§ 10 ust. 3 - Dopuszcza sić lokalizacjć 
nowej zabudowy na działkach o 
powierzchni mniejszej niď powierzchnia 
działki budowlanej ustalonej planem dla 
terenu, przy zachowaniu wskačników 
ustalonych planem w zakresie 
powierzchni zabudowy, intensywnoċci 
zabudowy i powierzchni biologicznie 
czynnej w przypadku, gdy działka 
spełnia równoczeċnie nastćpujące 
wymagania: 
1) decyzja w wyniku której wydzielono 
działkć została wydana przed 
uchwaleniem „Studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki” z dnia 6.02.2002 r., 
2) działka ma podłączenie do gminnej 
sieci wodociągowej oraz do gminnej 
sieci kanalizacyjnej, 
3) dostćp do drogi publicznej jest 
bezpoċredni lub za poċrednictwem dróg 
wewnćtrznych o parametrach zgodnych 
z wymienionymi w § 28 ust. 2. 

 X  X  

4 19.03.2010 Piotr Pisula wniosek o dopuszczenie 
zmiany sposobu uďytkowania 
obiektu na działalnoċć 
usługową, np. przedszkole, 
dom opieki 

676/1, 676/2, 675/1, 
675/2 obrćb 0005 

MN11 do MN21 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o 
ċredniej intensywnoċci, w układzie 
wolnostojącym i bličniaczym 

 X  X  

5 12.03.2010 Krystyna i Henryk 
Dąbrowscy 

zmiana minimalnej 
powierzchni działki 
przeznaczonej pod zabudowć 
mieszkaniową wolnostojącą 
na 800m² z tolerancją 20% 

396/23 § 10 ust. 3 - Dopuszcza sić lokalizacjć 
nowej zabudowy na działkach o 
powierzchni mniejszej niď powierzchnia 
działki budowlanej ustalonej planem dla 
terenu, przy zachowaniu wskačników 
ustalonych planem w zakresie 
powierzchni zabudowy, intensywnoċci 
zabudowy i powierzchni biologicznie 
czynnej w przypadku, gdy działka 
spełnia równoczeċnie nastćpujące 
wymagania: 
1) decyzja w wyniku której wydzielono 
działkć została wydana przed 
uchwaleniem „Studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki” z dnia 6.02.2002r., 
2) działka ma podłączenie do gminnej 
sieci wodociągowej oraz do gminnej 
sieci kanalizacyjnej, 
3) dostćp do drogi publicznej jest 
bezpoċredni lub za poċrednictwem dróg 
wewnćtrznych o parametrach zgodnych 
z wymienionymi w § 28 ust. 2. 

 X  X  

 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 140 – 28906 – Poz. 4503 
 

6 22.03.2010 Tomasz Michałek 1. sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej MW i MW(MN) 

 MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

2. wniosek o publiczne 
ujawnienie korzyċci dla gminy 
wynikających z przeznaczenia 
terenu pod zabudowć 
wielorodzinną 

     nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

7 24.03.2010 WADERA S.A. zmiana wskačnika powierzchni 
biologicznie czynnej z 70% na 
60% dla terenów MW i 
MW(MN) 

 MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

8 24.03.2010 GREGOR Sp. z 
o.o. 

zmiana wskačnika powierzchni 
biologicznie czynnej z 70% na 
60% dla terenów MW i 
MW(MN) 

 MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

9 24.03.2010 Tadeusz 
Michalczyk 
Andrzej 
Dąbrowski 

dopuszczenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
o ċredniej intensywnoċci dla 
terenu MN3 o wskačnikach 
przyjćtych dla terenów MN11-
MN21 

292/1, 291/1 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym 

 X  X  

10 25.03.2010 Beata Błaszczyk 1. zmniejszenie stawki renty 
planistycznej na 1% 

333/20, 341/15 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

2. sprzeciw wobec przebicia 
ulicy Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

 KDD4, KDD15, KDD16 - istniejący ciąg 
dróg do przebudowy - 
ul. Bogusławskiego: a) szerokoċć pasa 
drogowego - KDD4 - 10 m 

 X  X  

11 25.03.2010 Agnieszka 
Paprzycka 

1. zmniejszenie stawki renty 
planistycznej na 1% 

325/9 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

2. sprzeciw wobec przebicia 
ulicy Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

 KDD4, KDD15, KDD16 - istniejący ciąg 
dróg do przebudowy - 
ul. Bogusławskiego: a) szerokoċć pasa 
drogowego - KDD4 - 10 m 

 X  X  

12 25.03.2010 Andrzej Kochanek 1. zmniejszenie stawki renty 
planistycznej na 1% 

325 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

2. sprzeciw wobec przebicia 
ulicy Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

 KDD4, KDD15, KDD16 - istniejący ciąg 
dróg do przebudowy - 
ul. Bogusławskiego: a) szerokoċć pasa 
drogowego - KDD4 - 10 m 

 X  X  

13 25.03.2010 Maria Dembow-
ska 

1. zmniejszenie stawki renty 
planistycznej na 1% 

działki powstałe z 
podziału działek 
341/1, 333/1, 333/2 

§ 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

2. sprzeciw wobec przebicia 
ulicy Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

 KDD4, KDD15, KDD16 - istniejący ciąg 
dróg do przebudowy - 
ul. Bogusławskiego: a) szerokoċć pasa 
drogowego - KDD4 - 10 m 

 X  X  

14 26.03.2010 Agnieszka Sadłos sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

15 26.03.2010 Ewa Sobiech sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

16 26.03.2010 Joanna Zdunek de 
Jong 

zmiana terenu oznaczonego 
symbolem MW i MW(MN) na 
teren MN o zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
o niskiej i ċredniej intensyw-
noċci 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

17 26.03.2010 Anna Rusiecka-
Frączak 

wprowadzenie zapisu do 
planu, ďe stacja uzdatniania 
wody zlokalizowana na terenie 
I-H w pierwszej kolejnoċci 
bćdzie słuďyła mieszkaĉcom 
osiedla Chopina 

 I-H - tereny lokalizacji obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć wraz z budynkami i zielenią 
związanymi funkcjonalnie z tymi 
obiektami 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

18 26.03.2010 Anna Rusiecka-
Frączak 

1. zwćďenie planowanej ulicy 
Koċcielna Droga (KDZ3) do 
szerokoċci maksymalnie 20 m 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga 

 X  X  

2. zmiana w studium kategorii 
Koċcielnej Drogi ze zbiorczej 
na lokalną 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

19 26.03.2010 Anna Rusiecka-
Frączak 

zmiana terenu oznaczonego 
symbolem MW i MW(MN) na 
teren MN o zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
o niskiej i ċredniej intensyw-
noċci 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

20 26.03.2010 Kazimierz Rusiecki 1. zwćďenie planowanej ulicy 
Koċcielna Droga (KDZ3) do 
szerokoċci maksymalnie 20 m 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga 

 X  X  

2. zmiana w studium kategorii 
Koċcielnej Drogi ze zbiorczej 
na lokalną 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

21 26.03.2010 Hanna Pichalska sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

22 26.03.2010 Sławomir 
Pichalski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

23 26.03.2010 Halina Rusiecka 1. zwćďenie planowanej ulicy 
Koċcielna Droga (KDZ3) do 
szerokoċci maksymalnie 20 m 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga 

 X  X  

2. zmiana w studium kategorii 
Koċcielnej Drogi ze zbiorczej 
na lokalną 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

24 26.03.2010 Ferdynand 
Sobiech 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

25 26.03.2010 Kazimierz Rusiecki wprowadzenie zapisu do 
planu, ďe stacja uzdatniania 
wody zlokalizowana na terenie 
I-H w pierwszej kolejnoċci 
bćdzie słuďyła mieszkaĉcom 
osiedla Chopina 

 I-H - tereny lokalizacji obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć wraz z budynkami i zielenią 
związanymi funkcjonalnie z tymi 
obiektami 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

26 26.03.2010 Szymon Sadłos sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

27 26.03.2010 Bernard Wójcik sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

28 26.03.2010 Wojciech 
Wychowski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  
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29 26.03.2010 Boďena 
Bogdaĉska 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

30 26.03.2010 Urszula 
Wychowska 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

31 26.03.2010 Tadeusz 
Bogdaĉski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

32 26.03.2010 Justyna Grćda sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

33 26.03.2010 Anna Dąbrowska sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

34 26.03.2010 Paweł Słupski-
Kartaczowski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

35 26.03.2010 Tomasz 
Dąbrowski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

36 26.03.2010 Piotr Gryziak zwćďenie szerokoċci 
planowanej Koċcielnej Drogi 
do 20 m 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

37 26.03.2010 Piotr Gryziak zmiana stawki renty 
planistycznej § 20 ust. 11 z 
30% na 1% 

1158 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

38 26.03.2010 Józef Niegrzy-
bowski 

1. zmiana minimalnej 
powierzchni działki 
przeznaczonej pod zabudowć 
mieszkaniową wolnostojącą 
na 800 m² z tolerancją 20% 

1297 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym 

 X  X  

2. zmiana maksymalnej 
powierzchni zabudowy na 0,3 

 X  X  

3. zmiana wskačnika 
maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy na 0,4 

 X  X  

39 26.03.2010 Joanna Zdunek de 
Jong 

wprowadzenie zapisu do 
planu, ďe stacja uzdatniania 
wody zlokalizowana na terenie 
I-H w pierwszej kolejnoċci 
bćdzie słuďyła mieszkaĉcom 
osiedla Chopina 

 I-H - tereny lokalizacji obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć wraz z budynkami i zielenią 
związanymi funkcjonalnie z tymi 
obiektami 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

40 26.03.2010 Joanna Zdunek de 
Jong 

1. zwćďenie planowanej ulicy 
Koċcielna Droga (KDZ3) do 
szerokoċci maksymalnie 20 m 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

2. zmiana w studium kategorii 
Koċcielnej Drogi ze zbiorczej 
na lokalną 

     nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

41 26.03.2010 Kazimierz Rusiecki zmiana terenu oznaczonego 
symbolem MW i MW(MN) na 
teren MN o zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
o niskiej i ċredniej intensyw-
noċci 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

42 26.03.2010 Halina Rusiecka wprowadzenie zapisu do 
planu, ďe stacja uzdatniania 
wody zlokalizowana na terenie 
I-H w pierwszej kolejnoċci 
bćdzie słuďyła mieszkaĉcom 
osiedla Chopina 

 I-H - tereny lokalizacji obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć wraz z budynkami i zielenią 
związanymi funkcjonalnie z tymi 
obiektami 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

43 26.03.2010 Halina Rusiecka zmiana terenu oznaczonego 
symbolem MW i MW(MN) na 
teren MN o zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
o niskiej i ċredniej intensyw-
noċci 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

44 26.03.2010 Agnieszka 
Majkowska 

zmiana terenu oznaczonego 
symbolem MW na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

45 26.03.2010 Monika 
Majkowska 

zmiana terenu oznaczonego 
symbolem MW na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

46 26.03.2010 Marian Urbaĉski 1. proċba o wyjaċnienie: 
a) w jaki sposób planowana na 
terenie I-H inwestycja bćdzie 
wpływała na zapotrzebowanie 
w wodć istniejącej zabudowy 
b) czy cała nieruchomoċć 
oznaczona symbolem I-H 
przeznaczona bćdzie na stacjć 
uzdatniania wody czy teď bćdą 
instalowane urządzenia 
słuďące do innych celów 
c) dokąd bćdzie sićgała strefa 
ochronna dla planowanego 
ujćcia wody i jakie bćdą 
obowiązywały nakazy i zakazy 
w tej strefie 
d) jaki bćdzie poziom hałasu z 
planowanych obiektów i 
urządzeĉ, jakie to bćdą 
urządzenia 
e) jaka bćdzie technologia 
uzdatniania wody 
f) czy bćdą instalowane jakieċ 
urządzenia ċciekowe 

dz. nr ew. 78/1 obrćb 
Łomianki Dolne 

I-H - tereny lokalizacji obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć wraz z budynkami i zielenią 
związanymi funkcjonalnie z tymi 
obiektami 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

   2. informacja o tym, ďe 
planowana zabudowa 
wielorodzinna na tym terenie 
spowoduje chaos architekto-
niczny oraz gwałtowny wzrost 
liczby ludnoċci 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

47 26.03.2010 Anna i Tomasz 
Nitychoruk 

zmniejszenie szerokoċci 
Koċcielnej Drogi do 20 m z 
zachowaniem chodnika i 
ċcieďki rowerowej 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
 ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17m 

 X  X  
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48 26.03.2010 Anna i Tomasz 
Nitychoruk 

1. zwićkszenie nieprzekraczal-
nej linii zabudowy dla terenu I-
H z 4 na 6 m 

dz. nr ew. 78/1 obrćb 
Łomianki Dolne 

I-H - tereny lokalizacji obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć wraz z budynkami i zielenią 
związanymi funkcjonalnie z tymi 
obiektami 

 X  X  

2. wprowadzenie maksymalnej 
wysokoċci zabudowy nie 
wićcej niď  
4 m 

 X  X uwaga 
uwzglćdniona 
czćsciowo - 
okreċlona 
wysokoċć 
budynku - 1 
kondygnacja 

49 26.03.2010 Anna i Tomasz 
Nitychoruk 

przeznaczenie terenów 
zabudowy wielorodzinnej MW 
i MW(MN) wyłącznie pod 
zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

50 26.03.2010 Tomasz 
Nitychoruk 

1. wniosek o analizć i 
uwzglćdnienie w prognozie 
oddziaływania na ċrodowisko 
mpzp "Chopina" wpływu 
zlokalizowania na terenie I-H 
obiektów i urządzeĉ 
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć na ċrodowisko i jego 
elementy 

dz. nr ew. 78/1 obrćb 
Łomianki Dolne 

I-H - tereny lokalizacji obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć wraz z budynkami i zielenią 
związanymi funkcjonalnie z tymi 
obiektami 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

2. okreċlenie w prognozie 
oddziaływania na ċrodowisko 
mpzp "Chopina" warunków 
zabudowy terenu I-H 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

51 26.03.2010 Jerzy i Teresa 
Niegrzybowscy 

zmiana minimalnej 
powierzchni działki 
przeznaczonej pod zabudowć 
mieszkaniową wolnostojącą 
na 800 m² z tolerancją 20% 

1294 § 10 ust. 3 - Dopuszcza sić lokalizacjć 
nowej zabudowy na działkach o 
powierzchni mniejszej niď powierzchnia 
działki budowlanej ustalonej planem dla 
terenu, przy zachowaniu wskačników 
ustalonych planem w zakresie 
powierzchni zabudowy, intensywnoċci 
zabudowy i powierzchni biologicznie 
czynnej w przypadku, gdy działka 
spełnia równoczeċnie nastćpujące 
wymagania: 
1) decyzja w wyniku której wydzielono 
działkć została wydana przed 
uchwaleniem „Studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki” z dnia 6.02.2002 r., 
2) działka ma podłączenie do gminnej 
sieci wodociągowej oraz do gminnej 
sieci kanalizacyjnej, 
3) dostćp do drogi publicznej jest 
bezpoċredni lub za poċrednictwem dróg 
wewnćtrznych o parametrach zgodnych 
z wymienionymi w § 28 ust. 2. 

 X  X  

52 26.03.2010 Rada Sołecka w 
Sołectwie 
Łomianki Chopina 

1. zmina przeznaczenia 
podstawowego terenu 
MW(MN) na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej lub na tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej i 
bličniaczej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

2. wprowadzić zmiany we 
wskačnikach zagospodarowa-
nia terenu MW(MN) w § 24 
ust. 6 w odniesieniu do 
wysokoċci zabudowy na 7 m 
dla dachu płaskiego i 9 m dla 
dachu stromego 

 X  X uwaga 
uwzglćdniona 
czćċciowo w 
odniesieniu do 
okreċlenia 
wysokoċci dla 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

3. wprowadzić zmiany w 
pozostałych ustćpach § 24 

 X  X  

4. zmiana kategorii Koċcielnej 
Drogi na drogć lokalną i 
zmniejszenie szerokoċci do 20 
m przy zachowaniu ċcieďek 
rowerowych, ciągów pieszych 
i pasów zieleni 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

5. zagwarantowanie, ďe stacja 
uzdatniania wody bćdzie w 
stanie zaopatrzyć w wodć 
mieszkaĉców całego osiedla 
Chopina a nie tylko terenów 
do niej przyległych 

   X  X  

6. zmiana stawki renty 
planistycznej na 0% 

   X  X  

53 26.03.2010 Katarzyna Galas, 
Bogusław 
Modzelewski 

zmiana nieprzekraczalnej linii 
zabudowy na terenie MN14 
wzdłuď drogi KDD19 z 6 m na 4 
m 

1252 KDD18, KDD19 - istniejący ciąg dróg do 
przebudowy, szerokoċć w liniach 
rozgraniczających- 8m 

 X  X  

54 26.03.2010 Boďena Goliasz 1. brak zgody na poszerzanie 
ulicy Wieniawskiego z 6 m do 
8 m i zachowanie jej jako 
jednokierunkowej z ciągiem 
dla pieszych 

 KDD18, KDD19 - istniejący ciąg dróg do 
przebudowy, szerokoċć w liniach 
rozgraniczających- 8m 

 X  X uwaga 
uwzglćdniona 
czćċciowo w 
odniesieniu do 
szerokoċci drogi 

2. proċba o rozpatrzenie 
moďliwoċci usytuowania 
miejsc parkingowych na 
wysokoċci działki nr ew. 1249 
wzdłuď Al. Chopina 55 

1249     nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

55 26.03.2010 Bogdan 
Machnacki 

zmiana przeznaczenia czćċci 
działki nr ew. 374 pod 
zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną wolnostojącą z 
usługami nieuciąďliwymi 

374 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym 

 X  X  

56 29.03.2010 Dorota Podymiak sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

57 29.03.2010 Halina Schmidt dopisanie w § 20 ust. 5 pkt 1 
ppkt. a "zasada nie dotyczy 
działek okreċlonych w § 10" 

1058/2, 1071/4 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym, Obowiązujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 1) minimalna wielkoċć 
działki budowlanej: a) dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej- 1200 m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej w 
układzie bličniaczym (jeden segment) - 
1000 m2. 

 X  X  

58 29.03.2010 Wojciech 
Zwoniarski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

59 29.03.2010 Elďbieta Łodziĉska sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 140 – 28909 – Poz. 4503 
 

60 29.03.2010 Eufemia 
Bogdaĉska 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

61 29.03.2010 Anna Bogdaĉska sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

62 29.03.2010 Paweł Bogdaĉski sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

63 29.03.2010 Cezary Bogdaĉski sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

64 29.03.2010 Bogdan 
Bogdaĉski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

65 29.03.2010 Przmysław 
Podymiak 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

66 29.03.2010 Teresa 
Ochenkowska 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

67 29.03.2010 Marek Pakowski sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

68 29.03.2010 Matylda 
Pakowska 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

69 29.03.2010 Tomasz Opiela sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

70 29.03.2010 Agata Opiela sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

71 29.03.2010 Grzegorz 
Niďdziĉski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

72 29.03.2010 Katarzyna 
Dąbrowska 

zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 12 z 
30% na 1% 

1172 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

73 29.03.2010 Krzysztof Łoċ zmiana terenu oznaczonego 
symbolem MW na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

74 29.03.2010 Katarzyna 
Dąbrowska 

dopisanie w § 20 ust. 5 pkt 1 
ppkt. a "zasada nie dotyczy 
działek okreċlonych w § 10" 

1172 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym, Obowiązujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 1) minimalna wielkoċć 
działki budowlanej: a) dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej -  1200 m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej w 
układzie bličniaczym (jeden segment) - 
1000 m2. 

 X  X  

75 29.03.2010 Katarzyna 
Dąbrowska 

pozostawienie obecnej 
szerokoċci Koċcielnej Drogi - w 
stanie istniejącym 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

76 29.03.2010 Sebastian 
Ochenkowski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

77 29.03.2010 Graďyna 
Dobrowolska 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

78 29.03.2010 Marzena Ignut sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

79 29.03.2010 Michał Turski sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

80 29.03.2010 Beata Turska sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

81 29.03.2010 Marian Urbaĉski sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

82 29.03.2010 Iwona Urbaĉska sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

83 29.03.2010 Danuta Turska sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

84 29.03.2010 Agnieszka 
Gardyszewska 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  
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85 29.03.2010 Agnieszka i 
Dariusz Kubalscy 

1. zmiana kategorii Koċcielnej 
Drogi z drogi zbiorczej 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

2. rezygnacja z budowy dróg 
odbarczających w ramach 
ulicy Koċcielna Droga 

 X  X  

3. ograniczenie szerokoċci 
Koċcielnej Drogi do 20 m 

 X  X  

86 29.03.2010 Marcin Witkowski, 
Urszula 
Witkowska 

sprzeciw wobec przebicia ulicy 
Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

 KDD4, KDD15, KDD16 - istniejący ciąg 
dróg do przebudowy - 
ul. Bogusławskiego: a) szerokoċć pasa 
drogowego - KDD4 - 10 m 

 X  X  

87 29.03.2010 Irena Deoniziuk, 
Marzena Ignut, 
Jolanta 
Staszowska, 
Graďyna 
Dobrowolska, 
Wojciech Ignut 

zmiana przeznaczenia terenu 
dla działek nr ew. 59/8, 59/9, 
59/10, 59/11, 59/12 na teren 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

59/8, 59/9, 59/10, 
59/11, 59/12 

MN/U1 - 1) tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, 2) tereny usług 
nieuciąďliwych (zarówno usługi 
podstawowe jak i komercyjne) z 
wyłączeniem:a) stacji paliw oraz usług 
związanych z: naprawą i demontaďem 
samochodów, składowaniem czćċci 
uďywanych samochodów, b) obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaďy 
powyďej 400 m2; 3) tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, w formie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wolnostojącej z nieuciąďliwymi 
usługami w parterze 

 X  X  

88 29.03.2010 Teresa 
Jćdrzejewska, 
Wojciech 
Jćdrzejewski 

dopisanie w § 20 ust. 5 pkt 1 
ppkt. a "zasada nie dotyczy 
działek okreċlonych w § 10" 

1130, 1143, 1157 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym, Obowiązujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 1) minimalna wielkoċć 
działki budowlanej: a) dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej -  1200m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej w 
układzie bličniaczym (jeden segment) - 
1000 m2. 

 X  X  

89 29.03.2010 Wojciech 
Dąbrowski 

zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 11 z 
30% na 1% 

1129, 1142, 1156 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

90 29.03.2010 Piotr Paczyĉski 1. zmniejszenie stawki renty 
planistycznej na 1% 

325/8 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

2. sprzeciw wobec przebicia 
ulicy Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

 KDD4, KDD15, KDD16 - istniejący ciąg 
dróg do przebudowy - 
ul. Bogusławskiego: a) szerokoċć pasa 
drogowego - KDD4 - 10 m 

 X  X  

91 29.03.2010 Piotr Kozaczyĉski 1. zmniejszenie stawki renty 
planistycznej na 1% 

1203 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

2. sprzeciw wobec przebicia 
ulicy Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

 KDD4, KDD15, KDD16 - istniejący ciąg 
dróg do przebudowy - 
ul. Bogusławskiego: a) szerokoċć pasa 
drogowego - KDD4 - 10 m 

 X  X  

92 29.03.2010 Halina Schmidt zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 12 z 
30% na 1% 

1058/2, 1071/4 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

93 29.03.2010 Wojciech Ignut sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

94 29.03.2010 Irena Deoniziuk sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

95 29.03.2010 Małgorzata 
Siulkowska 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

96 29.03.2010 Wojciech 
Siulkowski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

97 29.03.2010 Paweł Siulkowski sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

98 29.03.2010 Andrzej 
Zakrzewski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

99 29.03.2010 Zofia Tarnicka-
Niďdziĉska 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

100 29.03.2010 Teresa 
Jćdrzejewska 

dopisanie w § 20 ust. 5 pkt 1 
ppkt. a "zasada nie dotyczy 
działek okreċlonych w § 10" 

68/5, 69/4, 70/8 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym, Obowiązujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 1) minimalna wielkoċć 
działki budowlanej: a) dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej -  1200 
m2, b) dla zabudowy jednorodzinnej w 
układzie bličniaczym (jeden segment) - 
1000 m2. 

 X  X  

101 29.03.2010 Teresa 
Jćdrzejewska 

zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 12 z 
30% na 1% 

68/5, 69/4, 70/8 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym, Obowiązujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 1) minimalna wielkoċć 
działki budowlanej: a) dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej -  1200m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej w 
układzie bličniaczym (jeden segment) - 
1000m2. 

 X  X  

102 29.03.2010 Marcin Mazur 1. zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga do 20 m z 
zachowaniem ċcieďek rowerowych 
i zieleni przez likwidacjć dróg 
odbarczających 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - ul. 
Koċcielna Droga: a) szerokoċć w liniach 
rozgraniczających- 27 m; w granicach planu 
17 m 

 X  X  

3. zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 11 z 30% 
na 1% 

 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

4. zmiana przeznaczenia 
podstawowego dla terenu MW 
oraz MW(MN) na: tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o niskiej 
(ewentualnie ċredniej) 
intensywnoċci w układzie 
wolnostojącym i bličniaczym oraz 
przyjćcie dla tych terenów 
parametrów identycznych do 
parametrów terenów MN1-MN10 
lub MN11-MN21 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 67/4, 
obrćb Łomianki Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  
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103 29.03.2010 Grzegorz 
Ochenkowski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

104 29.03.2010 Boďena Słupska-
Kartaczowska 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

105 29.03.2010 Agnieszka 
Zakrzewska 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

106 29.03.2010 Teresa 
Jćdrzejewska, 
Wojciech 
Jćdrzejewski 

zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 12 z 
30% na 1% 

1130, 1143, 1157 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

107 29.03.2010 Marcin 
Malinowski 

zmniejszenie szerokoċci 
Koċcielnej Drogi do 20 m z 
zachowaniem chodnika i 
ċcieďki rowerowej 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

108 29.03.2010 Marcin 
Malinowski 

przeznaczenie terenów 
zabudowy wielorodzinnej MW 
i MW(MN) wyłącznie pod 
zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

109 29.03.2010 Marcin 
Malinowski 

proċba o wyjaċnienie: 
a) w jaki sposób planowana na 
terenie I-H inwestycja bćdzie 
wpływała na zapotrzebowanie 
w wodć istniejącej zabudowy 
b) czy cała nieruchomoċć 
oznaczona symbolem I-H 
przeznaczona bćdzie na stacjć 
uzdatniania wody czy teď bćdą 
instalowane urządzenia 
słuďące do innych celów 
c) dokąd bćdzie sićgała strefa 
ochronna dla planowanego 
ujćcia wody i jakie bćdą 
obowiązywały nakazy i zakazy 
w tej strefie 
d) jaki bćdzie poziom hałasu z 
planowanych obiektów i 
urządzeĉ, jakie to bćdą 
urządzenia 
e) jaka bćdzie technologia 
uzdatniania wody 
f) czy bćdą instalowane jakieċ 
urządzenia ċciekowe 

dz. nr ew. 78/1 obrćb 
Łomianki Dolne 

I-H - tereny lokalizacji obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć wraz z budynkami i zielenią 
związanymi funkcjonalnie z tymi 
obiektami 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

110 29.03.2010 Jadwiga 
Dąbrowska 

zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 12 z 
30% na 1% 

1160 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

111 29.03.2010 Jadwiga 
Dąbrowska 

dopisanie w § 20 ust. 5 pkt 1 
ppkt. a "zasada nie dotyczy 
działek okreċlonych w § 10" 

1160 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym, Obowiązujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 1) minimalna wielkoċć 
działki budowlanej: a) dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej -  1200 m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej w 
układzie bličniaczym (jeden segment) - 
1000 m2. 

 X  X  

112 29.03.2010 Jadwiga 
Dąbrowska 

pozostawienie obecnej 
szerokoċci Koċcielnej Drogi - w 
stanie istniejącym 

1160 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

113 29.03.2010 Jan Dąbrowski zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 12 z 
30% na 1% 

1176 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

114 29.03.2010 Jan Dąbrowski dopisanie w § 20 ust. 5 pkt 1 
ppkt. a "zasada nie dotyczy 
działek okreċlonych w § 10" 

1176 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym, Obowiązujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 1) minimalna wielkoċć 
działki budowlanej: a) dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej -  1200 m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej w 
układzie bličniaczym (jeden segment) - 
1000 m2. 

 X  X  

115 29.03.2010 Piotr Rusiecki zmiana terenu oznaczonego 
symbolem MW i MW(MN) na 
teren MN o zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
o niskiej i ċredniej intensyw-
noċci 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

116 29.03.2010 Agnieszka 
Raszewska 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

117 29.03.2010 Bartłomiej 
Raszewski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

118 29.03.2010 Arkadiusz 
Rogowski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

119 29.03.2010 Ewa Rogowska sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

120 29.03.2010 Piotr Rusiecki wprowadzenie zapisu do 
planu, ďe stacja uzdatniania 
wody zlokalizowana na terenie 
I-H w pierwszej kolejnoċci 
bćdzie słuďyła mieszkaĉcom 
osiedla Chopina 

dz. nr ew. 78/1 obrćb 
Łomianki Dolne 

I-H - tereny lokalizacji obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć wraz z budynkami i zielenią 
związanymi funkcjonalnie z tymi 
obiektami 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

121 29.03.2010 Piotr Rusiecki 1. zwćďenie planowanej ulicy 
Koċcielna Droga (KDZ3) do 
szerokoċci maksymalnie 20 m 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

2. zmiana w studium kategorii 
Koċcielnej Drogi ze zbiorczej 
na lokalną 

     nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

122 29.03.2010 Tomasz Maciąg 1. zmiana szerokoċci 
Koċcielnej Drogi do 15 m 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

2. zmiana kategorii koċcielnej 
drogi ze zbiorczej na lokalną 

  X  X  

123 29.03.2010 Kalina Kołakowska-
Janecka 

rozwaďenie zmiany współczynnika 
zabudowy dla działek mniejszych 
(poniďej 700 m²) z terenów MN11-
MN21 z 0,25 na 0,3 

421, 425 - obrćb 
Łomianki Dolne, 670 - 
obrćb 0005 

MN11-MN21 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o ċredniej 
intensywnoċci, w układzie wolnostojącym i 
bličniaczym, wskačnik maksymalnej 
powierzchni zabudowy  - 0,25 

 X  X  
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124 29.03.2010 Nikoleta i Michał 
Chojnaccy, Maria i 
Bartosz Wočniccy 

1. likwidacja placu zabaw na 
działce nr ew. 349/4 wzdłuď 
drogi KDD25 

dz. 349/4, obrćb 
Łomianki Dolne 

US - teren usług sportu i rekreacji - plac 
zabaw dla dzieci z obiektami małej 
architektury i obiektami technicznymi 
słuďącymi obsłudze i utrzymaniu terenu, 
w tym sanitariaty 

 X  X  

2. alternatywnie przebudowa 
placu zabaw na parking dla 
rowerzystów z elementami 
małej architektury 

 X  X  

3. zwrot połowy kosztów 
budowy ogrodzenia od strony 
placu zabaw 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

4. zasadzenie pasa roċlinnoċci 
odgraniczającej teren 
nieruchomoċci od placu zabaw 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

5. wprowadzenie znaków 
drogowych ostrzegawczych i 
zakazu na ulicy Wspólnej 

 KDD1, KDD10 - istniejący ciąg dróg do 
przebudowy - ul. Wspólna, szerokoċć 
pasa drogowego - - KDD10 - zmienna 9-
10 m; według rysunku planu 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

6. wprowadzenie spowalniaczy 
ruchu na ulicć Wspólną 

     nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

125 29.03.2010 Sławomir i Iwona 
Roszkowscy 

1. zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga do 20 m 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

2. sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

126 29.03.2010 Dorota Złotnik-
Dąbrowska  
Jacek Dąbrowski 

1. zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga do 20 m 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

2. sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

127 29.03.2010 Dariusz Dąbrowski dopisanie w § 20 ust. 5 pkt 1 
ppkt. a "zasada nie dotyczy 
działek okreċlonych w § 10" 

1163 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym, Obowiązujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 1) minimalna wielkoċć 
działki budowlanej: a) dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej -  1200 m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej w 
układzie bličniaczym (jeden segment) - 
1000 m2. 

 X  X  

128 29.03.2010 Dorota 
Dąbrowska-
Jurczak 

zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 12 z 
30% na 1% 

1169 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

129 29.03.2010 Wioletta i Andrzej 
Borawscy 

sprzeciw wobec przebicia ulicy 
Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

 KDD4, KDD15, KDD16 - istniejący ciąg 
dróg do przebudowy - 
ul. Bogusławskiego: a) szerokoċć pasa 
drogowego - KDD4 - 10 m 

 X  X  

130 29.03.2010 Dorota 
Dąbrowska-
Jurczak 

dopisanie w § 20 ust. 5 pkt 1 
ppkt. a "zasada nie dotyczy 
działek okreċlonych w § 10" 

1169 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym, Obowiązujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 1) minimalna wielkoċć 
działki budowlanej: a) dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej -  1200 m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej w 
układzie bličniaczym (jeden segment) - 
1000 m2. 

 X  X  

131 29.03.2010 Dariusz Dąbrowski zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 12 z 
30% na 1% 

1163 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

132 29.03.2010 Adam Rurka 1. zwćďenie planowanej ulicy 
Koċcielna Droga (KDZ3) do 
szerokoċci maksymalnie 20 m 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

2. zmiana w studium kategorii 
Koċcielnej Drogi ze zbiorczej 
na lokalną 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

133 29.03.2010 Michał Dąbrowski dopisanie w § 20 ust. 5 pkt 1 
ppkt. a "zasada nie dotyczy 
działek okreċlonych w § 10" 

1171 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym, Obowiązujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 1) minimalna wielkoċć 
działki budowlanej: a) dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej -  1200 m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej w 
układzie bličniaczym (jeden segment) - 
1000 m2. 

 X  X  

134 29.03.2010 Michał Dąbrowski zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 12 z 
30% na 1% 

1171 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

135 29.03.2010 Bartłomiej 
Raszewski 

sprzeciw wobec zabudowy 
wielorodzinnej 

dz. nr ew. 59/2, 60/2, 
62/2, 63/2, 67/2, 59/4, 
60/4, 62/4, 63/4, 64, 
67/4, obrćb Łomianki 
Dolne 

MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 

 X  X  

136 29.03.2010 Andrzej 
Dąbrowski 

zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 12 z 
30% na 1% 

1121, 1135 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

137 29.03.2010 Andrzej 
Dąbrowski 

pozostawienie obecnej 
szerokoċci Koċcielnej Drogi - w 
stanie istniejącym 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

138 29.03.2010 Adam Rurka zmiana stawki renty 
planistycznej w § 20 ust. 12 z 
30% na 1% 

1754/1, 1754/10 § 20 ust. 11 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

139 29.03.2010 Andrzej 
Dąbrowski 

dopisanie w § 20 ust. 5 pkt 1 
ppkt. a "zasada nie dotyczy 
działek okreċlonych w § 10" 

1121, 1135 MN1 - MN10 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci, w układzie wolnostoją-
cym i bličniaczym, Obowiązujące zasady 
zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 1) minimalna wielkoċć 
działki budowlanej: a) dla zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej -  1200 m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej w 
układzie bličniaczym (jeden segment) - 
1000 m2. 

 X  X  

140 29.03.2010 Agnieszka 
Majkowska 
Monika 
Majkowska 
Krzysztof Łoċ 

1. zwićkszenie nieprzekraczal-
nej linii zabudowy dla terenu I-
H z 4 na 6 m 

dz. nr ew. 78/1 obrćb 
Łomianki Dolne 

I-H - tereny lokalizacji obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć wraz z budynkami i zielenią 
związanymi funkcjonalnie z tymi 
obiektami 

 X  X  

2. wprowadzenie maksymalnej 
wysokoċci zabudowy nie 
wićcej niď 4 m 

 X  X uwaga 
uwzglćdniona 
czćsciowo - 
okreċlona 
wysokoċć 
budynku - 1 
kondygnacja 

141 29.03.2010 Jan Dąbrowski pozostawienie obecnej 
szerokoċci Koċcielnej Drogi - w 
stanie istniejącym 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  
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142 29.03.2010 Michał Dąbrowski pozostawienie obecnej 
szerokoċci Koċcielnej Drogi - w 
stanie istniejącym 

 KDZ3 - istniejąca droga do przebudowy - 
ul. Koċcielna Droga: a) szerokoċć w 
liniach rozgraniczających- 27 m; w 
granicach planu 17 m 

 X  X  

143 29.03.2010 Hanna i Krzysztof 
Kopytowscy 

1. proċba o zmianć parametru 
minimalnej wielkoċci działki 
budowlanej dla działek 1101, 
1116 - obrćb Łomianki Dolne, 
655/3, 656/3 - obrćb 0005 aby 
moďliwe było wybudowanie 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w układzie 
bličniaczym 

1101, 1116 - obrćb 
Łomianki Dolne, 
655/3, 656/3 - obrćb 
0005 

MN11 do MN21 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o 
ċredniej intensywnoċci, w układzie 
wolnostojącym i bličniaczym 

 X  X  

2. zmiana max wysokoċci 
zabudowy na działkach nr ew. 
1101, 1116 - obrćb Łomianki 
Dolne, 655/3, 656/3 - obrćb 
0005 z 9 m na 11 m 

 X  X  

144 29.03.2010 Agnieszka i Marek 
Noetzel 

sprzeciw wobec przebicia ulicy 
Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

 KDD4, KDD15, KDD16 - istniejący ciąg 
dróg do przebudowy - 
ul. Bogusławskiego: a) szerokoċć pasa 
drogowego - KDD4 - 10 m 

 X  X  

145 29.03.2010 Artur Niegrzy-
bowski 

akceptacja istniejącego 
podziału działek z dnia 
uchwalenia planu 

 § 10 ust. 3 Dopuszcza sić lokalizacjć 
nowej zabudowy na działkach o 
powierzchni mniejszej niď powierzchnia 
działki budowlanej ustalonej planem dla 
terenu, przy zachowaniu wskačników 
ustalonych planem w zakresie 
powierzchni zabudowy, intensywnoċci 
zabudowy i powierzchni biologicznie 
czynnej w przypadku, gdy działka 
spełnia równoczeċnie nastćpujące 
wymagania: 1)decyzja w wyniku której 
wydzielono działkć została wydana 
przed uchwaleniem „Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki” z dnia 6.02.2002r., 2) działka 
ma podłączenie do gminnej sieci 
wodociągowej oraz do gminnej sieci 
kanalizacyjnej, 3) dostćp do drogi 
publicznej jest bezpoċredni lub za 
poċrednictwem dróg wewnćtrznych o 
parametrach zgodnych z wymienionymi 
w § 28 ust. 2. 

 X  X uwaga 
uwzglćdniona 
czćċciowo 

146 24.03.2010 Wojciech Wypych sprzeciw wobec przebicia ulicy 
Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

 KDD4, KDD15, KDD16 - istniejący ciąg 
dróg do przebudowy - 
ul. Bogusławskiego: a) szerokoċć pasa 
drogowego - KDD4 - 10 m 

 X  X  

147 29.03.2010 Michał Kamiĉski 
Małgorzata 
Koĉczal-Kamiĉska 

1. sprzeciw wobec dopuszcze-
nia zabudowy usługowej na 
terenie MN(U)3 

 MN(U)1 do MN(U)4 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o 
ċredniej intensywnoċci, w układzie 
wolnostojącym i bličniaczym, 
Przeznaczenie uzupełniające – tereny 
usług nieuciąďliwych, w tym usługi 
oċwiaty, z wyłączeniem: 1) stacji paliw 
oraz usług związanych z: naprawą i 
demontaďem samochodów, składowa-
niem czćċci uďywanych samochodów, 2) 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaďy powyďej 200 m2. 

 X  X  

2. sprzeciw wobec dopuszcze-
nia zabudowy usługowej na 
terenach MN(U)1, MN(U)2, 
MN(U)4 

  X  X  

148 9.03.2010 Anna i Michał 
Gołąb 

wniosek o konsultacje w 
sprawie poszerzenia 
Koscielnej Drogi 

      nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

149 31.03.2010 Piotr Krupiĉski proċba o dopuszczenie 20% 
tolerancji w okreċlaniu 
minimalnej powierzchni działki 
budowlanej 

76/6 MN11 do MN21 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o 
ċredniej intensywnoċci, w układzie 
wolnostojącym i bličniaczym 

 X  X  

150 29.03.2010 Marek Maksymiuk sprzeciw wobec poszerzenia 
Koċcielnej Drogi 

276      bez rozpatrzenia - 
działka znajduje 
sić na terenie 
planu Chopina 
Północ 

Uwagi złoďone po II wyłoďeniu 
1 14.03.2011 Zofia Bogdaĉska-

Kieszek, 
Tomasz Trybulski 

Wniosek o przeznaczenie 
działek nr ewid. 70/3, 71, 68/8 
w Łomiankach Dolnych na 
drogć publiczną o szerokoċci 
6m 

dz. nr 70/3, 71, 68/8 
obrćb Łomianki Dolne 

12MN do 22MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o 
ċredniej intensywnoċci w układzie 
wolnostojącym. 

 X  X  

2 17.03.2011 Michał Dąbrowski Wniosek o ujednolicenie 
szerokoċci planowanej ulicy 
Koċcielna Droga oznaczonej 
na rysunku symbolem 3KDZ 
na całej jej długoċci 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

3 21.03.2011 Adam Rurka 1. Wniosek o zmianć stawki 
procentowej w §  20 ust. 13 z 
wyskoċci 30% na 1% 

 § 20 ust. 13 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

2. Zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga (3KDZ) do 
maksymalnie 20m 

3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

3. Wniosek o pozostawienie 
działek o wielkoċci 800m² 

§  20 ust. 6 pkt 2 - minimalna wielkoċć 
działki budowlanej -1200m². 

 X  X niezgodne ze 
studium 

4 21.03.2011 Katarzyna 
Dąbrowska 

Wniosek o ujednolicenie 
szerokoċci planowanej ulicy 
Koċcielna Droga oznaczonej 
na rysunku symbolem 3KDZ 
na całej jej długoċci 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

5 21.03.2011 Jadwiga 
Dąbrowska 

Wniosek o ujednolicenie 
szerokoċci planowanej ulicy 
Koċcielna Droga oznaczonej 
na rysunku symbolem 3KDZ 
na całej jej długoċci 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

6 21.03.2011 Andrzej 
Dąbrowski 

Wniosek o ujednolicenie 
szerokoċci planowanej ulicy 
Koċcielna Droga oznaczonej 
na rysunku symbolem 3KDZ 
na całej jej długoċci 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

7 21.03.2011 Jan Dąbrowski Wniosek o ujednolicenie 
szerokoċci planowanej ulicy 
Koċcielna Droga oznaczonej 
na rysunku symbolem 3KDZ 
na całej jej długoċci 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

8 23.03.2011 Anna i Tomasz 
Nitychoruk 

1. Zwićkszenie nieprzekraczalnej 
linii zabudowy z 4 do 6 metrów dla 
terenu okreċlonego symbolem I-H 

 I-H - tereny lokalizacji obiektów i urządzeĉ 
zbiorowego zaopatrzenia w wodć wraz z 
budynkami i zielenią związanymi 
funkcjonalnie z tymi obiektami. 
§  25 ust. 5:  
1) nakaz kształtowania i utrzymania zieleni 
wysokiej i niskiej, w tym zieleni izolacyjnej 
wzdłuď granicy terenu; 
2) wskačnik maksymalnej zabudowy działki - 
0,2; 
3) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy - 0,2; 
4) maksymalna wysokoċć zabudowy – 1 
kondygnacja nadziemna; 
5) minimalny wskačnik powierzchni 
biologicznie czynnej: 70% terenu; 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy według 
rysunku planu; 
7) pozostałe parametry obiektów i urządzeĉ 
oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z 
przepisami odrćbnymi. 

 X  X  

2. Zmiana przeznaczenia terenu 
okreċlonego symbolem I-H na 
tereny zieleni ze wzglćdu na zbyt 
małą w ċwietle przepisów 
odległoċć od cmentarza oraz brak 
publicznie dostćpnych terenów 
zielonych w planie 

 X  X odległoċć ujćcia 
wody od cmentarza 
powinna wynosić 
co najmniej 500 m, 
warunek spełniony 

3. Alternatywnie, wniosek o 
zmianć warunków zabudowy dla 
terenu okreċlonego symbolem I-H: 
a) maksymalna wysokoċć 
zabudowy - 4m, 
b) wskačnik maksymalnej 
powierzchni zabudowy - 0,15, 
c) minimalny wskačnik 
powierzchni biologicznie czynnej - 
75 % 

 X  X  
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   4. Wprowadzenie zapisu o 
koniecznoċci konsultacji na 
etapie przygotowania i 
uzgodnienia finalnej wersji 
projektu budowlanego dla 
obiektów i urządzeĉ 
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć z właċcicielami 
sąsiadujących działek w 
zakresie: 
a) projektu zieleni wysokiej i 
niskiej, w tym zieleni 
izolacyjnej, 
b) projektu architektonicznego, 
c) lokalizacji na terenie I-H 
obietów i urządzeĉ, 
d) poziomu hałasu i innych 
uciąďliwoċci dla mieszkaĉców, 
e) ograniczeĉ w uďytkowaniu 
nieruchomoċci z uwagi na 
strefć ochronną ujćcia. 

      nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

5. Przedstawienie właċcicielom 
sąsiednich działek prognozy 
oddziaływania obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego 
zaopatrzenia w wodć na 
ċrodowisko i jego elementy, ze 
szczególnym uwzglćdnieniem 
uciąďliwoċci dla okolicznych 
mieszkaĉców. 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

9 23.03.2011 Anna i Tomasz 
Nitychoruk 

Zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga (3KDZ) do 
20m z zachowaniem chodnika 
i ċcieďki rowerowej 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

10 23.03.2011 Anna i Tomasz 
Nitychoruk 

Zmiana przeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem MW i 
MW(MN) na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

 MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej 

 X  X  

11 23.03.2011 Andrzej Kochanek 1. Zmiana stawki renty 
planistycznej z 30% na 1% dla 
terenów oznaczonych 
symbolami 1MN - 11 MN 

działki powstałe z 
podziału dz. nr 325 
obrćb Łomianki Dolne 

§ 20 ust. 13 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

2. sprzeciw wobec przebicia 
ulicy Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

3KDD - istniejąca droga do przebudowy 
- ul. Bogusławskiego: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
- 10 m, 

 X  X  

12 23.03.2011 Maria Dembow-
ska 

1. Zmiana stawki renty 
planistycznej z 30% na 1% dla 
terenów oznaczonych 
symbolami 1MN - 11 MN 

działki powstałe z 
podziału dz. nr 341/1, 
333/1, 333/2 obrćb 
Łomianki Dolne 

§ 20 ust. 13 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

2. sprzeciw wobec przebicia 
ulicy Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

3KDD - istniejąca droga do przebudowy 
- ul. Bogusławskiego: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
- 10 m, 

 X  X  

13 24.03.2011 Marcin 
Malinowski,  
Dorota Pawiĉska 

Zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga (3KDZ) do 
20m z zachowaniem chodnika 
i ċcieďki rowerowej 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

14 24.03.2011 Marcin 
Malinowski,  
Dorota Pawiĉska 

1. Zwićkszenie nieprzekraczal-
nej linii zabudowy z 4 do 6 
metrów dla terenu 
okreċlonego symbolem I-H 

 I-H - tereny lokalizacji obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć wraz z budynkami i zielenią 
związanymi funkcjonalnie z tymi 
obiektami. 
§  25 ust. 5:  
1) nakaz kształtowania i utrzymania 
zieleni wysokiej i niskiej, w tym zieleni 
izolacyjnej wzdłuď granicy terenu; 
2) wskačnik maksymalnej zabudowy 
działki - 0,2; 
3) wskačnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy - 0,2; 
4) maksymalna wysokoċć zabudowy – 1 
kondygnacja nadziemna; 
5) minimalny wskačnik powierzchni 
biologicznie czynnej: 70% terenu; 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy 
według rysunku planu; 
7) pozostałe parametry obiektów i 
urządzeĉ oraz zagospodarowanie terenu 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

 X  X  

2. Zmiana przeznaczenia 
terenu okreċlonego symbolem 
I-H na tereny zieleni ze 
wzglćdu na zbyt małą w 
ċwietle przepisów odległoċć 
od cmentarza oraz brak 
publicznie dostćpnych 
terenów zielonych w planie 

 X  X odległoċć ujćcia 
wody od 
cmentarza 
powinna wynosić 
co najmniej 500 
m, warunek 
spełniony 

3. Alternatywnie, wniosek o 
zmianć warunków zabudowy 
dla terenu okreċlonego 
symbolem I-H: 
a) maksymalna wysokoċć 
zabudowy - 4m, 
b) wskačnik maksymalnej 
powierzchni zabudowy - 0,15 
c) minimalnuy wskačnik 
powierzchni biologicznie 
czynnej - 75 %. 

 X  X  

4. Wprowadzenie zapisu o 
koniecznoċci konsultacji na 
etapie przygotowania i 
uzgodnienia finalnej wersji 
projektu budowlanego dla 
obiektów i urządzeĉ 
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodć z właċcicielami 
sąsiadujących działek w 
zakresie: 
a) projektu zieleni wysokiej i 
niskiej, w tym zieleni 
izolacyjnej, 
b) projektu architektonicznego, 
c) lokalizacji na terenie I-H 
obietów i urządzeĉ, 
d) poziomu hałasu i innych 
uciąďliwoċci dla mieszkaĉców, 
e) ograniczeĉ w uďytkowaniu 
nieruchomoċci z uwagi na 
strefć ochronną ujćcia. 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

5. Przedstawienie właċcicielom 
sąsiednich działek prognozy 
oddziaływania obiektów i 
urządzeĉ zbiorowego 
zaopatrzenia w wodć na 
ċrodowisko i jego elementy, ze 
szczególnym uwzglćdnieniem 
uciąďliwoċci dla okolicznych 
mieszkaĉców. 

    nie dotyczy 
ustaleĉ planu 

15 24.03.2011 Marcin 
Malinowski,  
Dorota Pawiĉska 

Zmiana terenu oznaczonego 
symbolem MW i MW(MN) na 
teren przeznaczony pod 
zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną 

 MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej 

 X  X  

16 24.03.2011 Dariusz Kubalski 1. Zmiana kategorii ul. 
Koċcielna Droga z drogi 
zbiorczej (nie klasyfikowanie 
ul. Koċcielna Droga jako drogi 
zbiorczej) 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

2. Rezygnacja z budowy dróg 
odbarczających dla ul. 
Koċcielna Droga 

 X  X  

3. Zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga (3KDZ) do 
20m 

 X  X  

4. Ograniczenie zabudowy 
wielorodzinnej wysokiej 

 MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej 

 X  X uwaga 
uwzglćdniona 
czćċciowo 
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17 25.03.2011 Piotr Pisula Wniosek o dopuszczenie 
zmiany sposobu uďytkowania 
obiektu usytuowanego na 
działkach nr ewid. 676/1, 676/2, 
675/1, 675/2, Łomianki obrćb 
nr 0005 na działalnoċć 
usługową, np. przedszkole, 
dom opieki 

dz. nr 676/1, 676/2, 
675/1, 675/2, Łomianki 
obrćb nr 0005 

12MN do 22MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o 
ċredniej intensywnoċci w układzie 
wolnostojącym 

 X  X  

18 25.03.2011 Mirosław 
Banasiewicz,  
Małgorzata 
Banasiewicz,  
Adam Rurka,  
Zofia Rurka,  
Anna Ptaszyĉska,  
Tomasz 
Tempczyk, 
Agnieszka 
Tempczyk,  
Jan Zdunek, 
Zofia Zdunek, 
Joanna Zdunek de 
Jong, 
Hanna de Jong, 
Michał Gołąb, 
Barbara 
Tomaszewska, 
Artur Niegrzy-
bowski 

Wniosek o wprowadzenie 
zabudowy mieszkaniowej 
bličniaczej na terenie 
okreċlonym symbolem 
planistycznym 11MN 

 1MN do 11MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywnoċci w układzie wolnostoją-
cym. 

 X  X  

19 25.03.2011 Mirosław 
Banasiewicz,  
Małgorzata 
Banasiewicz,  
Adam Rurka,  
Zofia Rurka,  
Anna Ptaszyĉska,  
Tomasz 
Tempczyk, 
Agnieszka 
Tempczyk,  
Jan Zdunek, 
Zofia Zdunek, 
Joanna Zdunek de 
Jong, 
Hanna de Jong, 
Michał Gołąb, 
Iwona Radomska, 
Dariusz Radomski,  
Piotr Radomski, 
Janina Radomska, 
Barbara 
Tomaszewska, 
Marta Targoĉska, 
Grzegorz 
Targoĉski, 
Robert Piotrak, 
Paweł Urbaĉski, 
Beata Siwek-
Urbaĉska, 
Artur Niegrzy-
bowski 

Zmiana stawki renty 
planistycznej z 30% na 10% dla 
terenów oznaczonych 
symbolami 1MN - 11 MN 

 § 20 ust. 13 - Stawka procentowa - 30%.  X  X  

20 25.03.2011 Mirosław 
Banasiewicz,  
Małgorzata 
Banasiewicz,  
Adam Rurka,  
Zofia Rurka,  
Anna Ptaszyĉska,  
Tomasz 
Tempczyk. 
Agnieszka 
Tempczyk,  
Jan Zdunek, 
Zofia Zdunek, 
Joanna Zdunek de 
Jong, 
Hanna de Jong, 
Krzysztof 
Polkowski, 
Michał Gołąb, 
Danuta 
Turkowska, 
Marek Turkowski, 
Iwona Radomska, 
Dariusz Radomski,  
Piotr Radomski, 
Janina Radomska, 
Włodzimierz 
Orłowski, 
Katarzyna 
Urbaniak, 
Cecylia Orłowska, 
Maciej Urbaniak, 
Barbara 
Tomaszewska, 
Marta Targoĉska, 
Grzegorz 
Targoĉski, 
Robert Piotrak, 
Paweł Urbaĉski, 
Beata Siwek-
Urbaĉska, 
Rafał Rurka, 
Krystyna Rurka, 
Artur Niegrzy-
bowski 

Zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga (3KDZ) do 
maksymalnie 20m 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

21 25.03.2011 Mirosław 
Banasiewicz,  
Małgorzata 
Banasiewicz,  
Adam Rurka,  
Zofia Rurka,  
Anna Ptaszyĉska,  
Tomasz 
Tempczyk, 
Agnieszka 
Tempczyk,  
Jan Zdunek, 
Zofia Zdunek, 
Joanna Zdunek de 
Jong, 
Hanna de Jong, 
Krzysztof 
Polkowski, 
Danuta 
Turkowska, 
Marek Turkowski, 
Iwona Radomska, 
Dariusz Radomski,  
Piotr Radomski, 
Janina Radomska, 

Wniosek o pozostawienie 
obecnej szerokoċci ul. 
Szczytowej i wprowadzenie 
kategorii ciągu pieszo-
jezdnego 

 11KDD - istniejąca droga do przebudo-
wy - ul. Szczytowa: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
- 8 m, 
b) przekrój poprzeczny - jednojezdnio-
wa, z wyodrćbnionym chodnikiem po 
jednej stronie drogi, 
c) dopuszcza sić realizacjć dróg w 
formie ciągu pieszo-jezdnego z 
niewyodrćbnioną jezdnią i chodnikiem, 
z obowiązującą zasadą „ruchu 
uspokojonego”, 
d) dostćpnoċć nieograniczona, 
e) parkowanie moďliwe wzdłuď krawćdzi 
jezdni. 

 X  X  

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 140 – 28916 – Poz. 4503 
 

  ,Włodzimierz 
Orłowski, 
Katarzyna 
Urbaniak, 
Cecylia Orłowska, 
Maciej Urbaniak, 
Barbara 
Tomaszewska, 
Rafał Rurka, 
Krystyna Rurka, 
Artur Niegrzy-
bowski, 
Marta Niegrzy-
bowska 

    X  X  

22 26.03.2011 Mirosław 
Banasiewicz,  
Małgorzata 
Banasiewicz,  
Adam Rurka,  
Zofia Rurka,  
Anna Ptaszyĉska,  
Tomasz 
Tempczyk. 
Agnieszka 
Tempczyk,  
Jan Zdunek, 
Zofia Zdunek, 
Joanna Zdunek de 
Jong, 
Hanna de Jong, 
Michał Gołąb, 
Barbara 
Tomaszewska, 
Marta Targoĉska, 
Grzegorz 
Targoĉski, 
Robert Piotrak, 
Paweł Urbaĉski, 
Beata siwek-
Urbaĉska, 
Artur Niegrzy-
bowski 

Wniosek o usunićcie zapisu 
nakazującego przeprowadze-
nie badaĉ gruntu na obecnoċć 
arsenu i chromu dla obszaru 
11MN 

 §  20 ust. 7 pkt 3 - w celu wyeliminowa-
nia zagroďenia zdrowia potencjalnych 
mieszkaĉców, dla terenu 11MN przed 
zmianą zagospodarowania naleďy 
przeprowadzić specjalistyczne badania 
gruntu na obecnoċć arsenu i chromu. W 
przypadku stwierdzenia wartoċci 
przekraczających wielkoċci dopuszczo-
ne, teren naleďy zrekultywować. 

 X  X uwaga 
uwzglćdniona 
czćċciowo 

23 25.03.2011 Marcin Witkowski, 
Agnieszka 
Antoniewicz-
Noetzel, 
Dominik Ďarnecki, 
Andrzej Borawski, 
Jeremi 
Modrzewski, 
Wojciech Wypych, 
Agnieszka 
Paprzycka, 
Michał  
i Małgorzata 
Kozaczyĉscy 

Sprzeciw wobec przebicia 
ulicy Bogusławskiego do ulicy 
Koċcielna Droga 

 3KDD - istniejąca droga do przebudowy 
- ul. Bogusławskiego: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 
- 10 m, 

 X  X  

24 25.03.2011 Joanna 
Grabowska 

1. Zmiana kategorii ul. 
Koċcielna Droga z drogi 
zbiorczej na lokalną 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X niezgodne ze 
studium 

2. Zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga (3KDZ) do 
20m z zachowaniem chodnika 
i ċcieďki rowerowej 

 X  X  

25 25.03.2011 Iwona 
Roszkowska 

1. Zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga (3KDZ) do 
20m z zachowaniem chodnika 
i ċcieďki rowerowej 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

2. Zmiana kategorii ul. 
Koċcielna Droga z drogi 
zbiorczej na lokalną 

 X  X niezgodne ze 
studium 

26 25.03.2011 Sławomir 
Roszkowski 

1. Zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga (3KDZ) do 
20m z zachowaniem chodnika 
i ċcieďki rowerowej 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

2. Zmiana kategorii ul. 
Koċcielna Droga z drogi 
zbiorczej na lokalną 

 X  X niezgodne ze 
studium 

27 25.03.2011 Dorota Złotnik-
Dąbrowska 

1. Zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga (3KDZ) do 
20m z zachowaniem chodnika 
i ċcieďki rowerowej 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

2. Zmiana kategorii ul. 
Koċcielna Droga z drogi 
zbiorczej na lokalną 

 X  X niezgodne ze 
studium 

28 25.03.2011 Jacek Dąbrowski 1. Zmiana szerokoċci ulicy 
Koċcielna Droga (3KDZ) do 
20m z zachowaniem chodnika 
i ċcieďki rowerowej 

 3KDZ - istniejąca droga gminna do 
przebudowy - ul. Koċcielna Droga: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych- 27 m; w granicach planu 17 m. 

 X  X  

2. Zmiana kategorii ul. 
Koċcielna Droga z drogi 
zbiorczej na lokalną 

 X  X niezgodne ze 
studium 

29 25.03.2011 Sławomir 
Roszkowski 

Zmiana przeznaczenia terenu 
zabudowy wielorodzinnej na 
teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i 
bličniaczej 

 MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej 

 X  X  

30 25.03.2011 Dorota Złotnik-
Dąbrowska 

Zmiana przeznaczenia terenu 
zabudowy wielorodzinnej na 
teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i 
bličniaczej 

 MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej 

 X  X  

31 25.03.2011 Joanna 
Grabowska 

Zmiana przeznaczenia terenu 
zabudowy wielorodzinnej na 
teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i 
bličniaczej 

 MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej 

 X  X  

32 25.03.2011 Iwona 
Roszkowska 

Zmiana przeznaczenia terenu 
zabudowy wielorodzinnej na 
teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i 
bličniaczej 

 MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej 

 X  X  

33 25.03.2011 Jacek Dąbrowski Zmiana przeznaczenia terenu 
zabudowy wielorodzinnej na 
teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i 
bličniaczej 

 MW, MW(MN) - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej 

 X  X  
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VIII/49/2011 

Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 9 czerwca 2011r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE  
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objćte ustaleniami i obszarem planu 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym 
charakterystyka rozwiązaĉ i zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej obszaru „Chopina”, zo-
stały okreċlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. w uchwale w 
sprawie uchwalenia planu, w tym w czćċci graficznej, stanowiącej integralną czćċć uchwały. 

W zakresie naleďącym do zadaĉ własnych Gminy Łomianki zapisano w planie inwestycje infrastruktural-
ne: 

1. Modernizacja, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego, obejmującego: 

1) przebudowć istniejących dróg zbiorczych, lokalnych, dojazdowych; 

2) budowa nowoprojektowanych dróg dojazdowych, w tym dróg dojazdowych w formie ciągów pie-
szo-jezdnych; 

Całoċć inwestycji komunikacyjnych obejmuje takďe urządzenia towarzyszące, w tym m.in. przystanki i 
inne urządzenia transportu zbiorowego oraz w infrastrukturze drogowej: chodniki, ċcieďki rowerowe, 
zieleĉce, urządzenie zieleni przyulicznej, oċwietlenie, sygnalizacjć i urządzenia sterowania ruchem 
oraz urządzenia ochrony terenów przyległych przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. 

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozostałych systemów infrastruktury technicznej, obejmujących: 

1) rozbudowć gminnej sieci wodociągowej; 

2) rozbudowć gminnej sieci kanalizacyjnej; 

3) budowć kanalizacji deszczowej; 

4) budowć nowoprojektowanego ujćcia wody i stacji uzdatniania wody. 

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury, które naleďą do zadaĉ własnych gminy. 

1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać sić bćdzie poprzez: 

2. Wydatki z budďetu gminy zgodnie z uchwałą budďetową; 

3. Finansowanie i współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, poprzez budďet gminy w ramach 
m.in.: 

1) dotacji unijnych, 

2) dotacji z funduszy krajowych, 

3) innych ċrodków zewnćtrznych (w tym dotacji, kredytów i poďyczek), 

4. Udziału inwestorów w ramach porozumieĉ o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno-prywatnego. 

III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji naleďących do zadaĉ własnych gminy 

Realizacja inwestycji, ich planowanie, przygotowanie i koordynacja bćdzie odbywać sić w oparciu o 
obowiązujące przepisy, w tym przepisy branďowe oraz Prawo zamówieĉ publicznych. Terminy realizacji 
poszczególnych zadaĉ oraz ich etapowanie przebiegać bćdzie w zaleďnoċci od przyjćtych zadaĉ w co-
rocznych budďetach gminy. 
45 0 3

 
 
 


