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2) umowy, których realizacja w roku budďetowym i w latach nastćpnych jest 
niezbćdna dla zapewnienia ciągłoċci działania jednostki i których płatnoċci 
przypadają w okresie dłuďszym niď rok 

1 992 092,72 842 030,36 945 920,36 154 000,00 0,00 1 941 950,72 

- wydatki bieďące 1 992 092,72 842 030,36 945 920,36 154 000,00 0,00 1 941 950,72 

Dowoďenie uczniów do szkół Zespół Obsługi 
Szkół i Przedszkoli 

2011 2012 602 160,00 266 160,00 336 000,00 0,00 0,00 602 160,00 

Gospodarka komunalna - Utrzymanie 
porządku i czystoċci na terenie miasta i 
gminy 

Miejsko Gminny 
Zakład Gospodarki 

Komunalnej  
w Serocku 

2011 2012 575 976,72 287 988,36 287 988,36 0,00 0,00 575 976,72 

Plan zagospodarowania przestrzennego Urząd Miasta  
i Gminy 

2010 2012 237 900,00 166 530,00 47 580,00 0,00 0,00 214 110,00 

Prowadzenie ďywienia zbiorowego w 
szkołach i przedszkolach 

Zespół Obsługi 
Szkół i Przedszkoli 

2011 2013 497 000,00 95 000,00 248 000,00 154 000,00 0,00 497 000,00 

Wynajem pomieszczeĉ - Poprawa 
warunków pracy 

Oċrodek Pomocy 
Społecznej 

2010 2012 79 056,00 26 352,00 26 352,00 0,00 0,00 52 704,00 

- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) gwarancje i porćczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialne-
go(razem) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydatki bieďące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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UCHWAŁA Nr IX.76.2011 

RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE 

z dnia 15 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru położonego we wsi Kanie - (teren fabryki L’Oreal). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40  
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. 
z 2001r. nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 
2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113.), 
art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 71, 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, z 
2011r. Nr 32, poz. 159) oraz w wykonaniu 
uchwały nr LXVIII/638/2010 z dnia 9 wrzeċnia 
2010r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru połoďonego we wsi Kanie – (teren  
fabryki L’Oreal) Rada Miejska w Brwinowie 
uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić zmianć miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
połoďonego we wsi Kanie – (teren fabryki 
L’Oreal) gmina Brwinów nazywaną dalej  
„planem”, stwierdzając, iď plan jest zgodny z 
ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Brwi-
nów. 

2. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia 
terenów, zasad i sposobów ich zagospodarowa-
nia oraz zabudowy. 

3. Granice obszaru objćtego planem przed-
stawione zostały na załączniku graficznym nr 1 
do uchwały nr LXVIII/638/2010 Rady Miejskiej w 
Brwinowie z dnia 9 wrzeċnia 2010r. oraz zazna-
czone odpowiednim symbolem na rysunku pla-
nu. 

4. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej in-
tegralnymi czćċciami są: 

1) Rysunek planu (w skali 1:1000), bćdący za-
łącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowiące załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały; 

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

§ 2.1. Przepisy ogólne dotyczące podstawo-
wych pojćć i nazewnictwa stosowanych w 
uchwale. Ilekroć jest mowa o: 

1) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Miejskiej w Brwinowie 
stanowiącą czeċć tekstową planu, o ile z 
treċci przepisu odrćbnego nie wynika ina-
czej, 

2) ustawie – naleďy przez to rozumieć aktualne 
przepisy ustawowe dotyczące planowania i 
zagospodarowania przestrzennego, o ile z 
treċci przepisu odrćbnego nie wynika ina-
czej, 

3) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
czeċć graficzną planu sporządzoną w skali 
1: 1000, opisaną jako rysunek planu, bćdącą 
załącznikiem nr 1 do uchwały, obrazującym 
treċć uchwały, w tym ustalenia planu dla 
poszczególnych terenów, 

4) obszarze – naleďy przez to rozumieć obszar 
objćty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu, o ile z treċci przepi-
su odrćbnego nie wynika inaczej, 

5) przepisach odrćbnych – naleďy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi (w tym przepisami prawa 
miejscowego, normami branďowymi), 

6) terenie – naleďy przez to rozumieć czćċć 
obszaru objćtego planem o okreċlonym 
przeznaczeniu, oznaczonym symbolem cy-
frowym i literowym, wydzieloną liniami 
rozgraniczającymi, 

7) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć okreċlony w planie rodzaj prze-
znaczenia, które powinno przewaďać na da-
nym terenie, 

8) przeznaczeniu dopuszczonym – naleďy 
przez to rozumieć inne przeznaczenie, które 
uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub 
towarzyszy mu oraz – nie jest sprzeczne z 
przeznaczeniem podstawowym (w sposób 
uniemoďliwiający realizacjć przeznaczenia 
podstawowego), 

9) liniach rozgraniczających tereny o róďnym 
przeznaczeniu lub róďnych sposobach za-
gospodarowania – naleďy przez to rozumieć 
linie oddzielające tereny o róďnym przezna-
czeniu podstawowym, 

10) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – na-
leďy przez to rozumieć linie oznaczone od-
powiednim symbolem na rysunku planu, 
okreċlające najmniejszą dopuszczalną odle-

głoċć zewnćtrznego lica budynku w kondy-
gnacjach nadziemnych od linii rozgranicza-
jącej teren, z pominićciem takich elemen-
tów, jak: balkon, wykusz, schody wejċcio-
we, podesty, pochylnie i zadaszenia zwią-
zane z wejċciem do budynku, przy zacho-
waniu przepisów odrćbnych, 

11) dostćpnoċci komunikacyjnej – naleďy przez 
to rozumieć bezpoċredni dostćp z nieru-
chomoċci do drogi (ulicy) publicznej lub teď 
dostćp do drogi publicznej poprzez drogć 
(ulicć) wewnćtrzną lub dojazd (tj. wydzielo-
ną z terenu działką, która na zasadach okre-
ċlonych w przepisach odrćbnych pełni 
funkcjć wewnćtrznej niepublicznej drogi 
dojazdowej dla pozostałych działek do niej 
przylegających); w sytuacjach braku tech-
nicznej moďliwoċci realizacji ww. dróg do-
puszcza sić ustanowienie słuďebnoċci doj-
ċcia i dojazdu do danej nieruchomoċci na 
działkach sąsiednich w trybie odrćbnych 
przepisów, 

12) układzie komunikacyjnym dróg wewnćtrz-
nych lub układzie dróg dojazdowych we-
wnćtrznych – naleďy przez to rozumieć do-
puszczone planem drogi wewnćtrzne (w 
tym drogi o charakterze ciągów pieszo-
jezdnych) oraz dojazdy do poszczególnych 
nieruchomoċci tworzące ciągły system ko-
łowych i pieszych powiązaĉ komunikacyj-
nych zapewniający dostćpnoċć komunika-
cyjną poszczególnych działek, 

13) terenie zainwestowanym – naleďy przez to 
rozumieć nieruchomoċć gruntową z istnie-
jącą zabudową, która nie jest samowolą 
budowlaną w myċl stosownych przepisów 
Prawa Budowlanego, 

14) obudowie biologicznej wód – naleďy przez 
to rozumieć roċlinnoċć w postaci: zadrze-
wienia, zakrzaczenia, zaroċli i roċlinnoċci 
trawiastej towarzyszącą ciekom i zbiorni-
kom wodnym, 

15) obiektach – naleďy przez to rozumieć zago-
spodarowanie terenu i zabudowć stano-
wiącą obiekt budowlany w rozumieniu 
przepisów odrćbnych oraz elementy 
ukształtowania terenu (np: makroniwelacje, 
rowy, stawy, drzewa i trwałe nasadzenia) 
okreċlone jako naniesienia na aktualnych 
zasadniczych mapach geodezyjnych przyjć-
tych do paĉstwowego zasobu geodezyjne-
go i kartograficznego, 

16) realizacji – naleďy przez to rozumieć budo-
wć i roboty (np. budowlane, ziemne) w toku 
procesu inwestycyjnego, dotyczące nowych 
elementów zagospodarowania terenu, w 
tym zabudowy (jeċli na danym terenie jest 
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ona ustalona lub dopuszczona), ukształto-
wanie powierzchni terenu, budowć sieci i 
urządzeĉ infrastruktury technicznej a takďe 
zmianć sposobu uďytkowania, rozbudowć, 
nadbudowć lub przebudowć istniejących 
obiektów budowanych i zmianć sposobu 
uďytkowania terenów w celu dostosowania 
ich do przeznaczenia ustalonego lub do-
puszczonego planem, 

17) nieuciąďliwych obiektach – naleďy przez to 
rozumieć przedsićwzićcia nie zaliczane do 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko w rozumieniu przepisów od-
rćbnych, 

18) rozwiązaniach lokalnych – naleďy przez to 
rozumieć rozwiązania techniczno-
technologiczne w zakresie infrastruktury 
towarzyszącej zabudowie i zagospodaro-
waniu terenu, które obsługują poszczególne 
nieruchomoċci i tereny przeznaczone na ce-
le inwestycyjne. 

2. Pozostałe pojćcia uďyte w planie naleďy ro-
zumieć w znaczeniu okreċlonym przez stosowne 
przepisy odrćbne. 

Rozdział 2 
Ustalenia planu 

Ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru 

objętego planem 

§ 3. Dla obszaru objćtego planem ustala sić: 

1. Przeznaczenie terenów. 

2. Warunki zabudowy i zasady zagospodaro-
wania terenu dotyczące: 

1) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, zasad kształtowania zabudo-
wy oraz wskačników zagospodarowania 
terenu, intensywnoċci zabudowy działki 
budowlanej, minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej w odnie-
sieniu do powierzchni działki budowlanej, 
maksymalnej wysokoċć zabudowy, mini-
malnej liczby miejsc do parkowania i spo-
sobu ich realizacji oraz nieprzekraczalnych 
linii zabudowy i gabarytów obiektów, 

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

3) zasad i warunków ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków; 

4) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów od-
rćbnych, w tym terenów naraďonych na 
niebezpieczeĉstwo powodzi; 

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomoċci objćtych planem. 

5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania i uďytkowania terenów. 

6. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć z tytułu wzrostu wartoċci 
nieruchomoċci związanej z uchwaleniem ni-
niejszego planu. 

§ 4. W planie nie ustala sić, z uwagi na brak 
wystćpowania problematyki w obszarze objć-
tym planem: 

1) wymagaĉ dotyczących kształtowania prze-
strzeni publicznej; 

2) zasad i warunków ochrony dóbr kultury 
współczesnej; 

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrćb-
nych dotyczących terenów górniczych oraz 
zagroďonych osuwaniem sić mas ziemnych. 

§ 5. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są okreċlone planem: 

1) granice obszaru objćtego zmianą planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

4) symbole cyfrowe i literowe terenów o róď-
nym przeznaczeniu ustalonym planem. 

5) granice strefy ekspozycji w krajobrazie zabyt-
kowego załoďenia willowo-parkowego w He-
lenówku; 

6) granice strefy ochronnej pomników przyro-
dy. 

§ 6. Nastćpujące oznaczenia graficzne odno-
szące sić do terenów przyległych do obszaru 
objćtego planem, stanowiące istotne dla ustaleĉ 
planu uwarunkowania zagospodarowania tere-
nu mają charakter informacyjny: 

1) granica zabytkowego załoďenia willowo-
parkowego w Helenówku; 

2) KDG – symbol istniejącej drogi wojewódzkiej 
o nr 719 (ul. Warszawska); 

3) granica administracyjna gminy Brwinów; 

4) tereny naraďone na niebezpieczeĉstwo po-
wodzi (bezpoċredniego zagroďenia powo-
dzią). 
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§ 7. Ustalenia ogólne dotyczące podstawo-
wego przeznaczenia (funkcji) poszczególnych 
terenów. 

1. Tereny komunikacji wewnćtrznej (oznaczone 
symbolem ”K”) – przeznaczone do uďytko-
wania istniejących i realizacji nowych dróg, 
ulic i dojazdów wewnćtrznych, miejsc posto-
jowych pojazdów w postaci parkingów oraz 
obiektów obsługi transportu i miejsc posto-
jowych, z dopuszczeniem sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej. 

2. Tereny zieleni urządzonej – parkowej (ozna-
czone symbolem "ZP") – przeznaczone do 
uďytkowania istniejących obszarów zieleni 
komponowanej (parkowej) oraz realizacji za-
gospodarowania nowych terenów zieleni z 
moďliwoċcią realizacji dojċć pieszych oraz do-
jazdów do terenów sąsiednich, jak równieď 
obiektów małej architektury oraz sieci i urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej w sposób 
zgodny z przepisami odrćbnymi. 

3. Tereny zieleni urządzonej – izolacyjnej (ozna-
czone symbolem „ZI”) – przeznaczone do 
uďytkowania istniejących i realizacji terenów 
zieleni urządzonej o składzie gatunkowym i 
charakterze pozwalającym na zmniejszenie 
uciąďliwoċci obiektów produkcyjnych i pro-
dukcyjno-usługowych oraz terenów komuni-
kacji kołowej. W terenach tych dopuszcza sić 
realizacjć dojċć pieszych i dojazdów koło-
wych, obiektów małej architektury i obsługi 
technicznej, sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej oraz obiektów ochrony przeciw-
powodziowej. 

4.  Tereny produkcyjne i produkcyjno – usłu-
gowe z dopuszczeniem komunikacji we-
wnćtrznej (oznaczone symbolem „PU”) – 
przeznaczone do uďytkowania, przebudowy, 
nadbudowy oraz rozbudowy obiektów istnie-
jących takďe budowy nowych obiektów pro-
dukcyjnych, produkcyjno-usługowych wraz z 
niezbćdnymi technologicznie obiektami, sie-
ciami i urządzeniami infrastruktury technicz-
nej, dojazdami i dojċciami pieszymi, miej-
scami postoju pojazdów, zielenią towarzy-
szącą oraz obiektami czynnej ochrony przed 
uciąďliwoċciami, z dopuszczeniem komunika-
cji wewnćtrznej oraz obiektów ochrony prze-
ciwpowodziowej. 

§ 8. Warunki zabudowy i zasady zagospoda-
rowania terenu dotyczące zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego, zasad kształ-
towania zabudowy oraz wskačników zagospoda-
rowania terenu, intensywnoċci zabudowy działki 
budowlanej, minimalnego udział powierzchni 
biologicznie czynnej w odniesieniu do po-
wierzchni działki budowlanej, maksymalnej wy-
sokoċć zabudowy, minimalnej liczby miejsc do 

parkowania i sposobu ich realizacji oraz nie-
przekraczalnych linii zabudowy i gabarytów 
obiektów. 

1. Ustala sić, iď realizowane w obszarze objć-
tym planem obiekty i urządzenia produk-
cyjne i produkcyjno – usługowe winny być 
nieuciąďliwe w rozumieniu niniejszego pla-
nu, o ewentualnym ponadnormatywnym 
oddziaływaniu ograniczonym do granic nie-
ruchomoċci, do której podmiot prowadzący 
działalnoċć gospodarczą lub realizujący 
przedsićwzićcie na tym terenie posiada ty-
tuł prawny. 

2. Ustala sić maksymalny wskačnik po-
wierzchni zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki budowlanej, w nastćpują-
cy sposób: 

1) w terenach oznaczonych symbolem PU – 
75%, 

2) w terenach oznaczonych symbolem K – 
25%. 

3. Ustala sić minimalny udział procentowy 
powierzchni biologicznie czynnej w stosun-
ku do powierzchni działki budowlanej w na-
stćpujący sposób: 

1) w terenach oznaczonych symbolem PU – 
10%, 

2) w terenach oznaczonych symbolem K – 
15%, 

4. Ustala sić wskačniki zagospodarowania 
terenów zieleni urządzonej, oznaczonych 
symbolami ZP i ZI w nastćpujący sposób: 

1) maksymalny wskačnik powierzchni za-
budowy dopuszczonych obiektów bu-
dowlanych w stosunku do powierzchni 
terenu oznaczonego symbolem ZP lub ZI 
zawierającego sić w poszczególnych 
działkach budowlanych – 5%, 

2) minimalny udział procentowy po-
wierzchni biologicznie czynnej w stosun-
ku do powierzchni działki terenu ozna-
czonego symbolem ZP lub ZI zawierają-
cego sić w poszczególnych działkach 
budowlanych – 70%. 

5. Ustala sić, iď maksymalna wysokoċć nowo 
realizowanej zabudowy oraz nadbudowy, 
rozbudowy i przebudowy obiektów istnieją-
cych winna nie przekraczać rzćdnej 12,0 m 
(mierzona od najwyďszego punktu dachu do 
poziomu terenu bezpoċrednio przy budyn-
ku) o ile ustalenia szczegółowe dla po-
szczególnych terenów nie stanowią inaczej, 
z wyłączeniem urządzeĉ infrastruktury 
technicznej. 
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6. Ustala sić dachy płaskie, tj. o spadkach – do 

180 z dopuszczeniem dachów wysokich  
(o spadkach 300–450 akcentujących waďne 
elementy bryły budynku – jak strefy wej-
ċciowe, podziały na strefy funkcjonalne). 

7. W obszarze objćtym planem ustala sić za-
kaz realizacji usług komercyjnych o po-
wierzchni sprzedaďy obiektów handlowych 
przekraczającej 1000m2. 

8. Ustala sić, iď linie rozgraniczające tereny 
komunikacji kołowej drogi wojewódzkiej  
nr 719 stanowią jednoczeċnie linie ogro-
dzeĉ nieruchomoċci od strony tej drogi. 

9. Ustala sić zakaz realizacji nowych ogrodzeĉ 
pełnych z wyjątkiem ogrodzeĉ stanowią-
cych ekrany akustyczne od strony drogi wo-
jewódzkiej nr 719. W pozostałych terenach 
dopuszcza sić grodzenie działek pod wa-
runkiem, ďe maksymalna wysokoċć ogro-
dzenia nie przekroczy 2,5m ponad poziom 
terenu; ogrodzenie powinno umoďliwiać 
migracjć drobnej fauny. Ustala sić mini-
malną odległoċć ogrodzeĉ od górnej kra-
wćdzi skarpy rowów melioracyjnych i rzeki 
Zimna Woda na 1,5m. 

10. Nakazuje sić stosowanie w obiektach bu-
dowlanych stonowanej kolorystyki barw, 
zharmonizowanej z kolorystyką zabytkowej 
wilii w Helenówku, w szczególnoċci – kolo-
rystka dachów – terrakota, antracyt lub 
ciemny brąz, kolorystka elewacji – biel, koċć 
słoniowa z dopuszczeniem akcentów kolo-
rystycznych stanowiących informacjć wizu-
alną lub reklamć. 

11. Ustala sić zakaz realizacji noċników rekla-
mowych o powierzchni reklam wićkszej niď 
1,5m2, z wyłączeniem szyldów i noċników 
informacji wizualnej dotyczącej terenu, na 
którym noċniki te są zlokalizowane, jednak z 
zachowaniem wymogów, o których mowa 
w § 9 ust. 8. 

12. Ustala sić linie zabudowy jako nieprzekra-
czalne – jak na rysunku planu. 

13. Ustala sić minimalną liczbć miejsc do par-
kowania pojazdów jako wskačnik – mini-
mum 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnio-
nych na jedną zmianć lub 1 miejsce posto-
jowe na 100m2 powierzchni uďytkowej bu-
dynków. Realizacja miejsc postojowych – w 
poziomie terenu. 

§ 9. Warunki zabudowy i zasady zagospoda-
rowania terenu dotyczące zasad ochrony ċro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
zasad i warunków ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków, granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów i obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrćbnych, w tym terenów naraďonych na nie-
bezpieczeĉstwo powodzi. 

1. W obszarze objćtym planem jako połoďo-
nym całkowicie w granicach Warszawskie-
go Obszaru Chronionego Krajobrazu ustala 
sić zachowanie przy zagospodarowaniu te-
renu i jego zabudowie przepisów obowiązu-
jącego rozporządzenia Wojewody Mazo-
wieckiego dotyczącego Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu. 

2. Z chwilą uchylenia rozporządzenia, o któ-
rym mowa w § 9, ust. 1 uchwały ustala sić 
zachowanie przepisów odrćbnych dotyczą-
cych ochrony przyrody. 

3. Ustala sić zakaz realizacji budynków w od-
ległoċci mniejszej niď 20,0 m od górnej 
krawćdzi skarpy rzeki Zimna Woda. 

4. Ustala sić, jako zasadć, iď w przypadku ko-
niecznoċci wycinki istniejącego drzewosta-
nu w związku z realizacją inwestycji naleďy 
dokonywać nasadzeĉ drzewami rekompen-
sującymi wycinkć w obrćbie terenu objćte-
go planem lub w innych terenach wskaza-
nych przez władze gminy. 

5. Ustala sić zakaz dokonywania zmian sto-
sunków wodnych mogących spowodować 
obniďenie istniejącego poziomu zwierciadła 
wód gruntowych, powodujące pogorszenie 
warunków siedliskowych drzewostanu par-
kowego w obrćbie sąsiedniego zabytkowe-
go załoďenia willowo-parkowego w Hele-
nówku. 

6. Ustala sić, iď zagospodarowanie terenów po-
łoďonych w granicach strefy ekspozycji w 
krajobrazie zabytkowego załoďenia willowo 
– parkowego w Helenówku (oznaczonego 
odpowiednim symbolem na rysunku planu) 
– winno uwzglćdniać – jako dominantć 
przestrzenną obiekt willi w Helenówku 
(wpisany do rejestru zabytków – nr rejestru 
1186A) i otaczający ją park, graniczący z ob-
szarem objćtym planem. W strefie tej ustala 
sić zakaz zabudowy obiektami budowlany-
mi o wysokoċci wićkszej niď 6,0 m, z wyjąt-
kiem urządzeĉ i sieci infrastruktury tech-
nicznej. 

7. Ustala sić, zgodnie z przepisami z zakresu 
ochrony ċrodowiska, ďe obszar objćty pla-
nem nie podlega ochronie akustycznej i nie 
obowiązują dla niego dopuszczalne pozio-
my hałasu ustalone w przepisach odrćb-
nych. 

8. Ustala sić, w strefie o promieniu 15,0m od 
istniejących drzew stanowiących pomniki 
przyrody – tj. w granicach strefy ochronnej 
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pomników przyrody zaznaczonej odpo-
wiednim symbolem na rysunku planu – na-
stćpujące zakazy: niszczenia lub uszkadza-
nia drzewostanu, zanieczyszczania gleby, 
dokonywania zmian stosunków wodnych, 
dokonywania zmiany sposobu uďytkowania 
terenu, która spowodowałaby szkody w 
drzewostanie, umieszczania tablic stano-
wiących informacjć wizualną lub reklamć. 

9. Dla całego obszaru objćtego planem jako 
połoďonego w granicach obszaru bezpo-
ċredniego zagroďenia powodzią (zasićg 
wód powodziowych o prawdopodobieĉ-
stwie wystćpowania 1% wg „Studium dla 
potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – 
rzeka Zimna Woda. Etap II”) ustala sić 
ochronć przed zalaniem w sposób zgodny 
ze stosownym specjalistycznym planem 
ochrony przeciwpowodziowej regionu 
wodnego oraz przy zachowaniu przepisów 
odrćbnych wynikających z Prawa Wodne-
go. W szczególnoċci ustala sić zakaz reali-
zacji urządzeĉ wodnych i obiektów budow-
lanych, zmiany ukształtowania terenu oraz 
składowania materiałów i wykonywania in-
nych robót, które mogą utrudnić ochronć 
przed powodzią, chyba, ďe właċciwy Dyrek-
tor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej zwolni wykonywanie ww. robót i 
czynnoċci z zakazów, o których mowa w 
Prawie Wodnym. 

10. Ustala sić ochronć lub przebudowć urzą-
dzeĉ melioracji wodnych zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi (Prawo Wodne), w szcze-
gólnoċci ustala sić minimalną odległoċć 
ustalonej lub dopuszczonej planem zabu-
dowy od górnej krawćdzi skarpy rowu – 
3,0m. Dopuszcza sić zachowanie istniejące-
go stawu na potrzeby retencji. 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

1. Ustala sić nastćpujące zasady realizacji 
wyposaďenia obszaru objćtego planem w 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej: 

1) Zaopatrzenie w energić elektryczną – 
poprzez realizacjć nowych i rozbudowć 
oraz przebudowć istniejących sieci elek-
troenergetycznych niskiego i ċredniego 
napićcia wraz z ewentualnymi stacjami 
trafo w miarć wzrostu zapotrzebowania 
na energić w obszarze objćtym planem – 
w sposób zgodny z przepisami odrćb-
nymi i innymi ustaleniami planu; 

2) zaopatrzenie w wodć dla celów byto-
wych, działalnoċci gospodarczej oraz 
przeciwpoďarowych z istniejącej sieci 

wodociągowej poprzez jej sukcesywną 
rozbudowć, z dopuszczeniem własnych 
ujćć wody dla celów awaryjnych i spe-
cjalnych, 

3) odprowadzenie ċcieków sanitarnych i 
technologicznych – do kanalizacji sani-
tarnej a nastćpnie do oczyszczalni ċcie-
ków w Pruszkowie; dopuszcza sić lokal-
ne rozwiązania w zakresie oczyszczania 
ww. ċcieków z zachowaniem innych 
ustaleĉ planu i przepisów odrćbnych, 

4) odprowadzanie wód opadowych z obiek-
tów budowlanych i terenów utwardzo-
nych – do istniejącej kanalizacji desz-
czowej odwadniającej teren zakładu, z 
zachowaniem przepisów odrćbnych do-
tyczących wprowadzania ċcieków do 
ċrodowiska, w tym ochrony terenów są-
siednich i dróg przed zalewaniem oraz 
ochrony gruntu, wód podziemnych i 
powierzchniowych przed zanieczyszcze-
niem, 

5) zaopatrzenie w gaz – poprzez rozbudowć 
sieci gazowniczej i gazyfikacjć obszaru w 
sposób zgodny z przepisami odrćbnymi i 
przy zachowaniu warunku, iď gazociąg 
winien przebiegać w odległoċci nie 
mniejszej niď 0,5m. od linii ogrodzenia, a 
szafki gazowe winny być lokalizowane w 
miejscu uzgodnionym z podmiotem za-
rządzającym siecią gazową. 

2. Ustala sić zakaz odprowadzenia nie oczysz-
czonych ċcieków sanitarnych lub technolo-
gicznych do wód powierzchniowych i grun-
tu. 

3. Dopuszcza sić przebudowć istniejących 
sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej 
oraz realizacjć nowych sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej w całym obszarze 
objćtym planem w sposób nie kolidujący z 
innymi ustaleniami planu oraz zgodny z 
przepisami odrćbnymi. Ustala sić, iď wszel-
kie sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej winny być wykonane jako szczelne 
o ile przepisy odrćbne nie stanowią inaczej. 

4. Realizacja zabudowy i zagospodarowania 
terenu w terenach, w których znajdują sić 
istniejące urządzenia melioracyjne winna 
nastćpować po przebudowie tych urządzeĉ 
(jeċli jest to konieczne dla prawidłowej re-
alizacji inwestycji), z zachowaniem ich 
droďnoċci i sprawnoċci funkcjonowania w 
sposób zgodny z przepisami odrćbnymi. 

5. Realizacja skrzyďowania sieci infrastruktury 
technicznej z istniejącymi urządzeniami me-
lioracyjnymi – z zachowaniem droďnoċci i 
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sprawnoċci funkcjonowania tych urządzeĉ, 
w sposób zgodny z przepisami odrćbnymi. 

6. Ustala sić nastćpujące zasady gospodarki 
odpadami: 

1) w zakresie odpadów niebezpiecznych  
(o ile takie bćdą wystćpowały) – w spo-
sób okreċlony przez stosowne przepisy 
odrćbne. 

2) w zakresie pozostałych odpadów – 
zgodnie ze stosownymi przepisami 
gminnymi dotyczącymi utrzymania czy-
stoċci i porządku w gminie Brwinów. 

7. Ustala sić obsługć telekomunikacyjną z 
wykorzystaniem istniejącej sieci telekomu-
nikacji przewodowej (poprzez jej sukcesyw-
ną rozbudowć w miarć potrzeb) a takďe w 
oparciu o telekomunikacjć bezprzewodową. 

8. Ustala sić zaopatrzenie w ciepło – w opar-
ciu o indywidualne, nieuciąďliwe w rozu-
mieniu planu čródła ciepła, w szczególno-
ċci: olej opałowy, energić elektryczną lub 
gaz, zgodnie ze szczegółowymi warunkami 
zaopatrzenia wydanymi przez zarządzające-
go odpowiednio: siecią elektroenergetyczną 
lub gazową. 

9. Ustala sić zaopatrzenie w gaz – zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami zaopatrzenia 
wydanymi przez zarządzającego siecią ga-
zową oraz w sposób zgodny z innymi usta-
leniami planu i przepisami odrćbnymi. 

10. W przypadkach kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu i zabudowy z istnieją-
cą siecią lub urządzeniami infrastruktury 
technicznej ustala sić zasadć przebudowy 
tych sieci lub urządzeĉ w sposób zgodny z 
przepisami odrćbnymi. Ustala sić wymóg, 
przy realizacji zabudowy oraz sieci i urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej, zachowania 
stref ochronnych, bezpieczeĉstwa oraz stref 
kontrolowanych od istniejących sieci i 
urządzeĉ zgodnych z przepisami odrćbny-
mi. 

11. W przypadkach: kolizji zagospodarowania 
terenu z rowami lub rzeką, odprowadzenia 
wód opadowych z terenów przewidzianych 
pod zabudowć lub komunikacjć kołową i 
pieszą z utwardzoną nawierzchnią, realizacji 
zbiorników retencyjnych wód opadowych i 
zmiany przebiegu cieków, bądč wznoszenia 
budowli komunikacyjnych na obszarze ob-
jćtym planem jako zmeliorowanym wyma-
ga sić zastosowania odpowiednich przepi-
sów odrćbnych (Prawa Wodnego), w 
szczególnoċci uzyskania opinii właċciwego 
zarządcy urządzeĉ melioracyjnych na etapie 
realizacji poszczególnych przedsićwzićć. 

12. Linia rozgraniczająca tereny przyległe do 
drogi wojewódzkiej nr 719 od tej drogi – wg 
stanu istniejącego. 

13. Ustala sić, ďe układ komunikacyjny dróg 
wewnćtrznych w obszarze objćtym planem 
tworzą istniejące i realizowane w miarć po-
trzeb drogi i dojazdy wewnćtrzne (w tym 
drogi poďarowe oraz ciągi pieszo-jezdne) w 
terenach przeznaczonych na cele inwesty-
cyjne i w terenach zieleni urządzonej i ko-
munikacji. Dopuszcza sić realizacjć dróg 
wewnćtrznych przy zachowaniu innych 
ustaleĉ planu oraz przepisów odrćbnych 
dotyczących warunków technicznych, jakim 
winny odpowiadać drogi poďarowe oraz 
dojċcia, dojazdy wewnćtrzne i ċcieďki rowe-
rowe. 

14. Ustala sić, powiązanie układu komunika-
cyjnego tworzonego przez drogi wewnćtrz-
ne z zewnćtrznym, ponadlokalnym układem 
komunikacyjnym dróg publicznych – po-
przez istniejące skrzyďowanie z drogą wo-
jewódzką nr 719 (obsługujące obecnie ob-
szar objćty planem). Dopuszcza sić dodat-
kowe powiązanie układu komunikacyjnego 
dróg wewnćtrznych z zewnćtrznym ponad-
lokalnym układem komunikacyjnym dróg 
publicznych – realizowane w sposób zgod-
ny z przepisami odrćbnymi. 

§ 11. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoċci objćtych planem. 

1. W terenach produkcyjno-usługowych ozna-
czonych symbolem PU ustala sić minimal-
ną powierzchnić nowo wydzielonej działki 
budowlanej – 3000m2. 

2. W terenach oznaczonych symbolem 2K 
ustala sić minimalną powierzchnić nowo 
wydzielonej działki budowlanej – 2000m2. 

3. W przypadkach uzasadnionych konieczno-
ċcią zachowania odległoċci zabudowy od 
urządzeĉ lub sieci infrastruktury technicznej 
i zieleni wysokiej dopuszcza sić zmniejsze-
nie minimalnej wielkoċci działki budowlanej 
o 20% w stosunku do ustaleĉ planu zawar-
tych powyďej, o ile nie jest to sprzeczne z 
przepisami odrćbnymi dotyczącymi tere-
nów, na których planowana jest zabudowa. 

4. Minimalna szerokoċć krótszego boku wydzie-
lonych działek budowlanych nie powinna 
być mniejsza niď 25m., przebieg granic no-
wo wydzielonej działki winien zapewnić za-
chowanie kąta 900, z tolerancją 150, pomić-
dzy granicą terenu komunikacji (w tym dróg 
wewnćtrznych) a granicą nowo wydzielonej 
działki. 
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5. Ustala sić zakaz podziału na samodzielne 

działki budowlane terenów oznaczonych 
symbolami: ZI i ZP. 

6. W przypadku działek budowlanych istnieją-
cych na dzieĉ uchwalania planu ustala sić 
zachowania istniejących podziałów, wielko-
ċci i kształtu działek o ile zapewnia to funk-
cjonowanie istniejących na nich obiektów, 
urządzeĉ i sieci infrastruktury w sposób 
zgodny z przepisami odrćbnymi. 

7. Warunkiem realizacji zabudowy na dział-
kach nie spełniających wymogów działek 
budowlanych (tj. nie pozwalających na 
zgodną z przepisami odrćbnymi i ustale-
niami planu lokalizacjć zabudowy i elemen-
tów zagospodarowania terenu) – jest scale-
nie nieruchomoċci sąsiednich i ich ewentu-
alny wtórny podział z zachowaniem ustaleĉ 
planu i przepisów odrćbnych. 

8. Ustala sić zasadć, by wydzielone działki 
posiadały dostćpnoċć komunikacyjną w ro-
zumieniu planu, jednak z zakazem wydzie-
lenia działek posiadających dojazd bezpo-
ċrednio z zewnćtrznego ponadlokalnego 
układu komunikacyjnego dróg publicznych 
(w tym – z drogi wojewódzkiej nr 719). 

9. Dopuszcza sić wydzielenie działek zawiera-
jących tereny o róďnym przeznaczeniu, przy 
zachowaniu powyďszych zasad podziału 
oraz innych ustaleĉ planu. 

10. Podział terenów związany z wydzieleniem 
działek na cele realizacji układu komunika-
cyjnego dróg wewnćtrznych moďe nastąpić 
pod warunkiem zachowania minimalnej 
szerokoċci pasów terenu dla potrzeb reali-
zacji inwestycji drogowych: 

1) 6,0m. – dla dojazdów wewnćtrznych o 
charakterze ciągów pieszo-jezdnych, 

2) 4,5m. – dla dróg poďarowych, 

3) 2,5m. – dla ċcieďek rowerowych z do-
puszczonym ruchem pieszych, 

4) 2,0m. – dla dojċć pieszych. 

11. Przy podziałach terenu przyległego do ist-
niejących dróg wewnćtrznych naleďy 
uwzglćdnić ustalenia ogólne i szczegółowe 
planu dotyczące szerokoċci dróg, ich ewen-
tualnych poszerzeĉ oraz przebudowy. 

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego za-
gospodarowania i uďytkowania terenów. 

1. Dopuszcza sić remonty, przebudowć, nadbu-
dowć i rozbudowć istniejących budynków i 
budowli pod warunkiem zachowania funkcji 
dotychczasowych lub zmiany ich przeznacze-
nia lub sposobu uďytkowania na funkcje 

zgodne z ustaleniami planu, a takďe przy za-
chowaniu innych ustaleĉ planu oraz przepi-
sów odrćbnych. 

2. Dopuszcza sić do czasu modernizacji tere-
nów dróg wewnćtrznych – zachowanie ich 
wg stanu istniejącego. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dotyczące warunków 

zagospodarowania oraz zabudowy  

terenów o różnym przeznaczeniu 

§ 13. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 ZI 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren zieleni 
urządzonej – izolacyjnej; 

2) zakaz zabudowy budynkami, z wyjątkiem 
obiektów małej architektury oraz sieci i urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej realizowa-
nych w sposób zgodny z przepisami odrćb-
nymi, przy uwzglćdnieniu w szczególnoċci 
§ 9 ust. 9 uchwały; 

3) istniejący układ przestrzenny zieleni wysokiej 
w postaci szpaleru drzew wzdłuď linii rozgra-
niczającej obszar objćty planem – do zacho-
wania, z moďliwoċcią przebudowy drzewo-
stanu; 

4) dojazd – dojazdami oraz drogami wewnćtrz-
nymi. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego symbolem 2K 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren komuni-
kacji wewnćtrznej kołowej i pieszej, w tym 
czasowych miejsc postojowych, połoďony 
czćċciowo w strefie ekspozycji w krajobrazie 
zabytkowego załoďenia willowo – parkowego 
w Helenówku; 

2) dopuszcza sić obiekty związane z obsługą 
miejsc postojowych i transportu o maksy-
malnej wysokoċci nie przekraczającej 9,0m, z 
zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy – jak na rysunku planu oraz innych 
ustaleĉ planu, przy uwzglćdnieniu w szcze-
gólnoċci § 9 ust. 9 uchwały; 

3) dojazd – dojazdami oraz drogami dojazdo-
wymi wewnćtrznymi. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 ZP 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren zieleni 
urządzonej – parkowej, połoďony w strefie 
ekspozycji w krajobrazie zabytkowego zało-
ďenia willowo – parkowego w Helenówku 
oraz czćċciowo w strefie ochrony pomników 
przyrody (patrz – § 9 ust. 8); 
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2) zakaz zabudowy budynkami, z wyjątkiem 

obiektów małej architektury oraz sieci i urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej realizowa-
nych w sposób zgodny z przepisami odrćb-
nymi, z zastrzeďeniem § 15. pkt 4, przy 
uwzglćdnieniu w szczególnoċci 

3) dojazd – dojazdami oraz drogami dojazdo-
wymi wewnćtrznymi; 

4) zagospodarowanie terenu winno uwzglćd-
niać powiązanie funkcjonalne i widokowe z 
historycznym załoďeniem willowo – parko-
wym w Helenówku (patrz § 9 ust. 6 uchwały). 

§ 16. Dla terenu oznaczonego symbolem 
4 PU ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny produk-
cyjne i produkcyjno-usługowe nieuciąďliwe w 
rozumieniu planu, o ewentualnym ponad-
normatywnym oddziaływaniu ograniczonym 
do granic nieruchomoċci, do której podmiot 
prowadzący działalnoċć gospodarczą na tym 
terenie posiada tytuł prawny; 

2) realizacja budynków stanowiących rozbudo-
wć istniejącego zakładu znajdującego sić w 
terenie oznaczonym symbolem 5 PU z za-
chowaniem nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy – jak na rysunku planu, przy uwzglćdnie-
niu w szczególnoċci § 9 ust. 9 uchwały; 

3) dojazd –dojazdami oraz drogami dojazdo-
wymi wewnćtrznymi. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego symbolem 
5 PU ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny produk-
cyjne i produkcyjno-usługowe nieuciąďliwe w 
rozumieniu planu, o ewentualnym ponad-
normatywnym oddziaływaniu ograniczonym 
do granic nieruchomoċci, do której podmiot 
prowadzący działalnoċć gospodarczą na tym 
terenie posiada tytuł prawny; 

2) budowa budynków produkcyjnych, produk-
cyjno-usługowych lub usługowych a takďe 
rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istnie-
jących budynków produkcyjnych z zachowa-
niem nieprzekraczalnych linii zabudowy – jak 
na rysunku planu, przy uwzglćdnieniu w 
szczególnoċci § 9 ust. 9 uchwały; 

3) dojazd – dojazdami oraz drogami dojazdo-
wymi wewnćtrznymi. 

§ 18. Dla terenów oznaczonych symbolami: 6 
ZI i 7 ZI ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren zieleni 
urządzonej - izolacyjnej; 

2) zakaz zabudowy budynkami, z wyjątkiem 
obiektów małej architektury oraz sieci i urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej realizowa-
nych w sposób zgodny z przepisami odrćb-
nymi, przy uwzglćdnieniu w szczególnoċci 
§ 9 ust. 9 uchwały; 

3) istniejący układ przestrzenny zieleni wysokiej 
w postaci szpaleru drzew wzdłuď linii rozgra-
niczającej obszar objćty planem od zachodu 
– do przebudowy; 

4) dojazd – dojazdami oraz drogami wewnćtrz-
nymi. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 19. Ustala sić, iď w toku realizacji planu oraz 
przy wydawaniu wszelkich decyzji administra-
cyjnych, postanowieĉ, informacji itp., w których 
ustalenia planu są brane pod uwagć naleďy po-
sługiwać sić – odniesionymi do nieruchomoċci 
lub obiektu, bćdących przedmiotem postćpo-
wania – ustaleniami ogólnymi oraz szczegóło-
wymi planu, przy uwzglćdnieniu połoďenia nie-
ruchomoċci (obiektu) w stosunku do innych 
obiektów i terenów, w tym terenów podlegają-
cych ochronie (oznaczonych odpowiednim 
symbolem na rysunku planu lub oznaczeniem 
informacyjnym), ewentualnych uciąďliwoċci i 
oddziaływaĉ, warunków zagospodarowania 
wynikających z istniejącego i planowanego za-
inwestowania nieruchomoċci i jej otoczenia oraz 
przepisów odrćbnych 

§ 20. Okreċla sić stawkć procentową słuďącą 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nie-
ruchomoċci spowodowanego uchwaleniem 
planu w wysokoċci 30%. 

§ 21. Uchyla sić uchwałć nr LVII/566/2006 
Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 czerwca 
2006r. w granicach obszaru objćtego niniejszym 
planem. 

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego 
oraz na stronie internetowej Urzćdu Gminy 
Brwinów. 

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

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Sławomir Rakowiecki 
 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 156 – 31790 – Poz. 4954 
 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 156 – 31791 – Poz. 4954 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr IX.76.2011 

Rady Miejskiej w Brwinowie 
z dnia 15 czerwca 2011r. 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoďonego we wsi Ka-
nie - (teren fabryki L’Oreal) został wyłoďony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na 
ċrodowisko w Urzćdzie Gminy Brwinów w dniach od 4 kwietnia do 4 maja 2011r. W dniu 27 kwietnia 
2011r. odbyła sić dyskusja publiczna nad przyjćtymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami. 

W terminie okreċlonym w ogłoszeniu o wyłoďeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, tj. w 
okresie wyłoďenia oraz w okresie do 18 maja 2011r. (tj. 14 dni od dnia zakoĉczenia wyłoďenia projektu 
zmiany planu) nie zgłoszono uwag do projektu. 

W terminie okreċlonym w ogłoszeniu oraz w okresie do 26 maja 2011r. (tj. 21 dni od dnia zakoĉczenia 
wyłoďenia) nie zgłoszono uwag do wyłoďonej prognozy oddziaływania na ċrodowisko. 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Sławomir Rakowiecki 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX.76.2011 

Rady Miejskiej w Brwinowie 
z dnia 15 czerwca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE 

sposobu realizacji, zapisanych w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

 
1. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

połoďonego we wsi Kanie - (teren fabryki L’Oreal) wyznaczone zostaną tereny pod zabudowć o funkcji 
produkcyjno-usługowej a takďe tereny zieleni urządzonej oraz komunikacji wewnćtrznej. Istniejące 
sieci i urządzenia infrastruktury mają charakter wewnćtrzny (zakładowy), przy czym obiekty te bćdą w 
miarć potrzeb rozbudowywane lub przebudowywane, przy wykorzystaniu istniejących przyłączy oraz 
urządzeĉ lub realizacji nowych urządzeĉ i przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na warunkach 
gestorów poszczególnych sieci. 

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleďy do zadaĉ własnych 
gminy. W obszarze objćtym planem miejscowym nie prze-widuje sić inwestycji dot. infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy. Finansowanie realizacji inwestycji dotyczących 
infrastruktury technicznej odbywać sić bćdzie ze ċrodków podmiotu władającego terenami objćtymi 
zmianą planu. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Sławomir Rakowiecki 
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