




z dnia 6 maja 2019 r. 
Zatwierdzony przez ..................... . . 

UCHWAŁA NR ................... . 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia 6 maja 2019 r. 

w sprawie sprawie zmiany uchwały NR XIIII02/20J5 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 
2015 r. w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia uslug w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawi e art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I i art. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art . 6r ust. 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 I'. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Rada Gminy Jab łonna uchwala , co następuj e: 

§ 1. W uchwale NR XJJlI 02/20 15 Rady Gminy Jabłonna z dn ia 26 sierpnia 2015 I'. W sprawie określeni a 
szczegółowego sposobu i zakresu św iadczenia u sług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany: 

I . w § 2 ust. I otrzymuj e brzmienie: 

,,1. Wyposażenie nieruchomośc i , na których zamieszkują mi eszkańcy, w pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunal nych należy do obowiązków w l aścic i e l a nieruchomości od dnia 
1.01.2020 r.". 

2. w § 5 ust. l otrzymuj e brzmienie: 

,, 1. Okreś la s i ę częstotliwość odbi erania odpadów komunalnych od właśc i c i eli nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy: 

a) w zabudowie jednorodzinnej : 

- odpady zmieszane (niesegregowane) - jeden raz na dwa tygodni e, 

- odpady zbierane w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, 
opakowaniowe odpady wielomateriałowe) - jeden raz na cztery tygodnie, 

- odpady ulegające biodegradacj i - osiem razy w roku oraz odbiór choinek raz w roku 
w styczniu, 

- odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia, 
zużyte opony - dwa razy w rok u; 

b) w zabudowi e wiel orodzinnej : 

- odpady zmieszane (niesegregowane) - trzy razy w tygodniu , 

- odpady zbierane w sposób se lektywny (papier i tektura , szkło, tworzywa sztuczne, metal , 
opakowaniowe odpady wielomaterialowe) - po zapełnieniu poszczególnych pojemników 
recyklingowych przeznaczonych do se lekt ywnej zb iórki odpadów komunalnych, nie rzadziej 
j ednak niż raz na I t ydzień, 

- od pady ulegające biodegradacj i - osiem razy w roku oraz odbiór choinek raz w roku 
w styczniu, 
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- odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia, 
zużyte opony - nie rzadziej niż I raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ww. 
częstotliwość okaże się niewystarczająca wówczas odbiór ww. odpadów może odbywać się 
na zgloszenie, z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynku;". 

3. w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez Urząd 
Gmi ny Jablonna a obsługiwany będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych, na zasadach określonych w umowie.". 

4. w § 6 skreśla się ust. 4. 

5. w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Odpady niebezpieczne należy przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6 r. ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.), Rada gminy w drodze uchwały 

określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w szczególności częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i 

sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Projekt zmiany uchwały zawiera informacje o częstotliwości odbioru poszczególnych 

frakcji odpadów komunalnych z podziałem na zabudowę jednorodzinna oraz wielorodzinną 

oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. 
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z dnia 10 maja 20 19 r. 
Zatwierdzony przez ... ........ ....... ...... . 

UCHWALA NR •.•..•.•....••.•.••. 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia ... .... ............. 2019 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego płanu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna 
dła południowo-wschodniego rejonu uł. ModIińskiej w Jabłonnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j . Dz. U. 
z 20 I 9 r. , poz. 506) i art. 20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 w związku z uchwałą Rady Gminy Jabłonna XLl35512017 
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jabłonna dla południowo·wschodniego rejonu ul. Modlińskiej w Jablonnie, stwierdzając, 

że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jablonna, zatwierdzonym uchwałą nr VI/45/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2015, Rada 
Gminy Jabłonna uchwala co następuje. 

Rozdział l. 
Przepisy ogółne 

§ l. l. Uchwała się mieJscowy płan zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dła 

południowo-wschodniego rejonn uł. ModIińskiej w Jabłonnie, zwany dałej "płanem". 

2. Granicę obszaru objętego płanem wyznaczają: od północnego-wschodu: oś ulicy Modlińskiej, od 
północnego-zacbodu: zacbodnia granica działek ew. nr 881/4 i 881/3 w Jabłonnie, od południowego
zachodu: granica terenów łeśnych i Warszawskiego Obszaru Cbronionego Krajobrazu oraz południowa 
granica działki ew. nr 896/7. 

3. Integrałną częścią uchwały jest załącznik nr I - rysunek płanu w skali 1:1000. 

4. Ponadto załącznikami do uchwały są : 

I) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań wlasnych gminy. 

§ 2. I. W płanie okreśła się: 

I) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu , w tym zakaz 
zabudowy; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ; 

. ~ 8) "ooób; <Om;, _.", ~goo,"'_";' ,,,,,,=;, ; """,'w,,;, ,_ów; 
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9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa wart. 36 ust. 4. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.; 

10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

2. W planie nie określa się: 

I) zasady kształtowania krajobrazu; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 
współczesnej; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów , w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. 

§ 3. I. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego planem. 

2. Na rysunku planu wyznacza się tereny o następujących przeznaczeniach: 

I) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej: MN-U; 

2) teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego: KDGP; 

3) teren drogi publicznej klasy lokalnej : KDL; 

4) teren drogi publicznej klasy dojazdowej : KDD; 

5) teren drogi wewnętrznej: KDW. 

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

I) granica obszaru objętego planem; 

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 

3) zwymiarowanie wzajemne odległości elementów zagospodarowania; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem literowym; 

6) granica strefY potencjalnej uciążliwości akustycznej; 

4. Następujące elementy na rysunku planu mają charakter informacyjny: 

I) granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK); 

2) granica strefY ochrony urbanistycznej (WOCHK). 

§ 4. I. Ilekroć w planie używa się określeń takich jak: 

I) "nieprzekraczalna linia zabudowy" należy przez to rozumieć: wskazaną na rysunku planu linię 
ograniczającą teren na którym dopuszcza się wznoszenie budynków; 

2) "przeznaczenie podstawowe" należy przez to rozumieć: ustalone w planie przeznaczenie przeważające na 
działce budowlanej, tzn. takie, którego powierzchnia użytkowa obiektów nie może być mniejsza niż 60% 
powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w przypadku terenów 
niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie może być mniejsza niż 60% 
powierzchni działki budowlanej ; 

3) "przeznaczenie terenu" należy przez to rozumieć: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania oraz 
działalności ustałone dla danego terenu; 

4) "przeznaczenie towarzyszące" nałeży przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, które uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe i zajmuje co najwyżej 40 % powierzchni użytkowej wszystkich 
obiektów na działce budowlanej, a w przypadku terenów niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to f p_I, ,k m,re "" w;,k= ,'''0% pow;,=h,1 dm"l b'd,w''''j, 
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5) "teren" należy przez to rozumieć : fragment obszaru objęty planem o określonym przeznaczeniu lub 
określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi , 
oznaczony kolejnym numerem i odpowiednim symbolem literowym; 

6) "udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej" należy przez to rozumieć: wyrażoną 

w procentach powierzchnie terenu biologiczne czynnego do powierzchni działki budowlanej ; 

7) "usługi nieuciążliwe" należy przez to rozumieć : działalność, która nie powoduje przekroczenia 
dopuszczalnych standardów jakości środowiska oraz uciążliwości poza terenem, do którego prowadzący 
działalność posiada tytuł prawny, która nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko; 

8) "uciążliwościach" należy przez to rozumieć emisje będące skutkiem działalności człowieka przekraczające 
standardy emisyjne, a w szczególności wprowadzane do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje 
i energie, a zwłaszcza: ciepło , hałas , wibracje, pola elektromagnetyczne, jak również zanieczyszczenie 
ściekami i odpadami, przekraczające obowiązujące normy zawarte w przepisach odrębnych z zakresu 
ochrony środowiska ; 

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w ustaleniach niniejszej uchwały nałeży rozumieć 
zgodnie z defmicjami zawartymi w przepisach odrębnych. 

Rozdział 2. 
Ustalenia ogółne 

§ 5. I. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się lokalizowanie nowej zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku 
planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

2) dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy; 

3) dopuszcza s ię zachowanie budynków lub ich częśc i : 

a) niezgodnych z parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapi sanymi 
w ustaleniach planu, z możliwością ich przebudowy w sposób nie zwiększający kolizji z pozostałymi 
ustaleniami planu; 

b) z funkcjami innymi niż ustalone w planie, z dopuszczeniem ich przebudowy, pod warunkiem że 

działalność w nich prowadzona nie będzie stanowiła uciążliwości wykraczającej poza granicę lokali illub 
działek, na których jest prowadzona oraz nie będzie ograniczała możliwości wprowadzenia ustaleń planu 
w lokalach i na działkach sąsiednich; 

4) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi; 

5) dopuszcza się mniejsze powierzchnie nowo wydzielonych dzialek budowlanych niż określona 

w ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów, celem powiększenia działek sąsiednich oraz pod 
budowę urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej; 

6) dopuszcza się wykorzystanie pod zabudowę działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określona 
ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów, jeżeli ich powierzchnia uległa zmniejszeniu w skutek 
wydzielania dzialki na cele dróg publicznych oraz urządzeń infrastruktury technicznej; 

7) dopuszcza s ię lokalizowanie zabudowy na działkach budowlanych wydzielonych przed dniem 
obowiązywania planu, pod warunkiem stosowania określonych w nim parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

8) ustala się maksymalną wysokość dla obiektów małej architektury - 5 m; 

9) ustala się kolorystykę elewacji budynków: 

a) dla barwionych materiałów elewacyjnych, takich jak tynk - kolor biały oraz jasne odcienie kolorów: 

( -go --... ; ""."" 
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b) dla niebarwionych materiałów elewacyjnych, takich jak drewno, kamień , szkło, metał, cegła - ich kolor 
naturalny; 

c) dopuszcza się stosowanie innych kołorów wyłącznie na fragmentach ścian budynków 
nieprzekraczających 25 % powierzchni danej elewacji. 

2. Zasady ocbrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

ł) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
z wyjątkiem uzbrojenia terenu; 

2) zakazuje się przekraczania standardów jakości środowiska ustalonych w przepisach odrębnych poza 
granicami działki, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny; 

3) dla terenu MN-U przyjmuje się kwalifikację w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych . 

3. Szczegółowe zasady i warunki scałania i podziału nierucbomości: 

l) ustala się kąt położenia granicy działki: 

a) w zakresie - 70° -+- 110° w stosunku do pasa drogowego; 

b) równolegle lub prostopadle do istniejących granic działek; 

2) ustalenia dotyczące parametrów działek zawarte w ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów 
nie dotyczą działek dla potrzeb lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz działek pod drogi 
publiczne, wewnętrzne, drogi rowerowe, dojścia i dojazdy; 

3) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości. 

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) zakazuje się lokalizowania usług uciążliwych oraz związanych z gospodarką odpadami, magazynowaniem, 
spalaniem i recyklingiem. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

I) w zakresie układu drogowo - ulicznego: 

a) ustala się że układ dróg publicznych na obszarze objętym planem stanowią drogi oznaczone symbolami 
l.KDGP, l.KDL, l.KDD wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu; 

b) ustala się obsługę komunikacyjną istniejącego i projektowanego zagospodarowania wyznaczonych 
terenów, poprzez wewnętrzny układ dróg, na który składaj się drogi oznaczone symbolami l.KDL 
i l.KDD - ul. Modlińska, l.KDW, 2.KDW oraz poprzez zewnętrzny układ dróg, na który składa się ul. 
Buchnik Las. 

2) w zakresie parkowania nakazuje się zapewnienie miejsc do parkowania w ilości nie mniejszej niż: 

a) 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

b) 3 miejsca postojowe na 100 m' użytkowej powierzchni biurowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe 
na jeden lokal użytkowy; 

c) 2 miejsca postojowe na 100 m' powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden 
lokal użytkowy; 

d) 4 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych w punktach gastronomicznych, lecz nie mniej niż 
2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy; 

e) 4 miejsca postojowe na 10 łóżek + minimum: 5 miejsc postojowych na 10 osób zatrudnionych 
w usługach turystyki: hotelach, motelach, itp.; 

f) 5 miejsc postojowych na 1000 m' powierzchni użytkowej w usługach oświaty; 

g) I miejsce postojowe na 10 użytkowników jednocześnie na terenach usług sportu i rekreacji; 

rf-1./ h) 2 miejsc postojowych na 100 m' powierzchni użytkowej dla usług nauki i kultury; 
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i) 25 mIeJsc postojowych na 100 lóżek + minimum: 5 miejsc postojowych na 10 osób zatrudnionych 
w usługach zdrowia i opieki spolecznej; 

j) I miejsce postojowe na 35 m' powierzchni użytkowej usług pozostałych , lecz nie mniej niż 2 miejsca 
postojowe na jeden lokal użytkowy; 

k) ustala się realizację miejsc do parkowania dla obiektów nowo realizowanych, rozbudowywanych, 
nadbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania na działkach budowlanych, na których 
znajdują się te obiekty; 

I) ustala się realizację miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

m) dopuszcza się realizację miejsc do parkowania w formie: 

- wydzielonych miejsc na powierzchni terenu; 

- garaży wbudowanych w bryłę budynków mieszkaniowych, usługowych; 

- garaży wolnostojących w zabudowie mieszkaniowej, usługowej . 

n) nakazuje się zapewnienie co najmniej 2 miejsc do parkowania dla rowerów na każde 100 m' 
powierzchni użytkowej usług. 

3) ustala się minimalną szerokość dojazdu do nowo wydzielanych działek: 

- 5 m dla dojazdu od I do 2 działek; 

- 6 m dla dojazdu od 3 do 6 działek; 

- 8 m dla dojazdu powyżej: 6 działek. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej: 

I) w zakresie rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: 

a) nakazuje się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi 
publicznej klasy lokalnej i dojazdowej; 

b) dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających 
drogi publicznej klasy głównej przyspieszonej; 

c) dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi 
dróg w sposób nie kolidujących z projektowanym lub istniejącym zagospodarowaniem tych terenów, 
w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych; 

d) ustala się maksymalną wysokość urządzeń infrastruktury technicznej - 25 m; 

e) dopuszcza się budowę nowych oraz zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej; 

f) w zakresie warunków powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym ustala się jej 
powiązanie terenami ciągów komunikacyjnych oraz terenami o innych funkcjach w zależności od 
potrzeb oraz przebiegów istniejących . 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) nakazuje się zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej o przekroju minimum 0 70 mm; 

b) do czasu budowy i oddania do użytkowanie sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę 
z indywidualnych ujęć wody; 

c) nakazuje się zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

3) w zakresie odprowadzania ścieków: 

( 

a) nakazuje się odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju minimum 0 
63 mm; 
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b) nakazuje się podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej do ich obsługi, 

najpóźniej w ciągu roku od dnia jej powstania; 

c) zakazuje się odprowadzania ścieków bytowych, powstalych na obszarze planu do gruntu; 

d) w przypadku powstania ścieków niespełniających standardów, nakazuje się ich podczyszczenie przed 
wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej; 

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

a) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie własnym inwestora, poprzez 
odprowadzanie ich w stanie niezanieczyszczonym do gruntu lub inne wykorzystanie np. oczka wodne, 
zbiorniki retencyjne itp.; 

b) nakazuje s ię neutralizowanie substancji ropopochodnych i chemicznych z powierzchni utwardzonych 
przed odprowadzeniem do gruntu. 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej ; 

b) dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielczej 
średniego i niskiego napięcia; 

c) dopuszcza się wytwarzanie energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych o mocy do 100 kW na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) nakazuje się zaopatrzenie z sieci gazowej o przekroju minimum 0 32 mm; 

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej nakazuje się lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzenia, 
otwieranych na zewnątrz; 

c) zakazuje się stosowania indywidualnych zbiorników z gazem plynnym dla celów bytowych 
i gospodarczych. 

7) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną : 

a) ustala się stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących 
się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza, w tym odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem 
urządzeń wiatrowych; 

8) w zakresie obsługi telekomunikacji : 

a) na terenach MN-U dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej 
o nieznacznym oddzialywaniu w rozumieniu przepisów odrębnych; 

9) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) nakazuje się gromadzenie, segregację i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych; 

b) nakazuje się lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg 
publicznych; 

c) nakazuje się gromadzenie i segregację odpadów wyłącznie na obszarze działek własnych. 

7. Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 

I) zakazuje się lokalizowania zabudowy tymczasowej: obiektów kontenerowych i barakowozów, 
niezwiązanych z prowadzeniem budowy; 

2) dopuszcza się użytkowanie działek w sposób dotychczasowy pod warunkiem, że działalność prowadzona 
na ich obszarze nie jest źródłem uciążliwości wykraczającej poza ich granice. 
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Rozdzial3. 
Ustalenia szczególowe 

§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symholami 1.MN-U, 2.MN-U, 3.MN-U, 4.MN-U, 
5.MN-U, 6.MN-U, 7.MN-U, 8.MN-U, 9.MN-U ustala się: 

I. Przeznaczenie terenu: 

l) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

b) zabudowa usługowa nieuciążliwa. 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

~ 

I) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym i bliźniaczym dla 
terenów: l.MN-U, 2.MN-U, 3.MN-U, 4.MN-U, 5.MN-U, 6.MN-U, 7.MN-U, 8.MN-U; 

2) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym dla terenu 
9.MN-U; 

3) dopuszcza się lokalizowanie: 

a) zabudowy o funkcjach: mieszkalnej, mieszkalno·usługowej i usługowej; 

b) dopuszcza się stosowanie przeznaczeń określonych w ust. 2 pkt 2 lit. a oddzielnie, łącznie i łącznie 
w jednym budynku w dowolnych proporcjach; 

c) obiektów malej architektury; 

d) dojazdów; 

e) uzbrojenia terenu; 

f) budynków garażowych; 

g) budynków gospodarczych. 

4) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku mieszkalnego w obrębie jednej działki budowlanej lub 
zmiany funkcji w budynkach na mieszkalną , jeżeli na tych dzialkach znajduje się już budynek mieszkalny; 

5) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy: 

a) minimalny -0,01, 

b) maksymalny - 0,6 dla terenów l.MN-U, 2.MN-U, 3.MN-U, 4.MN-U, 5.MN-U, 6.MN-U, 7.MN-U, 
8.MN-U; 

c) maksymalny - 0,3 dla terenu 9.MN-U; 

6) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy - 40 % powierzchni działki dla terenów: l.MN-U, 4.MN
U, 8.MN-U, 9.MN-U; 

7) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy - 50 % powierzchni dzialki dla terenów: 2.MN-U, 3.MN
U, 5.MN-U, 6.MN-U, 7.MN-U; 

8) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m' dla terenów 
2.MN-U, 3.MN-U, 4.MN-U, 5.MN-U, 6.MN-U, 7.MN-U; 

9) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m' dla terenów 
l.MN-U,4.MN-U, 

10) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m' dla terenów: 
8.MN-U,9.MN-U; 

11) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50 % powierzchni działki budowlanej dla 
terenów: 2.MN-U, 4.MN-U, 5.MN-U, 7.MN-U, 9.MN-U; 
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12) ustala się minimalny udzial powie12chni biologicznie czynnej - 30 % powie12chni dzialki budowlanej dla 
terenów: l.MN-U, 3.MN-U, 6.MN-U, 8.MN-U; 

13) ustala się minimalną powie12chnię nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 

a) dla zabudowy w układzie wolnostojącym: 800 m' dla terenów: l.MN-U, 2.MN-U, 3.MN-U, 4.MN-U, 
5.MN-U, 6.MN-U, 7.MN-U, 8.MN-U; 

b) dla zabudowy w ukladzie wolnostojącym: 900 m' dla terenu: 9.MN-U, 

c) dla zabudowy w układzie bliźniaczym: 400 m' dla terenów: l.MN-U, 2.MN-U, 3.MN-U, 4.MN-U, 
5.MN-U, 6.MN-U, 7.MN-U, 8.MN-U; 

14) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 

a) dla budynków mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 m; 

b) dla budynków usługowych i mieszkalno-usługowych : 2 kondygnacje nadziemne - 9 m dla terenu: 
4.MN-U; 

c) dla budynków usługowych i mieszkalno-usługowych : 3 kondygnacje nadziemne - 12 m dla terenów: 
l.MN-U, 2.MN-U, 3.MN-U, 5.MN-U, 6.MN-U, 7.MN-U, 8.MN-U, 9.MN-U; 

d) dla budynków gospodarczych i garażowych - 6 m; 

15) ustala się stosowanie dachów dwuspadowych, wielospadowych o nachyleniu polaci głównych w zakresie 
150 _ 450; 

16) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki, blachy lub materialów o wyglądzie 
zbliżonym do dachówki; 

17) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

I) teren 9.MN-U znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), 
w granicach strefY szczególnej ochrony urbanistycznej (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia 
zgodne z p12episami odrębnymi. 

4. Szczególowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomości: 

I) ustala się parametry działek: 

a) dla zabudowy w układzie wolnostojącym: 800 m' dla terenów: l.MN-U, 2.MN-U, 3.MN-U, 4.MN-U, 
5.MN-U, 6.MN-U, 7.MN-U, 8.MN-U; 

b) dla zabudowy w układzie wolnostojącym: 900 m' dla terenu 9.MN-U, 

c) dla zabudowy w układzie bliźniaczym: 400 m' dla terenów: l.MN-U, 2.MN-U, 3.MN-U, 4.MN-U, 
5.MN-U, 6.MN-U, 7.MN-U, 8.MN-U; 

d) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy w układzie wolnostojącym - 15 m; 

e) minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy w układzie bliźniaczym - 13 m. 

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) tereny 7.MN-U i 9.MN-U częściowo oraz teren 8.MN-U w całości znajdują się w strefie potencjalnej 
uciążliwości komunikacyjnej, w jej zasięgu: 

a) zakazuje się lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów opieki społecznej, budynków 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży , 

b) nakazuje się stosowanie indywidualnych zabezpieczeń p12ed hałasem i wibracjami w postaci przegród 
zewnęt12nych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym: okien i dl2Wi dźwiękochłonnych, itp., 
gwarantujących dotrzymanie normatywnych standardów poziomu hałasu, zgodnych z p12episami 
odrębnymi. 
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2) zakazuje się lokalizowania handlu hurtowego, stacji paliw, warsztatów i myjni samochodowych na terenie 
na terenie 8.MN-U. 

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem l.KDGP ustala się: 

I. Przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: droga publiczna krajowa klasy głównej ruchu przyśpieszonego; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

l) dopuszcza się lokalizowanie: 

a) obiektów małej architektury; 

b) uzbrojenia terenu; 

c) zieleni urządzonej; 

2) ustala się szerokość drogi w liniach zgodnie z rysunkiem planu, pozostała część drogi zlokalizowana jest 
poza obszarem planu; 

3) powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym od południowego-wschodu z dalszym 
ciągiem drogi krajowej. 

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem l.KDL ustala się: 

l. Przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: droga publiczna gminna klasy lokalnej; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

l) dopuszcza się lokalizowanie: 

a) obiektów małej architektury; 

b) uzbrojenia terenu; 

c) zieleń urządzoną 

2) ustala się powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym, ustala się od północnego-zachodu 
z dalszym ciągiem drogi gminnej; 

3) ustala się szerokość drogi w liniach zgodnie z rysunkiem planu, pozostała część drogi zlokalizowana jest 
poza obszarem planu. 

§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem l.KDD ustala się: 

I. Przeznaczenie terenów: 

I) podstawowe: droga publiczna gminna klasy dojazdowej; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

l) dopuszcza się lokalizowanie: 

a) obiektów małej architektury; 

b) uzbrojenia terenu; 

c) zieleń urządzoną 

2) ustala się powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym, ustala się od południa z dalszym 
ciągiem drogi gminnej; 

3) ustala się szerokość drogi w liniach zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami l.KDW, 2.KDW ustala się: 

l. Przeznaczenie terenów: 

l podstawowe: droga wewnętrzna; 
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2. Zasady zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza się lokalizowanie: 

a) obiektów małej architektury; 

b) uzbrojenia terenu; 

2) ustala się powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym, ustala się od północnego-zachodu 
z dalszym ciągiem drogi wewnętrznej; 

3) ustala się szerokość drogi w liniach zgodnie z rysunkiem planu, pozostała część drogi zlokalizowana jest 
poza obszarem planu. 

Rozdzial4. 
Przepisy końcowe 

§ 11. Ustala się stawkę proceutową stanowiącą podstawę do określania opiaty, o której mowa 
wart. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na: 
30% - slownie: trzydzieści procent. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jablonna. 

§ 13. Uchwala wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna 
dla po/udniowo~wschodniego rejonu ulic Modlińskiej w Jabłonnie 

LEGENDA: 

OBOWIA?l I lACE liSTAl ENIA pl ANI I 

_ _ Granica obsZaru obłęlego planem 

Linia rozgraniczająca tereny o roblym przeznaczeniu i r(atnych zasadach zagospodarowania 

v;: Zwymiarowanie wzajemne odległości elementów zagospodarowania 

~ Nieprzekraczalna Unia zabudowy 

~ Teren zabudoYoy mieszkaniowej jednorodzinoej i usługowej 

IKOGp l Teren drogi publicznej klasy gl6wnej payspieszonoj 

I KOL I Teren drogi publicznej klasy lokalnej 

! KOD I Teren drogi publicznej klasy dojazdowej 

~ Teren drogi wewnętrznej 

Granica strefy polenc:janej uciąttiwości akustycznej 

INEORMACX 'NE OZNACZENIA pl ANI! 

____ lM _ Granica Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK) 

....L.. . --'- Granica strefy ochrony urbanistycznej (WOCHK) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... ............. . . 

Rady Gminy Jabłonna 

z dnia .................... 2019 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jabłonna o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jabłonna dla południowo-wschodniego rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie 

Ustalenia 
Rozstrzygnięcie 

Rozstrzygnięcie 
Wójta w sprawie 

Imię i Nazwisko, nazwa Oznaczenie projektu planu rozDatrzcnia uW81!i Rady Gminy 
Data wplywu jednostki organizacyjnej 

Treść uwagi 
nieruchomości, dla 

Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga Uwagi 
uwagi i adres zgłaszającego której do/tyczy nieruchomości, 

uwzględ nieuwzgl Ulvzglę nicuwz 
uwagi uwaga której dotyczy 

niona ędniona dniona ględnio 
uwaga na 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1\ 
Wniosek niemożliwy do 
spełnienia jako wkraczający w 
sposób nadmiemy w prawa 
właściciela do swobodnego i 
zgodnego z prawem 
kształtowania profilu handlu 
dopuszczonego w budynku. 

I.zakaz lokalizowania Zasady sprzedaży napojów 
punktów ze sprzedażą alkoholowych są regulowane 
napojów alkoholowych, w 

896/4, 896/5, 
w uchwale RG w sprawie 

2019.04.08 Osoba fizyczna tym sezonowych "ogródków 8.MN-U • ustalenia liczby zezwoleń na 
piwnych", sklepów 

895/2 
sprzedaży napojów 

ogólnospożywczych oraz alkoholowych przeznaczonych 
punktów gastronomicznych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży oraz w miejscu 
sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych a także 
zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na 
terenie .minv Jabłonna 
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2.ustalenie maksymalnej 
Obowiązujący plan dopuszcza 

wysokości zabudowy 
max 3 kondygnacje i 12 m -

usługowej - jedna o 
ograniczenie tej wysokości 

kondygnacja, zakaz 
wiązać się będzie z 

kondygnacji podziemnej 
odszkodowaniami w stosunku 
do wcześnieiszych uorawnień. 

3.zakaz lokalizowania 
Wniosek niemożliwy do 

parkingów samochodowych 
spełnienia jako wkraczający w 

oraz punktów ze sprzedażą 
sposób nadmierny w prawa 

samochodów oraz innych 
o właściciela do swobodnego i 

pojazdów mechanicznych 
zgodnego z prawem 

(motory, skutery itp.) 
kształtowania profilu handlu 
dopuszczonego w budynku. 

Zmienić parametry zabudowy 
2 2019.04.08 Osoba fizyczna dla działek jak na terenach 896/5, 896/6 9.MN-U o Niezgodne ze Studium 

8.MN-U 

~ 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....... ............ . 

Rady Gminy Jabłonna 

z dnia .. .... .. ............ 2019 r. 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich 
finansowania . 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn o zm.), art.7, ust. l, pkt 1,2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj . Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216, ust.2, pkt I ustawy z 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn o zm.) Rada Gminy Jabłonna 
rozstrzyga co następuje: 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią zadania własne gminy. 

2. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie: 

Utrzymanie istniejącej drogi publicznej - ul. Modlińskiej 

§ 2.1. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu usług publicznych , które należą do 
zadań gminy: 

I) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy w tym Prawo zamówień publicznych, 
2) w oparciu o inne przepisy branżowe; 

§ 3.1. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych odbywać się będą 
poprzez wydatki z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową . 
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UZASADNIENIE 

Przyjmuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla poludniowo
wschodniego rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie, do sporządzenia którego przystąpiono na podstawie 
uchwały Nr XLl355/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2017 r. 

Ustalenia planu realizują wymogi wynikające z ar!. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm .) , 
uwzględniając: 

• wymagania ladu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury - poprzez ustalenie przeznaczenia 
terenu oraz zasad ochrony i ksztaltowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników 
ksztaltowania zabudowy. Zasadne jest zwiększenie parametrów zabudowy, co umożliwi 
w przyszłości swobodne ksztaltowanie zabudowy; 

• walory architektoniczne i krajobrazowe - poprzez wprowadzenie zapisów wykluczających uslugi 
związane z gospodarką odpadami, magazynowaniem, spalaniem i recyklingiem; poprzez określenie 
parametrów zabudowy w zakresie wysokości, intensywności zabudowy i powierzchni biologicznie 
czynnej. Ponadto w zakresie walorów architektonicznych wprowadzono zapisy o formie pokrycia 
i kolorystyce dachów; 

• wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych 
- projekt planu wprowadza ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska , a także ustalenia 
w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych, czy dopuszczenie stosowania proekologicznych, wysokosprawnych żródeł energii 
cieplnej, mające na względzie środowisko naturalne, w tym zasoby wodne. 

Projekt planu wraz z prognozą oddzialywania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego; 

• wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na 
obszarze planu nie występują zabytki, nie występują dobra kultury współczesnej, z uwagi na to plan 
nie określa wymagań w tym zakresie; 

• wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych - projekt planu mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo ludzi wprowadza 
zakazy lokalizowania usług związanych z gospodarką odpadami, magazynowaniem, spalaniem 
i recyklingiem. W zakresie wymagań potrzeb osób niepełnosprawnych nakazuje zapewnienie miejsc 
postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości zgodnej z przepisami 
odrębnymi. 

• walory ekonomiczne przestrzeni - obszar opracowania skomunikowany jest ulicą Modlińską - drogą 
gminną polożoną częściowo w granicach obszaru opracowania. Obszar opracowania jest częściowo 
uzbrojony. Zaprojektowana struktura funkcjonalno-przestrzenna, pozwala na racjonalne 
wykorzystanie przestrzeni przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Uklad 
funkcjonalno - przestrzenny uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni. 

• prawo własności - ustalenia planu miejscowego wyznaczają granice korzystania z nieruchomości, 
poprzez między innymi ustalenia co do przeznaczenia terenu, czy zasad ochrony i ksztaltowania ladu 
przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu. Nie występuje sytuacja, gdzie w skutek uchwalenia planu, korzystanie z nieruchomości 
w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stałoby się niemożliwe lub 
ograniczone; 
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• potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - nie dotyczy, w obrębie obszaru planu nie znajdują 
się tereny i obiekty spełniające potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa ; 

• potrzeby interesu publicznego - plan miejscowy, nie przewiduje nowych odcinków dróg w obszarze 
opracowania z uwagi na szerokość działek i istniejące zainwestowanie. Plan określa powierzchnię 
biologicznie czynną na obszarze planu 30%- 50%, zakazuje lokalizowania zabudowy tymczasowej: 
obiektów kontenerowych i barakowozów, niezwiązanych z prowadzeniem budowy; 

• potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych -
dopuszcza się budowę nowych oraz zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. Plan miejscowy nie ogranicza rozwoju sieci 
szerokopasmowych; 

• zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - organ sporządzający 

niniejszy plan zapewnH udział społeczeństwu w opracowywaniu projektu planu miejscowego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, poprzez ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu 
miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, umożliwienie składania uwag 
i wniosków, wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko oraz zorganizowanie publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 
Wersja elektroniczna projektu planu udostępniana była w Urzędzie Gminy Jabłonna , w sposób 
pozwalający jednoznacznie na zidentyfikowanie danej nieruchomości z wykorzystaniem wektorowej 
mapy ewidencyjnej w środowisku EWMAPA; 

• zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych: 

Uchwałę XU355/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla południowo-wschodniego rejonu ul. Modlińskiej 
w Jabłonnie Rada Gminy Jabłonna podjęła w dniu 28 czerwca 2017 r. 

Następnie według art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy 
Jabłonna kolejno: 

ogłosił w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko określając 
formę , miejsce i termin składania wniosków do planu; 

zawiadomił na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu miejscowego 
oraz prognozy oddziaływania na środowisko instytucje i organy właściwe do uzgadniania 
i opiniowania planu; 

wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji koniecznych do ujęcia 
w prognozie oddziaływania na środowisko ; 

rozpatrzył złożone wnioski; 

sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 

sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego; 

uzyskał wymagane ustawą opinie i uzgodnienia projektu planu oraz prognozy oddziaływania na 
środowisko; 

wprowadził zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; 

og/osił o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego 
wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożył ten projekt wraz z prognozą 
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oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w okresie od 1 marca 2019 r. do 22 marca 2019 
r. oraz w dniu 18 marca 2019 r. zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie płanu 
rozwiązaniami; 

wyznaczył termin do 8 kwietnia 219 r., w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej mogły wnieść uwagi dotyczące projektu planu i prognozy 
oddziaływania na środowisko; 

podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu płanu miejscowego wpłynęły 3 uwagi, z czego 
jedno została uwzględniona, jedna została nieuwzgłędniona oraz jedna została częściowo 
uwzględniona. 

Tym samym zostały zakończone prace związane ze sporządzeniem niniejszego planu miejscowego 
oraz skompletowaniem dokumentacji planistycznej. 

• potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności - plan 
miejscowy ustala zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej i dopuszcza wykonanie ujęć wód 
podziemnych wyłącznie do celów ogólnodostępnych punktów czerpalnych, ponadto wprowadza 
ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych oraz odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych, mające na celu ochronę zasobów wodnych. 

Ustalając przeznaczenie terenu organ rozważył interes publiczny i interesy prywatne, zmierzające do 
poprawy istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a 
także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne . Zaprojektowane rozwiązania planu są zgodne 
z oczekiwaniami właścicieli terenu oraz gminy w granicach dopuszczonych ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, umożliwiając im zabudowę i 
zagospodarowanie nieruchomości na cele mieszkaniowo i usługowe. 

Pomimo, że parametry Studium dla terenów MN są niższe, niż ustalone w planie, to zapis Studium 
dopuszcza ustalenie zachowanie zasad i zagospodarowania, w tym parametrów i wskażników zabudowy, 
ustalonych szczegółowo w obowiązujących miejscowych płanach zagospodarowania przestrzennego. Interes 
publiczny został uwzględniony poprzez zachowanie możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowo - usługowej. 
Położenie nieruchomości przy ulicy Modlińskiej zapewnia obsługę nieruchomości , jednakże obsługa 
nieruchomości w drugiej łinii zabudowy musi być realizowana poprzez odrębne dojazdy i tym samym koszty 
prowadzenia infrastruktury technicznej do budynków głębiej położonych są wyższe . 

Przedmiotowy obszar planu stanowi zwartą jednostkę funkcjonalno-przestrzenną, tereny 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo - usługowej dają możliwość budowy obiektów na potrzeby 
społeczności lokalnej. Rozwiązanie przestrzenne uwzględnia dążenie do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego. W obszarze planu nie ma projektowanych nowych odcinków 
dróg publicznych. 

Wyniki analizy zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna przyjęte uchwałą nr 
XLłXl498/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2014 r. wskazują na działania planistyczne, które 
uwzględniają wnioski właścicieli , wpływając stymulująco na zaspokajanie potrzeb mieszkańców, zwłaszcza w 
zakresie zapotrzebowania na określonego rodzaju inwestycje. Zmiana zapisów dotyczących polepszenia 
zagospodarowania działki zgodnie z analizą zagospodarowania przestrzennego jest wnioskiem możliwym do 
przyjęcia. 

Plan miejscowy przyczyni się do realizacji oczekiwań użytkowników przestrzeni co do kierunków 
i zasad zagospodarowania terenów, a tym samym do poprawienia jakości życia mieszkańców gminy. 

Zgodnie z opracowaną prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego źródłem 
wpływów dla budżetu gminy będzie wzrost podatków od gruntu i nieruchomości szacowany łącznie na około 
79.689,00 zł. Na podstawie obliczeń określono wartość wskaźnika ekonomicznego NPV (służącego ocenie 
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ekonomicznej inwestycji) w wysokości zaokrąglonej 386.794,00 zł. Dodatnia jego wartość oznacza, że dla 
przyjętych założeń, uchwalenie planu zagospodarowania przyniesie gminie zyski finansowe. Jednak przy 
ocenie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego nie obowiązuje bezwzględna zasada, że dla 
opłacalności przedsięwzięcia wartość NPV powinna być dodatnia. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy 
uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały , część graficzna oraz 
wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. 

Mając na uwadze powyższe , przyjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

SEKRET~ GMIN"i 

Alini~1bczak 
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z dnia 10 maja 2019 r. 
Zatwierdzony przez ......... ...... . 

UCHWAŁA NR ................... . 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia ..... ... ... ...... .. . 2019 r. 

w sprawie podjęcia w imieniu Gminy Jabłonna działa l. zmierzających do nabycia lokali komunałnych 

Na podslawie art. 7 ust. I oraz art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz ie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje: 

§ l. Wyraźa się zgodę na podjęcie w imi eniu Gminy Jabłon na działa.i zmierzających do nabycia lokali 
komunalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s i ę Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęci a. 

Inspektor ds. geodezji 
j gos~!ieru~~ośdamj 

WJrr,;f:~~t:. 
Id : B 1J97D03-fBE4-4RC4-8FE7-S34BA4EF5CI r. Projekt 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na podjęcie w linIeniu Gminy Jabłonna dzialań 

zmi erzających do nabycia lokali komunalnych , celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspó lnoty 
samorządowej w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. 

W ramach przystąpienia do realizacji inwestycji dotyczącej budowy Przedszko la Gminnego w Chotomowie 
przy ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 27 niezbędne jest zapewn ienie aktualnym najemcom zamiennych lokali 
komunalnych. 

Zapewnienie lokali zamiennych w ramach istniejącego stosunku prawnego wynika z przepisów ustawy 
z dnia 21 czerwca 200 1 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zm ianie Kodeksu 
cywi lnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234). 

Zgodni e z art. 2 ust. l pkt 6 przywolanej ustawy przez lokal zami enny należy rozumieć lokal znąjdujący s ię 
w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie 
urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak 
w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje s i ę za spełniony, jeżeli na czlonka gospodarstwa 
domowego przypada 10 m' powierzchni lącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego -
20 m' tej powierzchni. 

Z kolei a11. 2 ust. I pkt t3 definiuje pojęcie pobliskiej miejscowości - jest to miejscowość położona 

w powiecie, w który m znaj duj e s ię lokal, lub w powiecie grani czącym z tym powiatem. 

Zgodnie z art. 7 ust. l pkt 7 ustawy o samorządzie gm innym zaspokajani e potrzeb wspólnoty należy do 
zadań wlasnych gminy, które w szczególności obejmują sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego. 

Inspektor ds. geodezji 

i g""~~~oopmi 
mgr inż . Katarzyna t~icKa 

~,. K1ERO\EIK' ~WEa\T[ GEODEZJI 
I G{)SIIJDARKl 1t~~CHo;JOŚC tA.\1I 

mgr iuż. ML[Jsz Gosc" orshi 
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zdnia 9 maja2019r. 
Zatwierdzony przez ........................ . 

UCHWALA NR .................. .. 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności części nieruchomości stanowiącej 
działkę ew. nr 94/5 położoną we wsi Janówek Drugi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedno Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 98a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekstjedn. Dz. U. z 201 8 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje: 

§ 1. I. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności części nieruchomości 
uregulowanej w księdze wieczystej WAILlOOOl707113 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie, 
oznaczonej jako działka ew. nr 94/5 o pow. 0,0055 ha, położonej we wsi Janówek Drugi w gminie Jabłonna, 

w rozliczeniu za część opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - działki ew. nr 94/2 we 
wsi Janówek Drugi w wyniku jej podziału. 

2. Lokalizację terenu będącego przedmiotem nabycia przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

,~EKRETJ'. ~f)9MINY 

Agnies ~czak 
Inspektor 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Jabłonna części 
nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 94/5 położoną we wsi Janówek Drugi. 

Decyzją Wójta Gminy Jabłonna Nr GN/69/2018 z dnia \0.07.2018 r. zmienioną decyzją Nr GN/75/2018 
z dnia 28.08.20 18 r., na wniosek właścicieli, zatwierdzono podział nieruchomości uregulowanej w księdze 
wieczystej KW WAlLlOOOI7071/3, oznaczonej jako działka nr 94/2 we wsi Janówek Drugi, gm. Jabłonna, 
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W związku ze wzrostem wartości ww. nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego, decyzją Wójta 
Gminy Jabłonna NrGN/50/2019 z dnia 01.04.2019 r. ustalono opłatę adiacencką w wysokości 2 565 zł. 

Właściciele nieruchomości zwrócili się o przejęcie na rzecz Gminy Jabłonna dzialki ew. nr 94/5 o pow. 
0,0055 ha we wsi Janówek Drugi, w rozliczeniu za należną Gminie opłatę adiacencką. Działka ew. nr 94/5 jest 
przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wewnętrzną o minimalnej 
szerokości w liniach rozgraniczających \O m (D8.KDW). 

Art. 98a ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że w rozliczeniu opłaty adiacenckiej, osoba 
zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu 
wydzielonej w wyniku podziału. 

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest nabycie na rzecz Gminy Jablonna prawa wlasności części 
nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 94/5 położoną w Janówku Drugim w rozliczeniu za część opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - działki ew. nr 94/2 we wsi Janówek Drugi, w wyniku 
jej podzialu - w wysokości I 650 zł, przy przyjęciu wartości nieruchomości 30 zł/m'. 

Przedmiotowy teren oznaczono na załączniku graficznym kolorem żóhym. 
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z dnia 10 maja 2019 r. 
Zatwierdzony przez ... ....... ... ... ........ . 

UCHWAŁA NR •.•..•........••.... 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie nabycia udzialu w prawie własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 349/14 położonej 
we wsi Chotomów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje: 

§ l. I. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie udziału w wysokości 2/6 części w prawie własności do 
nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 349/14 o powierzchni 0,2106 ha położonej we wsi 
Chotomów objętej księgą wieczystą nr WAILlOOOOl138/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych. 

2. Lokalizację terenu będącego przedmiotem nabycia przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

~EKRETAl~ ~MINY 
Agnie/;.~ YJbczak 

Inspektor ds. geodezji 
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Uzasadnienie 

Wnioskiem w 2016 roku część współwłaścicieli nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 349/14 we wsi Chotomów wyraziła wolę nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Jabłonna 
posiadanych udziałów w wysokości łącznej 2/3 części. Rada Gminy Jabłonna dnia 28 września 2016 roku 
podjęła uchwałę Nr XXVl/247/2016 wyrażającą zgodę na nieodplatne nabycie na rzecz gminy prawa własności 
ww. nieruchomości gruntowej. Gmina Jabłonna w ramach wykonania ww. uchwały aktem notarialnym nabyła 
nieodpłatnie udziały w wysokości 2/3 części we współwłasności nieruchomości. 

Celem uregulowania stanu prawnego pozostałych udziałów zostało przeprowadzone postępowanie sądowe 
w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. 

Jeden ze spadkobierców wyraził wolę zbycia na rzecz Gminy Jabłonna posiadanego udziału za kwotę 
jednostkową w wysokości 50 zł/m2 

Uchwałą Nr XXXIX/334/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie nadania 
nazwy ulicy we wsi Chotomów gminie Jabłonna drodze stanowiącej działkę ewid. nr 349/14 nadano nazwę: ul. 
Wileńska. Przedmiotowa działka ewidencyjna stanowią jeden ciąg komunikacyjny, na której znajduje się 
infrastruktura techniczna tj . gaz oraz energia elektryczna. 

Ulica Wileńska wykorzystywana jest przez mieszkańców Gminy jako droga dojazdowa łącząca drogi 
gminne o dużym znaczeniu komunikacyjnym: ul. Piękną i ul. Żeligowskiego w Chotomowie. Nabycie prawa 
własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Jabłonna utworzy łącznik o charakterze 
powszechnego korzystania pomiędzy ww. publicznymi drogami gminnymi. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zachodniej części wsi 
Chotomów zatwierdzonym uchwałą nr Vl/71 /2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21.03.2007 r. (Dz. U. Woj . 
Mazowieckiego z dn. 08.06.2007 r., nr 106, poz. 2667) działka przeznaczona jest pod teren dróg 
wewnętrznych, oznaczony na rysunku planu symbolem G29.KOw oraz w niewielkiej części pod teren dróg 
publicznych - ul. Piękna, oznaczony na rysunku planu symbolem 13.KOO. 

Nabycie prawa własności do pozostałych udziałów w macznym stopniu usprawni zarządzanie terenem, 
umożliwi jednorodne spójne zarządzanie drogą, poprawi istniejącą infrastrukturę oraz umożliwi realizację na 
przedmiotowym obszarze przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. 

Źródło finansowania zakupu nieruchomości: dział 700 rozdział 70005 § 6060 Budżetu Gminy JabłorUla. 

Przedmiotowy teren zaznaczono kolorem żółtym na załączniku graficznym. 

Inspektor ds. geodezji 
i g::;;. nieru.chp moSciami 
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Załącznik do uchwały Nr ................... . 

Rady Gminy Jabłonna 
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UCHWAŁA Nr VI/71/2007 

Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 marca 2007r, 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jabłonna zachodniej części wsi Chotomów, 

i-
'>jl Ił .1f r 

G3.UGI/MN 

" s9'~ '.,-
10., l 

f'f." J,j(~ 
"'( . 1f .. ~ I 

. -I/'C!)' ,.. , ,,~ 
: . Ip ,f 

'/~f" ·~t ' 

G2.UOI "'.i • 
;I 

,', . 
. ~~ .. 



z dnia 10 maja 2019 r. 
Zatwierdzony przez ..... ................ , .. , 

UCHWAŁA NR ....••..•.••..•..•.. 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia ............ ...... .. 2019 r. 

w sprawie nabycia prawa wlasności niezabudowanej dzialki ewidencyjnej nr 807/14 polożonej we wsi 
Chotomów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Jablonna uchwala, co następuje: 

§ l. I, Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 
807/14 o powierzchni 0,0008 ha położonej we wsi Chotomów objętej księgą wieczystą nr WAILl00070501 /6 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

2, Lokalizację terenu będącego przedmiotem nabycia przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Inspektor ds. geodezji 
i gosposljlOO niervegomościami 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na odpłatne nabycie działki ewidencyjnej nr 807/ 14 
o powierzchni 0,0008 ha położonej przy ul. Złotej we wsi Chotomów, opisanej w księdze wieczystej nr 
WA I Ll0007050 I /6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego północnej 

części wsi Chotomów zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV1l/402/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 
27 listopada 2013 r. (Dz. U. Województwa Mazowieckiego z dn. 24.01.2014 r., poz. 659) przedmiotowa 
działka ewidencyjna przeznaczona jest pod teren drogi wewnętrznej oznaczoną w planie symbolem 17.KDW. 

Przedmiotowa działka ewidencyjna wchodzi w skład ciągu komunikacyjnego - ul. Złota, na którym 
znajduje się infrastruktura techniczna tj. gaz oraz energia elektryczna. 

W wyniku przeprowadzonych ze współwłaścicielami przedmiotowej dzi ałki negocjacji uzgodniono cenę 
jednostkową w wysokości 125 zł za I m2 gruntu, co daje kwotę nabycia 1000 zł brutto (słownie: tysiąc zlotych 
brutto) płatną jednorazowo. 

Na dzień sporządzania niniejszej uchwały w dziale IV księgi wieczystej WA I Ll0007050 1/6 widnieje wpis 
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej w kwocie 594 000,00 zł , której wierzycielem 
jest Ing Bank Ś ląski Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie. 

Współwłaściciele dostarczyli aneks do umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny, w której wierzyciel 
wyraził zgodę na bezobciążeniowe odłączenie działki ewidencyjnej nr 807114 z księgi wieczystej 
WA l Ll0007050 l /6. 

Nabycie prawa własności przedmiotowej działki w znacznym stopniu usprawni zarządzanie terenem, 
umożliwi jednorodne spójne zarządzanie drogą, poprawi istniejącą infrastrukturę oraz umożliwi realizację na 
przedmiotowym obszarze przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. 

Budowa i utrzymanie dróg mieści się w katalogu celów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami i należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. l pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Źródło finansowania zakupu nieruchomości: dział 700 rozdział 70005 § 6060 Budżetu Gminy Jabłonna. 

Przedmiotowy teren zaznaczono kolorem żółtym na załączn iku graficznym. 
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Załącznik do uchwały Nr .. ..... ....... ... .. . 

Rady Gminy Jabłonna 
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UCHWALA Nr XXXVII/402l2013 

Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 listopada 2013r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy Jabłonna dotyczącego północnej części 
wsi Chotomów 



z dnia 13 maja 2019 r. 
Zatwierdzony przez ........................ . 

UCHWAŁA NR ................... . 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 30J/8 położonej we wsi 
Cholomów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje: 

§ l. 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie prawa własności niezabudowanej dzialki ewidencyjnej nr 
301 /8 o powierzchni 0,0524 ha objętej księgą wieczystą nr WA I Ll00041442/2 prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych położonej we wsi Chotomów. 

2. Lokalizację terenu będącego przedmiotem nabycia przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

~o. KiERD>\:\IK \ R~'fER.\TL' Gf.ODEiJ! 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem niniej szej uchwały jest wyrażenie zgody na odpłatne nabycie prawa własności niezabudowanej 
działki ewidencyjnej nr 30118 o powierzchni 0,0524 ha objętej księgą wieczystą nr WA I Ll00041442/2 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych położonych we wsi 
Chotomów. 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego 
zachodniej części wsi Chotomów (Uchwała Nr VII7I /2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 marca 2007 r.) 
działka ewidencyjna nr 301 /8 polożona jest na terenie oznaczonym symbołem 3.KL z przeznaczeniem 
podstawowym pod drogę publiczną lokalną. 

Działka ewidencyjna nr 301 /8 wraz z działkami będącymi w zasobie gminy stanowi jeden ciąg 

komunikacyjny ul. Podleśną. 

Na działce ewidencyjnej nr 301 /8 projektowana jest do wybudowania sieć wodociągowa i s ieć kanalizacji 
sanitarnej w ramach projektu "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna-etap 
1'. dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 
"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020". 

W wyniku przeprowadzonych ze współwłaściciełami przedmiotowej nieruchomości negocjacji ustalono 
cenę nabycia przedmiotowej działki za łącmą kwotę 49 125,00 zl (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto 
dwadzieścia pięć złotych 0011 00) platną jednorazowo. 

Nabycie przedmiotowej działki umożłiwi gminie jednorodne, spójne zarządzanie drogą oraz realizacj ę na 
przedmiotowym obszarze przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. 

Źródło finansowania zakupu nieruchomości : dział 700, rozdział 70005 § 6060 Budżetu Gminy Jabłonna. 

Przedmiotowy teren zaznaczono kolorem żółtym na załączniku graficznym. 
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UCHWAŁA Nr VI/71/2007 

Rady Gminy Jab/onna z dnia 21 marca 2007r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Jabłonna 

zachodniej części wsi Chotomów. 



z dnia 13 maja 2019 r. 
Zatwierdzony przez ........................ . 

UCHWAŁA NR ................... . 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia .................. .. 20 19 r. 

w sprawie nabycia udziału w prawie własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 301111 położonej 
we wsi Cho!omów 

Na podstawie art. 18 usl. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi e gminnym (t. j . Dz. U. 
z 20 ł9 r. poz. 506) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje: 

§ l. I. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie udziału w wysokości 9/16 części w prawie własności do 
nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 301/11 o powierzchni 0,0555 ha objętej księgą wieczystą nr 
WAłLl00037915/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy \V Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych polożonej 
we wsi Chotomów. 

2. Lokalizację terenu będącego przedmiotem nabycia przedstawia załącznik do niniejszej uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jablonna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na odpłatne nabycie udziału w wysokości 9/16 części 
w prawie własności do nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyj ną nr 30 1/11 o powierzchni 0,0555 ha 
objętej księgą wieczystą nr WA ILl00037915/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydzia1 
Ksiąg Wieczystych polożonej we wsi Chotomów. 

Zgodnie z zapisam i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego 
zachodniej części wsi Chotomów (Uchwała Nr VI/7 1/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 marca 2007 r.) 
działka ewidencyjna nr 301 /1 I położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2.KL z przeznaczeniem 
podstawowym pod drogę publiczną lokalną. 

Działka ewidencyjna nr 301/1 1 wraz z działkami będącymi w zasobie gm iny stanowi jeden ciąg 

komunikacyjny ul. Księżycową. 

W wyniku przeprowadzonych z częścią współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości negocjacji ustalono 
cenę nabycia przedmiotowego udział u za łączną kwotę 30.35 1,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt jeden złoty 00/1 00) płatną jednorazowo. 

Gmina Jablonna prowadzi działania znlierzające do nabycia wszystkich udziałów w przedmiotowej 
nieruchomości kierując s ię zasadą uregulowania spraw własnościowych na rzecz jednego podmiotu, 
w tym przypadku Gminy Jabłonna , co w efekcie kOIicowym umożliwi zagospodarowanie jej zgodnie 
z przeznaczeniem i umożliwi spójne jednorodne zarządzanie. Gmina Jabłonna w przedmiotowej działce na 
dzień podjęcia niniejszej uchwały posiada udział w wysokości 4/16 części w prawie własności. 

Źródło finansowania zakupu nieruchomości: dział 700, rozdział 70005 § 6060 Budżetu Gminy Jabłonna. 

Przedmiotowy teren zaznaczono kolorem żółtym na załączniku graficznym. 

Id: 0380CEI7-0087-4DBD-A34E-9C72E574FA47. Projekt Strona 1 



Załącznik do uchwały Nr ................... . 

Rady Gminy Jabłonna 

z dnia .............. ...... 20 19 r. 

Id: 0380CE I 7-0087-4DBD-A34E-9C72E574F A47. Projekt Strona l 



Jabłonna - System Informacji Przestrzennej 
ska la 1 : 1000 

UCHWAŁA Nr VI/71/2007 

Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 marca 2007r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Jabłonna 

zachodniej częś ci wsi Chotomów. 



zdnia 13 maja 2019 r. 
Zatwierdzony przez ... ..... ............... . 

UCHWAŁA NR ................... . 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia .. .................. 2019 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na 
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyleglej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) w zw. z art. 68 ust. I pkt. 10, art . 68 ust. I b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), Rada Gminy Jablonna uchwala, co następuje : 

§ I. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokośc i 50 % od ceny netto sprzedaży działki 

ewidencyjnej nr 365/123 o powierzcłmi 0,0163 ha, objętej księgą wieczystą WA ILl00005 13717 prowadzoną 
IV Sądzie Rejonowym w Legionowie, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyleglej położonej przy ułicy Listopadowej we wsi Jabłonna, stanowiącej działki ewidencyjne nr 365/1 10, nr 
364/6 na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości. 

§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest wykorzystywanie nieruchomości przyległej na cele 
mieszkaniowe 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza s ię Wójtowi Gm iny Jabłonna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodni e z art. 68 ust. I pkt 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami , jeżeli ni eruchomość jest 
sprzedawana osobie, o której mowa wart . 37 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, z zast rzeżeniem, że nieruchomość 

przylegia jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe, Wójt Gminy, za zgodą Rady Gminy, 
może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości. 

Wspólwłaściciele dzialek ewidencyjnych nr 36511 10, nr 364/6 położonych we wsi Jablonna zwrócili się 

z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w zwi ązku z nabyciem działki przyległej nr 36511 23 o powierzchni 
0,0163 ha, na sprzedaż której Rada Gminy Jablonna wyraziła zgodę Uchwałą 

Nr V/6 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. 

Dzialka ewidencyjna nr 365/ 123 zostala wydzielona z pierwotnej dzialki ewidencyjnej nr 365112 1 decyzją 
podz i a l ową GNII 13/20 18 z dnia 27. 11.2018 r. Wój ta Gm iny Jablonna, celem wydzieleni a pod powiększenie 
nieruchomości sąs iedniej. 

Wnioskodawcy uzasadniaj ą swój wniosek o udzielen ie bonifikaty poprzez brak możliwośc i 

zagospodarowania przedmiotowej dzialki w inny sposób jak poprzez zbycia jej na rzecz wnioskodawców 
z uwagi na jej kształt i wymiary, jak równi eż fakt, i ż inwestor zbywając wni oskodawcom nieruchomość 
zabudowaną budyniem mieszkalnym nie poinformowal ich o zajętości gruntu stanowiącego obecnie działkę 
ewidencyjną nr 365/ 123 poprzez jej ogrodzenie. W przypadku nabycia dzialki nr 365 /123 w okresie w którym 
wnioskodawcy nabywali swoją nieruchom ość zabudowaną cena l m' wynosił a wówczas równowartość 
17 dolarów USA tj . ok. 54,5 zł., co przekładałoby s i ę na wartość dz. nr 3651123 w wysok ości ok 8900 zł. 

Zabezpieczeniem zwrotu bonifikaty, a także zaplaty związanych z tym kosztów i należnośc i ubocznych, w 
przypadku gdy nabywca nieruchomości zbędzi e ją lub wykorzysta na inne cele niż cele uzasadniające 

udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia nabycia nieruchomości od Gm iny Jablonna, będzie 
ustanowienie na n i eruchomości nabywcy hipotek i oraz poddanie się przez nabywcę egzekucji. 

Cena sprzedaży wlw nieruchomości została okreś l ona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy, na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 28.193,00 zł netto (slownie: 
dwadz ieśc i a osiem tysięcy sto dziewięćdzies i ąt trzy złote 0011 00). W związku w powyższym kwota bonifikaty 
w wysokości 50% od ustalonej łącznej ceny wynosi 14.096,50 zł . 
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z dnia lO maja 2019 r. 
Zatwierdzony przez ........................ . 

UCHWAŁA NR ................... . 
RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie powolania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Na podstawie art. 18b ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz, 
506) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w nastepującym składzie: 

l) .......................................................................... . 

2) .......................................... ...... •......................... 

3) ................................................ ......................... . 

4) ........................... .............................................. . 

5) ......................................................................... . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie gminnycm (Lj.Oz. U. z 20 19r. poz. 506) Rada Gminy 
rozpatruje skargi na działania wójta i jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez 
obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wmiosków i petycji, która działa na zasadach określonych 
w Uchwale Nr VI/80/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2019r. 
w sprawie zmian w Statucie Gminy Jabłonna (Oz.Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 4190) 
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