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3. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wy-

szyŊskiego w GoŊczycach wraz z podporzņd-
kowanņ organizacyjnie tej szkole – Szkołņ Fi-
lialnņ w Chotyni; o strukturze organizacyjnej 
klas: I-III wraz z oddziałem przedszkolnym;  

4. Szkoła Podstawowa w Kaleniu Drugim; 

5. Szkoła Podstawowa w Sokole. 

§ 2. OkreŌla siň nastňpujņce granice obwo-
dów publicznych szkół podstawowych, prowa-
dzonych przez Gminň Sobolew:  

1. do obwodu Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Sobolewie, naleŐņ miejsco-
woŌci: Sobolew, Godzisz, czňŌń miejscowoŌci 
KaleŊ Pierwszy, Kobusy, Nowa Krňpa;  

2. do obwodu Szkoły Podstawowej w Anielo-
wie, naleŐņ miejscowoŌci: Anielów, Trzcian-
ka;  

3. do obwodu Szkoły Podstawowej im. Kard. 
Stefana WyszyŊskiego w GoŊczycach, naleŐņ 
miejscowoŌci: GoŊczyce, Chotynia, Kownaci-
ca, OstroŐeŊ Pierwszy, OstroŐeŊ Drugi;  

4. do obwodu Szkoły Podstawowej w Kaleniu 
Drugim, naleŐņ miejscowoŌci: KaleŊ Drugi, 
Grabniak;  

5. do Szkoły Podstawowej w Sokole, naleŐņ 
miejscowoŌci: Sokół, czňŌń miejscowoŌci Ka-
leŊ Pierwszy, Przyłňk  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Sobolew.  

§ 4. Tracņ moc:  

- uchwała nr VI/68/99 Rady Gminy w Sobole-
wie z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie ustale-
nia planu sieci szkół podstawowych prowa-
dzonych przez Gminň Sobolew; 

- uchwała nr VI/60/99 Rady Gminy w Sobole-
wie z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie okre-
Ōlenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Sobolewie; 

- uchwała nr VI/61/99 Rady Gminy w Sobole-
wie z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie okre-
Ōlenia obwodu Szkoły Podstawowej w Godzi-
szu, gmina Sobolew; 

- uchwała nr VI/62/99 Rady Gminy w Sobole-
wie z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie okre-
Ōlenia obwodu Szkoły Podstawowej w Kale-
niu Drugim, gmina Sobolew; 

- uchwała nr VI/63/99 Rady Gminy w Sobole-
wie z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie okre-
Ōlenia obwodu Szkoły Podstawowej w Soko-
le, gmina Sobolew: 

- uchwała nr VI/64/99 Rady Gminy w Sobole-
wie z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie okre-
Ōlenia obwodu Szkoły Podstawowej w Przy-
łňku, gmina Sobolew; 

- uchwała nr VI/65/99 Rady Gminy w Sobole-
wie z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie okre-
Ōlenia obwodu Szkoły Podstawowej w GoŊ-
czycach, gmina Sobolew; 

- uchwała nr VI/66/99 Rady Gminy w Sobole-
wie z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie okre-
Ōlenia obwodu Szkoły Podstawowej w Cho-
tyni, gmina Sobolew; 

- uchwała nr VI/67/99 Rady Gminy w Sobole-
wie z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie okre-
Ōlenia obwodu Szkoły Podstawowej w Anie-
lowie, gmina Sobolew. 

§ 5. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego, z mocņ 
obowiņzujņcņ od 1 wrzeŌnia 2011r. 

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Leszek D. Urawski 
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UCHWAŁA Nr VII/58/11 

RADY GMINY WIELISZEW 

 z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew. 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z 
póŎn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. 
zm.) i w zwiņzku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póŎn. zm.) oraz uchwały nr 323/XXII/2001 Rady 
Gminy Wieliszew z dnia 4 wrzeŌnia 2001r. w 
sprawie przystņpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Skrzeszew (obecnie Wieliszew), dotyczņcego 
obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew Rada 
Gminy Wieliszew uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, 
gm. Wieliszew. 

§ 2.1. Granice planu okreŌla załņcznik nr 1 do 
uchwały nr 323/XXII/2001 Rady Gminy Wieli-
szew z dnia 4 wrzeŌnia 2001r. w sprawie przy-
stņpienia do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Skrzeszew 
(obecnie Wieliszew), dotyczņcego obszaru wsi 
Skrzeszew, gm. Wieliszew. 

2. Granice planu oznaczone sņ na rysunku 
planu, sporzņdzonym w skali 1:2000, stanowiņ-
cym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Celem planu jest ustalenie zasad zago-
spodarowania terenów działek letniskowych 
oraz ochrona istniejņcych walorów przyrodni-
czych terenów leŌnych. 

§ 4. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1. planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1 ni-
niejszej uchwały; 

2. rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:2000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do uchwały; 

3. przepisach odrňbnych – naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

4. obszarze obowiņzywania planu – naleŐy 
przez to rozumień obszar, którego granice 
okreŌlono w § 2; 

5. terenie – naleŐy przez to rozumień teren o 
okreŌlonym przeznaczeniu lub o odrňbnych 
zasadach zagospodarowania, wydzielony 
na rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi; 

6. przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, ustalone w pla-
nie dla danego terenu; 

7. powierzchni zabudowy działki budowlanej – 
naleŐy przez to rozumień powierzchniň 
działki zabudowanņ budynkami; 

8. intensywnoŌci zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień stosunek sumy powierzchni, li-

czonej po zewnňtrznym obrysie krawňdzi, 
wszystkich kondygnacji naziemnych (bez 
piwnic) wszystkich budynków zlokalizowa-
nych na działce, do powierzchni działki; 

9. powierzchni biologicznie czynnej - naleŐy 
przez to rozumień teren z nawierzchniņ 
ziemnņ urzņdzony w sposób zapewniajņcy 
naturalnņ wegetacjň, a takŐe 50% po-
wierzchni tarasów i stropodachów z takņ 
nawierzchniņ, nie mniej jednak niŐ 10m², 
oraz wodň powierzchniowņ na tym terenie; 

10. nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień linie okreŌlajņce naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń zewnňtrz-
nej Ōciany budynku od linii rozgraniczajņcej 
drogi publicznej, ciņgu pieszo-jezdnego, 
drogi wewnňtrznej, granicy działki lub in-
nego obiektu zgodnie z rysunkiem planu, 
bez wysuniňtych poza zewnňtrznņ Ōcianň 
budynku, takich jego czňŌci jak: gzymsy, 
okapy, schody zewnňtrzne, otwarte tarasy, 
balkony, wykusze, podesty, pochylnie i 
rampy; 

11. definicje pozostałych pojňń nie wymienio-
nych powyŐej a uŐytych w niniejszej uchwa-
le znajdujņ siň w przepisach odrňbnych. 

§ 5. Dla obszaru objňtego granicami okreŌlo-
nymi w § 2 niniejszej uchwały ustala siň: 

1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o róŐnych funkcjach lub róŐnych 
zasadach zagospodarowania; 

2. linie rozgraniczajņce ulice, place oraz drogi 
publiczne wraz z urzņdzeniami pomocniczy-
mi; 

3. zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej oraz linie rozgraniczajņce tereny 
tej infrastruktury; 

4. lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, w tym równieŐ linie zabudowy i gaba-
ryty obiektów, a takŐe maksymalne lub mi-
nimalne wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy; 

5. zasady i warunki podziału terenów na działki 
budowlane; 

6. warunki zagospodarowania terenów, wynika-
jņce z potrzeb ochrony Ōrodowiska przyrod-
niczego; 

7. tymczasowe sposoby zagospodarowania, 
urzņdzania oraz uŐytkowania terenu; 

8. stawkň procentowņ, na podstawie której 
okreŌla siň jednorazowņ opłatň wynikajņcņ ze 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w zwiņzku z 
uchwaleniem planu. 
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§ 6.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne, 
przedstawione na rysunku planu sņ obowiņzujņ-
cymi ustaleniami: 

1) granice obszaru objňtego ustaleniami planu; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenów. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust.1 majņ charakter informacyj-
ny. 

Rozdział 2 
Zakres ustaleń planu 

§ 7. Na obszarze objňtym granicami planu 
wydziela siň tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami cyfrowo-literowymi, dla których 
ustala siň nastňpujņce podstawowe przeznacze-
nie terenu: 

1. tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem ML; 

2. teren lasu, oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZL; 

3. teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDL; 

4. teren ciņgu pieszo-jezdnego, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KPJ. 

§ 8. Plan ustala zasady i warunki w zakresie 
zagospodarowania i uŐytkowania przestrzeni: 

1. obowiņzek lokalizowania zabudowy zgodnie 
z ustaleniami rysunku planu dotyczņcymi 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

2. obowiņzek stosowania na terenach przezna-
czonych do zabudowy budynków o podob-
nych parametrach w zakresie wysokoŌci i 
kształtu dachu oraz o ujednoliconej, zharmo-
nizowanej kolorystyce elewacji, dachów i 
ogrodzeŊ; 

3. zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej 
kolorystyki elewacji i dachów budynków; 

4. zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
usługowych i gospodarczych na całym ob-
szarze planu; 

5. zakaz rozmieszczania reklam w liniach roz-
graniczajņcych dróg, na całym obszarze pla-
nu; w pasach drogowych dopuszcza siň je-
dynie znaki drogowe i tablice informacyjne 
zwiņzane z ruchem drogowym oraz tablice 
gminnego systemu informacyjnego (nazwy 
ulic, numery posesji); 

6. dopuszcza siň tablice reklamowe usytuowane 
wyłņcznie w płaszczyŎnie ogrodzenia lub 
elewacji budynku o maksymalnej powierzch-
ni 1m² na terenach oznaczonych symbolami 
ML; 

7. obowiņzek lokalizowania ogrodzeŊ działek 
budowlanych w wyznaczonych na rysunku 
planu liniach rozgraniczajņcych dróg przy za-
chowaniu nastňpujņcych wymogów: 

1) obowiņzek wycofania o minimum 2m w 
stosunku do linii rozgraniczajņcej wyzna-
czonej na rysunku planu bram wjazdo-
wych usytuowanych w ogrodzeniach przy 
ciņgu pieszo-jezdnym oznaczonym sym-
bolem 2KPJ; 

2) dla ogrodzeŊ frontowych (od strony drogi) 
ustala siň: 

a) obowiņzek stosowania ogrodzeŊ aŐu-
rowych, w których powierzchnia prze-
Ōwitu wynosi min. 30%, 

b) moŐliwoŌń zastosowania podmurówki 
o maksymalnej wysokoŌci 0,6m, 

c) wysokoŌń maksymalnņ ogrodzenia ra-
zem z podmurówkņ: 1,8m, 

d) zakaz stosowania ogrodzeŊ pełnych 
oraz ogrodzeŊ z prefabrykatów beto-
nowych; 

3) dla ogrodzeŊ bocznych (miňdzy działkami 
budowlanymi) ustala siň: 

a) moŐliwoŌń stosowania ogrodzeŊ aŐu-
rowych lub pełnych, 

b) moŐliwoŌń zastosowania podmurówki 
o maksymalnej wysokoŌci 0,6m, 

c) wysokoŌń maksymalnņ ogrodzenia ra-
zem z podmurówkņ: 1,8m. 

§ 9. Plan ustala warunki zagospodarowania 
terenów, wynikajņce z potrzeb ochrony Ōrodo-
wiska przyrodniczego: 

1. Plan zakazuje wprowadzenia nieoczyszczo-
nych Ōcieków do wód powierzchniowych i do 
gruntu  

2. Plan ustala, zgodnie z obowiņzujņcymi prze-
pisami z zakresu ochrony Ōrodowiska, tereny 
ML, przeznaczone na cele rekreacyjno - wy-
poczynkowe, podlegajņce ochronie akustycz-
nej, dla których obowiņzujņ dopuszczalne po-
ziomy hałasu zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

3. Plan ustala na terenach leŌnych gospodaro-
wanie zasobami leŌnymi zgodnie z planami 
urzņdzenia lasu. 
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4. Z uwagi na to, Őe obszar objňty niniejszym 

planem miejscowym znajduje siň w grani-
cach Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu obowiņzujņ na nim zakazy, nakazy 
i ograniczenia zawarte w przepisach odrňb-
nych dotyczņcych tego obszaru. 

5. Plan ustala ochronň wód podziemnych na 
całym obszarze objňtym granicami opraco-
wania planu, znajdujņcego siň w granicach 
obszaru wysokiej ochrony (OWO) Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) po-
przez: 

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w 
których prowadzona działalnoŌń moŐe 
spowodowań zanieczyszczenie gruntów 
lub wód; 

2) obowiņzek stosowania wszelkich zabez-
pieczeŊ technicznych dla ochrony Ōrodo-
wiska, szczególnie wód podziemnych i 
powierzchniowych przy realizacji nowych 
inwestycji. 

6. Obszar objňty planem połoŐony jest w strefie 
potencjalnego zagroŐenia powodziņ, w której 
obowiņzujņ przepisy ustawy prawo wodne. 

§ 10. Plan ustala zasady i warunki podziału 
terenów na działki budowlane: 

1. Plan ustala moŐliwoŌń łņczenia oraz dokony-
wania podziałów istniejņcych działek w celu: 

1) wyodrňbnienia nowych działek według 
zasad zawartych w ustaleniach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów (Roz-
dział III niniejszej uchwały), 

2) powiňkszenia sņsiedniej nieruchomoŌci 
lub regulacji istniejņcych granic działki na 
podstawie wymagaŊ zawartych w przepi-
sach odrňbnych. 

2. Plan ustala obowiņzek zapewnienia dla dzia-
łek budowlanych powstałych w wyniku połņ-
czenia istniejņcych działek, a nastňpnie ich 
podziału: 

1) parametrów zgodnych z zapisami ustaleŊ 
szczegółowych dla terenów (Rozdział III 
niniejszej uchwały), 

2) dostňpu do drogi publicznej, zgodnie z 
ustaleniami planu oraz zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi. 

3. Plan zachowuje dotychczasowe podziały na 
działki budowlane, zaistniałe przed uchwale-
niem niniejszego planu oraz działki powstałe 
w wyniku wydzielenia dróg wyznaczonych na 
rysunku planu. 

 

§ 11. Plan ustala tymczasowe sposoby zago-
spodarowania, urzņdzania oraz uŐytkowania 
terenu - do czasu zagospodarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siň ich 
uŐytkowanie w sposób dotychczasowy. 

§ 12.1. Plan ustala zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej: 

1) Na całym obszarze obowiņzuje: 

a) wyposaŐenie wszystkich terenów przezna-
czonych pod zabudowň w sieci zbioro-
wych systemów uzbrojenia: 

- wodociņgowņ z uzbrojeniem przeciw-
poŐarowym, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- gazowņ, 

- elektroenergetycznņ, 

- telekomunikacyjnņ. 

b) podłņczenie odbiorców do sieci oraz do-
stawa i odbiór mediów przez indywidual-
ne przyłņcza na podstawie warunków uzy-
skanych od właŌciwego dla danej sieci za-
rzņdcy; 

c) zachowanie istniejņcych urzņdzeŊ i sieci 
nadziemnych i podziemnych uzbrojenia 
terenów nie kolidujņcych z planowanņ za-
budowņ i układem dróg, z dopuszczeniem 
wymiany, przebudowy i rozbudowy; 

d) lokalizacja projektowanych odcinków sieci 
nadziemnych i podziemnych uzbrojenia 
terenów oraz urzņdzeŊ zwiņzanych z ich 
funkcjonowaniem (z wyjņtkiem przyłņczy 
do budynków) w liniach rozgraniczajņcych 
dróg i ciņgów pieszo-jezdnych, po uzgod-
nieniu z zarzņdcņ drogi. 

2) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siň 
lokalizacjň sieci podziemnych i nadziemnych 
uzbrojenia terenów oraz urzņdzeŊ zwiņza-
nych z ich funkcjonowaniem poza liniami 
rozgraniczajņcymi dróg, pod warunkiem uzy-
skania prawa do dysponowania odpowied-
nim terenem na ten cel. 

3) Przebiegi i usytuowanie sieci oraz lokalizacja 
obiektów infrastruktury technicznej (stacji 
transformatorowych, stacji telekomunikacyj-
nych, podziemnych przepompowni Ōcieków i 
innych urzņdzeŊ technicznych) wymagajņ 
uŌciŌlenia i uszczegółowienia w postňpowa-
niach administracyjnych dotyczņcych za-
twierdzania projektów budowlanych i pozwo-
leŊ na budowň, stosownie do zakresu roz-
strzygania w tych sprawach. 
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4) Dla wszystkich sieci i urzņdzeŊ lokalizowa-

nych poza terenami publicznymi naleŐy za-
pewniń dostňp właŌciwym słuŐbom dla wy-
konywania bieŐņcych konserwacji, napraw i 
remontów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň plan usta-
la: 

1) zaopatrzenie w wodň z wodociņgu lokalnego, 
z ujňcia projektowanego, znajdujņcego siň 
poza obszarem planu, w sņsiedztwie wsi Si-
kory-Kňpa Kikolska lub z istniejņcego ujňcia 
gminnego wodociņgu „Janówek” po rozbu-
dowie; 

2) indywidualne systemy zaopatrzenia w wodň 
z ujňń przydomowych mogņ byń uŐytkowane 
do czasu podłņczenia do wodociņgu zbioro-
wego; 

3) rozbudowň sieci prowadziń naleŐy w oparciu 
o warunki i dane techniczne uzyskane od za-
rzņdzajņcego sieciņ; 

4) obowiņzuje wyposaŐenie sieci wodociņgowej 
w hydranty przeciwpoŐarowe według wymo-
gów okreŌlonych w odrňbnych przepisach. 

3. W zakresie odprowadzania Ōcieków sani-
tarnych plan ustala: 

1) budowň lokalnego układu sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz odprowadzanie Ōcieków na 
gminnņ oczyszczalniň Ōcieków projektowanņ 
dla obsługi północnych terenów gminy, w re-
jonie wsi Skrzeszew – Topolina lub przez bu-
dowň lokalnej oczyszczalni Ōcieków w rejonie 
wsi Skrzeszew – Kňpa Kikolska, a nastňpnie 
odprowadzenie oczyszczonych Ōcieków do 
odbiorników naturalnych; 

2) do czasu wyposaŐenia ulic w sień gminnej 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siň odpro-
wadzanie Ōcieków do zbiorników bezodpły-
wowych na terenie nieruchomoŌci, pod wa-
runkiem zapewnienia ich okresowego wywo-
zu przez koncesjonowanych przez gminň 
przewoŎników; kaŐdorazowo, po wybudowa-
niu w ulicy kanału sanitarnego właŌciciele 
przylegajņcych do ulicy działek majņ obowiņ-
zek podłņczenia siň bezzwłocznie do tej sieci i 
zlikwidowania szamb, zgodnie z przepisami 
ustawy o utrzymaniu czystoŌci i porzņdku w 
gminie. 

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych plan ustala: 

1) na całym obszarze odprowadzanie wód opa-
dowych wg rozwiņzaŊ indywidualnych, po-
wierzchniowo i przez infiltracjň do gruntu 
pod warunkiem spełnienia wymogów okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych; 

2) wody opadowe z dachów budynków i 
„umownie czystych” terenów o funkcji 
mieszkaniowej powinny byń odprowadzane 
na nieutwardzony teren własnej działki i 
przez infiltracjň do gruntu; w przypadku nie-
dostatecznie chłonnej powierzchni biologicz-
nej działki zapewniń naleŐy retencjň wód w 
zbiornikach lokalizowanych w granicach dzia-
łek; 

3) odwodnienie ulic i ciņgów pieszo-jezdnych 
przez spływ powierzchniowy i urzņdzenia in-
filtracyjne: rowy infiltracyjne przykrawňŐni-
kowe, studnie chłonne i drenaŐ. 

5. W zakresie zasilania w energiň elektrycznņ 
plan ustala: 

1) zasilanie z istniejņcej sieci elektroenergetycz-
nej napowietrzno-kablowej Ōredniego napiň-
cia (15 kV), po jej rozbudowie; bezpoŌredni 
dosył energii elektrycznej do odbiorców po-
przez przyłņcza elektroenergetyczne niskiego 
napiňcia; 

2) budowň i przebudowň sieci oraz budowň 
urzņdzeŊ elektroenergetycznych w uzgodnie-
niu i na warunkach okreŌlonych przez wła-
Ōciwy zakład energetyczny; 

3) budowň liniowych odcinków sieci Ōredniego i 
niskiego napiňcia w liniach rozgraniczajņcych 
dróg; 

4) moŐliwoŌń lokalizacji poza liniami rozgrani-
czajņcymi dróg: 

a) napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych, 

b) stacji trafo 15/0,4 kV na wydzielonych 
działkach, z bezpoŌrednim dostňpem do 
drogi publicznej; 

5) moŐliwoŌń lokalizacji słupowych stacji trafo 
w liniach rozgraniczajņcych dróg; 

6) budowň sieci i urzņdzeŊ elektroenergetycz-
nych prowadzonņ w oparciu o warunki przy-
łņczenia i umowy przyłņczeniowe zawierane 
przez właŌciwy zakład energetyczny z pod-
miotami ubiegajņcymi siň o przyłņczenie do 
sieci; iloŌń i lokalizacja stacji trafo SN/nn wy-
nikań bňdzie ze zgłoszenia zapotrzebowania 
na moc przez nowobudowane obiekty. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan 
ustala: 

1) ogrzewanie budynków ze Ŏródeł ekologicznie 
czystych (energia elektryczna, gaz przewo-
dowy lub z butli, olej opałowy niskosiarkowy 
do 0,3%). Kominki stanowiń mogņ jedynie 
dodatkowe Ŏródło ogrzewania obiektów; 
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2) moŐliwoŌń zaopatrzenia w ciepło energiņ 

pozyskiwanņ ze Ŏródeł odnawialnych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz do celów 
gospodarczych i grzewczych plan ustala: 

1) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej sieci gazowej 
Ōredniego ciŌnienia po jej rozbudowie; 

2) budowň gazociņgów w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg zgodne z aktualnie obowiņzujņcym 
rozporzņdzeniem okreŌlajņcym warunki 
techniczne jakim powinny odpowiadań sieci 
gazowe; 

3) lokalizacjň szafek gazowych dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w linii ogro-
dzeŊ od strony drogi, otwieranych na ze-
wnņtrz; w pozostałych przypadkach w miej-
scu uzgodnionym z zarzņdcņ sieci gazowej; 

4) lokalizacjň ogrodzeŊ w odległoŌci minimum 
0,5m od gazociņgu. 

8. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) obsługň z istniejņcej i projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg na warunkach okreŌlonych przez 
zarzņdcň drogi; 

2) moŐliwoŌń przebiegu telefonicznych linii na-
powietrznych poza liniami rozgraniczajņcymi 
dróg; 

3) bezpoŌrednia obsługň abonentów telefonicz-
nych za poŌrednictwem indywidualnych 
przyłņczy na warunkach okreŌlonych przez 
odpowiedniego operatora telekomunikacyj-
nego. 

9. W zakresie gospodarki odpadami plan 
ustala: gromadzenie i segregacjň odpadów 
zgodnie z planem gospodarki odpadami uchwa-
lonym przez Radň Gminy Wieliszew. 

§ 13. Plan ustala zasady modernizacji i roz-
budowy istniejņcych dróg oraz budowy nowych: 

1. Powiņzanie układu komunikacyjnego obszaru 
objňtego planem z układem zewnňtrznym 
stanowi droga lokalna oznaczona symbolem 
1KDL. 

2. BezpoŌredniņ obsługň komunikacyjnņ obsza-
ru objňtego planem stanowiņ droga lokalna 
oraz ciņg pieszo-jezdny, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami: 

1) KDL – droga lokalna; 

2) KPJ – ciņg pieszo-jezdny. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 2 plan 
ustala nastňpujņce szerokoŌci w liniach roz-
graniczajņcych: 

1) dla drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDL – plan wyznacza 
wschodniņ liniň rozgraniczajņcņ - w grani-
cach planu znajduje siň czňŌń drogi o sze-
rokoŌci 6m; 

2) dla ciņgu pieszo-jezdnego oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2KPJ – 6m, ciņg 
zakoŊczony placem do zawracania. 

4. Plan dopuszcza obsługň działek budowlanych 
z dróg dojazdowych wewnňtrznych nie ozna-
czonych na rysunku planu, przyjmujņc ich 
minimalnņ szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych nie mniejszņ niŐ 6m. 

5. Dla dróg wewnňtrznych nieprzelotowych, o 
których mowa w ust. 4, słuŐņcych obsłudze 
powyŐej dwóch działek plan nakłada obowiņ-
zek zakoŊczenia takiej drogi placem do za-
wracania o minimalnych wymiarach 12,5m  
x 12,5m. 

6. Plan ustala obowiņzek zapewnienia miejsc 
postojowych na działkach budowlanych przy 
uwzglňdnieniu nastňpujņcych wskaŎników:  
2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny. 

7. Ustala siň zagospodarowanie przestrzeni 
dróg i ciņgów pieszo-jezdnych polegajņce na: 

1) kształtowaniu nawierzchni ulic i chodni-
ków w sposób umoŐliwiajņcy korzystanie 
osobom niepełnosprawnym; 

2) ujednoliceniu kolorystyki i rodzajów mate-
riałów uŐytych do: 

a) budowy nawierzchni, w szczególnoŌci 
chodników i miejsc postojowych, 

b) urzņdzeŊ wyposaŐenia (latarnie, kosze, 
ławki itp.), 

c) budowli i urzņdzeŊ technicznych (szafki 
energetyczne i telekomunikacyjne, sta-
cje transformatorowe itp.); 

3) moŐliwoŌci lokalizacji w liniach rozgrani-
czajņcych dróg i ciņgów pieszo-jezdnych: 

a) obiektów małej architektury, 

b) zieleni urzņdzonej, 

c) ciņgów komunikacji pieszej i rowero-
wej, 

d) urzņdzeŊ zwiņzanych z eksploatacjņ 
dróg oraz urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej, jeŐeli zezwalajņ na to przepisy 
szczególne. 

8. Na terenach wyznaczonych przez linie roz-
graniczajņce dróg obowiņzujņ ustalenia doty-
czņce: 
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1) zasad i warunków w zakresie zagospodaro-

wania i uŐytkowania przestrzeni, zawartych w 
§ 8; 

2) warunków zagospodarowania terenów, 
wynikajņcych z potrzeb ochrony Ōrodowi-
ska przyrodniczego, zawartych w § 9; 

3) tymczasowych sposobów zagospodaro-
wania, urzņdzania oraz uŐytkowania tere-
nu, zawartych w § 11; 

4) zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej, zawartych w § 12. 

Rozdział 3 
Przepisy szczegółowe dla terenów 

§ 14. Dla terenów zabudowy letniskowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ML, 
2ML, 3ML plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa letni-
skowa wolno stojņca z obiektami i urzņdze-
niami towarzyszņcymi: 

1) budynki gospodarcze wbudowane w bryłň 
budynku letniskowego; 

2) garaŐe wbudowane w bryłň budynku let-
niskowego; 

3) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych. 

2. Charakter działaŊ: realizacja nowej zabudo-
wy. 

3. Warunki zagospodarowania terenu i kształ-
towania zabudowy: 

1) zachowanie działek budowlanych, zaist-
niałych przed uchwaleniem niniejszego 
planu; 

2) podział na nowe działki budowlane z za-
chowaniem nastňpujņcych zasad: 

a) minimalna powierzchnia działki po po-
dziale: 1500m² (w uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza siň zmniejszenie 
powierzchni działki maksymalnie o 
10%), 

b) minimalna szerokoŌń frontu działki bu-
dowlanej: 20m, 

c) minimalny kņt nachylenia granic wy-
dzielanych działek budowlanych w sto-
sunku do pasa drogowego: 70º; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki budowlanej: 

a) 30% dla terenu oznaczonego symbo-
lem 1ML, 

b) 20%, ale nie wiňcej niŐ 400m² dla tere-
nów oznaczonych symbolem 2ML i 
3ML; 

4) maksymalna intensywnoŌń zabudowy 
działki budowlanej: 0,3; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna działki budowlanej: 

a) 60% dla terenu oznaczonego symbo-
lem 1ML, 

b) 70% dla terenów oznaczonych symbo-
lem 2ML i 3ML; 

6) maksymalna wysokoŌń budynków: 10m - 
2 kondygnacje naziemne, z czego ostatnia 
kondygnacja moŐe byń poddaszem uŐyt-
kowym. 

4. Architektura: 

1) geometria dachów: dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych od 30º do 45º; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewa-
cji i ogrodzeŊ: 

a) dachy – dachówka ceramiczna, da-
chówka cementowa, blachodachówka 
w naturalnych barwach dachówki ce-
ramicznej lub odcieniach koloru czer-
wonego, brņzowego, czarnego, gonty 
drewniane, łupek skalny z zachowa-
niem jednakowej lub podobnej kolory-
styki oraz materiału dla wszystkich 
obiektów zlokalizowanych na działce, 

b) elewacje – tynki w gamie kolorów pa-
stelowych oraz kamieŊ, cegła, drewno, 
uszlachetnione materiały imitujņce 
kamieŊ i cegłň, w barwach naturalnych 
z zachowaniem jednakowej lub podob-
nej kolorystyki oraz materiału dla 
wszystkich obiektów zlokalizowanych 
na działce; zakaz stosowania okładzin z 
PCV oraz okładzin z blachy, 

c) ogrodzenia frontowe – tynk, kamieŊ, 
cegła, drewno, metal oraz uszlachet-
nione materiały imitujņce kamieŊ i ce-
głň, w barwach dostosowanych do ko-
lorystyki obiektów zlokalizowanych na 
działce. 

5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) Parametry dotyczņce podziału nierucho-
moŌci, ustalone w ust. 3 pkt 2 nie dotyczņ 
dokonywania podziału działki, którego ce-
lem jest: 

a) powiňkszenie sņsiedniej nieruchomoŌci 
lub regulacja istniejņcych granic dzia-
łek, pod warunkiem, Őe działki budow-
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lane powstałe w wyniku podziału bňdņ 
spełniały warunki ustalone w niniej-
szym planie, 

b) wydzielenie działki pod obiekty infra-
struktury technicznej, 

c) wydzielenie działki pod drogň; 

2) Obowiņzek maksymalnej ochrony istniejņ-
cego cennego drzewostanu, zachowanie 
leŌnego charakteru działki i walorów przy-
rodniczych w moŐliwie nienaruszonej 
formie. 

3) Obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņ-
cych: 

a) zasad i warunków w zakresie zagospo-
darowania i uŐytkowania przestrzeni, 
zawartych w § 8; 

b) warunków zagospodarowania terenów, 
wynikajņcych z potrzeb ochrony Ōro-
dowiska przyrodniczego, zawartych w 
§ 9; 

c) zasad i warunków podziału terenów na 
działki budowlane, zawartych w § 10; 

d) tymczasowych sposobów zagospoda-
rowania, urzņdzania oraz uŐytkowania 
terenu, zawartych w §11; 

e) zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej, zawartych w § 12; 

f) zasad modernizacji i rozbudowy istnie-
jņcych dróg oraz budowy nowych, za-
wartych w § 13. 

§ 15. Dla terenu lasu, oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 1ZL plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: teren lasu. 

 

2. Charakter działaŊ- zachowanie leŌnego cha-
rakteru terenu. 

3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) Obowiņzek zachowania walorów Ōrodowi-
ska przyrodniczego; 

2) Zakaz lokalizacji budynków, z wyjņtkiem 
obiektów zwiņzanych z gospodarkņ leŌnņ; 

3) Obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņ-
cych: 

a) zasad i warunków w zakresie zagospo-
darowania i uŐytkowania przestrzeni, 
zawartych w § 8, 

b) warunków zagospodarowania terenów, 
wynikajņcych z potrzeb ochrony Ōro-
dowiska przyrodniczego, zawartych w 
§ 9. 

Rozdział IV 
Przepisy końcowe 

§ 16.1. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o za-
gospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 
1994r. ustala siň stawkň procentowņ, na pod-
stawie której okreŌla siň jednorazowņ opłatň 
wynikajņcņ ze wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
w zwiņzku z uchwaleniem planu w wysokoŌci: 

1) 15% dla terenów oznaczonych symbolem 
ML; 

2) 0% dla terenów oznaczonych symbolem ZL, 
KDL, KPJ. 

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Wieliszew. 

§ 18. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 19. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Wieliszew: 

Józef Borzewski 
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