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UCHWAŁA Nr IX/81/11 

RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE 

 z dnia 22 wrzeņnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

obejmujący część działki ewidencyjnej nr 21/11 obręb 35 położonej przy ulicy Leśnej w Kobyłce. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póňniejszymi zmianami1) w związku z 
uchwałą nr XLIII/434/10 Rady Miejskiej w Kobył-
ce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany częņci miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, 
obejmującej częņć działki ew. nr 21/11 obręb 35 
połoŊonej przy ul Leņnej w Kobyłce, oraz stwier-
dzając zgodnoņć z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Kobyłka” zatwierdzonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Kobyłce nr 
XXXII/233/01 z dnia 29 maja 2001r., zmienione-
go uchwałą Rady Miejskiej w Kobyłce nr 
XLIV/447/10 z dnia 25 maja 2010r., Rada Miejska 
w Kobyłce uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obejmujący częņć 
działki ewidencyjnej nr 21/11 obręb 35 połoŊonej 
przy ul. Leņnej w Kobyłce, zwany dalej „pla-
nem”. 

2. Granice obszaru planu, o których mowa w 
ust. 1 uwidoczniono na rysunku planu sporzą-
dzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik 
graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik  
nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do 
uchwały. 

5. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) parametrów i wskaňników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wskaňników intensywnoņci zabudowy; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoņci objętych planem 
miejscowym; 

6) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, 

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

8) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uŊytkowania te-
renów; 

9) stawek procentowych słuŊących naliczeniu 
opłat z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomo-
ņci. 

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

1) granica obszaru objętego planem miejsco-
wym; 

2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-
znaczeniu i róŊnym sposobie zagospodaro-
wania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol terenu złoŊony z oznaczenia literowo-
cyfrowego. 

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) linii zabudowy nieprzekraczalnej naleŊy 
przez to rozumieć linię ograniczającą ob-
szar, na którym dopuszcza się wznoszenie 
budynków oraz innych okreņlonych w usta-
leniach planu budowli naziemnych nie bę-
dących liniami przesyłowymi i sieciami 
uzbrojenia terenu; 

2) maksymalnej wysokoņci budynku – naleŊy 
przez to rozumieć nieprzekraczalną wyso-
koņć budynku mierzoną od istniejącego po-
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ziomu terenu przy najniŊej połoŊonym wej-
ņciu do budynku lub jego częņci pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku do górnej 
płaszczyzny stropu bądň najwyŊej połoŊonej 
krawędzi stropodachu nad najwyŊszą kon-
dygnacją uŊytkową, łącznie z gruboņcią izo-
lacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo 
do najwyŊej połoŊonej górnej powierzchni 
innego pokrycia; 

3) obiektach obsługi technicznej – naleŊy przez 
to rozumieć budowle i urządzenia infra-
struktury technicznej, obsługi transportu 
publicznego, utrzymania dróg i zieleni 
gminnej, urządzenia wodne i inne słuŊące 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców oraz celom publicznym; 

4) odnawialnych i niekonwencjonalnych ňró-
dłach ciepła – naleŊy przez to rozumieć ňró-
dła oparte na energii odnawialnej, wyko-
rzystujące w procesie przetwarzania ener-
gię wiatru, promieniowania słonecznego, 
geotermalną, fal, prądów i pływów mor-
skich, spadku rzek oraz energię pozyskiwa-
ną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a 
takŊe z biogazu powstałego w procesach 
odprowadzania lub oczyszczania ņcieków 
albo rozkładu składowanych szczątek ro-
ņlinnych i zwierzęcych; 

5) powierzchni zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez 
budynek lub budynki w stanie wykończo-
nym, mierzoną po obrysie rzutu zewnętrz-
nego budynku (lub budynków) na po-
wierzchnię terenu; 

6) powierzchni uŊytkowej usług – naleŊy przez 
to rozumieć powierzchnię budynku lub lo-
kalu, w którym prowadzona jest usługa, 
mierzoną po wewnętrznej długoņci ņcian na 
kondygnacjach, na których prowadzona jest 
usługa, z wyłączeniem powierzchni klatek 
schodowych oraz szybów dňwigowych; 

7) przeznaczeniu terenu – naleŊy przez to ro-
zumieć kategorie przeznaczenia terenu, w 
tym mieszczące się w danym przeznaczeniu 
funkcje obiektu; 

8) przeznaczeniu podstawowym terenu – na-
leŊy przez to rozumieć ustalone w planie 
przeznaczenie przewaŊające na działce bu-
dowlanej; przy czym powierzchnia całkowi-
ta obiektów o przeznaczeniu podstawowym 
nie moŊe być mniejsza niŊ 60% powierzchni 
całkowitej wszystkich obiektów na działce 
budowlanej; 

9) przeznaczeniu uzupełniającym - naleŊy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niŊ 
podstawowe, dopuszczone na warunkach 

okreņlonych planem; przy czym powierzch-
nia całkowita obiektów o przeznaczeniu 
uzupełniającym nie moŊe być większa niŊ 
40% powierzchni całkowitej wszystkich 
obiektów na działce budowlanej; 

10) reklamie – naleŊy przez to rozumieć grafikę 
umieszczaną na materialnym podłoŊu lub 
formę przestrzenną niosąca przekaz infor-
macyjno reklamowy; 

11) szyldzie - naleŊy przez to rozumieć ze-
wnętrzne oznaczenie stałego miejsca wy-
konywania przez przedsiębiorcę działalno-
ņci gospodarczej, zawierające oznaczenie 
przedsiębiorcy - firmę lub nazwę przedsię-
biorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w 
przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko 
przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wy-
konuje działalnoņć gospodarczą oraz zwię-
złe okreņlenie przedmiotu wykonywanej 
działalnoņci gospodarczej; 

12) szyldzie reklamowym – naleŊy przez to ro-
zumieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad 
witryną lub wejņciem do lokalu/miejsca 
prowadzenia działalnoņci gospodarczej, 
zawierającego grafikę informacyjno - re-
klamową, okreņlającą nazwę i charakter 
prowadzonej działalnoņci; 

13) usługach - naleŊy przez to rozumieć działal-
noņć, prowadzoną w obiektach niemiesz-
kalnych, wolnostojących lub lokalach nie-
mieszkalnych wbudowanych w inne obiek-
ty, słuŊąca zaspokajaniu potrzeb ludnoņci, 
nie związana z wytwarzaniem dóbr mate-
rialnych metodami przemysłowymi w ro-
zumieniu Polskiej Klasyfikacji Działalnoņci 
PKD, o powierzchni sprzedaŊowej poniŊej 
2000m2; 

14) usługach nieuciąŊliwych – naleŊy przez to 
rozumieć działalnoņć prowadzoną w odręb-
nych budynkach lub lokalach wbudowa-
nych w budynki, słuŊącą zaspokajaniu po-
trzeb ludnoņci, niezaliczoną do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na 
ņrodowisko, nie powodującą przekraczania 
standardów jakoņci ņrodowiska oraz uciąŊ-
liwoņci poza terenem, do którego prowa-
dzący działalnoņć posiada tytuł prawny; 

15) usługach publicznych – naleŊy przez to ro-
zumieć wszelkie usługi powszechnie do-
stępne, słuŊące zaspokojeniu potrzeb lud-
noņci (na poziomie lokalnym lub ponadlo-
kalnym) w szczególnoņci w zakresie: oņwia-
ty i wychowania, nauki, kultury, administra-
cji, łącznoņci, bezpieczeństwa, opieki, zdro-
wia; 
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16) wskaňniku intensywnoņci zabudowy – nale-

Ŋy przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni wszystkich kondygnacji nadziem-
nych budynków, mierzonych po obrysie 
ņcian zewnętrznych, do powierzchni działki 
budowlanej lub terenu, na którym budynki 
te są usytuowane; 

17) wskaňniku terenu biologicznie czynnego – 
naleŊy przez to rozumieć stosunek po-
wierzchni terenu biologicznie czynnego do 
powierzchni całej działki wyraŊony w pro-
centach. 

§ 4. Ustala się przeznaczenie i zasady zago-
spodarowania terenów oznaczonych symbolem 
literowym oraz kolejnym numerem: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej oznaczony symbolem – MW-1; 

2) teren drogi publicznej klasy lokalnej ozna-
czonej symbolem – KDL-01; 

3) ciąg pieszo-jezdny publiczny oznaczony 
symbolem – KPJ-02. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem MW-1 (o powierzchni około 
0,4500 ha) obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) uzupełniające – usługi nieuciąŊliwe; 

2) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

a) ustala się, Ŋe wszelkie niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania miasta 
budowle i urządzenia, a w szczególnoņci 
obiekty infrastruktury technicznej moŊna 
realizować w liniach rozgraniczających 
terenu oznaczonego symbolem MW-1 w 
sposób zgodny z ustaleniami planu i 
przepisami odrębnymi, 

b) w zakresie umieszczania w przestrzeni 
reklam, szyldów i szyldów reklamowych: 

- zabrania się lokalizacji wszelkich re-
klam, za wyjątkiem szyldów rekla-
mowych, 

- dopuszcza się szyldy i szyldy rekla-
mowe wyłącznie w formie tablic o 
maksymalnej powierzchni pojedyn-
czej tablicy mierzonej w obrysie ze-
wnętrznym 0,5m2 umieszczanych na 
elewacji zewnętrznej bezpoņrednio 
przy wejņciu do lokalu usługowego 

lub budynku lub w oknie wystawo-
wym lokalu usługowego, 

- dopuszcza się umieszczanie szyldów i 
szyldów reklamowych maksymalnie 
w dwóch rzędach w sąsiedztwie kaŊ-
dego wejņcia do budynku lub lokalu 
usługowego i nie wyŊej niŊ na wyso-
koņć górnej krawędzi drzwi zewnętrz-
nych budynku lub lokalu usługowe-
go, 

- ograniczenia rozmieszczenia i wielko-
ņci szyldów i szyldów reklamowych 
nie dotyczą aŊurowych liter i znaków 
graficznych umieszczanych bezpo-
ņrednio na elewacji budynku, przed-
stawiających znak graficzny obiektu 
usługowego lub jego logo lub nazwę 
własną obiektu usługowego; 

c) w zakresie realizacji ogrodzeń: 

- zabrania się realizacji ogrodzeń z pre-
fabrykatów betonowych i Ŋelbetono-
wych oraz ogrodzeń z odpadów me-
talowych i blach, 

- ogrodzenia realizowane od strony 
drogi publicznej i ciągu pieszo-
rowerowego muszą być minimum w 
40% aŊurowe, przy czym procent ten 
naleŊy liczyć kaŊdorazowo dla po-
wierzchni ogrodzenia mierzonej po-
między poszczególnymi słupkami 
ogrodzeniowymi i terenem lub pod-
murówką, 

d) w zakresie obiektów infrastruktury tech-
nicznej: 

- ustala się stopniową likwidację na-
powietrznych linii elektroenergetycz-
nych i telekomunikacyjnych i zastę-
powanie ich, w ramach remontów i 
modernizacji, podziemnymi sieciami 
kablowymi, 

- ustala się realizację nowych linii elek-
troenergetycznych i telekomunikacyj-
nych jako podziemnych według zasad 
okreņlonych w przepisach odrębnych, 

- w przypadku lokalizacji wolnostoją-
cych obiektów radiokomunikacyj-
nych, radiolokacyjnych i radionadaw-
czych, ustala się nakaz maskowania 
ich w przestrzeni poprzez dostosowa-
nie ich wyglądu do sposobu zago-
spodarowania na działce, na której 
zostaną zlokalizowane; 
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3) w zakresie ochrony ņrodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 

a) ustala się całkowity zakaz lokalizowania 
przedsięwzięć mogących zawsze znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko lub po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko za wyjątkiem parkingów samo-
chodowych, obiektów infrastruktury 
technicznej oraz zabudowy mieszkanio-
wej wraz z towarzyszącą jej infrastruktu-
rą, 

b) ustala się całkowity zakaz składowania 
odpadów niebezpiecznych, 

c) ustala się, Ŋe dopuszczalne poziomy ha-
łasu nie mogą przekraczać poziomu ha-
łasu dopuszczonego przepisami odręb-
nymi dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, 

d) ustala się utrzymanie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w 
ņrodowisku zgodnie z przepisami odręb-
nymi; 

4) w zakresie kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu ustala się: 

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej w formie zespołu zabu-
dowy o wspólnych, ujednoliconych ce-
chach architektonicznych w zakresie: ku-
batury budynków, rodzaju materiału po-
krycia i kolorystyki dachów, kolorystyki i 
wystroju elewacji zewnętrznych budyn-
ków, 

b) obowiązek realizacji lokali usługowych w 
parterach budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych, które stanowić muszą co 
najmniej 30% powierzchni uŊytkowej 
kondygnacji parterowej tych budynków, 

c) zakazuje się realizacji wolnostojącej za-
budowy garaŊowej i gospodarczej, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, tj.: 

- w minimalnej odległoņci 4m od linii 
rozgraniczającej z ciągiem pieszo-
jezdnym oznaczonym symbolem  
KPJ-02 (ul. Juliana Fałata), 

- w minimalnej odległoņci 4m i 10m od 
linii rozgraniczającej z drogą pu-
bliczną klasy lokalnej oznaczoną 
symbolem KDL-01 (ul. Leņną), 

e) wskaňnik terenu biologicznie czynnego 
w granicach działki budowlanej - mini-
malnie 25% powierzchni działki budow-
lanej, 

f) powierzchnia zabudowy w granicach 
działki budowlanej – maksymalnie 45% 
powierzchni działki budowlanej, 

g) wskaňnik maksymalnej intensywnoņci 
zabudowy w granicach działki budowla-
nej – maksymalnie 1.5, 

h) maksymalna wysokoņć budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych – 12m, 

i) maksymalna liczba kondygnacji nad-
ziemnych budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych – 3 kondygnacje, 

j) dachy dla budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych - płaskie, 

k) elewacje zewnętrzne wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na terenie ozna-
czonym symbolem MW-1: 

- tynki w zakresie kolorystyki: biel, Ŋół-
ty, szary, beŊ, kremowy, 

- ustala się kolorystykę o niskim nasy-
ceniu barw wyłącznie system barwny 
NCS w przedziale od 0000 do 2020 
czyli nie więcej niŊ 20% czerni w bar-
wie oraz nie więcej niŊ 20% chroma-
tycznoņci barwy z dopuszczeniem 
jednolitego dla całego budynku ak-
centowania fragmentów elewacji w 
barwach o wyŊszym walorze i nasy-
ceniu, 

- dopuszcza się wykonywanie elewacji 
lub wykańczanie elewacji okładzinami 
trwałymi za wyjątkiem paneli z two-
rzyw PCV, 

- stolarka otworów zewnętrznych w 
obrębie zespołu zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej musi być wy-
konana z jednakowego materiału i w 
jednakowym kolorze, przy czym do-
puszcza się kolor biały, odcienie brą-
zu, odcienie szaroņci, 

- detale architektoniczne budynku, w 
szczególnoņci, balustrady schodów 
zewnętrznych, balkonów, logii, tara-
sów muszą być jednorodne styli-
stycznie i kolorystycznie dla całego 
zespołu zabudowy; 

l) dopuszcza się realizację niekubaturo-
wych obiektów rekreacyjnych na potrze-
by zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, zwłaszcza placu zabaw dla dzie-
ci, oraz obiektów małej architektury; 

5) w zakresie zasad podziału nieruchomoņci: 

a) minimalna powierzchnia nowowydziela-
nej działki budowlanej – 4400m2, 
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b) minimalna szerokoņć frontu działki bu-
dowlanej - 35m, 

c) kąt połoŊenia granic działek w stosunku 
do pasa drogowego drogi, z której na-
stępuje wjazd na działkę budowlaną mu-
si być 70°do 90º; 

d) ograniczenia wielkoņci wydzielanych 
działek oraz zakazy podziałów nie doty-
czą wydzieleń pod urządzenia infrastruk-
tury technicznej, 

e) ustala się, Ŋe okreņlone w pkt 5 warunki 
podziału na działki budowlane mają za-
stosowanie w przypadku procedury sca-
lania i podziału nieruchomoņci; 

6) w zakresie granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, wskazuje się teren 
MW-1 jako teren połoŊony w granicach 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  
Nr 222 – „Dolina Ņrodkowej Wisły”, wszel-
kie zagospodarowanie i uŊytkowanie terenu 
musi być zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami odrębnymi, a w szcze-
gólnoņci zakazuje się wprowadzania wszel-
kich nieoczyszczonych ņcieków do gruntu i 
do warstw wodonoņnych; 

7) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji: 

a) ustala się obsługę komunikacyjną działki 
budowlanej z drogi publicznej klasy lo-
kalnej oznaczonej symbolem KDL-01  
(ul. Leņnej) oraz z ciągu pieszo-jezdnego 
(ul. Fałata) oznaczonego symbolem  
KPJ-02, 

b) ustala się następujące warunki parkin-
gowe dla obsługi terenu MW-1: 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej minimum 1,5 miejsca po-
stojowego na jeden lokal mieszkalny, 

- dla obiektów handlu detalicznego i 
innych usług – minimum 3 miejsca 
postojowe na kaŊde 100m2 po-
wierzchni uŊytkowej lokalu usługo-
wego, 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej 10 miejsc postojowych dla 
rowerów dla całego terenu oznaczo-
nego symbolem MW-1, 

- oraz dodatkowo 10 miejsc postojo-
wych ogólnodostępnych, realizowa-
nych poza zabudową garaŊową, w 
tym 3 dla osób niepełnosprawnych 
dla całego terenu oznaczonego sym-
bolem MW-1, 

- potrzeby parkingowe naleŊy realizo-
wać w granicach własnej działki bu-
dowlanej, przy czym dopuszcza się, 
aby miejsca postojowe ogólnodo-
stępne na potrzeby zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i usług były 
lokalizowane w liniach rozgraniczają-
cych ciągu pieszo-jezdnego oznaczo-
nego symbolem KPJ-02; 

8) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicz-
nej: 

a) odnoņnie odprowadzania ņcieków ustala 
się: 

- odprowadzenie ņcieków bytowych 
miejską siecią kanalizacyjną do 
oczyszczalni ņcieków w Wołominie, 

- po wybudowaniu zbiorczej sieci kana-
lizacji deszczowej ustala się odpro-
wadzanie nadmiaru wód opadowych 
i roztopowych siecią kanalizacji desz-
czowej do odbiornika ņcieków desz-
czowych, 

- odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych z terenów biologicznie 
czynnych do gruntu, 

b) ustala się zaopatrzenie w wodę poprzez 
miejską sieć wodociągową z ujęcia wód 
głębinowych dla miasta Kobyłka, 

c) odnoņnie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 

- ustala się zasilanie w energię elek-
tryczną z istniejących lub projektowa-
nych linii elektroenergetycznych 15kV 
i 0,4kV lub z alternatywnych ňródeł 
energii, 

- nowe stacje transformatorowe reali-
zowane tylko jako stacje wnętrzowe; 

d) odnoņnie zaopatrzenia w energię cieplną 
i gaz: 

- ustala się zasilanie w energię cieplną 
ze zbiorowych lub indywidualnych 
ňródeł dostarczania ciepła w stopniu 
wystarczającym dla prawidłowego 
uŊytkowania zgodnego z funkcją, z za-
leceniem wykorzystania energii elek-
trycznej, gazu, oleju niskosiarkowego 
lub paliw stałych spalanych w pie-
cach niskoemisyjnych, 

- ustala się, Ŋe linia ogrodzeń musi 
przebiegać w minimalnej odległoņci 
0,5m od osi gazociągu, 
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- ustala się lokalizację szafek gazowych 
w miejscu uzgodnionym z zarządcą 
sieci gazowej, 

- dopuszcza się podłączenie do sieci 
gazowej ņredniego ciņnienia; 

f) odnoņnie telekomunikacji - ustala się 
podłączenie do kablowej sieci telekomu-
nikacyjnej, 

g) odnoņnie gromadzenie odpadów: 

- ustala się obowiązek wydzielenia 
miejsca gromadzenia odpadów sta-
łych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- ustala się obowiązek stworzenia wa-
runków do segregacji odpadów, z 
podziałem na: odpady wymieszane 
przeznaczone na składowisko, surow-
ce wtórne, odpady organiczne prze-
znaczone do kompostowania, odpady 
niebezpieczne pochodzącego z go-
spodarstw domowych, 

- ustala się wywóz odpadów zgodnie z 
Gminnym Planem Gospodarki Odpa-
dami dla Kobyłki. 

9) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uŊytkowania terenu ustala 
się: 

a) zakaz tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uŊytkowania terenów, za 
wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub 
ogrodniczego lub sadowniczego lub 
zgodnego z dotychczasowym uŊytkowa-
niem, 

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych; 

10) stawka procentowa słuŊąca naliczeniu opła-
ty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci 
– 0,01%. 

§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem KDL-01 (o powierzchni około 
0,0225 ha) obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – droga publiczna klasy lo-
kalnej, 

b) uzupełniające – sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej, w tym pompownia 
ņcieków, 

2) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zabrania się lokalizacji wszelkich reklam, 
szyldów i szyldów reklamowych, 

b) zabrania się grodzenia terenu za wyjąt-
kiem ogrodzeń realizowanych na granicy z 
działkami budowlanymi oraz ogrodzenia 
przepompowni ņcieków; 

3) w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego: 

a) ustala się całkowity zakaz lokalizowania 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko lub potencjal-
nie znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
za wyjątkiem drogi publicznej i obiektów 
infrastruktury technicznej, 

b) ustala się całkowity zakaz składowania 
wszelkich odpadów w tym odpadów nie-
bezpiecznych; 

4) w zakresie parametrów i wskaňników zago-
spodarowania terenu - szerokoņć w liniach 
rozgraniczających drogi znajdującej się w ob-
szarze objętym planem miejscowym od 3.5 
do 9 metrów zgodnie z rysunkiem planu, 

5) w zakresie podziału nieruchomoņci – wskazu-
je się wydzielenie działki drogowej wzdłuŊ li-
nii rozgraniczającej terenu; 

6) w zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odręb-
nych przepisów, wskazuje się teren KDL-01 
jako teren połoŊony w granicach Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 222 – „Doli-
na Ņrodkowej Wisły”, wszelkie zagospoda-
rowanie i uŊytkowanie terenu musi być 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami odrębnymi, a w szczególnoņci za-
kazuje się wprowadzania wszelkich nie-
oczyszczonych ņcieków do gruntu i do 
warstw wodonoņnych; 

7) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 

a) odnoņnie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych ustala się: 

- odprowadzanie wód opadowych i roz-
topowych zbiorczą siecią kanalizacji 
deszczowej do odbiornika ņcieków 
deszczowych, 

- do czasu realizacji sieci kanalizacji 
deszczowej dopuszcza się odprowa-
dzanie wód opadowych i roztopowych 
systemem powierzchniowego odpro-
wadzania wód lub do gruntu w grani-
cach działki drogowej, 

- ustala się podczyszczane wód opado-
wych i roztopowych zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; 
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b) zasilanie w energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej zlokalizowanej w li-
niach rozgraniczających drogi; 

8) zakazuje się tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uŊytkowania terenu, za wy-
jątkiem wykorzystania zgodnego z dotych-
czasowym uŊytkowaniem. 

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem KPJ-02 (o powierzchni około 
0,0760 ha) obowiązują następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – ciąg pieszo-jezdny, 

b) uzupełniające – sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej; 

2) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zabrania się lokalizacji wszelkich reklam, 
szyldów i szyldów reklamowych, 

b) zabrania się grodzenia terenu za wyjąt-
kiem ogrodzeń realizowanych na granicy z 
działkami budowlanymi; 

3) w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego: 

b) ustala się całkowity zakaz lokalizowania 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko lub potencjal-
nie znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
za wyjątkiem obiektów infrastruktury 
technicznej, 

c) ustala się całkowity zakaz składowania 
wszelkich odpadów w tym odpadów nie-
bezpiecznych; 

4) w zakresie parametrów i wskaňników zago-
spodarowania terenu: 

a) szerokoņć w liniach rozgraniczających cią-
gu pieszo-jezdnego – od 3,5 do 8 metrów, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się rozdzielenie częņci dla ru-
chu pieszego i jezdnego oraz częņci par-
kingowej wyłącznie za pomocą faktury lub 
kolorystyki nawierzchni; 

5) w zakresie podziału nieruchomoņci – dopusz-
cza się wydzielenie działki drogowej wzdłuŊ 
linii rozgraniczającej terenu; 

6) w zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odręb-

nych przepisów, wskazuje się teren KPJ-02 
jako teren połoŊony w granicach Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 222 – „Doli-
na Ņrodkowej Wisły”, wszelkie zagospoda-
rowanie i uŊytkowanie terenu musi być 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami odrębnymi, a w szczególnoņci za-
kazuje się wprowadzania wszelkich nie-
oczyszczonych ņcieków do gruntu i do 
warstw wodonoņnych; 

7) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 

a) odnoņnie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych ustala się: 

- odprowadzanie wód opadowych i roz-
topowych zbiorczą siecią kanalizacji 
deszczowej do odbiornika ņcieków 
deszczowych, 

- do czasu realizacji sieci kanalizacji 
deszczowej dopuszcza się odprowa-
dzanie wód opadowych i roztopowych 
systemem powierzchniowego odpro-
wadzania wód lub do gruntu w grani-
cach działki drogowej, 

- ustala się podczyszczane wód opado-
wych i roztopowych zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; 

b) zasilanie w energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej zlokalizowanej w li-
niach rozgraniczających drogi; 

8) zakazuje się tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uŊytkowania terenu, za wy-
jątkiem wykorzystania zgodnego z dotych-
czasowym uŊytkowaniem, 

Rozdział 3 
Postanowienia końcowe 

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie  
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego oraz wyma-
ga ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Kobyłka. 

 
1 Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone 

w Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043. 

 

  
Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Ewa Jaźwińska 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IX/81/11 

Rady Miejskiej w Kobyłce 
z dnia 22 wrzeņnia 2011r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złoŊonych do miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego obejmującego częņć działki ewidencyjnej nr 21/11 obręb 35  
połoŊonej przy ul. Leņnej w Kobyłce 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 ze zm1)), Rada Miejska w Kobyłce postana-
wia, Ŋe: 

§ 1.1.1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
Burmistrz Kobyłki ogłosił w prasie miejscowej 
oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, 
a takŊe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z 
dnia 3 paňdziernika 2008r. o udostępnianiu in-
formacji o ņrodowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie ņrodowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na ņrodowisko (Dz.U. z 
2008r. Nr 199, poz. 1227 ze. zm.2)) na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Kobyłka o wyłoŊeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego częņć działki ewi-
dencyjnej nr 21/11 obręb 35 połoŊonej przy  
ul. Leņnej w Kobyłce wraz z prognozą oddziały-
wania na ņrodowisko. Projekt planu wraz z pro-
gnozą oddziaływania na ņrodowisko był udo-
stępniony do publicznego wglądu w dniach od  
9 maja 2011r. do 7 czerwca 2011r. W dniu  

2 czerwca 2011r. została zorganizowana dysku-
sja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami. 

2. W ogłoszeniu wyznaczono nieprzekraczal-
ny termin na dzień 22 czerwca 2011r., w którym 
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowoņci prawnej 
mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu.  

§ 2. Rada Miejska w Kobyłce stwierdza, iŊ do 
wyłoŊonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego częņć działki ewiden-
cyjnej nr 21/11 obręb 35 połoŊonej przy ul. Le-
ņnej w Kobyłce nie złoŊono Ŋadnych uwag. 
 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 

z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005, Nr 
113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 Nr 45 poz. 
319, Dz.U. z 2007 Nr 225 poz. 1635, Nr 127 poz. 880, 
Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413, Dz.U. z 2010 Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 
106 poz. 675, nr 119 poz. 804 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 
z 2008r. Nr 227 poz. 1505, Dz.U. z 2009r. Nr 42 poz. 340, 
Dz.U. z 2009 nr 84 poz. 700, Dz. U z 2009 Nr 157 poz. 
1241, Dz.U. z 2010 nr 106 poz. 675, Dz.U. z 2010 nr 119 
poz. 804, Dz.U. z 2010 nr 143 poz. 963 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX/81/11 

Rady Miejskiej w Kobyłce 
z dnia 22 wrzeņnia 2011r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie  

zagospodarowania przestrzennego obejmującego częņć działki ewidencyjnej nr 21/11 obręb 35  
połoŊonej przy ul. Leņnej w Kobyłce, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleŊą do zadań własnych Gminy Kobyłka oraz zasadach ich finansowania  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 ze zm.1)), Rada Miejska w Kobyłce postana-
wia, Ŋe: 

1. Inwestycje słuŊące zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb wspólnoty stanowiące – zgodnie z 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.2)) - zadania własne 

Gminy Kobyłka, zapisane w niniejszym pla-
nie obejmują: 

1) budowę dróg gminnych, ulic, w tym: 

a) fragmentu drogi gminnej klasy lokalnej 
(ul. Leņnej) KDL-01 o powierzchni około 
231m², 

b) ciągu pieszo-jezdnego (w ciągu ul. Fa-
łata) KPJ-10 o powierzchni około 
747m². 
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2. Zasady finansowania inwestycji naleŊących 

do zadań własnych Gminy Kobyłka odbywać 
się będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.3)), po-
przez: 

1) wydatki inwestycyjne z budŊetu miasta, 
zgodnie z uchwałami budŊetowymi; 

2) współfinansowanie ņrodkami zewnętrz-
nymi poprzez budŊet miasta, w ramach 
między innymi: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i poŊyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów, poŊyczek bankowych, 

e) z udziału inwestorów zewnętrznych na 
podstawie odrębnych porozumień,  

f) innych ņrodków zewnętrznych; 

3) wydatki majątkowe miasta okreņlone od-
rębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Ko-
byłce. 

3. Wydatki majątkowe Gminy Kobyłka, wydatki 
inwestycyjne finansowane z budŊetu gminy 
Kobyłka oraz inwestycje, których okres reali-
zacji przekracza jeden rok budŊetowy będą 
ujmowane w wykazach stanowiących załącz-
niki do uchwał budŊetowych. 

4. Finansowanie inwestycji naleŊących do za-
dań własnych Gminy Kobyłka, wynikających 
z planu przebiegać będzie w oparciu o okre-
ņlenie terminu przystąpienia i zakończenia 
realizacji tych zadań, ustalanych według ce-
lowoņci oraz oszczędnoņci, z zachowaniem 
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z 
danych nakładów oraz w sposób umoŊliwia-
jący terminową realizację zadania. 

5. Koszty realizacji inwestycji celu publicznego 
będą w póňniejszym terminie zrefinansowa-
ne dochodami uzyskanymi z ewentualnej 
sprzedaŊy gruntów miejskich i opłaty adia-
cenckiej oraz podatków od nieruchomoņci. 

1) szacuje się, na podstawie prognozy skut-
ków finansowych uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmujący częņć działki ewidencyj-
nej nr 21/11 obręb 35 połoŊonej przy  
ul. Leņnej w Kobyłce, Ŋe: 

a) wpływy z tytułu sprzedaŊy gruntów 
stanowiących własnoņć Gminy Kobyłka 
mogą wynieņć około 2,5 miliona zło-
tych; 

b) wpływy z tytułu podatku od nierucho-
moņci w przyjętej perspektywie czaso-
wej 15 lat mogą wynieņć około 330 tys. 
złotych;  

2) szacuje się, na podstawie prognozy skut-
ków finansowych uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmujący częņć działki ewidencyj-
nej nr 21/11 obręb 35 połoŊonej przy  
ul. Leņnej w Kobyłce, Ŋe wydatki ponie-
sione przez Gminę Kobyłka na realizację 
inwestycji, które naleŊą do zadań wła-
snych gminy wyniosą: 

a) na budowę dróg gminnych i ulic około  
0,5 miliona złotych. 
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