


























































































































z dnia 7 sie",nia 2019 r. 
Zatwierdzony ;p~ez 

UCHWALANR ..........•......... 
RADY G MINY JABL ONNA 

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

w sprawie nieodplatnego przeniesienia na rzecz G miny Jablonna prawa Wlasnosci niezabudowanych 
dzialek eWidencyjnych nr 54125 i 54/26 polozonych we wsi Jablonna 

Na podstaw ie art . 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U . z 201 9 r. poz. 506 z pMn. zm.ll) w zwiijZku z art. 902' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
eywilny (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), Rada Gminy Jablonna uehwala, eo nastl'puje: 

§ 1. I. Wyraza sil' zgod~ na nieodplalne przeniesienie na rzeez Gminy Jablonna prawa wlasnosei 
nieruehomosci oznaezonej w ewideneji gruntow i budynkow jako dzialka ewidencyjna or 54/25 0 powierzchni 
0, 1909 ha oraz dzialka ewideneyjna nr 54126 0 powierzchni 0,2994 ha poloi onej we wsi i gminie Jablonna 
obj~lej ksi~g~ wieezysl~ nr WA I Ll00044622/9 prowadzon~ przez S~d Rejonowy w Legionowie IV Wydzial 
Ksi~g Wieezystyeh. 

2. Lokalizacjl' terenu bl'd~cego przedmiolem nabyeia przedslawia zal~cznik do niniejszej uehwaly . 

§ 2. Wykonanie uehwaly powierza sil' Wojtowi Gminy Jablonna . 

§ 3. Uehwala wehodzi w zyeie z dniem podjl'eia. 

Inspektor ds geode'll 
jgos~~aml 
mgrmi. Katanyna Iwameke 

~]< l< _, _.' J u" ~. "fil:l.'·1· ,. I" " ·;·A..I SE"~b?$'l" 1M"""! 
R D(A PRA~Y 

------------------------ Agni sz czak 
I ) zmiana teksu jednolitego ustawy zostala og1oszona w Oz. u. z 2019 r. poz . 1309 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem niniejszej uchwaly jest wyrazenie zgody na nieodplatne przej~cie nieruchomosci stanowi~cej 
dzialki ewidencyjne nr 54/25 i 54 /26 0 I~eznej powierzehni 0,4903 ha polozonej we wsi i gminie lablonna 
obj~tej ksi~g~ wieezyst~ nr WA I Ll00044622/9 prowadzon~ przez S~d Rejonowy w Legionowie IV Wydzial 
Ksi~g Wieezyslych . 

Wsp61wlaseieiele przedmiotowej nieruehomosci wyrazili wol~ nieodplatnego przekazania na rzeez Gminy 
lablonna prawa wlasnosei do ww. dzialek ewideneyjnyeh. 

Zgodoie z mi ejseowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uehwal~ 
Nr L1V/577/2010 Rady Gminy Jablonna z dnia 03 .11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejseowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna ez~sci wsi Jablonna - rejon cmentarza (Dz. U. 
Wojew6dztwa Mazowieekiego z dn . 05.03 .2011 r. , nr 29, poz. 939) dzialka ewidencyjna nr 54125 przeznaezona 
jest pod teren dr6g publieznych oznaezony symbolem 13.KDD, 9.KDL oraz 10.KDD, natomiast dzialka 
ewideneyjna nr 54/26 w przewazajacej ez~sci przeznaczona jest pod WI'.'. teren drag publicznych, zas 
w pozostalej cz~sei pod teren zabudowy uslug oznaczony symbol em C9.U oraz teren zabudowy uslugowej 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem CS.UIMN. 

Przedmiotowa nieruehomose wraz z przylegl~ dzialk~ ewideneyjn~ or 5511 oraz dzialk~ ewidencyjn~ 
or 5611, stanowi~ee wlasnose Gminy lablonna, wchod~ w sklad ci~gu komunikacyjnego - ul. Prosta 
o szerokosci w liniach rozgraniczaj~cych 12m, na kt6rym znajduje si~ infrastruktura techniczna tj. gaz, energia 
elektryczna oraz kanalizacja sanitama. 

Na dzieri spo~dzania niniejszej uchwaly nieruchomosc obci~iona jest dwiema hipotekami ujawnionymi 
w dziaie IV ksi~gi wieczystej or WA ILl00044622/9. Realizacja niniejszej uchwaly nast~pi po zwoInieniu 
nieruchomosei od obci~enia hipotecznego. 

Przej~cie prawa wlasnosci przedmiotowych dzialek w znacznym stopniu usprawni za~dzanie terenem, 
umozliwi jednorodne sp6jne zarz~dzanie drog~ , poprawi istniej~c~ infrastruktur~ oraz umozliwi realizacj~ na 
przedmiotowym obszarze przyszlyeh zamierzeri inwestycyjnych. 

Budowa i utrzymanie drag miesci si~ w katalogu cel6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. 0 gospodaree nieruchomosciami i nalezy do zadan wlasnyeh gminy zgodnie z art. 7 ust. I pkt 2 ustawy 
z dnia S marea 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym. 

przedmiotowy teren zaznaezono kolorem i6Jtym na zal~ezniku graficznym . 

. Inspelctor ds gOOdezji 
I gos . nieru ,...,;.,.. . 

.. ~amr 

mgr/nt. K'?'8<':I.rzi<.<ynQl'.(a~w~a 

Id: 64A385B8-FF3A-488 1-A6B5-5B904523FF7D. Projekl Strona I 



Id 64A38mS-FfJA-48S1 -A6U5+5B904523FF70 I'TOjd,1 StrOIl..'l 1 



z dni. 12 sierpni. 2019 r. 
Zatwierdzony przez .......... ............. . 

UCHWALANR ................... . 
RADY GMINY JABLONNA 

z doia ... ..... .. .......... 2019 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewn~trznej we wsi Chotom6w, gminie Jablonna 

:Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marea 1990 r. osamorz.qdzie gmmnym (\.j . Dz. U. 2019, 
paz. 506 z pain. zm.' I), Rada Gmioy uchwala co nast~puje ; 

§ I. Nadaje si~ dradze polozonej we wsi Chotom"w, oznaczonej w ewidencji gruntaw i budynkaw jako 
dzi alka ewid . nr 868/17, nazw~ ul. Olszowa. 

§ 2. Integraln~ cz~sc uchwaly stanowi mapa obrazuj~ca lokalizaej~ dragi. 

§ 3. Wykonanie uehwaly powierza si~ Wajtowi Gminy Jablonna. 

§ 4. Uehwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojewadztwa Mazowieckiego i wehodzi 
w ;:ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. 

UI6wny pttjalista 
d~ gospodark' 'crucborooSc iami { 

mgr ini MI LLf2 Goschorski mgr iilZ. ¥. Jgr,:z2W Ko · to\\ ska I RAD( A PRA'~Y 
w Dz. U. z 2019 r. poz. 1~09 

SEKRET Z GMINY 
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Uzasadnienie 

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marea 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z pozn. zm.) Rada Gminy podejmuje uehwaly w sprawie nazw ulic i plaeow b~d~eyeh dragami 
pLlblieznymi lub nazw drog \Vewn~trznyeh w rOZllmieniu ustawy z dnia 21 marea 1985 r. 0 drogaeh 
pLlblieznych (Dz. U. z 20 I 8 r. poz. 2068 z pozn. zm.). 

Przedmiotel1l Hehwaly jest nadanie nazwy ul. Olszowa, dradze oznaezonej w ewideneji gruntow i budynkow 
jako dzialka ewideneyjna nr 868/17, polotonej we wsi Chotomow, na odeinku od graniey z dzialkq 
ewidencyjn~ nr 868/15 do granie), z dzialkq ewideneyj nq nr 86817. 

Z wnioskiem 0 nadanie nazwy przedl1liotowej dradze we\Vn~trznej wys!qpili JeJ wspolwlaseieiele, 
przedkladajqe prapozycje nazw: ul. Jaworowa, HI. Chabrowa. TY I1l samym zostal spelniony warunek 
wynikajqcy z a11. 8 ust. I a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 dragach publieznyeh, ktory stanowi, te podj~cie 
przez Rad~ Gminy uehwaly w sprawie nadania nazlVY drodze we\Vn~trznej WYl1laga pisemnej zgody wlaseieieli 
terenow, na ktorych jest ona zlokalizowana. 

2godnie z obowiqzujqeym miejseowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Jablonna 
dot yezqcym obszaru wsi Dqbrowa Chotomowska i cz~sei wsi Chotomow, zatwierdzonym Uchwalq 
Nr Ll442/2006 Rady Gmin)' Jablonna z dnia 22.03.2006 r. przedmiotowa draga stanowi ez~sc dragi 
we\Vn~trznej, oznaezonej w t)'m planie symbol em E3 .8KDW - szerakosc dragi w liniaeh rozgraniczajqcych 
6m. 

Proponowane nazw)' ul. Jaworawa i ul. Chabrowa wyst~puj q na terenie gminy Jablonna, dlatego 
altematywna nazwa proponowana przez Referat GGN majqca na celu zaehowani e jednolitego charakteru 
nazewnictwa W s'lsiedztwie, to uL Olszowa. 

ISlniejqee nazwy w tym rejonie to ul. Kasztanowa, ul. Leszczynowa, ul. Kalinowa, ul. Cisowa, 
ul. D~bowa, ul. Ojca Augustyna Kordeckiego. 

Przedmiotowq drog~ oznaczono na zalqczniku graficznym kolorem tol1ym. 

GI6wnY~C'Cjalista KlcroY'tl1 ik Rcfcratu (j" (l: ' ,.-
d". gOSpodark l~' ru homoSciami i Gaspe 

mgr int. Mil i z GoschorslJ 

Id: BOG I 96 I A-C I 8C-4D74-888D-D72980G7 I 79A. P $ Irona I 



z dnia 2 sierpilia 2019 r. 
Zatwierdzony przez ..... . 

UCHWALANR ................... . 
RADY GMINY JABLONNA 

z dnia 26 sierpn ia 20 19 r. 

w sp rawie przyst~pienia do spor1.qdzania micjscowego planu zagospod:How~lI1ia przcstrzcllllcgo gminy 
Jablonnll dill rejollu uliey Rubinowej w Trzcianaeb 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (t.j. Oz. U. z 20 19r. 
poz. 506) i art. 14 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Oz. U. z2018r. poz. 1945 ze zm. '») na wniosek Wajta Gminy lablonna, po stwierdzeniu wykonania zadan 
i czynnosci poprzedzaj~cych podj~cie uchwaly okreslonych wart. 14 ust. 5 w/w ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym - Rada Gminy lablonna uchwala, co nast~puje: 

§ I. I. Przyst~puje si~ do spor~dzania miejscowego planu zagosJlodarowani a przestrzennego gminy 
Jablonna dla rejonu ulicy Rubinowej w Trzcianach - zwanego dalej planem, a ktarego gran ice wymaczaj~: 

a) od palnocy: poludniowa granica dzialek ew. nr 248/26, 249/32, 258/8, 251/19, 252/19, 253123, 254118, 
255/30, 255/9 obr. Trzciany, zachodnia grani ca dzialek ew. nr 256/13, 256/ 12, 256/11, 256/ 10, 256/9, 25618, 
25617,256/5, 256/4 obr. Trzciany, oraz p61nocna linia rozgraniczai~ca ul. Granitowej, 

b) od wschodu: zachednia granica dzialki ew. nr 256/2 obr. Trzciany, 

c) od poludnia: polnocna grani ca dzialek ew. nr 258/ 1 i 259/6 obr. Trzciany, 

d) od zachodu: wschodnia granica dzialki ew. nr 248/30 obr. Trzciany . 

2. Granice obszaru obj~tego opraeowaniem planu okreslono na zal~czniku graficznym, stanowi~cym 

integraln~ cz~sc niniejszej uehwaly. 

3. Analiza zgodnosci rozwi~za"l przewidywanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy lablonna dla rejonu ulicy Rubinowej IV Trzcianach z ustaleniami Siudium lIwarunkowan i kierunk6w 
zago.'ipodarowania przesfrzennego gminy Jablunna stanowi uzasadnienie i zatqczn ik nr 2 do niniejszej 
uchwaly. 

§ 2. Koszty opracowania planu zostan~ pokryte z pozycji budzetowej gminy Jablonna dzial 710-71004-
4300. 

§ 3. Wykonanie ochwaly powierza siC; Wajtowi Gminy lablonna. 

SEI~nETA.F 

Agllies .k 
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§ 4. Uchwala wchodzi w zyc ie z dni em podj~cia . 
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lJZASADNIENIE 

ANALIZA ZGODNOSCI ROZWI.,\ZAN PRZEWIDYWANYCH 
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY JABLONNA DLA REJONU ULICY RUBINOWEJ W TRZCIANACH 

Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABLONNA 

Nin iej sza analiza jest formalnym wypel nieniem wymogu art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r 0 planowaniu i zagospodarowan iu przestrzennym (t.j. Dz. U . z 20 18r. poz. 1945 ze zm .): 
"Przed podj~cie/11 uchwoly, 0 ktorej 1/10WO 11' list. /, wojt wykonllje analizy dotyczqce zasadno.ki 
przySlqpienia do sporzqdzenia planu i stopnia zgodnosci prze11'idywanych roz11'iqzan z lIslaleniami 
stlldium, przygotowuje inalerialy geodezyjne do ol'J'aco11'ania planu oraz uslala niezbrdny zakres 
prac planislyezllyeh". 

1. Zasadnosc przyst'lpiellia do sporz'ldzallia planu. 

Przystqpienie do sporzqdzania planll miejscowego jest zasadne z nast<;pujqeye h powod6w: 
I) Przedmiotowy teren (0 powierzchni ok. 7,3418 ha) obeenie jest obj, ty ustaleniami iniejscowego 

planu zagospodaro11'ania przestrzennego gminy Jablonna cz~sci wsi Trzciany (uchwala Rady 
Gminy Jablonna nr XLlV/389/2005 z dnia 16 listopada 2005r.). W trakeie ponad 14 lat 
obowiqzywania w/w planu ujawnily si, nast,pujqce problemy realizacyjne: 
a) wskazniki urbanistyczne (a w szezeg61nosei maksymalny wskaznik intensywnose i 

zabudowy) - ustal one w planie miejseowym z roku 2005 na podstawie stlldium gminy 
Jablonna z rokll 2000 - nie odpowiadajq dzi siejszym potrzebol11 mieszkanc6w i inwestor6w 
i zbyt moeno ograniczajq mozliwosei zabudowy dzialek, 

b) w roku 20 15 zostalo zl11 ienione studiwn uwarunko11'an i kierunkow zagospodaro11'ania 
gminy Jablonna . Nowe studium pozwala na znaeznie korzystniejsze warunki zabudowy 
dzialek, otwierajqe w ten spos6b mozliwosc zmiany obeenego planu miejseowego, 

e) r6wnoezdnie studium z roku 2015 dopuseilo mozliwosc zabudowy dz ialek ew. nr 255/31 i 
256/23. b<;dqeyeh dzialkami rolnYl11i 0 Iqeznej powierzchni 2 ,3925 ha, a ktore w obeenie 
obowiqzlljqeym planie miejseowYI11 sq przeznaezo ne jako teren zieleni lesnej (40ZL). 
Zasadna jest zatcm zl11iana planu l11iejseowego pod k~tem wytycznych nowego studium. 

2) Przed miolOwy obszar nie jest istotny w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Jablonny: stanowi 
obszar na pogranicZlI soleetwa Trzeiany z terenal11i leSnymi . Zmiana planll domknie 
przestrzennie enklaw~ terenow nielesnye h w sqs iedztwie terenow ewidencyjnie lesnyeh i 
pozwo li na zapewnienie przepllstowosc i ul. Rubinowej (23.KDw i 24.KDw) do przedluzenia ul. 
Prostopadlej (03 .KL). 

3) Opracowanie pt. "Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w kadeneji 2014-2018 
oraz oeena aktualnosci studilll11 i planow miejscowych gm in y .Iablonna" stanowiqce zalqcznik nr 
I do uehwaly Rady Gl11iny Jablonna nr 1 V 15 1/20 19 z dnia 21 stycznia 20 19r. w sprawie oceny 
akillainosei siudium uwarllnkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscol1'ych pianoII' zagospodorowanio przeslrzeJll1ego na lerenie gminy Jablonna wskazalo 
zasadnosc przystqpienia do zl11iany w/w planu l11iejseowego z llwag i na jego ustalenia nie 
przystaj~ee do aktualnyeh potrzcb mieszkaric6w i inwestor6w. Zatem nini ejsza uehwala stanowi 
realizaej" za lecel) wynikaj~cyeh z w/w opraeowania i uchwaly. 

2. StorieD zgodnosci przewidywanvch rozwillzail z IIstaleniami studium, 
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z dnia 2 sierpnia 2019 r. 
Zatwierdzony przez .. ..... ... ... .... .... . 

UCHWALANR ................... . 
RADY GMINY JABLONNA 

Z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie prz),st'lPienia do sporz~dzania miejseowcgo planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jablonn" dh. rejonu w~zla ulie Janowskiej i Chotomowskiej w Jablonnie 

Na padslawie art. is uSI. 2 pkl 5 uSlawy z dnia 8 marea 1990 r. a samarzqdzie gminnym (lj . Dz. U. z 20 19r. 
paz. 506) i art. 14 usl. I uSlawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planawaniu i zagaspadarowaniu przeslrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2018r. paz. 1945 ze 2m.") na wni asek W6jla Gminy Jablonna, po slwierdzeniu wykanania zadan 
i czynnosei poprzedzajqeyeh podjl'ei e uehwa!y okreslanyeh w art. 14 usl. 5 w/w uslawy a planawaniu 
i zagaspadarawaniu przeslrzennym - Rada Gminy .I ablanna uehwala, co nasll'puje: 

§ 1. I . Przysll'puje sil' do sparzqdzania miejscawega planu zagaspadarowania przeslrzennega gminy 
Jabl onna dla rejanu wl'zla ulie Janowskiej i Chalomowskiej w Jablonnie - ""anego dalej planem. 

2. Graniee obszaru objl'tego opraeowaniem planu okreslono na zalqezniku gratieznym, stanolViqeym 
integralnq eZl'se niniejszej uehwaly. 

3. Analiza zgodnasei razwiqzaJ; przewidywanyeh w miej seawym planie zagaspadarowania przestrzennega 
gmi ny Jabianna dla rejanu wl'zla ul ie Janawskiej i Chotomawskiej w Jablonnie z ustaleniami Sludium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna stanowi uzasadnienie i zatC}cznik 
nr 2 do niniejszej uehwa!y . 

§ 2. Kaszty opraeowania planu zostanq pokryte z pozyeji budZelowej gminy .Iablonna dzial 710·71004· 
4300. 

§ 3. Wykananie uehwaly powierza sil' Wajtowi Gminy Jablonna. 

§ 4. Uehwala wehodzi w zyeie z dni em poctj ,eia. 

"Zmiany z 2019 r. poz. 60. 235. 730 .1009. 
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W obowiqzuj qeYlll Sludillni uwarlinkOlVClli i kierllllk6w zagosjJodarowania gminy Jablonna z roku 
2015, obszar przewidziany do obj,eia planem prze widziany jest pod kontynuaej<; i rozw6j 
zabudowy z przewagq funkeji mieszkaniowej i sklada sit; z jednego typu terenu funkejonalnego : 
MNe - lerenll zabudowy mieszkoniowejjednororizillncj ekslensywnej Ot(lZ zablldowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej no dzialkach ie.vnych. 

Ustalenia studiull1 dla terenu MNe: teren zabudowy ll1ieszkani owej jednorodzinnej ekstensywnej, 
oraz zabudowy ll1i eszkaniowej jednorodzinnej na dz ialkach Id nyeh 
a) dzialki budowlane 0 minimalnej powierzehni - I 500 m2 , 
b) wysokosc za budowy maksymalnie - dwie kondygnaeje, 9 m, 
e) maksymalna intcnsywnosc zabudowy - 0.3. 
d) minimalny proeent powierzehni biologicznie ezynnej - 70%. 
Mozliwe zalesianie bqdz pozostawienie w uzytkowaniu rolniczym. Wzdluz drag publicznych 
dopuszczone llslugi podstawowe, zwiqzane z zabudowq mieszkaniowq, nie nalezqee do uslug 
mogqcyeh znaezqeo wplywac na srodowisko. 

Zgodnosc planowanyeh rozwiqzali projektowych z usta leniami Studium wYll1agana jest przez w/w 
Ustaw, 0 planowan iu i zagospodarowaniu przestrzennym . Tym samym projektanci planu b"dq 
zobowiqzani dostosowac rozwiqza nia projektowe do ustal eli obowiqzuj qeego Studiuf1]. Niemniej 
nalezy zwr6cic uwag" na znacznq og61nikowosc Studium, ktDra umozliwia realizacj" szerokiego 
wachlarza rozwiqzali projektowych w ramach funkeji mieszkalnej , uslug komercyjnych i 
publieznyeh, jak r6wniez towarzyszqcej in frastruktury komunikacyjnej i inzynieryjnej oraz zieleni 
publicznej . 

3. Materiaix geodezyjne do opracowania planu. 
Po podj,eiu przez Rad, Gminy Jablonna uchwaly 0 przystqpienia do sporzqdzania w/w 
miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego W6jt Gminy Jablonna wystqpi 0 wydanie 
stosownych kopii mapy zasadniczej, obejll1ujqcych opracowywany teren do Powiatowego Osrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie. Plan i materialy towarzyszqce zostanq 
wykonane w skali I: I 000 i 1:2000 (w zaleinosci od potrzeb) . 

4. Niczb~dny zakres prac planistycznych. 
Zakres prac planistycznych b"dzie zgodny z art. 15 i art. 16 Ustawy z dnia 27 marca 20031' 0 

planowan ill i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 20 18r poz. 1945 ze zm.). Ponadto do 
planll konieczne b,dzie przeprowadzenie procedury strateg icznej oceny oddzialywania na 
srodowisko , spo rzqdzenie prognozy skutkaw finansowych lIehwalenia planu oraz opracowania 
uzasadnienia do lIchwaiy. 

5. Wykonawca i koszty opracowania 
Opracowanie projektll planu miej scowego zostanie powierzone zewnytrznell1u profesjonalnemu 
wykollawcy dysponujqcym odpowiednim zespolem i uprawnieniami zawodowymi, z zachowan iem 
wymog6w Ustawy 0 zam6wieniach publicznyc h i w ramach posiadanych srodk6w budzetowych w 
pozycji 710-71004-4300 przydzielonych Referatowi Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na 
lata 20 19-2020. Calosciowy koszt opracowan ia oszaeowano wstypn ie na 20.000,00 zl brutto. 

Opracowal: 
mgr inz. arch . J'awei Seweryniak 
OIU-WA·27 I 
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UZASADNIENIE 

ANALIZA ZGODNOSCI ROZWI.-\ZAN PRZEWIDYWANYCH 
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY JABLONNA DLA REJONU WE{ZLA 
ULIC JANOWSKIEJ CHOTOMOWSKIEJ W JABLONNIE 

Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABLONNA 

Niniejsza analiza jest fonnalnym wypelnieniem wymogu art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennYl11 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) : 
.. Przed podj~ciem uchwaly, 0 krarej l110wa w ust. 1, wajt wykonuje analizy dotyczqce zasadnosci 
przystqpienia do sporzqdzenia planu i stopnia zgodnosci przewidywanych rozwiqzan z ustaleniami 
.I'/l/dium. przyg%wuje malerialy geodezyjne do ol'racowani" planu oraz lIslal" niezb~dny zakres 
prac planistycznych ". 

1. Zasadnosc przyst'lpicnia do sporz"dzania planu . 

Przyst~pieni e do sporzqdzan ia pJanu miejscowego j est zasadne z nastyp ujqcych powodow: 
I) Przedmiotowy teren (0 powierzchni ok . 3,6930 hal obecnie jest obj yty ustaleniami trzech 

miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego: 
• gminy Jablonna cZysci wsi Jablonna - rejon cmentarza (uchwala Rady Gminy Jablonna nr 

L1V/577/20 10 z dnia 031istopada 2010r.) , 
• dotyczqcego zmiany wschodniej cZysci miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gl11 iny Jablonna dotycz~cego cZysci po/nocno - zachodni ej obszaru wsi Jablonna (uchwala 
Rady Gminy Jablonna nr XXXIJlI339/20 13 z dnia 26 czerwca 20 13r.), 

• gminy Jablonna cZysci wsi Jablonna - rejon cmentarza w zakres ie jednostek terenowych 
F4.U/P, F6.UlP (uchwala Rady Gminy Jablonna nr XXXIX/430/2014 z dnia 29 stycznia 
2014r. ). 

W trakcie od 5 do 9 lat obow i ~zywani a w/w planu ujawni/y siy nastypujljce problemy 
rea lizacyjne: 
a) wskazniki urban istyczne (a w szczego lnosci maksymalny wskaznik intensywnosci 

zabudowy) - ustalone w planach miejscowych z lat 2010-2014 na podstawie studium gminy 
Jablonna z rokll 2000 - nie odpowiadaj~ dzi siej szym potrzebom mieszkallcow i inwestorow 
i zbyt mocno ograniczaj ~ l11oz li wosc i zabudowy dzialek, 

b) w roku 2015 zostalo zl11 ienione sludium uwarunkolVan i kierunkaw zagospodarowania 
gminy Jablonna . Nowe studium pozwala na znacznie korzystniej sze warunki zabudowy 
dzialek, otwieraj ljc w ten sposob mozliwosc zmiany obecnego planu miej scowego, 

c) obecnie problel11atyezne realizacyjnie jest zaproponowane w w/w planaeh miejseowych 
wlljczenie uliey Janowski ej do uliey Chotomowskiej . Wlascieie le dzialek przy legajljcych do 
w/w w'izla wskazujl) na koniecznosc innego zaprojektowania tego rejonu. Po analizie 
problel11u Wojt Gminy Jablonna uznal, ze problem zasluguje na podjycie zl11iany 
planistycznej w tym zakresie. 

2) Przedmiotowy obszar j est istotny w strukturze przestrzenno-fun kcjo nalnej Jablonny: realizacja 
ul. Janowskiej oraz jej wlqczeni a w ul. Chotomowskq pozwoli na uruchomienie inwestycyjne 
terenow polozonych pomi ydzy ul. Modlillskq a Cl11entarzem. Obecnie caly ten obszar jest 
obslugiwany wylljczni e ad ul. Modlinski ej. Obslllga ta jest niewystarczajqca z uwagi na 
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glybokosc terenu i gysto zabudowany pas od strony ulicy. 

2. Stopien zgodnosci przewidywanych rozwil\zail z ustalcniami studium. 

W obowi~zuj~cym SrudiulI1 uwarunkowwi i kierunkol1' zagospodarowania gll1iny Jab/onna z roku 
20 1 S, obszar przewidziany do obj,c ia planem przewidziany jest pod: 
a) kontynuacj, i rozw6j za budowy z przewag~ fu nkcj i uslugoW)'ch lub produkcyjnych, 
b) kontynuacj, i rozw6j zabudowy z przewag~ funkcji mieszkaniowej . Obszar ten sklada si, z 

kilku terenaw: 

• ZC - teren istniejqcego i proj ektowanego cmentarza, 

• P - teren produkcyj ny, 

• U - teren koncentracj i uslug, 
• MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Usta lenia studium dla terenu ZC: teren i stniej~cego i projektowanego cmentarza - do zachowania i 
roZWOJU 

Ustalenia studium dla terenu P: teren produkcyjny, z mozliwosciq loka lizacj i uslug i sklad6w oraz 
obiektaw i terenaw obslugi kom unikacji samochodowej, baz, skladaw, cent row logistycznych, 
obiektaw produkcyj nych, a takze biur i obiektow ad ministracji . Dopuszcza siy zachowani e 
istniejqcych obiektow i terenow 0 funkcji mieszkaniowej. 
a) maksymalna intensywnosc zabudowy - 0.8 , 
b) minimal ny procent powierzchni biologicznie czynn ej - 20%, 
c) maksymalna W)'sokose zabudowy - trzy kondygnacje, 14m . 

Ustaleni a studium dla terenu U: teren koncentracj i uslug: 
a) wysokose zabudowy do - trzech kondygnacj i, 12 m, 
b) maksymalna intensywnose zabudoW)' - 1,5 , 
c) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 20%. 

Ustalenia studium dla terenu MN : teren zabudowy mieszkan iowej jednorodzinnej - dopuszczona 
zabudowa mieszkaniowa i uslugowa w fonn ie domow wolnostoj qcyc h i bliiniaczych; zabudowa na 
obszarach kontynuacj i zabudowy powinna bye dostosowana do sqsiedztwa, a zabudowa na 
obszarach rozwoj u powi nna bye realizowana na podstaw ie planow miej scowych; w obu 
przypadkach obowi~zuj q nast,pujqce wskazniki i standardy: 
a) dzialki budowlane 0 minimalnej powierzc hn i - 800 m2 dla zabudowy wolnostojljcej i 400 m2 dla 
zabudowy blizniaczej, a na obszarach WOCH* - 1000 m2, 
b) wysokose zabudowy maksymalnie - dwi e kondygnacje, 9 m. 
c) maksymalna intensywnose zabudowy - 0.6, 
d) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 50%. 
Proporcje mi,dzy funkcjami powinny bye ustalane w planach miej scowych. Dopuszcza si, tylko te 
uslugi , ktore nie spowodujlj uci qi:l iwosci dla srodowiska, w rozumieniu zapisow ustawy Prawo 
Ochrony Srodowiska - wyklucza si, w szczegolnosc i dzialalnose powodujqcq ewentualne 
wprowadzanie gazaw lub pylow do powietrza, emisjy halasu oraz wytwarzanie pol 
elektromagnetycznych, powod uj qce przekroczeni e standardow j akosc i srodowiska poza terenem do 
ktorego prowadzqcy dzialalnose ma tytul prawny. 

Zgodnose planowanych rozwiqzan projektoW)'ch z ustaleniall1i Studiull1 W)' ll1agana jest przez w/w 
Ustaw, 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tyll1 samym projektanci planu b<;dq 
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zobowi~zan i dostosowac rozwiqzania projektowe do usta lel] obowi~zujqcego Studium . Niemniej 
nalezy zwroc ic uwag, na znacznq ogo lnikowosc Studiulll , kt ora uJ110zliwia realizacj, szerok iego 
wachlarza rozwi,!zall pro jektowych w ramach fu nkcji J11ieszkalnej, uslug komercyjnych i 
publicznych, jak rowniez towarzysz'!cej infrastruk tury kOll1unikacyjnej i inzynieryjnej oraz z ieleni 
pUbliczncj. 

3. Materialy geodezyjne do opracowania planu. 
Po podj ,c ill przez Rad, Gllliny Jablonna uehwaly 0 przystqpienia do sporzqdzania w/w 
miej scowego planu zagospodarowania przestrzenncgo Woj t Gminy Jablonna wyst~pi 0 wydanie 
stosownyeh kopii mapy zasad niczej, obejmuj~eych opracowywany teren do Powiatowego Osrodka 
Dokul11entaeji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie. Plan i mater ialy t owarzysz~ee zostanq 
wykonane w skali I : I 000 i 1:2000 (w za leznose i od potrzeb). 

4. Niezb~dny zakres prac planistycznych. 
Zakres prae planistycznych b"dzie zgodny z art. 15 i art. 16 Ustawy z dnia 27 marca 2003r 0 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 20 18r poz. 1945 ze zm.). Ponadto do 
planu koniecZ!lC b"dzie przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddzialywania na 
srodowisko, sporz~dze nie prognozy skutk6w finan sowych uchwalenia planu oraz opracowania 
lIzasadnienia do uehwa!y. 

5. Wykonawca i I<oszty opracowania 
Opracowanie projektu planu Illiej scowego zostanie powierzone zewn"trznemu profesjonalnemu 
wykonawcy dysponujq cym odpowiednim zespolem i uprawnieniami zawodowymi , z zachowaniem 
wymogow Ustawy 0 zamowieniach publicznych i w ramach posiadanych srodk6w bud:!:etowych w 
pozyej i 710-71004-4300 przydzielonych Referatowi Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na 
lata 2019-2020. Calosc iowy koszt opracowania oszacowano wst<;pnie na 18.000,00 zl brutto . 

Opracowal: 
mgr in:!:. arch. Pawel Seweryniak 
OIU-WA-271 
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z dnia 2 sierpnia 2019 r. 
Zatwierdzony przez ..... .. . . 

UCHWALANR ..... .. ............ . 
RADY GMINY JABLONNA 

z <lnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawic prz)'st~picnia do sporl'ldl',"i. miejseowcgo planu zagospodarowania przcstrzennego gIlliny 
Jablonna dla rejonu ulie Mannurowa i Cudne Manowee IV Jablonnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samOfzljdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. 
poz. 506) i art. 14 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 
Dz. U. z 20181'. pOZ. 1945 ze zm.ll) na wniosek Wajta Gilliny Jablonna, po stwierdzeni u wykonania zadan 
i czynnosei poprzedzajqeyeh podj,eie uehwaly okreSionyeh wart. 14 ust. 5 w/w ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym - Rada Gminy Jablonna uehwala, co nast,puje: 

§ 1. I. Przyst,puje si, do sporzqdzania miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jablonna dla rejonu ulie Marmurowa i Cudne Manowee w Jablonnie - zwanego dalej planem, a ktorego gran ice 
wyznaczajq: 

a) od polnoey: os ulie Jasnej , Milenijnej i Cudne Manowee oraz granica terenow lesnyeh wyznaczonych 
W obowi'lzuj'lcym miejsc()wym plunie zagospodur()wania przeSlrzennego gminy Jablonna wschodniej cZf,ki 
IVsi Jablonna (uchwala Rady Gm iny Jablonna nr LV 14 88 /2006 z dnia 12 lipca 2006r.), 

b) od wschodu i poludnia: graniea administraeyjna pomi,dzy gminq Jablonna a nLSt. Warszawa, a dalej os ul. 
Mannurowej, 

c) od zaehodu: os ul. Przylesie. 

2. Graniee obszaru obj,tego opraeowaniem planu okreslono na zalqezniku gratieznym, stanowiqeym 
integralnlj ez,se niniejszej lIehwaly. 

3. Analiza zgodnosei rozwiqzali przewidywanyeh w miejseowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jablonna dla rejonll ulic Marmllrowa i Cudne Manowce w Jablonnie z ustaleni ami Sludium 
uwarunkowaYz i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy .Jablonna stanowi uzasadnienie i zal'lcznik 
nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Koszty opraeowania planu zostanq pokryte z pozycji budzetowej gminy Jablonna dzial 710-71004-
4300. 

§ 3. Wykonanie uehwaly powierza si, Wajtowi Gminy Jablonna. 

IJ Zm iany z 20 t 9 r. poz. 60,235, 730, 1009. 
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§ 4. Uehwala wehodzi w zyeie z dniem podj~eia . 
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UZASADNIENIE 

ANALIZA ZGODNOSCI ROZWIJ\ZAN PRZEWIDYWANYCH 
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY .JABLONNA DLA REJONU ULIC MARMUROWA 
I CUDNE MANOWCE W JABLONNIE Z USTALEN IAMI STUDIUM 

UWARUNKOWAN I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY JABLONNA 

Nin iejsza analiza jest fonnalnym wypelnieniem wymogu art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marc a 
2003 r 0 planowaniu i zagospodarowan iu przestrzennym (t.j. Dz. U . z 2018r. poz. 1945 ze ZI11.): 

" Przed podj~ciem uchwlIly 0 klorej mOlVa w usl. I. wojl w)'kol7l1je ana/iz), dOlyczqce zasadnosci 
przyslqpienia do sporzqdzenia pianu i stopnia zgodnosci przewid)'wanych rozwiqzmi z ustaieniami 
sludium. przygorowuje material), geodezyjne do opracowania planu oraz uslala niezbqdny zakres 
prllc p/anislycznych ". 

1. Zasadnosc przystlwienia do Sporzlldzania planu. 

Przystqpienie do sporzqdzania planu miejscowego jest zasadne z nast<;pujqcych powod6w: 
I) Przedmiotowy teren (0 powierzchni ok. 5 1 ha) obecnie jest obj<;ty lIstaleniami miejscowego 

planu zagospodarowanill przeslrzennego gminy JlIblollna wschodniej cz~sci wsi Jablonna 
(uehwala Rady Gminy Jablonna nr LV/488/2006 z dnia 12 lipca 2006r.). W trakcie ponad 13 lat 
obowiqzywania w/w planu ujawnily s iC; nast<;pujqee problemy realizaeyjne : 
a) wskazniki urbani styezne (a w szezego lnosei maksymalny wskaznik intensywnosei 

zabudowy) - ustalone w planie miejscowym z roku 2006 na podstawie studium gminy 
Jablonna z roku 2000 - nie odpowiadajq dzisiejszym potrzebom mieszkalle6w i inwestor6w 
i zbyt moeno ogran iczajq mo:i:liwosci zablldowy dzialek, 

b) w roku 20 I 5 zostalo zmienione sll/diul11 uwarunkowmi i kierunk6w zagospodarowania 
gminy Jablonna . Nowe studium pozwala na znaeznie korzystniejsze warunki zabudowy 
dzialek, otwierajqe w ten spos6b mo:i:liwose zmiany obeenego planu miejseowego. 

2) Przedmiotowy obszar jest istotny w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Jablonny: stanowi 
obszar gm iny bezposrednio sqsiadujqey ze stolicq. Obecnie obszar ten, mimo atrakeyjnego 
polo:i:enia nie rozwija si<; tak szybko jak powinien, wziqwszy pod uwag<; jego polo:i:enie. 
Stwierdzono, i:e powodem tego zjawiska mogq bye zbyt restrykcyj ne ustalenia planu 
miejseowego, ktore powoduj~ brak oplaealnose i niektoryeh inwcstyeji budowlanyeh. 

3) Opraeowanie pt. "Analiza zmian w zagospodarowanill przestrzennym w kadeneji 2014-2018 
oraz oeena aktualnosei studium i planow miejseowych gminy Jablonna" stanowi~ee zalqeznik or 
I do uehwaly Rady Gminy Jablonna nr IV/5 1/2019 z dnia 21 styczn ia 2019r. w sprawie aceny 
lIktualno.\'ci sludilln1 1Il1'lII'IJI7koWlin i kierllllkow zagospodarowania przestrzcnncgo oraz 
mieiscowych plano", wgo.lpodarowania przestrzennego na lerenie gminy Jablonna wskazalo 
zasadnosc przystqpienia do zmian), w/w planu miej seowego z uwagi na jego ustalenia nie 
przystajqee do aktualnych potrzeb mieszkal\cow i inwestorow. Zatem niniej sza uehwala stanowi 
realizaej<; zaleeell wynikajqeyeh z w/w opraeowania i uehwaly. Dodatkowo W6jt Gminy 
Jablonna przeanalizowal dodatkowo wszystkie problemy i zagadnienia w t)'m obszarze 
(wynikajqee z biezqeej dzialalnosci operacyjnej Urzo;du Gminy Jablonna) , ktore wymagajq 
poprawy planistyezncj i stwierdzil , ze zasadna jest jego zmlana. Wyznaezony obszar planu 
miej seowego jest wynikicm tyeh analiz. 
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2. Storie" zgodnoSci rrzewidywanych rozwi9Za" Z lIstaleniami stlldillm. 

W obowi~zujqcym Sludiw/1 IIwarzmkowaJl i kierunkOw zagospodarowania gminy Jablonna z roku 
20 15 , obszar przewidziany do obj,cia planem przewidziany jest pod kontynuacjc; i rozwoj 
zabudowy z przewagq funkcji mieszkaniowej i sklada siC; trzech typ6w teren6w funkcjonalnych: 

• MN - w przewazajqcej czc;sci lerenll zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
• MW - pojedynczcgo lerenu iSlniejqcej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
• Zp - trzech Illalych lerena", zie/eni porkowej, IV Iym parkaw /e,i-nych. 

Ustalcnia stlldillm dla tcrenow MN: tereny zablldowy mieszkani owej jednorodzinnej - dopuszczona 
zabudowa mieszkaniowa i ll slugowa IV ronnie domow wolnostojqcych i blizniaczych; zabudowa na 
obszarach kontynllacji zabudowy powinna bye dostosowana do s'lsiedztwa, a zabudowa na 
obszarach rozwoju powinna bye realizowana na podstawie plan ow miej scowych; w obu 
przypadkach obowiqzuj'lnastc;pujqce wskazniki i standardy: 
a) dzialki budowlane 0 l11inilllalnej powierzchni - 800 m2 dla za budowy wolnostojqcej i 400 m2 dla 
zabudowy bl izniaczej, a na obszarach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - 1000 m2, 
b) wysokose zabudowy maksymalnie - dwie kondygnacje, 9 m, 
c) maksYlllalna intensywnosc zabudowy - 0,6, 
d) minilllainy procent powierzchni biologicznie czynnej - 50%. 
Proporcje mic;dzy funkcjami powinny bye ustalane w planaeh miej scowych. Dopuszeza sic; tylko te 
uslugi , kt6re nie spowodujq uci'lzliwosci dla srodowiska, w rozumieniu zapis6w ustawy Prawo 
Ochrony Srodowi ska - wyklllcza sic; w szczeg61nosci dzialalnose POWOdlljqCq ewentualne 
wprowadzanie gaz6w lub py16w do powietrza, emisjc; halasu oraz wytwarzanie p61 
elektromagnetycznych, powodllj'lce przekroczenie standard6w jakosc i srodowiska poza terenel11 do 
kt6rego prowadzqcy dzi alalnosc ma tytul prawny. 

Ustalcnia stlldium dla terenow MW: teren istniejqcej zablldowy mieszkaniowej wielorodzi nnej - do 
zachowania, z mozliwosciq llzupelnien, z zastosowaniel11 wskaznik6w i standard6w dostosowanych 
do sqs iedztwa, przy zac howaniu wartosc i progowych, tj .: 
a) wysokosc zabudowy do - cztereeh kondygnacj i, 16m, 
b) maksymalna intensywnose zabudowy -1,0, 
e) l11inimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30%. 

Ustalenia studium dla terenow ZP: tereny zieleni parkowej, w tym parki Idne, bez mozliwosci 
lokali zacji zabudowy, z wyj~tkiem obiektow ogrodowyeh 

Zgodnose planowanych rozwiqzali projektowych z ustaleniami Studium wymagana jest przez w/w 
Ustawc; 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. TYl11 sal1lym projektanci planu b<;dq 
zobowiqzani dostosowac rozwiqzania projektowe do ustaleli obowi~zujqeego Studium. Niemniej 
lIalezy zwr6cic uwag<; lIa znaczn~ ogoillikowosc Studium, kt6ra uJ110zliwia realizacjc; szerokiego 
wachlarza rozwiqzan projektowyeh w ramach funkcji mieszka lnej. uslug komercyjnych i 
publicznych, jak r6wnicz towarzyszqcej inli'astruktury komunikacyjnej i inzyn ieryjnej oraz zieleni 
publ icznej. 

3. Materia/y geodezyjne do orracowania planu. 
Po podjc;ciu przez RaJ" Gminy Jablonna uchwaly 0 przystqpienia do sporzqdzania w/w 
mi ejscowego p lallu zagospodarowania przestrzennego Wojt Gminy Jablonn a wystqp i 0 wydan ie 
stosownych kopii mapy zasadniczej, obejmujqcych opracowywany teren do Powiatowego Osrodka 
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Dokumenlacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie. Plan i materialy towarzyszqce zostanlj 
wykonane w skali I : I 000 i 1:2000 (w za leznosci od potrzeb). 

4. Niezb~dllY zakres prac plallistyczllych. 
Zakres prac planistycznych bc;dzie zgodny z art. 15 i art. 16 Ustawy z dnia 27 marca 20031' 0 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzcllnym (tj . Dz. U. z 20181' pOZ. 1945 ze zm.) . Ponadto do 
planu koniecme bc;dzie przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddzialywania na 
srodowisko , sporzi)dzenie prognozy sk utkow finansowych uchwaleni a planu oraz opracowania 
uzasadnienia do uchwaly. 

5. Wvkonawca i koszty opracowania 
Opracowanie projektu planu miejscowego zostanie powierzone zewnt;trznemu profesjonalnemu 
wykonawcy dysponujqcym odpowiednim zespolem i uprawnieniami zawodowymi , z zachowaniem 
wymogow Ustawy 0 zamowieniach publicznych i w ramach posiadanych srodkow budzetowych w 
pozycji 710-71004-4300 przydzielonych Referatowi Urbanistyki i Planowan ia Przestrzennego na 
lata 2019-2020. Calosciowy koszt opracowania oszacowano wstc;pnie na 50.000,00 zl brutto. 

Opracowal: 
mgr into arch. Pawel Seweryniak 
OIU-WA-27I 
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z dnia 14 sierpnia 2019 r. 
Zatwierdzony przez ....... .......... ....... . 

UCHWALANR ................... . 
RADY GMINY JABLONNA 

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

w sprawie "ehwalenia miejseowcgo plan" zagospodarowania przestrzcnnego gminy Jablonna w rejonie 
ulie Stra:iaekiej, Pi~knej i Zeligowskiego we wsi Chotom6w 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz~dzie gminnym (tj.: Dz. U. 
z 2019 r., poz.506) i art. 20 ust. 1 uslawy z dnia 27 marca 2003r. 0 pl anowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t j . Oz. U. z 20 18 r. , poz. 1945 z pozn. ZlIl.), w zwi~zku z uchwal~ Rady Gminy Jablonna 
XXVIII/26 8/20 16 z dnia 30 Iistopada 201 6 r. w sprawie przyslqpienia do sporz~dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna w rejonie ulic Slra:iackiej, Pi~knej i Zeligowskiego we wsi 
Chotom6w, slwierdzaj~c, i e niniejszy plan nie narusza usIa len stlldium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przeslrzennego gminy Jablonna, zatwierdzonym uchwalq nr VJl45/20 15 Rady Gminy 
Jablonna z dnia 25 marca 2015 1'. , Rada Gminy Jablonna uchwala co nasl~puje. 

Rozdzial1. 
Przepisy og61ne 

§ 1. I. Uchwala si~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna w rejonie ulie 
Strazackiej, Pi~knej i Zeligowskiego we wsi Chotomow, zwany dalej "planem". 

2. Granic~ obszaru obj~tego planem wyznaczaj~: od p61nocny - p61nocna i wschodnia granica dzialki 
o nr ew. 4·149, poludniowa granica dzialki 0 nr ew. 101 6/3, ad wschodll - wschodnia granica dzialki 0 nr ew. 
530 (ul. Strazacka), zachodnia, polnocna i wschodnia granica dzialki 0 nr ew. 1114, wschodnia granica dzialki 
o nr ew. 530 (ul. Stra:iacka), zachodnia granica dzialki 0 nr ew. 729/4 (ul. Partyzant6w), od poludnia -
poludniowo.wschodnia granica dzialek 0 nr ew. 59/1 , 5912, poludniowo-zachodnia granica dzialek 0 nr ew. 
59/2, 55, 53 , p6lnocno-zachodnia granica dzialki 0 nr ew. 53, poludniowo-wschodnia granica dzialki 0 nr ew. 
5 16/1 (ul. Pi~kna), poludniowa granica dzialki 0 nr ew. 481/1 (ul. Zeligowskiego), wschodnia i poludniowa 
granica dzialki 0 nr ew. 30314, wschodnia, poludniowa i zachodnia granica dzialki 0 nr ew. 303/5, zachodnia 
granica dzialki 0 nr ew. 303/4, pollldniowa granica dzialki 0 nr ew. 481 11 (ul. Zeligowskiego), poludniowo
wschodnia granica dzialek 0 nr ew. 11231102, 1123/24, 1123/23, poludniowa granica dzialek 0 nr ew. 1123/22, 
219612,1123/ 18, 1123117, 1123/16,1123/ 15, 1123114, 1123/ 13, 11 23/12, 1123/11 , 1123/69,2401 ,1 123/7, 
1123/6, 1123/5, 11 23/4, 1123/3, zachodnia granica dzialek 0 nr ew. 11 23/3 , 123/95 , poludniowa i zachodnia 
granica dzialki 0 nr ew. 1123/103, poludniowa granica dzialki 0 nr ew. 48111 (ul. Zeligowskiego), od zachodu 
wschodnia granica dzialki 0 nr ew. 8-144. 

3. Integraln~ cz~sci~ uchwaly jest zal~cznik nr 1- rysunek planu w skali 1:1000. 

4. Ponadto zal~cznikami do uchwaly s~: 

I) zalqcznik nr 2 - rozstrzygni<;cie 0 sposobie rozpalrzenia niellwzgl~dnionych uwag do projeklll planu; 

2) zalqczni k nr 3 - rozstrzygni ~cie 0 sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 
infraslruktury technicznej, nalezqcych do zadan w!asnych gminy. 

§ 2. I . W p!anie okrd!a si~: 

I) przeznaczenie teren6w oraz linie rozgraniczajqce lereny 0 r6znyJIl przeznaczeniu lub rMnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego; 

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu; 
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4) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu, maksymaln~ i minimaln~ 
intensywnosc zabudowy jako wskainik powierzchni calkowitej zabudowy W odniesieniu do powierzchni 
dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni dzialki budowlanej, maksymaln~ wysokosc zabudowy, minimalnq liczb<; miejsc do 
parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart, parkingow~ 
i sposob ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektow; 

5) szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci obj<;tych planem miejscowym; 

6) szczegolne warunki zagospodarowania (erenow oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

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

8) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uZytkowania terenow; 

9) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si<; oplat" 0 ktorej mowa wart. 36 us!. 4. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.; 

10) sposob usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drog i innych terenow publicznie dost<;pnych 
oraz do granic przyleglych nieruchomosci, kolorystyk<; obiektow budowlanych oraz pokrycie dach6w; 

11) minimaln~ powierzchni, nowo wydzielonych dzialek budowlanych. 

2. W planie nie okresla si<;: 

l) zasad ksztaltowania krajobrazu; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobraz6w kulturowy, oraz d6br kultury 
wsp6lczesnej; 

3) wymagan wynikaj~cych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych; 

4) granic i sposob6w zagospodarowania terenow lub obiekt6w podlegaj~cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odr<;bnych przepis6w, w tym terenow g6rniczych, a tahe obszar6w szczeg61nego zagrozenia 
powodzi~ oraz obszarow osuwania si<; mas ziemnych, krajobrazow priorytetowych okreslonych w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa. 

§ 3. 1. Rysunek planu odnosi ustaIenia zawarte w niniejszej uchwaIe do terenn obj<;tego plan em. 

2. Na rysunku pIanu wyznacza si~ tereny 0 nastl'puj~cych przeznaczeniach: 

I) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej: MNi; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzysz~c~ zabudow~ uslugowq: MNfU; 

4) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z r6wnorz,dnq zabudow~ us!ugOWq: MN-U; 

5) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z r6wnorz<;dn~ zabudow~ uslugowq centrotw6rczq: MN-
UI; 

6) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnq z towarzysz~cq zabudow~ us!ugow~: MNifU; 

7) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzialkach lesnych: MNL; 

8) teren zabudowy uslugowej i uslug pUblicznych: U-UP; 

9) teren zabudowy uslug publicznych: UP; 

10) teren zabudowy uslug oswiaty: UO; 

II) teren zabudowy us!ug oswiaty, zdrowia i opieki spolecznej: UO-UZ; 

12) teren zieleni parkowej: ZP; 

13) teren lasu: ZL; 

14) teren komunikacji kolejowej: KK; 

IS) teren obslugi komunikacji samochodowej: KSO; 
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16) teren drog publicznych klasy zbiorczej: KDZ; 

17) teren drogi publicznej klasy lokalnej: KDL; 

18) teren drog publicznych klasy dojazdowej KDD. 

19) teren drog wewn~trznych : KDW; 

20) teren komuni kacji pieszo-jezdnej: KPJ; 

21) teren komunikacji pieszo-rowerowej: KPR. 

3. Nast~puj~ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s~ obowi~zuj~cymi ustaleniami planu: 

I) granica obszaru obj~tego planem; 

2) linia rozgraniczaj~ca tereny 0 roznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od lasu; 

5) punkl zmiany typu linii zabudowy; 

6) zwymiarowane wzajemne odleglosci elementow zagospodarowania; 

7) przeznaczenie lerenow oznaczone symbolem lilerowym; 

8) granica slrefy zlozonych warunkow gruntowo - wodnych; 

9) granica strefy potencjalnej uci~zliwosci komunikacyjnej. 

4. Nast~puj~ce elementy na rysunku planu maj~ charakter informacyjny: 

I) granica lerenu zamkni~tego; 

2) granica Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 

§ 4. 1. I1ekroc w planie u:iywa si~ okreslen takicb jak: 

I ) "nieprzekraczalna Iinia zabudowy" nalezy przez to rozumlec: wskazan~ na rysunku planu lini~ 

ograni czaj~c~ leren na ktorym dopuszcza s i ~ wznoszenie budynkow; 

2) "nicprzekraczalna Iinia zabudowy od lasu" nale:i:y przez to rozumiec: lini~ okreslaj'lc'l mozliwose 
lokalizacji budynku wedlug definicji pkt I, dla ktorej obowi~zuj'l przepisy odr~bne z zakresu prawa 
budowlanego; 

3) "przeznaczenie podstawowe" naieZy przez to rozumiec: usta!one w planie przeznaczenie przewai.aj'lce na 
dziake budowlanej, tzn. takie, ktorego powierzchnia u:i:ytkowa obiektow nie moze bye mniejsza niz 60% 
powierzchni u:i:ytkowej wszystkich obiektow na dzia!ce budowlanej, a w przypadku terenow 
ni ezabudowanych powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie moze bye mniejsza niz 60% 
powierzchni dzialki budowlanej dopuszczonej do zagospodarowania; 

4) "przeznaczcnie terenu" nale:i:y przez to rozumiec: rodzaj lub rodzaj e zabudowy, zagospodarowania oraz 
dzialalnosci ustalone dla danego terenu; 

5) "przeznaczenie towarzysz~ce" nalezy przez to rozumiec: przeznaczenie terenu, kt6re uzupelnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe i zajmuje co najwyzej 40 % powierzchni u:i:ytkowej wszystkich 
obiektow na dzialce budowlanej, a w przypadku terenow niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to 
przeznaczenie nie moze bye wi~ksza niz 40% powierzclmi dzialki budowlanej dopuszczonej do 
zagospodarowania; 

6) "teren" nale:i:y przez to rozumiec: fragment obszaru obj~ty planem ookreslonym przeznaczeniu lub 
okreslonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniarn i rozgraniczaj'lcymi , 
oznaczony kolejnym numerem i odpowiednim symbolem literowym; 

7) "uci~:iliwosciach" nale:i:y przez to rozumiec emisje b~d~ce skutki em dzialalnosci czlowieka przekraczaj~ce 
standardy emisyjne, a w szczegolnosci wprowadzane do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje 
i energie, a zwlaszcza: cieplo, halas, wibracje, pola elektromagnetyczne, pyly, jak rowniez 
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zanieezyszezenie seiekami i odpadami, przekraezaj~ce obowi~zuj~ce normy zawarte w przepisaeh 
odr~bnych z zakresu ochrony srodowiska; 

8) "udzial procenlowy powierzchni biologiczni. czynnej" nalezy przez to rozumiec: wyraZon~ 

w procentach powierzchnie terenu biologiczne czynnego do powierzchni dzialki budowlanej ; 

9) "uslugi nieuci~zliwe" nalezy przez to rozumiec: dzialalnosc, ktara nie powoduje przekroczenia 
dopuszczalnych standardaw jakosci srodowiska oraz uci¥liwosci poza terenem, do ktorego prowadz~cy 
dzialalnosc posiada tytul prawny, ktora nie jest zaliczana do przedsil'wzil'c mog~cych zawsze i potencjalnie 
znacz~co oddzialywac na srodowisko; 

10) "uslugi publiczne" nalezy przez to rozumie": budynki przeznaczone na potrzeby administracji 
publicznej, kultury, oswiaty, wychowania, sportu, rekreacji, turysryki, opieki zdrowotnej, spolecznej lub 
socjalnej. 

I I) "uslugi centrotworcze" naleZy przez to rozumiec funkcje uslugowe nieuci~zliwe lokalizowane 
w centrum miejscowosci z zakresu kultury, administracji , zdrowia, sportu, handlu, zamieszkania 
zbiorowego itp zwi~zane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaJlcow miejscowosei. 

2. Pozos tale, niezdefiniowane okreslenia uZyle w uslaleniach niniejszej uchwaly naleZy rozumiec 
zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odr~bnych lub znaczeniu slownikowym. 

Rozdzial2. 
Uslalenia ogolne 

§ 5. I. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz paramelry i wskainiki 
kszlallowania zabudowy oraz zagospodarowania lerenu: 

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

2) dopuszcza s i ~ sytuowanie budynkow mieszkalnych w ukladzie bliiniaczym lub szeregowych oraz 
budynkow gospodarczych i garaZowych zwroconych scian~ bez otworow okiennych i drzwiowych w stron, 
granicy z s~siedni~ dzialk~ budowlan~ W odleglosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy; 

3) dopuszcza si, przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy: 

a) na odleglosc nie wi~ksza niz 1,5 m elementam i budynku takimi jak: wykusze, balkony, daeh; 

b) schodow zewn,trznych, zadaszen, podestow, ramp, tarasow zlokalizowanych na poziomie terenu, 
podjazd6w dla niepelnosprawnych. 

4) dopuszcza si, zachowanie budynk6w lub ich cz,sci, zrealizowanyeh w opareiu 0 prawomocne pozwolenia 
na budow,: 

a) zlokalizowanyeh niezgodnie z liniami zabudowy wyznaezonymi w planie. z mozliwosci~ ich 
przebudowy i rozbudowy bez zwi,kszenia obrysu wykraezaj~eego poza ustalone w nini ejszym planie 
linie zabudowy; 

b) niezgodnych z parametrami i wskainikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisanymi 
w ustaleniaeh planu, z mozliwosej~ ieh przebudowy w sposab nie zwi,kszaj~cy kolizji z pozostalymi 
ustaleniami planu; 

c) z funkcjami innymi niz ustalone w planie, z dopuszezeniem ieh przebudowy, pod warunkiem ze 
dzialalnosc w nich prowadzona nie b,dzie stanowila uci~zliwosci wykraezaj~eej poza granic, lokali i/lub 
dzialek, na ktoryeh jest prowadzona oraz nie b,dzie ograniezala mozli wosei wprowadzenia ustalen planu 
w lokalaeh i na dzialkaeh s~siednich ; 

5) ustala si~ minimalne powierzchnie nowo wydzielonyeh dzialek budowlanych zgodnie z ustaleniami 
szczeg610wymi ; 

6) dopuszeza si~ mIllelsze powierzehnie nowo wydzielonyeh dzialek budowlanych niz okreSiona 
IV ustaleniaeh szezegolowyeh poszczegolnych teren6w, celem powi,kszenia dzialek s~siednich oraz pod 
urz~dzenia i obiekty infrastruktury technicznej ; 
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7) dopuszeza siC; wykorzystanie pod zabudowC; dzialek budowlanyeh 0 powierzchni mniejszej nit okreslona 
ustaleniaeh szezegolowyeh poszezegolnyeh terenow, jeteli ieh powierzehnia ulegla zmniejszeniu w skulek 
wydzielania dzialki na eele drogowe oraz urZljdzenia infraslnIklury lechnicznej; 

8) dopuszcza siC; lokalizowanie zabudowy na dzialkach budowlanych, mniejszych, lecz wydzielonych przed 
dniem obowiqzYlVania planu, pod warunkiem slosowania okreslonych w nim paramelrow i wskainikow 
ksztahowania zabudowy oraz zagospodarowania lerentl; 

9) ustala siC; maksymalnq wysokosc dla obieklow malej architektury - 6 m; 

10) ustala siC; kolorystykc; elewaeji budynkow: 

a) dla barwionych materialow elewacyjnych, takieh jak tynk - kolor bialy oraz jasne odeienie kolorow: 
szarego betowego i tohego, 

b) dla niebarwionyeh materialow elewaeyjnyeh, takieh jak drewno, kamieIi, szklo, melal, eegla - ich kolor 
naturalny; 

c) dopuszeza siC; slosowanie innyeh kolorow wylqeznie na fragmentaeh sci an budynkow 
nieprzekraezajqeyeh 25 % powierzchni danej elewaeji ; 

2. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu: 

1) zakazuje siC; lokalizowania przedsic;wzi"c mogqeyeh zawsze znaezqeo oddzialywac na srodowisko, 
z wyjqlkiem linii kolejowych i uzbrojenia lerenu; 

2) dla lerenow MN, MNi przyjmuje siC; kwalifikaejc; IV zakresie dopuszezalnych poziomow halasu 
w srodowisku zgodnie z przepisami odrc;bnymi, jak dla lerenow mieszkaniowo-uslugowyeh; 

3) dla lerenow MNfU, MNiIU, MN-U przyjmuje siC; kwalifikaejc; w zakresie dopuszezalnyeh poziomow 
halasu w srodowisku zgodnie z przepisami odrc;bnymi, jak dla lerenow mieszkaniowo-uslugolVyeh; 

4) dla terenow UP, U-UP przyjmuje siC; kwalifikaejc; w zakresie dopuszezalnyeh poziomow halasu 
w srodowisku zgodnie z przepisami odrc;bnymi, jak pod budynki zwiqzane ze slalym lub ezasowym 
pobylem dzieci i mlodziety oraz na eele rekreaeyjno-wypoezynkowe; 

5) dla terenu UO przyjmuje siC; kwalifikaejc; w zakresie dopuszezalnyeh poziomow halasu w srodowisku 
zgodnie z przepisami odrc;bnymi, jak pod budynki zwiqzane ze slalym lub ezasowym pobylem dzieei 
i mlodziety; 

6) dla lerenu UO-UZ przyjmuje siC; kwalifikaejc; w zakresie dopuszezalnyeh poziomow halasu w srodowisku 
zgodnie z przepisami odrc;bnymi, jak pod budynki zwiqzane ze stalym lub ezasowym pobytem dzieci 
i mlodziety oraz do my opieki spoleeznej. 

3. Szczegolowe zasady i warunki sealania i podzialu nieruehomosci: 

1) ustala si" kqt polotenia graniey dzialki: 

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

b) rownolegle lub prostopadle do iSlniejqeyeh granie dzialek; 

2) ustalenia dotyezqee parametrow dzialek zawarte w ustaleniaeh szezegolowyeh poszezegolnyeh terenow 
nie dotyezq dzialek dla polrzeb lokalizaeji obiektow infrastruktury teclmieznej oraz dzialek pod drogi 
publiezne, wewn"trzne, drogi rowerowe, dojseia i dojazdy; 

3) nie uSlala si" granie obszarow wymagajqeych scaleni a i podzialu nieruchomoSci . 

4. Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) zakazuje siC; lokalizowania uslug uciq:zliwych oraz zwiqzanych z gospodarkq odpadami, magazynowaniem, 
spalaniem i recyklingiem. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system ow komunikacji: 

1) w zakresie ukladu drogowo - ulieznego: 
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a) uSlala si~, ze uklad drog publicznych w obszarze obj~tym planem slano\Vi~ wymienione ponizej drogi 
wydzielone Iiniami rozgraniczaj~cymi na rysunku planu: 

- l.KDZ, 2.KDZ - ul. Partyzanlow; 

- l.KDL - ul. Zeligowskiego; 

- 2.KDL - ul. Bagienna; 

- l.KDD - ul. Strazacka; 

- 2.KDD - ul. Pi~kna; 

- 3.KDD - ul. Wilellska; 

- 4.KDD - ul. Poprzeczna; 

- S.KDD - ul. Kolejowa; 

b) ustala s i~ obslug~ komunikacyjn~ iSlllleNcego i projeklowanego zagospodarowania wyznaczonych 
lerenow, poprzez wewn~trzny uklad drog, na klory skladaj~ si~ drogi oznaczone symbolami : 

- l.KDZ, 2.KDZ - ul. Partyzanlow; 

- l.KDL - ul. Zeligowskiego; 

- 2.KDL - ul. Bagienna; 

- l.KDD - ul. Slrazacka; 

- 2.KDD - ul. Pi~kna; 

- 3.KDD - ul. Wilenska; 

- 4.KDD - ul. Poprzeczna; 

- S.KDD - ul. Kolejowa; 

- l.KDW - ul. Zeligowskiego; 

- l.KPJ; 

- 2.KP J - ul. Pi~kna; 

- 3.KPJ - ul. Lesna; 

- 4.KP J - ul. LeSna; 

- S.KPJ - ul. Zeligowskiego; 

- 6.KPJ -ul. Kolejowa. 

oraz poprzez zewn~trzny uklad drog, zlokalizowanych poza granicami planu, na klory skladajq si~ ul. 
Kolejowa oraz ul. Partyzanlow. 

2) w zakresie parkowania nakazuje si~ zapewnienie miejsc do parkowania w ilosci nie mniejszej niz: 

a) 2 miejsca poslojowe najeden lokal mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ; 

b) 2 miej sca do parkowania na 100 m' powierzchni uZytkowej biur, adminislracji , lecz nie mniej niz 
2 miejsca poslojowe na jeden lokal uZylkowy; 

c) 2 mi ejsca poslojowe na 100 m' powierzchni sprzedaZy, lecz nie mniej niz 2 miejsca postojowe na jeden 
lokal uZytkowy; 

d) 4 miejsca postojowe na 10 mi ejsc konsumpcyjnych w punktach gastronomicznych, lecz nie mniej niz 
2 miejsca postojowe na jeden lokal uzytkowy; 

e) 4 miej sca postojowe na 1016Zek + minimum : 5 miejsc postojowych na 10osob zatrudnionych 
IV uslugach lurystyki: hotelach, molelach, ilp. ; 

1) 1 miej sce do parkowania na kazde 200 Ill' powierzchni uZYlkowej uslug oswiaty; 
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g) 1 miejsce postojowe na 10 uzytkownikow jednoczesnie na terenach uslug Sp0!1u i rekreacji oraz kultu 
reJigijnego; 

h) 2 miejsc postojowych na 100 m' powierzchni uzytkowej dla uslug nauki i kultury; 

i) 25 miej sc postojowych na IOOlozek + minimum: 5 miejsc postojowych na 100s6b zatrudnionych 
w uslugach zdrowia i opieki spolecznej ; 

j) 1 miejsce postojowe na 35 m' powierzchni uZytkowej uslug pozostarych, lecz nie mniej niz 2 miejsca 
poslojowe na jedenlokal uzytkowy; 

k) uslala si~ realizacj~ miejsc do parkowania dla obiek16w nowo realizowanych, rozbudowywanych, 
nadbudowywanych Iub zl11ieniaj~cych spos6b uzytkowania na dzialkach budowlanych, na ktorych 
znajduj~ si~ te obiekty; 

I) ustala si~ realizacj~ miej sc do parkolVania dla pojazdow zaopatrzonych w kart~ parkingow~ zgodnie 
z przepisami odr~bnymi; 

111) dopuszcza si~ realizacj~ miejsc do parkowania w formie: 

- wydzielonych miejsc na powierzchni terenu; 

- garazy wbudowanych IV bryl~ budynkow mieszkaniowych, uslugowych; 

- garazy wolnostoj~cych w zabudowie mieszkaniowej. 

n) nakazuje si~ zapewnienie co najmniej 2 miejsc do parkowania dla rowerow na kazde 100 m' 
powierzchni UZy1kowej uslug. 

3) ustala si~ minimaln~ szerokosc dojazdu do nowo wydzielanych dzialek: 

a) 5 m dla dojazdu od 1 do 2 dzialek; 

b) 6 111 dla dojazdu od 3 do 6 dzialek; 

c) 8 m dla dojazdu powyzej: 6 dzialek. 

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

I) w zakresie rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej : 

a) nakazuj e si~ Iokalizowanie sieci i u~dzen infrastrllk1ury technicznej w Iiniach rozgraniczaj~cych drogi 
publicznej klasy dojazdowej , Iokalnej i zbiorczej, drog wewn~trznych oraz komunikacji pieszo-jezdnej 
i pieszo-rowerowej; 

b) dopuszcza s i~ Iokalizowanie sieci i urz~dzet\ infrastruktury technicznej poza Iiniami rozgraniczaj~cymi 
drog w sposcb nie koliduj~cych z projektowanym Iub i stniej~cym zagospodarowaniem !ych terenow, 
w miejscach dost~pnych dla wlasciwych sluzb eksploatacyjnych, z wyl~czeniem terenow leSnych; 

c) ustala si~ maksymaln~ wysokosc urz~dzen infrastruktury technicznej od poziomu terenu - 30 m; 

d) dopuszcza si~ budow~ nowych oraz zachowanie, przebudow~ i rozbudow~ istniej~cych sieci i ur~dzen 
infrastruktury technicznej; 

e) w zakresie warunkow powi¥an sieci infrastruktury technicznej z ukladem zewn~trznym ustala si~ jej 
powi~zanie terenami ci~gow komunikacyjnych oraz terenami 0 innych funkcjach IV zaleznosci od 
potrzeb oraz przebiegow istniej~cych; 

2) w zakresie zaopatrzenia w IVod~: 

a) nakazuj e si ~ zaopatrzenie IV wod~ z projektowanej sieci lVodoci~gowej 0 przekroju minimum'" 70 mm; 

b) do czasu budowy i oddania do uZytkowania sieci wodoci~gowej dopuszcza si~ zaopatrzenie IV wod~ 
z indywidualnych uj~c wody, po uzdatnianiu wody do celow uZytkowych; 

c) nakazllje si~ zapewnienie zaopatrzenia w wod~ do celow przeciwp0Zarowych zgodnie z przepisami 
odr~bnymi. 

3) w zakresie odprowadzania sciekow: 
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a) ustala s i~ odprowadzenie seiekow do i stniej~eej sieei kanalizaeji sanitarnej 0 przekroju minimum 0 
63 mm; 

b) nakazuje si~ podl~ezenia budynkow do sieei kanalizaeji sanitarnej wybudowanej do ieh obslugi, 
najpMniej w ei~gu roku od dniajej oddania do uZytkowania; 

e) dopuszeza si~ odprowadzanie sciekow z budynkow do szczelnych, atestowanyeh zbiornikow, 
bezodplywowych, wyl~cznie w przypadku braku sieei kanalizacyjnej przewidzianej do ieh obslugi; 

d) zakazuje si~ odprowadzania sciekow bytowych, powstalych na obszarze planll do wOd 
powierzclmiowych, rowow ll1elioracyjnych oraz do gruntu; 

e) w przypadkll powstania sciekow niespelniaj~cyeh standardow, nakazllje si~ ieh podezyszczenie przed 
wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej; 

4) w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowyeh: 

a) nakazuje s i~ zagospodarowanie \Vod opadowyeh i roztopowych na terenie wlasnym inwestora, poprzez 
odprowadzanie ieh w stanie niezanieczyszezonym do gruntu lub inne wykorzystanie np. oezka wodne, 
zbiorniki retencyjne itp.; 

b) jakosc odprowadzanych do gruntu wM opadowyeh i roztopowyeh powinna bye zgodna z przepisami 
odr~bnymi . 

5) w zakresie zaopatrzenia w energi~ elektryezn~: 

a) ustala si~ zaopatrzenie w energi~ elektryezn~ z i stniej~eej i projektowanej sieci elektroenergetyeznej ; 

b) dopuszeza si~ budow~ , rozbudow~ i ll1odernizaej~ staeji transformatorowych oraz sieei rozdzieiczej 
sredniego i niskiego napi~eia; 

c) dopuszcza s i~ wytwarzanie energii elektryeznej w ogniwaeh fotowoltaicznych 0 moey do 100 kW na 
zasadaeh okreslonyeh w przepisach odr~bnych ; 

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) ustala s i~ zaopatrzenie z sieei gazowej 0 przekroju minimum 0 32 mm; 

b) dla terenow zabudowy mieszkaniowej nakazuje s i~ lokalizowanie szafek gazowyeh w linii ogrodzenia, 
otwieranych na zewn~trz; 

e) zakazuje si~ stosowania indywidualnyeh zbiornikow z gazem plynnym dla celow bytowyeh 
i gospodarezych. 

7) w zakresie zaopatrzenia w energi~ ciepln~ ustala si~ stosowanie proekologicznych wysokosprawnyeh 
;trodel energii cieplnej, eharakteryzllj~cych s i ~ brakiem lub nisk'l ell1isj~ substaneji do powietrza, w tyll1 
odnawialnych irOdel energii, za wyj~tkiem urz'!dzeti wiatrowych; 

8) w zakresie obslugi telekomunikacji: 

a) ustala s i~ obj~cie obszaru planu dost~pem do sieci telekomunikacyjnych poprzez infrastrllktur~ 
telekomunikaeyjn~; 

b) na terenach MN, MNi, MNIU, MNilU, MN-U dopuszeza si ~ wyl~eznie lokalizowanie infrastruktury 
telekomunikacyjnej 0 nieznaeznym oddzialywaniu w rozumieniu przepisow odr~bnych ; 

9) w zakresie gospodarki odpadami : 

a) nakazuje si~ gromadzenie, segregacj~ i usuwanie odpadow komunalnych zgodnie z zasadami 
okreslonymi w przepisach szezegolnych oraz gminnych przepisach por~dkowych; 

b) nakazuje s i~ lokalizowanie miejse na odpady w sposob umozliwiaj,!cy dost~p do nieh z dr6g; 

e) nakazuje si~ gromadzenie i segregaej~ odpadow wyl~eznie na obszarze dzialek wlasnych. 

7. Sposob i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uZytkowania teren6w: 

I) zakazuje si~ lokalizowania zabudowy tymczasowej: obiektow kontenerowyeh i barakowozow, 
niezwi~zanyeh z prowadzeniem budowy; 
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2) dopuszcza si~ uZylkowanie dzialek w spos6b dotychczasowy pod warunkiem, ze dzialalnosc prowadzona 
na ich obszarze nie jesl zr6dlem uci1jZliwosci wykraczaj~cej poza ich granice; 

Rozdzial3. 
USlalenia szczeg610we 

§ 6. Ola lerenow oznaezonych na rysunku planu symbolami l.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN ustala si~: 

1. Przeznaczenie teren6w: 

1) podslawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady oebrony i ksztallowania ladu przestrzennego oraz paramelry i wskazniki ksztallowania 
zabudowy oraz zagospodarowania lerenu: 

1) uSlala s i ~ lokalizacj~ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie wolnoslojqcym; 

2) dopuszcza si<, lokalizowanie: 

a) obiekl6w malej architektury; 

b) dojazd6w; 

c) uzbrojenia terenu; 

d) zieleni urz'ldzonej; 

e) wyl'lcznie 1 budynku garazowego na jednej dzialce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 
2 slanowiska postojowe. 

3) zakazuje si~ budowy wi~cej niz jednego budynku mieszkalnego w obr~bie jednej dzialki budowlanej Iub 
zmiany funkcji w budynkach na mieszkaln'l, jezeli na tyeh dzialkach znajduje si~ juz budynek mieszkalny; 

4) ustala s i~ wskaznik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny -0,01, 

b) maksymalny - 0,6; 

5) uSlaia si~ maksymaln~ po\Vierzchni~ zabudowy: 

a) 50 % powierzchni dzialki na terenie: 1.MN; 

b) 30 % powierzchni dzialki budowlanej na terenach: 2.MN, 3.MN, 4.MN. 

6) ustala si~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 

a) 50 % powierzchni dzialki budowlanej na terenie: l.MN; 

b) 70 % powierzchni dzialki budowlanej na terenach: 2.MN, 3.MN, 4.MN. 

7) ustala si~ minimaln,! powierzchni~ nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 800 m'; 

8) ustala si~ maksymaln~ wysokosc budynk6w: 

a) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 m, 

b) gospodarczych i garazowych - 6 m; 

9) uSlaia si~ slosowanie dachOw: dwuspadowych, wielospadowych 0 symelrycznym ukladzie polaci glownych 
i nachyleniu w zakresie - 15° -;- 45°; 

10) ustala si~ slosowanie pokrycia dachOw w formie: dach6wki, blachy Iub malerial6w 0 wygI~dzie 

zbIizonym do dachOwki; 

11) ustala si~ slosowanie kolorystyki dachOw w tonacji: czerwieni, brqzu oraz szarosci; 

3. Szczegolowe zasady i warunki sealania i podzialu nieruchomosci: 

1) ustala si~ paranlelry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 800 m', 

b) minimalna szerokosc fronlu dzialki - 15 m. 
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4. Szczeg61ne warunld zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w icb uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) tereny 1.MN, 3.MN, 4.MN ez~seiowo znajduj~ si~ w strefie zlotonyeh warunk6w grunlowo - wodnyeh, 
w jej zasi~gu: 

a) ustala si~ obowi~zek jej uIVzgl~dnienia w proeesie inwestyeyjnym; 

b) zakazuje si~ zm iany rzeiby lerenu IV szezegolnosei niwelolVania wzniesien oraz obnizen dolinek 
smuznych; 

e) zakazuje si~ realizaeji kondygnaeji podziemnyeh. 

§ 7. D1a terenow oznaczonyeb na rysunku planu symbolami: 1.MNi, 2.MNi, 3.MNi, 4.MNi, 5.MNi, 
6.MNi, 7.MNi, ustala si~: 

1. Przeznaczenie teren6w: 

I) podslawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna inlensywna; 

2. Zasady ocbrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskafniki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu : 

I) ustala si~ lokalizacj~ zabudowy mieszkaniowej jedllorodzinllej w ukladzie wolnostoj~cym , bliiniaezym lub 
szeregowej; 

2) dopuszcza s i~ lokalizowanie: 

a) obiektow malej architektury; 

b) dojazdow; 

e) uzbrojenia terenu: 

d) zieleni urz~dzonej; 

e) wyl~cznie 1 budynku garatowego na jednej dzialce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 
2 stanowiska postojowe. 

3) zakazuje si ~ budowy wi~cej nit jednego budynku mieszkalnego lub jednego segmentu budynku 
mieszkalnego w zabudowie bliiniaezej lub szeregowej w obr~b ie jednej dzialki budowlanej oraz zmiany 
funkeji w budynkach na mieszkaln~ jeieli na dzialce budowlanej znajduje s i ~ jut budynek 0 takiej funkcji; 

4) ustala si~ wskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,0 I, 

b) maksymalny - 0,6 na terenaeh 2.MNi, 6.MNi; 

c) maksymalny - 0,8 na terenaeh 1.MNi, 3.MNi, 4.MNi, 5.MNi, 7.MNi; 

5) ustala si, maksymaln~ powierzchni, zabudowy - 30 % powierzehni dzialki ; 

6) ustala si, minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 50 % powierzchni dzialki budowlanej 

7) ustala s i~ minimaln~ powierzchni~ nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 

a) w ukladzie wolnostoj~cym - 800 m'; 

b) w ukladzie bliiniaczym - 450 m'; 

c) w ukladzie szeregowym - 350 m'; 

8) ustala s i ~ maksymaln~ wysokosc budynkow: 

a) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 111 , 

b) gospodarezyeh i garazowych - 6 m; 

9) ustala s i~ stosowanie dachOw: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaei gl6wnych 
i nachyleniu w zakresie - 15°.;. 45°; 
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10) ustala si~ stosowanie pokrycia dacMw w formie: dachowki, blachy lub materialow 0 wygl~dzie 
zblizonym do dach6wki; 

11) ustala si~ stosowanie kolorystyki dachow w tonacji: czerwieni, br~zu oraz szarosci; 

3. Szezeg610we zasady i warunki sealania i podzialu nieruebomosci: 

1) ustala si~ parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki 

- w ukladzie wolnostoj~cym - 800 m'; 

- w ukladzie blizniaczym - 450 m'; 

- w ukladzie szeregowym - 350 m'; 

b) minimalna szerakos.: frantu dzialki - 15 m. 

4. Szezegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniezenia w ieb uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) tereny l.MNi, 3.MNi, 4.MNi, 6.MNi, 7.MNi cz~sciowo znajduj~ s i~ w strefie zlozonych warunkow 
gruntowo - IVodnych, w jej zasi~gu : 

a) ustala si~ obolVi¥ek jej uwzgl<;dnienia w procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje si~ zmiany rzezby terenu w szczeg61nosci niwelowania wzniesien oraz obnizeli dolinek 
smumych; 

c) zakazuje si~ realizacji kondygnacji podziemnych. 

2) teren 4.MNi cz~sciowo znajduje si~ w strefie potencjalnej uci~zliwosci komunikacyjnej , w jej zasi~gu: 

a) zakazuje siy lokalizowania zabudowy mieszkaniowej , domow opieki spolecznej, budynkow zwi¥anych 
ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodzieZy, 

b) nakazuje siy stosowanie indywidualnych zabezpieczeli przed halasem i wibracjami w postaci przegrod 
zewn~trznych oodpowiedniej izolacyjnosci akustycznej, w tym: okien i drzwi dzwi~kochlonnych, itp., 
gwarantuj~cych dotrzymanie nonnatywnych standardow poziomu halasu, zgodnyeh z przepisami 
odrybnymi; 

§ 8. D1a terenow oznaczonyeb na rysunku planu symholami: 1.MNIU, 2.MNIU, 3.MNIU us!ala si~: 

] . Przeznaczenie teren6w: 

I) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) towarzysz~ce: zabudowa uslugowa nieuci¥liwa; 

2. Zasady oehrony i ksz!altowania ladu przes!rzennego oraz parametry i wskainiki ksztaltowania 
zahudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) ustala siy lokalizacj~ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie wolnostoj~cym ; 

2) dopuszcza si<; lokalizowanie: 

a) zabudowy 0 funkcjach: mieszkalnej , mieszkalno-uslugowej i uslugowej; 

b) obiekt6w malej architektury; 

c) dojazdow; 

d) uzbrojenia terenu; 

e) zieleni urz~dzonej ; 

f) wyl~cznie 1 budynku garazowego na jednej dzia!ce budowlanej , przewidzianego na maksymalnie 
2 stanowiska postojowe. 

3) zakazuje si<; budowy wi<;cej niz jednego budynku mieszkalnego W obr<;bie jednej dzialki budowlanej lub 
zmiany funkcji IV budynkach na mieszkaln~, jezeli na tych dzialkach znajduje si~ juz budynek mieszkalny; 
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4) ustala si~ wskaznik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,0 I, 

b) maksymalny - 0,6; 

5) ustala s i ~ maksymaln~ powierzchni~ zabudowy - 30 % powierzchni dzialki ; 

6) ustala s i~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 

a) 70 % powierzchni dzialki budowlanej na terenie 3.MN/U; 

b) 50 % powierzchni dzialki budowlanej na terenie 2.MN/u; 

c) 40 % powierzchni dzialki budowlanej na terenie l.MN/u; 

7) ustala si~ minimaln~ powierzchni~ nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 800 m' 

8) ustala s i~ maksymaln~ wysokosc budynk6w: 

a) mieszkalnych, mieszkalno-uslugowych i uslugowych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 m, 

b) gospodarczych i garaZowych - 6 m; 

9) ustala si~ stosowanie dach6w: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci gl6wnych 
i nachyleniu w zakresie - 15° 7 45°; 

10) ustala si~ stosowanie pokrycia dach6w \V formie: dach6wki, blachy lub material6w 0 wygl~dzie 

zblizonym do dach6wki; 

I I) ustala s i~ stosowanie kolorystyki dach6w w tonacji: czerwieni, br~zu oraz szarosci; 

3, Szczcgolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala si~ parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dziatki - 800 m'; 

b) minimalna szerokos.: frontu dziatki - 20 m. 

§ 9. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MN-Ul, 2.MN-Ul, 3.MN-Ul ustala 
si~: 

1. Przeznaczenie terenow: 

1) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowajednorodzinna; 

b) zabudowa uslugowa centrotw6rcza; 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskaioiki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tereou: 

I) ustala si~ lokalizacj~ zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej w ukladzie wolnostojqcym; 

2) dopuszcza s i ~ lokalizowanie: 

a) zabudowy 0 funkcjach: mieszkalnej , mieszkalno-ustugowej i uslugowej; 

b) dopllszcza s i~ stosowanie przeznaczen okreslonych w ust. 2 pkt 2 lit. a oddzielnie, l~czn i e i l~cznie 
w jednym budynkll w dowolnych proporcjach; 

c) obiekt6w ma!ej architektllry; 

d) dojazd6w; 

e) uzbrojenia terenu; 

f) zieleni urz~dzonej; 

g) wy!~cznie I budynku garaZowego na jednej dzia!ce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 
2 stanowi ska postojowe. 
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3) zakazuje si~ budowy wi~cej niz jednego budynku mieszkalnego w obr~bie jednej dzialki budowlanej lub 
zmiany funkcji IV budynkach na mieszkaln<j, jezeli na tych dzia!kach znajduje si~ juz budynek mieszkalny; 

4) ustala si~ IVskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,01 , 

b) maksymalny - 1,5; 

5) ustala si~ Illaksymaln~ powierzchni~ zabudowy 60 % powierzchni dzia!ki 

6) ustala si~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej 20 % powierzchni dzialki budowlanej; 

7) ustala si~ minimaln~ powierzchni~ nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 800 m' 

8) ustala si~ maksymaln~ wysokosc budynkow: 

a) mieszkalnych, mieszkalno-us!ugowych i uSlugowych: 4 kondygnacje nadziemne - 13 m; 

b) gospodarczych i garazowych - 6 m; 

9) ustala si~ stosowan ie dachow: dwuspadowych, wielospadowych 0 symelrycznym uk!adzie po!aci glownych 
i nachyleniu w zakresie - IS' -;- 45'; 

10) dopuszcza si~ stosowanie dachow plaskich dla budynkow uslugowych, mieszkalno-us!ugowych; 

II ) dla dachaw dwuspadowych, wielospadowych ustala si~ stosowanie pokrycia dachow w fomlie: dach6wki, 
blachy lub materialaw 0 wyglqdzie zblizonym do dachawki; 

12) ustala si~ stosowanie kolorystyki dach6w w tonacji: czerwieni, brqzu oraz szarosci; 

13) zakazuje si~ lokalizowania obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy powyzej 1000 m' . 

3. Szczega!owe zasady i warunki scalania i podzia!u nieruchomosci: 

I) ustala si~ parametry dzia!ek: 

a) minimalna powierzchnia dzia!ki - 800 m'; 

b) minimalna szerokosc frontu dzia!ki - 20 m. 

4. Szczeg61ne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) tereny 2.MN-Ul i 3.MN-Ul cz~sciowo znajdujq s i~ w slrefie ziozonych warunkow gruntowo - wodnych, 
w jej zasi~gu : 

a) ustala si~ obowiqzek jej uwzgl~dnienia IV procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje si~ zmiany rzetby lerenu w szczeg61nosci niwelowania wzniesieri oraz obnizeri dolinek 
smuzuych; 

c) zakazuje si~ realizacji kondygnacji podziemnych. 

§ 10. Dla teren6w oznaczonych oa rysunku p!aou symbo!ami: 4.MN-U, S.MN-U, 6.MN-U uSla!a si~: 

1. Przeznaczenie terenow: 

1) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

b) zabudowa uslugowa nieuciqzliwa: 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania !adu przeslrzeonego oraz param.try i wskainiki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowaoia terenu: 

I) ustala s i~ lokalizacj~ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w uk!adzie wolnostojqcym; 

2) dopuszcza si~ lokalizowanie : 

a) zabudowy 0 funkcjach: mieszkalnej, mieszkalno-uslugowej i us!ugowej; 
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b) dopuszcza s i ~ slosowanie przeznaczen okrdlonych w ust. 2 pkl 2 lit. a oddzielnie, I ~eznie i I~cznie 

w jednym budynku w dowolnych proporcjach; 

c) obieklow malej archileklury; 

d) dojazdow; 

e) uzbrojenia lerenu; 

f) zieleni urz~dzonej; 

g) wyl~eznie 1 budynku garazowego na jednej dzialce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 
2 slanowiska poslojowe. 

3) zakazllj e s i ~ blldowy wi~cej nit jednego budynku mieszkalnego w obr~bie jednej dzialki budowlanej lub 
zmiany funkcji w budynkach na mieszkaln~, jezeli na Iych dzialkach znajduje si~ jut budynek mieszkalny; 

4) ustala s i ~ wskaznik inlensywnosei zabudowy: 

a) minimalny - 0,0 I , 

b) maksymalny - 1,0 na lerenie 4.MN-U; 

c) maksymalny - 0,6 na lerenach S.MN-U, 6.MN-U; 

5) uSlala si~ maksymaln~ powierzchnil' zabudowy: 

a) 50 % powierzcimi dzialki na lereni e 4.MN-U; 

b) 40 % powierzchni dzialki na lerenach S.MN-U, 6.MN-U; 

6) uSlala si~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 

a) 40 % powierzchni dzialki budowlanej na lerenie 4.MN-U; 

b) 50 % powierzchni dzialki budowlanej na lerenaeh S.MN-U, 6.MN-U; 

7) uSlala si~ minimalnq powierzchni~ nowo wydzielanych dzialek budowlanych : 800 m' 

8) uSlala s i ~ maksymalnq wysokosc budynkow: 

a) mieszkalnych, mieszkalno-uslugowych i uslugowych: 3 kondygnacje nadz iemne - 12 m ; 

b) gospodarczych i garazowych - 6 m; 

9) uSlala s i~ slosowanie dacMw: dwuspadowych, wielospadowych 0 symelryeznym ukladzie polaci glownych 
i nachy leniu w zakresie - 15° .;. 45°; 

10) dopuszcza sil' slosowanie dacMw plaskich dla budynkow uslugowych, mieszkalno-uslugOlll)'cb; 

II) dla dachow dwuspadowych, wielospadowych uSlala sil' slosowanie pokryeia dachow w formie: daeMwki, 
blaehy lub malerialow 0 wyglqdzie zblizonym do daeh6wki; 

12) ustala s il' slosowanie kolorystyki dachow w tonaeji: ezerwieni, br~zu oraz szarosci; 

13) zakazuje si~ lokalizowania obieklow handlowyeh 0 powierzehni sprzedazy powyzej 1000 m'-

3. Szczeg610we zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

I) uSlala s il' paramelry dzialek: 

a) minim alna powierzchnia dzialki - 800 m'; 

b) minimalna szerokosc fronlu dzialki - 20 m. 

4. Szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w icb uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I ) tereny S.MN-U i 6.MN-U cZl'sciowo znajduj~ s i~ w strefie pOlencjalnej uciqzliwosci komunikacyjnej , w jej 
zasi~gu : 

a) zakazuje s i~ lokalizowania zabudo\1I)' mieszkaniowej, szpilali, domow opieki spolecznej , budynkow 
zwi'lzanych ze stalym lub czaso\lI)'m pobylem dzieci i mlodzieZy, 
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b) nakazuje si~ stosowanie indywidualnych zabezpieczeil przed halasem i wibracjami w postaci przegr6d 
zewn~trznych 0 odpowiedniej izolacyjnosci akusrycznej , w rym: okien i drzwi diwi~kochlonnych, itp., 
gwarantuj~cych dotrzymanie normarywnych standard6w poziomu halasu, zgodnych z przepisami 
odr~bnymi. 

§ 11. Dla terenu ozoaezonego na rysunku planu symbolem: 1.MNiIV ustala si~: 

I. Przeznaczenie terenu: 

I) podstawowe: zabudowa mieszkaniowajednorodzinna intensywna; 

2) towarzys~ce: zabudowa uslugowa nieuc i~zliwa; 

2. Zasady oehrony i ksztaltowania ladu przestrzcnnego oraz parametry i wskafniki ksztaItowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) ustala s i ~ l okalizacj~ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie wolnostoj~cym lub bli iniaczym; 

2) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) zabudowy 0 funkcjach: mieszkalnej, mieszkalno-uslugowej i uslugowej; 

b) obiekt6w malej arehitektury; 

c) dojazd6w; 

d) uzbroj enia terenu; 

e) zieleni urz~dzonej ; 

f) wyl~eznie I budynku garazowego na jednej dzialce budowlanej , przewidzianego na maksymalnie 
2 stanowiska postojowe. 

3) zakazuj e si~ budowy wi~eej niz jednego budynku mieszkalnego lub jednego segmentu budynku 
mieszkalnego w zabudowie bliiniaczej w obr~bie jednej dzialki budowlanej oraz zmiany funkeji 
w budynkaeh na mieszkaln~ jeteli na dzialce budowlanej znajduje si~ jut budynek 0 takiej funkeji; 

4) ustala si~ wskainik intensywnosei zabudowy: 

a) minimalny -0,01 , 

b) maksymalny - 0,6; 

5) ustala s i~ maksymaln~ powierzehni~ zabudowy - 30 % powierzehni dzialki; 

6) ustala s i ~ minimalny udzial powierzehni biologicznie cZYlmej: 50 % powierzehni dzialki budowlanej 

7) ustala si~ minimaln~ powierzchni~ nowo wydzielanyeh dzialek budowlanyeh: 

a) w ukladzie wolnostoj~cym - 800 m'; 

b) w ukladzie blii niaczym - 450 m'; 

8) ustala si~ maksymaln~ wysokosc budynk6w: 

a) mieszkalnych, mieszkalno-uslugowych i uslugowych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 m, 

b) gospodarczych i garaZowyeh - 6 m; 

9) ustala si ~ stosowanie daeMw: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaei gl6wnych 
i nachyleniu w zakresie - 15° -;- 45°; 

10) ustala si~ stosowanie pokryeia dachaw w fonnie: dach6wki , blaehy lub materialow 0 wygl~dzi e 

zblitonym do dach6wki; 

11) ustala s i ~ stosowanie kolorysryki daeMw w tonaeji: ezerwieni, br~zu oraz szarosei; 

3. Szezegolowe zasady i warunki sealania i podzialu nieruehomosci: 

I) ustala si" parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki 
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- w ukladzie wolnosloj~cym - 800 m' ; 

- w ukladzie blizniaczym - 450 m' ; 

b) minimalna szerokosc frontu dzialki -15 m. 

§ 12. Dla lerenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: l.MNL, 2.MNL, 3.MNL uSlala si~: 

1. Przeznaczenie terenow: 

I) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dzialkach lesnych; 

2. Zasady ochrony i kszlaltowania ladu przeslrzennego oraz parametry i wskazniki kszlallowania 
zabudowy oraz zagospodarowania lerenu: 

1) uSlala s i~ l okalizacj~ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie wolnosloj~cym; 

2) dopuszcza s i~ lokalizowanie: 

a) obieklow malej archilektury; 

b) dojazdow; 

c) uzbrojenia lerenu; 

d) zieleni ur~dzonej; 

e) wyl~cznie I budynku garazowego na jednej dzialce budowlanej , przewidzianego na maksymalnie 
2 slanowiska postojowe. 

3) zakazuje s i~ budowy wi~cej nit jednego budynku mieszkalnego w obr~bie jednej dzialki budowlanej lub 
zmiany funkcji w budynkaeh na mieszkaln~, jeteli na tyeh dzialkach znajduje si ~ jut budynek mieszkalny; 

4) lIstala s i ~ wskainik inlensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,01, 

b) maksymalny - 0,3; 

5) uSlala s i ~ maksymaln~ powierzehni~ zabudowy - 15 % powierzchni dzialki ; 

6) uSlala s i ~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 80 % powierzchni dzialki budowlanej ; 

7) dopuszeza si~ wyl ~ezenie grunlow z produkcji lesnej 0 powierzchni maksymalnie 400 m' na jednej dzialce; 

8) uSlala si~ minimaln~ powi erzclU1i ~ nowo wydzielanych dzialek budowlanyeh: 1350 m'; 

9) uSlala si~ maksymaln~ wysokosc budynkow: 

a) mieszkalnych: 2 kondygnaeje nadziemne - 9 m, 

b) gospodarczyeh i garatowych - 6 m; 

10) uSlala si~ slosowanie dachow: dwuspadowych, wielospadowych 0 symelrycznym ukladzie polaci 
glownych i nachyleniu w zakresie - 15°.;. 45°; 

II) uslala s i~ stosowanie pokryeia dachow w formie : dachowki, blachy lub materialow 0 wygl~dzie 

zbli tonym do dachowki ; 

12) uSlala s i ~ slosowanie kolorystyki dachow W lonacj i: ezerwieni, br¥u oraz szaroSci ; 

3. Zasady oohrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

I) lerenu 3.MNL W ealosei oraz leren 2.MNL cz,sciowo znajduj~ si~ w granicach Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasi~gu obowi~zuj~ uSlalenia zgodne z przepisami odr,bnymi . 

4. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo'cj: 

I) uSlala si~ paramelry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 1350 m', 

b) minimalna szerokosc frontu dzialki - 20 m. 
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5. Szczeg6Ine warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uZytkowanill, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) teren 2.MNL cz~sciowo znajduje si~ w s!relie zlozonych warunkow gruntowo - wodnych, w jej zasi~gu: 

a) ustala si~ obowi~zek jej uwzgl~dnienia w procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje si~ zmiany rzezby terenu w szczegolnosci niwelowania wzniesien oraz obnize" dolinek 
smuznych; 

c) zakazuje si~ realizacji kondygnacji podziemnych. 

§ 13. Dla terenu oznaczonego n. rysunku planll symbolem 1. V-UP ustala si~: 

1. Przeznaczenie tereDU: 

I) podstawowe: 

a) zabudowa uslugowa nieuei~zliwa; 

b) zabudowa uslug publieznych; 

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

I) dopuszcza si~ 10kaIizowanie: 

a) budynkow garazowyeh i gospodarezych; 

b) obiekt6\\' malej architektury; 

c) dojazdow; 

d) uzbrojenia terenu ; 

e) zieIeni urz~dzonej; 

2) ustaIa si~ wskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0, 1, 

b) maksymaIny -1,2; 

3) ustaIa si~ maksymaIn~ powierzchni~ zabudowy: 60 % powierzchni dzialki 

4) ustaIa si~ minimaIny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 20 % powierzchni dzialki budowlanej 

5) ustala si~ minimaIn~ powierzcImi~ nowo wydzieIanych dzialek budowIanych: 2000 1112 

6) ustaIa si~ maksymaIn~ wysokosc budynkow: 

a) uslugowych: 3 kondygnacje nadziemne - 12 m; 

b) gospodarczych i gara:zowych - 6 m; 

7) ustaIa si~ stasawanie dacMw: dwuspadowych, wieIospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaei glownych 
i nachyIeniu w zakresie - 15' -;- 45'; 

8) dopuszcza s i~ stosowanie dachow plaskich; 

9) dIa dach6w dwuspadowyeh, wieIospadowych ustaI a si~ stosowanie pokrycia dacMw w fomlie : dachowki, 
bIaehy Iub materialow 0 wygI~dzie zbIizonym do dachowki; 

10) ustaIa si~ stosowanie koIorystyki dachow w tonacji: czerwieni , br'lZU oraz szarosei; 

11) zakazuje si~ 10kaIizowania obiektow handIowyeh 0 powierzchni sprzeda:zy powyzej 1000 m2; 

3. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

I) ustaIa s i~ parametry dzialek: 

a) minimaIna powierzchnia dziaIki - 2000 m2; 

b) minim aIna szerokosc [rontu dzialki - 30 m. 
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4. Szczegoloe waruoki zagospodarowania terenow oraz ograoiczenia w ieh uZytkowaniu , w tym zakaz 
zabudowy: 

I) teren cz~sciowo znajduje si~ w strefie zlozonych warunk6w gruntowo - wodnych, w jej zasi~gu : 

a) ustala si~ obowi~zek jej uwzgl~dnienia w procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje s i ~ zmiany rzeihy terenu w szczeg61nosci niwelowania wzniesien Oraz obnizen dolinek 
smuznych; 

c) zakazuje si, realizacji kondygnacji podziemnych. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planll symbolem l.UP IIstala si~: 

I. Przeznaczenie terenu: 

I) podstawowe: zabudowa uslug publicznych; 

2. Zasady oehrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wska:i.niki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) budynk6w gospodarczych; 

b) obiekt6w malej architektury; 

c) dojazdow; 

d) uzbrojenia terenu; 

e) zieleni urz~dzonej; 

2) ustala s i~ wskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,00 I, 

b) maksymalny - 0,6; 

3) ustala s i~ maksymaln~ powierzchni, zabudowy: 50 % powierzchni dzialki; 

4) ustala si, minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 40 % powierzchni dzialki budowlanej; 

5) ustala si~ minimaln~ powierzchni~ nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 1000 m' 

6) ustala s i~ maksymaln~ wysokosc budynkow: 

a) usillgowych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 111; 

b) gospodarczych - 6 m; 

7) ustala si, stosowanie dacMw: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci glownych 
i nachyleniu w zakresie - 15° -;- 45°; 

8) dopuszcza si, stosowanie dacMw plaskich; 

9) dla dacMw dwuspadowych, wielospadowych ustala si~ stosowanie pokl)'cia dachow w formie : dach6wki, 
blachy lub materialow 0 wygl~dzie zblizonym do dachowki; 

10) ustala si, stosowanie kolorystyki dachow w tonacji: czerwieni, br¥u oraz szaroSci; 

3. Szczeg610we zasady i warunki sealania i podzialu nieruehomosci: 

I) ustala si~ parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 1000 m'; 

b) minimalna szerokosc frontu dzialki - 15 m. 

4. Szezeg61ne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniezenia w ieh uZylkowaoiu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) teren cz~sciowo znajduje si, w strefie potencjalnej uci~zliwosci komunikacyjnej, w jej zasi,gu: 
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a) zakazuje si<; lokalizowania zablldowy mieszkaniowej, szpitali, dom6w opieki spolecznej, budynk6w 
zwi~zanych ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy, 

b) nakazuje si<; stosowanie indywidualnych zabezpieczen przed halasem i wibracjami w postaci przegr6d 
zewn<;trznych oodpowiedniej izolacyjnosci akllstycznej, w tym: okien i drzwi diwi<;kochlonnych, itp., 
gwarantuj~cych dotrzymanie nOl1natywnych standard6w poziomu halasu, zgodnych z przepisami 
odr<;bnymi ; 

§ IS. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: I.UO, 2.UO ustala si<;: 

1. Przeznaczenie teren6w: 

I) Podstawowe: zablldowa uslug oswiaty; 

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

I) dopuszcza si<; lokalizowanie: 

a) budynkow gospodarczych; 

b) obiektow malej architektury; 

c) dojazd6w; 

d) uzbrojenia terenu; 

e) zieleni ur~dzonej ; 

2) ustala si<; wskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,01, 

b) maksymalny - 1,5; 

3) ustala si<; maksymalnq powierzcimi<; zabudowy: 70 % powierzchni dzialki ; 

4) ustala si<; minima1ny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 10 % powierzchni dzialki budowlanej 

5) ustala si, minimaln'l powierzchni<; nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 2000 m' 

6) ustala si<; maksymalnq wysokosc budynk6w: 

a) uslugowych: 4 kondygnacje nadziemne - IS m; 

b) gospodarczych - 6 m; 

7) ustala si<; stosowanie dachow: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci glownych 
i nachyleniu w zakresie - 15° -;- 45°; 

8) dopuszcza si<; stosowanie dachOw plaskich; 

9) dla dachow dwuspadowych, wielospadowych ustala si<; stosowanie pokrycia dachow w fonnie: dachowki, 
blachy lub materialow 0 wygl'ldzie zblizonym do dachowki; 

10) ustala si, stosowanie kolorystyki dach6w w tonacji : czerwieni, brqzu oraz szarosci; 

3. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala si<; parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 2000 m'; 

b) minimalna szerokosc frontu dzialki - 30 m. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem l.UO-UZ ustala si<;: 

1. Przezoaczenie tereDU: 

1) podstawowe: 

a) zabudowa uslug oswiaty, zdrowia i opieki spolecznej ; 

b) obiekty zamieszkania zbiorowego - dom zakonny. 
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2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz pararnetry i wskainiki kszlallowania 
zabudowy oraz zagospodarowania lerenu: 

I) dopuszcza sil' lokalizowanie: 

a) budynkow gospodarczych; 

b) obiektow l11alej architektury; 

c) dojazdow; 

d) uzbrojenia terenu; 

e) zieleni urz~dzonej; 

2) ustala sil' wskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,01 , 

b) maksymalny - 0,6; 

3) ustala sil' maksymaln~ powierzchnil' zabudowy: 30 % powierzchni dzialki; 

4) ustala sil' minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej : 50 % powierzchni dzialki budowlanej 

5) ustala sil' l11inil11aln~ powierzchnil' nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 2000 111' 

6) ustala sil' l11aksYl11aln~ wysokosc budynk6w: 

a) uslugowych: 3 kondygnacje nadziemne - 12 m; 

b) gospodarczych - 6 m; 

7) ustala sil' stosowanie dachOw: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycmym ukladzie polaci glownych 
i nachylenill w zakresie - 15° -;- 45°; 

8) dopuszcza sil' stosowanie dachOw plaskich; 

9) dla dach6w dwuspadowych, wielospadowych ustala sil' stosowanie pokrycia dachow w formie : dach6wki, 
blachy lub materialow 0 wygl~dzie zblizonym do dachowki ; 

10) ustala sil' stosowanie kolorystyki dach6w w tonacj i: czerwieni , br~zu oraz szarosci; 

3. Szczeg610we zasady i warunki scalania i podzialu nieruchornosci: 

I) lIstala sil' paramelry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 2000 ml; 

b) minimalna szeroko'c frontu dzialki - 30 m. 

§ 17. DIa lerenu oznaczonego na rysunku pIanu syrnhoIern: I.ZP uslaIa si~: 

I. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: zieleIi parkowa. 

2. Zasady ochrony i kszlaltowania ladu przestrzennego oraz pararnetry i wskafniki kszlaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza sil' lokalizowanie: 

a) obiektow rnalej architeklury; 

b) uzbrojenia terenu. 

2) zakaz zabudowy; 

3) ustala siC; minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 80%; 

§ 18. D1a terenu oznaczonego na rysunku pIanu symhoIem: I.ZL ustaIa sil': 

I. Przeznaczenie tereDU: 

1) podstawowe: las. 
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2. Zasady ochrony i kszlallowania ladu przcslrzennego oraz paramelry i wskafniki kszlaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania lerenu: 

I) zakaz zabudowy; 

3. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kullurowego: 

I) leren eZ~Sci owo znajduje s i ~ w granieaeh Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), 
w jego zasi~gu obowiqzujq uSlalenia zgodne z przepisami odr~bnymi 

4. Szczegolne waronki zagospodarowania lerenow oraz ograniczenia w ich uZylkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) leren cZ~Sci owo znajduje si~ w sIre fie zlozonych warunk6w grunlowo - wodnyeh, w jej zasi~gu zakazuje 
s i ~ zmiany rzezby lerenll w szczeg61nosci niwelowania wzni esien oraz obnizeil dolinek smuznych. 

§ 19. Dla lerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KK uSlala si~: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podslawowe: urzqdzenia Iransportu kolejowego; 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskainiki kszlaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

I) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) lIzbrojenia lerenu; 

b) infraslruklury kolejowej z mozliwosciq rozbudowy istniejqcych oraz realizacji nowych obiekl6w 
wynikajqcyeh z pOlrzeby funkcjonowania linii kolejowej ; 

2) zagospodarowanie terenu z uwzg l~dnieniem przepis6w odr~bnyeh w zakresie zagospodarowania terenu 
w sqsiedztwie linii kolejowej; 

3. Szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) leren znajduje s i ~ w granicaeh terenu zamkni~lego kolei ; 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I.KSO ustala si~: 

] . Przeznaczenie terenu: 

I) podstawowe: zabudowa uslugowa nieuciqzliwa zwiqzana z komunikacjq samochodow~; 

2. Zasady ocbrony i ksztaltowania ladu przcstrzennego oraz parametry i wskainiki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

1) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) budynkow garazowych do pi~ciu stanowisk Iqcznie; 

b) obiekt6w malej archileklury; 

c) dojazd6w; 

d) uzbrojenia lerenu; 

e) zieleni urzqdzonej; 

2) ustala s i~ wskainik inlensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,0 I, 

b) maksymalny - 0,6; 

3) uSlala si~ maksymalnq powierzehni~ zabudowy: 40 % powierzchni dzialki; 

4) uSlala s i~ minimalny udzial powierzehni biologicznie cZYlmej: 20 % powierzchni dzialki budowlanej ; 

5) uSlala si~ minimalnq powierzchni~ dzialki budowlanej: 1000 m' 
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6) ustala si~ maksymaln~ wysokosc budynkow: 2 kondygnacje nadziemne - 9 m; 

7) ustala si~ stosowanie dachOw: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci glownych 
i nachyleniu w zakresie - 15° -i- 45°; 

8) dopuszcza si~ stosowanie dachOw plaskich; 

9) dla dachOw dwuspadowych, wielospadowych ustala si~ stosowanie pokrycia dachOw w fomlie : dachOwki, 
blachy lub materialow 0 wygl~dzie zblizonym do dachOwki; 

10) ustala si~ stosowanie kolorystyki dachOw w tonacji: czerwieni, br~zu oraz szarosci; 

11) zakazuje si~ lokalizowania obiektow handlowych 0 powierzchni sprzedaty powyzej 200 m'; 

3. Szczeg610we zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

1) ustala si~ parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 1000 m2; 

b) minimalna szerokosc frontu dzialki - 30 m. 

§ 21. D1a terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: l.KDZ, 2.KDZ ustala si~: 

1. Przeznaczenie teren6w: 

1) podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) obiektow malej architektury; 

b) uzbrojenia terenu; 

2) powi¥ania ukladu komunikacyjnego z ukladem zewn~trznym od wschodu z dalszym ci~giem ul. 
Partyzantow; 

3) ustala si~ szerokosc drogi w Iiniach rozgraniczaj~cych: 

a) dla terenu l.KDZ zgodnie z rysunkiem planu, pozosta!a cz~sc drogi zlokalizowana jest poza obszarem 
planu; 

b) dla terenu 2.KDZ zgodnie z rysunkiem planu, pozosta!a cz~sc drogi zlokalizowana jest poza obszarem 
planu. 

§ 22. D1a terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: I.KDL ustala si~: 

1. Przeznaczenie teren6w: 

1) podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) obiektow malej architektury; 

b) uzbrojenia terenu; 

2) powi¥ania ukladu komunikacyjnego z uk!adem zewn~trznym od wschodniej z uJ. Partyzantow 

3) ustala si~ szerokosc drogi w liniach rozgraniczajqcych zgodnie z rysunkiem planu, pozostala cz~sc drogi 
zlokalizowanajest poza obszarem planu 

§ 23. D1a terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: I.KDD, 2.KDD, 3.KDD, 4.KDD, 
5.KDD, 6.KDD ustala si~: 

1. Przeznaczenie terenow: 

I) podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 
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I) dopuszcza si~ lokalizowanie : 

a) obiekt6w malej architektury; 

b) uzbrajenia terenu; 

2) powi~zania ukladu komunikacyjnego z ukladem zewn~trznym ; 

a) leren l.KDD od p61nocny z ul. Kolejow~, od wschodu z ul. Partyzanl6w 

b) leren 2.KDD od p61nocny z ul. Kolejowq; 

c) leren 5.KDD od wschodu z ul. Kolejowq; 

d) teren 6.KDD od poludniowego-wschodu z dlaszym ciqgiem ul. Bagierlllej ; 

3) ustala si~ szerokosc dragi w liniach rozgraniczajqcych: 

a) dla terenu l.KDD zgodnie z rysunkiem planu, pozostala cz~sc drogi zlokalizowana jest poza obszarem 
planu. 

b) dla terenu 2.KDD na min 10 m; 

c) dla lerenu 3.KDD na min 6 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

d) dla terenu 4.KDD na min 8 m; 

e) dla lerenu 5.KDD na min 10 m; 

1) dla terenu 6.KDD zgodnie z rysunkiem pl anu 

3. Szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w icb uiytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I ) lereny l.KDD, 3.KDD i 5.KDD cz~sciowo znajdujq s i ~ w strefie zlozonych warunk6w gruntowo -
wodnych, w jej zas i ~gu ustala si~ obowiqzek jej uwzgl~dnien i a w procesie inwestycyjnym; 

2) leren 5.KDD znajduj~ si~ w granicach lerenu zamkni~lego kolei . 

§ 24. D1a terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KDW uslala s i~ : 

1. Przeznaczenie terenu: 

I) podstawowe: droga wewn~lrzna ; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

I ) dopuszcza si ~ lokalizowanie: 

a) obiekt6w ma!ej architektury; 

b) uzbrojenia lerenu. 

2) powiqzania ukladu komunikacyjnego z ukladem zewn~lrznym od strony p61nocnej z dalszym ciqgiem ul. 
Zeligowskiego; 

3) ustala s i~ szerakosc dragi w Iiniach rozgraniczajqcych zgodnie z rysunkiem planu, pozosta!a cz~sc dragi 
zlokalizowanajesl poza obszarem planu. 

3. Szczegolne warunki zagospodarowania lerenow oraz ograniczenia w icb uiytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) teren znajduje s i~ w strefie z!ozonych warunk6w gruntowo - wodnych, w jej zasi~gu uSlala si~ obowiqzek 
jej uwzgl~dnienia w pracesie inwestycyjnym. 

§ 25. D1a terenow oznaczonycb na rysunku planu symbolami: 1.KPJ, 2.KPJ, 3.KPJ, 4.KPJ, 5.KPJ, 
6.KP J usIa la si~: 

I . Przeznaczenie terenow: 

I) podstawowe: komunikacja pieszo-jezdna; 

2. Zasady zagospodarowania lerenu: 
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I) dopuszeza s i ~ lokalizowanie uzbrojenia terenu; 

2) powiljZania ukladu komunikaeyjnego z ukl adem zewn~trznym teren 6.KPJ od zaehodu i wsehodu z ul. 
Kolejow~; 

3) ustala s i~ szerokosc drogi w Iiniaeh rozgraniezaj~eyeh: 

a) dla terenu l.KPJ na min 6 Ill; 

b) dla terenu 2.KPJ na min 5 m; 

c) dla terenu 3.KPJ zgodnie z rysunkiem planu; 

d) dla terenu 4.KPJ na min 5 m; 

e) dla terenu S.KPJ zgodnie z rysunkiem planu; 

f) dla terenu6.KPJ na min 10 m; 

3. Zasady oebrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : 

I) terenu 4.KPJ i S.KPJ eZ~Sciowo znajduje s i~ w granieaeh Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (WOCHK), w jego zasi~gu obowi~zuj~ ustalenia zgodne z przepisami odr~bnymi . 

4. Szezegolne warunki zagospodarowania lerenow oraz ograniezenia w ieh utytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) tereny 2.KPJ, 4.KPJ i 6.KPJ ez<;seiowo znajduj ~ si<; w strefie zlozonych \Varunkow gruntowo - wodnych, 
w jej zasi<;gu ustala si<; obowi~zekjej uwzgl<;dnienia w proeesie inwestycyjnym; 

2) teren 6.KPJ znajduj<; si<; w granicaeh terenu zamkni~lego kolei. 

§ 26. Dl. terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: I.KPR ustala si,: 

1. Przeznaczenie terenu: 

I) podstawowe: komunikacja pieszo-rowerowa; 

2. Zasady zagospodarowaDia tereDu: 

I) dopuszcza s i~ lokali zowanie uzbrojenia terenu ; 

2) ustala si~ szerokosc komunikacji w liniach rozgraniczahcych na min 3 m oraz zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kullurowego: 

I) terenu w calosci znajduje si~ w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), 
w jego zasi~gu obowiqzuj~ ustalenia zgodne z przepisami odr<;bnymi. 

Rozdzial4. 
Przepisy koitcowe 

§ 27. Ustala si<; stawk<; procentowq stanowiqq podstaw, do okreslania oplaty, 0 kl6rej mowa 
wart. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na: 
30%, slownie: trzydziesci procenl 

§ 28. Wykonanie uehwaly powierza si<; W6jtowi Gminy Jablonna. 

§ 29. Uehw.la webodzi w tycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz<;dowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 

Strona 24 



11 
Miejsoowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jablonna w rejonie ulic Stratackiej. Pi~knej i L:eligowsklego we wsi Chotomow 
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1 

I. 

2. 

Zalqezn ik N r 2 do lIchwaly N r 

Rady Gminy Jab lon na 

z dnia 20 19 r. 

Rozstrzygni ,cie Rady Gmi ny Jablonna 0 sposobie rozpalrzenia nieuwzgl<;dnionych uwag do projeklu 111iejscowego planu zagnspodarowania przestrzennego 
gminy Jabtoll118 w rejonie ulic St razackiej, Pi~kne.i i Zeligowskiego we wsi Chotomow 

ROJ',Strzyglli"cie 
R07.strz.\'g lli ~(' ie 

Imi/i i Nazwisko, 
01.llflczcnic 

Ustalclli f! Wuj la w spnnric 
Rad~' Gminy 

Data 
nazwa jctJnostki 

niCI"uc homoSc 
rroj cklu [llaou r03l!!ltl7.cnill uW:l~i 

wp lywll 
organizacyjnej i 

Trd(' lI"a~ i i , klorej d la llwa~a lIwaga li waga Uwaga 
Llwagi adres nicruchomosci, UWJ;gl~d niru\\'zglf{ uwzglt;d nic uwzg uwagi 

zglaszajl}ccgo 
dotycl.Y 

ktorej dotfez} niona dniona niOlla I~dnion 
uwa~ i 

uW!lga 
uwaga a 

2 3 , 5 (, 7 8 9 10 II 

I. ZJl1 i an~ mapy w tej czc;sc i, Oroga stanowi,!ca dzia~k~ 0 nr cwid. 40 I ma 
OUJ7.20 19 [. ·1' aby droga gm inna dz. ew nr 40 1 4.MN, szerokose ok. 3m. natom iast minimal nCl 

40 I w ca~osci miala 2.MNfU UWClga szerokose dojazdu powinn3 miee 5 111. ze 
jednakowe przeznaczcnie nlo.!uwzgl<.; wzglltdu na i stniej~ce zagospodarowani c brak 

dnlOlla jest mozliwosci poszerzenia drogi, dlatego 
przeznaczenie dzialki jest takie .ink przyleglc 
nieruchomosci. 

2. Uwzgl~dl1iellie na mapie Uwnga Plan miejscowy nie wskazujc wjazdow, zasady 
wyjazdu na nasz'l poscsj~ n l o.!u\\~l.g11C wjazd6w na drog; publiczne rcgu luj<) przepisy 
przy ul. Czarodzieia 3 dnlon;! od r~bne. 

Zmiana wielkosci dzialki -
08.07.20 19 brak mozliwose jej zabudowy z 2402 I.MN Niezgodnc ze Studium Glll iny Jablonna . Zapisy 

[. ·1' uwag; na zapis m6wi,!cy 0 plant! dopllszczaj~ lokalizowanie zabudowy na 
minimall1~i powierzchni dzialki Uwuga dzialkach budowlanych, mniejszych, leez 
800m' nJ(!u\\-.lgl.,.: \.vydzie lonych przed dniem obowi~zywan ia 

t.I1l 10na planu, pod warunkicm stosowania okrcs lonych w 
nim parametr6w i wskainik6w ksztah owania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu . 

1. Umieszczenie zapisli w 
24.07.2019 [ ··1' projekcie \V § 6 pkt 4 b): I .MN, 2.MN, U' .... aga 

ustala si~ wskaznik 3. MN, 4.MN I1 lo.!uwzgl .. N iezgodne ze Studiul11 Glll iny Jablonna . 
intensywnosci zablldowy na t1 ll iona 

maksymalny 0.8 
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n.Ozslrzygni~cic 
R07.slrzygni/icie 

fllli~ i Nazwi sko, Ustaleuia W6jta w sprawic 
nazml. jell nosl ki 

Oznaczcnic 
projl' ktu plllnu rO'll1atrzcnill. uwaui 

Rady G miny 
Data lIierucho lllo~C 

Lp. wp lywu 
organizacyjllcj i 

Trese uwagi i, klorcj "I. ll wa~a Uwaga lI waga lI wa ga lfwagi 
uwagi 

ad res 
dotyczy 

nic ru chom osci, u\\~tgl/id nicu\l'1;gli; uw:r.,gl 'i d nicu\n!.g 
7{!laszaj~cego 1.:t6rl'j dotycz) nion:l dniona niona It; dnion 
uwagi 

uwaga 
UWI1:;! :\ » 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 2. Umieszczenie zapisu w 
projekcie w §6 pkt S a): 
L1stala SIt; maksymalnf! Uwaga 

wysokosc budynk6w 3 
mcuwzgl.; Niezgodne ze Studiul11 Gminy Jablonna . 

dmona 
kondygnacje naziemnc - J 2 
tn . 

* wy1<1czen ie jawnosci w zakres ic danyd l osobowych na podstawie art. S ust.2 ustawy 0 dostt;pie do informacji publicznej (Dz.U.20 19 poz. 1429 z poin.zm.) oraz ustawy 0 ochrOllle 
danych osobowych (Dz.U.20IS poz. 1000 z poin.zm.) 
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Zal~cznik Nr 3 do uchwaly Nr .... .. ..... .. ...... . 

Rady Gminy Jablonna 

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

Rozstrzygniecie 0 sposobie realizacji zadan z zakresu infrastruktury teclmicznej oraz zasad 
ich fmansowania . 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. 0 planowaniu i z agospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Oz. U. 2018 r. poz. 1945 z p6Zn. zm.), art.7, ust. I , pkt I , 2 i 3 ustawy z 8 
marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (t.j. Oz. U. z 2019 r. pOZ. 506) oraz art. 216, ust.2, pkt 
1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. 0 fmansach publicznych (tj. Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p6Zn. 
zm.) Rada Gminy Jablonna rozstrzyga co nastypuje: 

§ 1.1 Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sluzqce zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb mieszkanc6w stanowiq zadania wlasne gminy. 

2. Wykaz zadan wlasnych zapisanych w planie: 

Lp. Rodzaj inwestycji Powierzchnia (przyblizone 
wielkosci) 

1. budowa drogi 3.KDO 350mb 

2. budowa sieci kanalizacyjnej 6200 mb 

3. budowa sieci wodociqgowej 6000 mb 

4. budowa oswiet lenia 350mb 

§ 2.1. Spos6b realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresll uslug publicznych, kt6re 
nalezq do zadan gminy: 

I) realizacja w oparciu 0 obowiqzujqce przepisy w tym Prawo zam6wien publicznych, 
2) w oparciu 0 inne przepisy bran:zowe; 
3) terminy realizacji poszczeg61nych zadan - etapowane w zaleznosci od przyjt;tych zadan 

w Wieloletnim Planie lnwestycyjnym Gminy Jablonna. 

§ 3.1. Zasady fmansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, kt6re nalezq do zadan wlasnych gminy, zgodnie z przepisami 0 finansach 
publicznych odbywac sit; bydq poprzez: 

1) wydatki z budzetu gminy zgodnie z uchwal'l budzetow'l, 
2) wsp6lfinansowanie srodkami zewnt;trznymi, poprzez budzet gminy - w ramach, m.in. 

a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorz'ldu wojew6dztwa, 
c) dotacji i po:i:yczek z funduszy celowych, 
d) z kredyt6w i po:i:yczek bankowych, 
e) z udzialu inwestor6w zewnytrznych na podstawie odrt;bnych porozumien, 
f) innych srodk6w zewnt;trznych, 
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2. Mo:ina zakladac, i.e realizacja planu moi.e trwac 15-20 lat. Oznacza to, i.e wydatki na 
realizacjy inwestycji infrastrukturalnych byd~ rozkladac siy na kolejne lata tego okresu, przy 
czym nie oznaeza to, i.e byd~ one r6wnomiernie rozloi.one na te lata. 

3. W realizaeji inwestyeji, w ieh planowaniu i koordynaeji byd~ wykorzystywane 
funkcjonuj~ce i planowane "programy sektorowe" m.in: 

I) Strategia Rozwoju Gminy Jablonna, 
2) Program Oehrony Srodowiska dla Gminy Jablonna, 
3) Program Gospodarki Odpadami, 
4) Program Porz~dkowania Gospodarki Wodno-Sciekowej, 
5) Wieloletrri Plan Inwestyeyjny, 
6) Zaloi.enia planu zaopatrzenia w cieplo, energiy elektryczn~ i paliwa gazowe 

(z uwzglydnieniem planow i programow wlasciwyeh zarZlldcow i dysponentow 
mediow), 

4. Ustalenia realizacyjne, wynikaj~ee z planowania i koordynowania zakresu i fmansowania 
inwestycji, dokonane z uwzglydnieniem w.w. "programow sektorowych" oraz coroeznych 
budi.etow gminy - okreSlaj~ce terminy, zakresy (w tym etapowanie) realizaeji oraz wielkosc 
i struktury finansowania inwestyeji, dokonywane zgodrrie z przepisami 0 fmansaeh 
publicznyeh oraz wewnytrznymi uregulowaniami obowi'lzuj~eymi w Gminie Jablonna, nie 
wymagaj'l wprowadzania zmian do niniej szego rozstrzygniyeia. 
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UZASADNIENIE 

Przyjmuje si, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna w rejonie 
ulic Strazackiej , Pi<;knej i leligowskiego we wsi Chotomow, do sporz~dzenia ktorego przyst~piono 
na podstawie uchwaly Nr XXVlll /268/20 16 Rady Gminy Jablonna z dnia 30 listopada 2016 r. 

Ustalenia planu realizuj~ wymogi wynikaj~ce z art. I us!. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
1'.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity: Dz. U. z 20181'. , poz. 1945 z 
poin.zm.), uwzgl<;dniaj~c: 

• wymagania ladu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury - poprzez ustalenie 
przeznaczenia terenu oraz zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz 
parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy. Zasadne jest zwi<;kszenie parametrow 
zabudowy, co umozliwi w przyszlosci swobodne ksztaltowanie zabudowy zgodnie z 
zaproponowanymi wskaznikami ze Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jablonna oraz po analizie parametrow zabudowy ustalonych w 
obowi~zuj~cych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 

• walory architektoniczne i krajobrazowe - poprzez wprowadzenie zapisow wykluczaj~cych 
uslugi zwi~zane z gospodark~ odpadami, magazynowaniem, spalaniem i recyklingiem; 
poprzez okreslenie parametrow zabudowy w zakresie wysokosci, intensywnosci zabudowy i 
powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto w zakresie walorow architektonicznych 
wprowadzono zapisy 0 formie pokrycia i kolorystyce dach6w; 

• wymagania ochrony srodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntow 
rolnych i lesnych - projekt planu wprowadza ustalenia dotycz~ce zasad ochrony 
srodowiska, a takZe ustaJenia w zakresie zaopatrzenia w wod" odprowadzania sciekow oraz 
odprowadzania wad opadowych i roztopowych, czy dopuszczenie stosowania 
proekologicznych, wysokosprawnych zrodel energii ciepJnej, majqce na wzgJ,dzie 
srodowisko naturaJne, w tym zasoby wodne. Kompleks Jesny przyJegajqcy do duzego 
kompleksu Jasow panstwowych zachowuje swoj~ funkcj<;, Jas polozony w centralnej cz,sci 
obszaru opracowania rowniez pozostaje zachowany. Grunty Jesne, ktore zmienily 
kJasyfikacj, z rolnej na J esn~ po uchwaJeniu obecnie obowi~zujqcych pJanow, uzyskaly 
zgody na zmiany przeznaczenia gruntow Jesnych na ceJe nieJesne. 

Projekt planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko zostal pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

• wymagania ochrony dziedzictwa kuJturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej -
na obszarze planu nie wyst<;puj~ zabytki, nie wystypuj~ dobra kuJtury wspolczesnej, z 
uwagi na to plan nie okrdla wymagan w tym zakresie; 

• wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa Judzi i mienia, a takZe potrzeby osob 
niepelnosprawnych - projekt pJanu maj~c na uwadze zdrowie i bezpieczenstwo Judzi 
wprowadza zakazy 10kaJizowania uslug zwiqzanych z gospodark~ odpadami, 
magazynowaniem, spalaniem i recykJingiem. W zakresie wymagan potrzeb osob 
niepelnosprawnych nakazuje zapewnienie miejsc postojowych dJa pojazdow zaopatrzonych 
w kart, parkingow~ w iJosci zgodnej z przepisami odr<;bnymi. 

• waJory ekonomiczne przestrzeni - obszar opracowania skomunikowany jest drogami 
gminnymi - uJ. leJigowskiego, Strazack~, Pi<;knq, z dost<;pem do drogi powiatowej - uJ. 
Partyzantow. Projektuje siy nowy odcinek drogi pubJicznej - uJicy WiJensk~, Iqcz~cy ulice 
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Zeligowskiego i Pi<;kn~. Obszar opracowania jest cz<;sciowo llzbrojony, cz<;sc terenll jest 
obj<;ta program em "budowa systemu gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy 
Jablonna - etap I" z zakladanym terminem realizacji 2019-2020 r. Zaprojektowana struktura 
funkcjonalno-przestrzenna, pozwala na racjonalne wykorzystanie przestrzeni przeznaczonej 
pod zablldow<; mieszkaniow~ i uslugow~. Uklad funkcjonalno - przestrzenny uwzgl<;dnia 
walory ekonomiczne przestrzeni . 

• prawo wlasnosci - ustalenia planu miejscowego wyznaczaj~ gran ice korzystania z 
nieruchomosci, poprzez mi<;dzy innymi ustalenia co do przeznaczenia terenu, czy zasad 
ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametr6w i wskaznik6w ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Nie wyst<;puje sytuacja, gdzie w skutek 
uchwalenia planu, korzystanie z nieruchomosci w dotychczasowy spos6b lub zgodnie z 
dotychczasowym przeznaczeniem staloby si<; niemozliwe lub ograniczone; 

• potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa - nie dotyczy, w obr<;bie obszaru planu nie 
znajduj~ si<; tereny i obiekty spelniaj~ce potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa; 

• potrzeby interesu publicznego - plan miejscowy, przewiduje poszerzenia i stniej~cych dr6g 
publicznych oraz przewiduje nowy odc inek drogi publicznej - ul. Wilensk~. Plan okresla 
powierzchni, biologicznie czynn~ na obszarze planu 20%- 80%, zakazuje lokalizowania 
zabudowy tymczasowej : obiekt6w kontenerowych i barakowoz6w, ni ezwi~zanych z 
prowadzeniem budowy; 

• potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej , w szczeg61nosci SleCI 
szerokopasmowych - dopuszcza si, budow<; nowych oraz zachowanie, przebudow, i 
rozbudow<; istniej~cych sieci i urz~dzen infrastruktury technicznej . Plan miejscowy nie 
ogran icza rozwoju sieci szerokopasmowych; 

• zapewnienie udziaht spoleczenstwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy uzyc iu srodk6w komunikacji elektronicznej - organ 
spor~dzaj~cy niniej szy plan zapewnil udzial spoleczenstwu w opracowywaniu projektu 
planu miejscowego wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko, poprzez ogloszenie 0 

przyst~pieniu do sporz~dzenia planu miejscowego wraz z prognoz~ oddzialywania na 
srodowisko, umozliwienie skladania uwag i wniosk6w, wylozenia do publicznego wgl~du 
projektu planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko oraz zorganizowanie 
publicznej dyskusji nad przyj<;tymi w projekcie planu rozwi¥aniami . Wersja elektroniczna 
projektu planu udost<;pniana byla w Urz<;dzie Gminy Jablonna, w spos6b pozwalaj~cy 
jednoznacznie na zidentyfikowanie danej nieruchomosci z wykorzystaniem wektorowej 
mapy ewidencyjnej w srodowisku EWMAPA; 

• zachowanie jawnosci i przejrzystosci procedur planistycznych: 

Uchwal<; XXVIII/268/20 J 6 w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna w rejonie ulic Strazackiej , Pi<;knej i 
Zeligowskiego we wsi Chotom6w Rada Gminy Jablonna podj<;la w dniu 30 Ji stopada 2016 r. 

Nast<;pnie wedlug art. 17 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym W6jt 
Gminy Jablonna kolejno: 

oglosil w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie 0 podj<;ciu uchwaly 0 przyst~pieniu 

do sporz~dzenia ww. planu miejscowego wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko 
okreslaj~c form<;, miejsce i term in skladania wniosk6w do pJanu; 

zawiadomil na pismie 0 podj<;ciu uchwaly 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia ww. planu 
miejscowego oraz prognozy oddzialywania na srodowisko instytucje i organy wlasciwe do 
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lIzgadniania i opiniowania planu ; 

wystqpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Panstwowego Powiatowego 
lnspektora Sanitamego 0 uzgodlliellie zakresu i stopnia szczeg610wosci informacji 
koniecznych do uj~cia w prognozie oddzialywania na srodowisko; 

rozpatrzyl zlotone wnioski; 

sporzqdzil projekt planu miejscowego wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko; 

sporz~dzil prognoz~ skutkow finansowych uchwalenia planu miejscowego; 

uzyskal wymagane ustawq opinie i uzgodnienia projektu planll oraz prognozy 
oddzialywania na srodowisko; 

wprowadziJ zmiany wynikajqce z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien; 

oglosil 0 wylotenill projektu planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko do 
publicznego wglqdu na co najmniej 7 dni przed dniem wylozenia i wylozyl ten projekt wraz 
z prognozq oddzialywania na srodowisko do publicznego wglqdu w okresie od 24 czerwca 
2019 r. do 15 lipca 2019 r. oraz w dniu 8 Jipca 2019 r. zorganizowal dyskusj~ publicznq nad 
przyj~tymi w projekcie planu rozwi~zaniami ; 

wyznaczyl term in do 31 lipca 2019 r. , w ktorym osoby fi zyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadajqce osobowosci prawnej mogly wniesc uwagi dotyczqce projektu 
planu i prognozy oddzialywania na srodowisko; 

podczas wylotenia do pllblicznego wgl~du projektu planll miejscowego wniesiono 7 uwag, 
z czego cztery zostaly uwzgl~dnione, dwie nie uwzg l ~dnione, jedna cz~sciowo 

uwzgl~dniona. 

Tym samym zostaly zakonczone prace zwi~zane ze sporzqdzeniem niniejszego planu 
miej scowego oraz skompletowaniem dokumentacji planistycznej. 

• potrzeb~ zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci wody, do celow zaopatrLenia ludnosci -
plan miejscowy ustala zaopatrzenie w wody z sieci wodociqgowej i dopuszcza wykonanie 
ujyc wod podziemnych wy!qcznie do celow ogolnodostypnych punktow czerpalnych, 
ponadto wprowadza ustalenia w zakresie odprowadzania sc iekow sanitamych oraz 
odprowadzania wod opadowych i roztopowych, majqce na celu ochrony zasobow wodnych. 

Ustalajqc przeznaczenie terenu organ rozwazyl interes publiczny i interesy prywatne, 
zmierzajqce do poprawy istniej~cego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego 
zagospodarowania, a tahe analizy ekonomiczne, srodowiskowe i spoleczne. Zaprojektowane 
rozwiqzania planu sq zgodne z oczekiwaniami wlaScicieli terenu oraz gminy w granicach 
dopuszczonych ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego, 
umotliwiajqc im zabudowy i zagospodarowanie nieruchomosci na cele mieszkaniowo i uslugowe. 

Pomimo, ze parametry Studium dla terenow MN sq nitsze, nit ustalone w planie, to zapis 
Studium dopuszcza ustalenie zachowania zasad i zagospodarowania, w tym parametrow i 
wskaznikow zabudowy, ustalonych szczeg610wo w obowiqzujqcych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego . Przeznaczenie terenow pod zabudowy MN-U, mimo 
przeznaczenia w Studium jako MN i MNi, rowniez jest zgodne, gdyz sq to tereny juz 
za inwestowane zabudowq mieszkaniowq i us!ugowq, a zapisy Studium dopuszczajq zachowanie 
istniejqcego sposobu zagospodarowania i utytkowania terenow innego nit okreSlone w niniejszym 
studium oraz uwzglydnianie tego zagospodarowania w planach miej scowych. 

Interes publiczny zostal uwzglydniony poprzez zachowanie mozliwosci rozwoju funkcji 
mieszkaniowo - uslugowej. Polozenie nieruchomosci przy ulicy Stra:i:ackiej , Piyknej i 
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Zeligowskiego zapewnia obslllg~ nierllchomosci. 

Przedmiotowy obszar planu stanowi zwartq jednostk~ funkcjonalno-przestrzennq, tereny 
przeznaczone pod zabudow" mieszkaniowq i uslugowq d~q mozliwosc budowy obiektow na 
potrzeby spolecznosci lokalnej. Rozwiqzanie przestrzenne uwzgl~dnia dqi:enie do minimalizowania 
transportochlonnosci ukladu przestrzennego. 

Wyniki analizy zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna przyj"te uchwalq nr 
IV/51/2019 Rady Gminy lablonna z dnia 21 stycznia 2019 r. wskazujq na kontynuacj" procedur 
wczdniej podj~tych, jako konsekwencja dzialan podj<;tych przez Rad" Gminy Jablonna, uchwal 0 

przystqpieniu do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Plan miejscowy przyczyni sil' do real izacj i oczekiwan uzytkownikow przestrzeni co do 
kierunkow i zasad zagospodarowania terenow, a tym samym do poprawienia jakosci zycia 
mieszkancow gminy. 

Zgodnie z opracowanq prognozq skutkow finansowych uchwalenia planu mleJscowego 
zrodlem wplywow dla budzetu gminy b"dzie wzrost podatkow od gruntu i nieruchomosci 
szacowany Iqcznie na okolo 222.200,00 zl. Na podstawie obliczen okreslono wartosc wskaznika 
ekonomicznego NPV (sluzqcego ocenie ekonomicznej inwestycji) w wysokosci zaokrqglonej 
972.800,00 zl. Dodatnia jego wartosc oznacza, ze dla przyj"tych zalozen, lIchwalenie planll 
zagospodarowania przyniesie gminie zyski finansowe. lednak przy ocenie skutkow finansowych 
lIchwalenia planu miejscowego nie obowiqzuje bezwzgl"dna zasada, ze dla oplacalnosci 
przedsil'wzil'cia wartosc NPV powinna bye dodatnia. 

Zgodnie z art. 20 ust. I ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan 
miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, :i:e nie narusza ustalen studium, rozstrzyg~qc 
jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej , ktore nalezq do zadan wlasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania , zgodnie z przepisami 0 finansach publicznych. Cz"sc tekstowa 
planll stanowi tresc uchwaly, cz"sc graficzna oraz wymagane rozstrzygni"cia stanowiq zalqczniki 
do uchwaly. 

Majqc na uwadze powyzsze. przyj"cie przez Rad" Gminy niniejszej uchwaly jest 
uzasadnione. 
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z dnia 14 sierpnia 20 19 r. 
Zatwierdzony przez 

UCHWALA NR ................ ... . 
RADY GMINY JABLONNA 

zdn ia ... ... ............. 20 19 r. 

w sprawic uchwalcnia micj scm·,'cgo plnnu z~gospollaruwania przcstrzcnnego gminy Jablonna w rejonie 
ulic Modli',sli.i cj, Chotnm owskicj j Stanis lawa Bzury we wsi .Jablonna 

Na podstawie art . 18 liSt. 2 pkt 5 lIstawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sam orz~dz i e gminnym (t.j . Dz. U. 
z 20 19 r., poz.506) i art. 20 liSt. I lIstaIVY z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Ct.j. Oz. U. z 20 I 81'., poz. 1945 z p6in. zm.), w zwi ~zkll z uchwalq Rady Gminy Jab lon na 
XXV II 11267/20 16 z dnia 30 lis topada 20 I 6 r. w sprawie przystqp ienia do spo rz~dzenia miejscowego planll 
zagospodarowania przestrzennego gmi ny Jablonna w rejoni e lIlie Mod liliskiej, Chotomowsk iej i Stani slawa 
Bzury we wsi Jabtonna, stwierdzaj,)c, i.e niniej szy plan nie narusza ustalen studi ul11 uwarllnkowan i kierunkow 
zagospodarowani a przestrzennego gm iny Jablon na. zatwierdzonym uchwal~ nr VII45/20 15 Rady Gminy 
Jablonna z dnia 25 marca 2015, Rada Gminy Jablonna lIchwala co nast,puj e. 

Rozdziall. 
Przepisy ogolne 

§ 1. I . Uchwal:i s ilt miejscowy plan za gospollarowania przes trzcnnego gmillY Jablonna w rejonic ulic 
Molilillsli.icj, Chotomowsli.icj i StanislllwB Bzur), we ws i Jablonna , zwany lIalej "planem". 

2. Granict; obszaru objt;tcgo plancm stanowi~: od polnocy - poludoiowa granica dzinlki 0 or cw. 
3473, od wschodu - wsehoclni" gl'anica dzialck 0 nl' cwo 300/3, 30012, od poludnia - polnocna granica 
dzialki 0 nr cwo 89814, od poludniowcgo-zachodu - p6lnocno-wschodnia gl'aniea dzialki 0 nl' ew. 100, od 
zachodu - zachodnia granica dzialki 0 nl' CWo 286/1. 

3. Integra In" cz~sei~ uchwaly jes t zal~cznik nr 1- rysunek plann w skali 1:1000. 

4. Ponadto zaI:lcznikami do lIchwaly s~: 

I ) za lqczni k m 2 - rozstrzygnit;cic 0 sposobie rozpatrzenia nieuIVzgli;dn ionych lIwag do proj ektu pl anu ; 

2) zalqeznik nl' 3 - rozstrzygni t;e ie 0 sposobie I'ealizacji i zasadach finan sowania inwestyeji z zakresu 
infrastrllktllry technieznej, nalezqcyeh do zadati wlasnyc h gminy . 

§ 2. I. W planie okrcSI. si~: 

I ) przeznaczen ie terenow oraz lillie rozgrall iczaj<lce terellY 0 rozilym przezllaczeniu Ilib rozilych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: 

3) zasady ochrony srod O\visk a. przyrody i krajobrazll : 

4) zasady ksztaltowania zabudowy umz \/""skazniki zagospodarowan ia terellll , maksymaln<l i minimalnC! 
intensywnosc zablldowy j uko wskain ik powi erzchni calkowitej zabudowy W odni esieniu do powierzchni 
dzialki blldowlanej . mi nitn al ny udzial proccntowy powicrzchn i biologiczni e czynnej W odnies icniu do 
powierzch ni dzialki blldow lanej . maksymalnq wysokosc zabudowy. mi nim al nq li ezbt; miejse do 
parkowani a w tYIll micj sca przcznaczone na parkowanie poj azdo\v zaopatrzonych w karty park ingow'l 
i spos6b ieh real izacji oraz li ni e zab lldowy i gabary ty obiekt6w; 

5) szczeg610we zasady i warllnki sca lan ia i podzialll ni erllchomosei obj~tych pl anem mi ejscowym; 
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6) szczegolne warunki zagospodarowania terellow oraz ograll iczell ia w iell uzytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy ; 

7) zasady moderni zacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrast ruktury technicznej ; 

8) sposob i termin tymczaso\Vego zagospodarowan ia, urz~dzania i uzytkowania terenow; 

9) s tawki procentolVe, na podstawie ktorych ustala s i ~ oplat" 0 ktorej mowa wart. 36 ust. 4. ustawy 
o pl anowaniu i zagospod arowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 20031'. ; 

10) sposo b usytllowania obiektow budowlanych IV stos llnku do drog i innych le renow publicznie dost~pnych 
oraz do gran ic przyleglyeh nieruchomosci, kolorystyk, obiektow budowlanych oraz pokrycie dacMw; 

I I) minim al n~ powierzchni, 110WO wydzielonyeh dzialek budoIVlanyeh. 

2. W planie nie okrcsla siC;: 

I) zasady kszta ltowania kraj obrazlI ; 

2) '" Ylllagall ia wyn ikaj '}ce z potrzeb ksztaltowan in przestrzcll i publ iczll),ch; 

3) zasady ochron), dziedzictwa kul tu rolVego i zabytkolV, IV tym krajobrazolV kul tll rowych, oraz dobr ku ltll ry 
IVspolczesnej; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenow lub ob iektow podlegaj ~cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odr<;bnych przepisolV, w tym lerenow gorniczych, a lakie obszarolV szczeg61nego zagrozenia 
powodzi~ oraz obszarow osuwania si, mas z iemnych, kraj obrazow priorylelowych okreslonych waudycie 
kr~i obrazolVym oraz w planaeh zagospodarowania przestrzennego wojew6dzlwa; 

§ 3, I. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu obj~tego planem, 

2. Na rysunlm planu wyzllacza si~ tereny 0 nast,puj~cych przeznaczeniach: 

I) teren zabudow)' mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzysz~c~ zablldow~ lIslugow~: MN/ U; 

2) teren drogi pu bl icznej klasy zbiorczej: KDZ; 

3. Nast~puj~cc oznaczcnia graficzne na rysunku pillnu s~ obowi~zuj:lcymi ustaleniami planu: 

I) granica obszarll obj~tego planem; 

2) linia rozgran i czaj~ca terellY inwestycji 0 rozilym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowan ia; 

3) zwymiarowane wzaj emne odlegJosci element6w zagospodarowania; 

4) nieprzekraczal na linia zablldowy; 

5) przcznaczenie teren6w oznaczone symbolem li terowym; 

6) granica s trefy zlozonych warunk6w grllntowo-wodnych; 

§ 4, I. IIckroe IV planie uzywa si, ok res len takich jak: 

I ) "nicprzcluaczalna linia zabudowy" nalezy przez to rozunllec: \Vskazan'! na rysunku planu Iinit; 
ograniczajqc~ teren na kt6rym doplIszcza si~ wznoszenie budynkow; 

2) "przeznaczenic podstawowc" nalezy przez to rozumiec: tl stalone w planie przeznaczenie przewazaj'!ce 
na dzialce budowlanej, tzn. takie, ktorego powierzch nia lIzyt kowa obicktow nie moze bye mniejsza niz 
60% powierzclll1i uzytkowej wszystkich obiektow na dziake blldowlanej, a w przypadkll lerenow 
niezabudowanych powierzchn ia wskazana pod to przeznaczenie nie Illote bye mniejsza ni t 60% 
pOIVierzchni dz ialki blldowlanej ; 

3) I!przeznaczenie terenu" nalezy przez to rOZU1l11ec: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania 
oraz dzialalnosci ustalone dla danego terenll; 

4) "przeznaczenie towarzyszqce" nalezy przez to rozumiec: przeznaczenie terenu, kt6re uzupeJnia iub 
IVzbogaca przeznaczenie podstawowe i zajmuje co najwyzej 40 % powierzchni lI zytkowej wszystkich 
obiektow na dzialce budowlanej, a w przypadkll lerenow niezablldowanych powierzchnia wskazana pod to 
przeznaczenie nie moze bye wi~ksza ni t 40% pow ierzchni dzialki budowlanej ; 
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5) "teren" na lezy przez to roZllllliee: fragment obszaru obi~ty planem ookreslonym przeznaczeniu lub 
ukrcSlonych zasadach zagospodarowania. wydzielony na rysunku planu lin iami rozgraniczaj'}cymi. 
oznaczony odpowiednilll symbolem literowym; 

6) "udzial procentowy powicrzchni biologicznie czynncj" nalezy przez to rOZUlnJec : wyrazonC! 
IV procentach powierzchnie terenu biologiczne czynnego do pOlVierzchni dzialki budowlanej; 

7) "uslugi nieuci~zliwe" na lezy przez to rozumiec: dzialalnosc, kt6ra nie powoduje przekroczenia 
dopuszczalnych standard6w jakosci srodolViska oraz uci~zliwosc i poza terenem, do kt6rego prowadz~cy 
dzialalnosc posiada tytul prawny, kt6ra nie jest zaliczana do przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco 
oddzialywac na srodowisko ; 

8) " uci~zliwosciac h " nalezy przez to rozum iec ellli sje b~d~ce skutkiem dzialalnosci czlowieka przekraczajqce 
standardy em isyjne, a w szczeg61nosci wprowadzane do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje 
i energie, a zwlaszcza: eieplo, halas, wibraeje, pola elektromagnetyezne, jak r6wniez zanieezyszczenie 
sciekami i odpadami , przekraczajqce obowiqzujqce normy zawarte w przepisach odr~bnych z zakresu 
ochrony srod owiska. 

2. POlostale, niezdefiniowane okrcslenia uzyte w ustaleniach niniejszej uchwaty nalety rozumicc 
zgodnic z dcfinicjami zawartymi w przepisach odr~bnych . 

Rozdzial2. 
Usta lcnia ogolne 

§ 5. I. Zasady ochrony i i{Slta ltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wsl<aznild 
l{szta ltowania zabudowy oraz zagospodarownnia tCI"CIlU: 

I) nakazuje si~ lokalizowanie nOIVej zabudowy zgodnie z wyznaczonym i na rysunku 
planu l1i~przekraczalllY111i liniami zabuuO\\y; 

2) dopuszcza si~ sytuolVanie budynku zwroeonego sC lan,! bez otworow okiennyeh i drzwiowyeh w stron~ 
granicy z sqsiedn i~ dzialk~ budowlan~ IV odleglose i 1,5111 od tej gran icy lub bezposredn io przy tej granicy; 

3) dopuszcza si, zaehowanie budynkow lub ieh czysei: 

a) niezgod nych z paral11etrami i wskaznikal11i zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisanym i 
w ustaleniach pl anu, z mozliwose iq ieh przebudowy w sposob nie zwi<; kszajqey ko lizji z pozostalym i 
lIstaleniam i planu; 

b) z funkeja111i innYl11i ni t lIstalone w plani e, z dopuszczen ie111 ieh przeblldowy, pod warunkiem ze 
dzialalnosc w nieh prowadzona nie b,dzie stanowila ue iijzliwosc i wykraczaj'leej poza granic, lokali i/ lub 
dzi alek, l1a ktorych jest prowadzol1Cl oraz nie b~dzie ogranicza la l1lozli wosci wprowadzen ia ustale(l planLi 
w lokalach i na dzialkae h sqsiednich; 

4) L1 stala si~ minilllaine powierzchnie nowo wydzielonyeh dzialek budowlanyeh zgodnie Z Llstaleniami 
szczeg6lowYl1li ; 

5) dopuszcza si, Illniejsze powierzehnie nowo wydzielonych dzialek budowlanych niz okreSiona 
W lIslaleniaeh szczeg610wych poszezeg61nych lerenow. eel em powit;kszell ia dzialek s'}s iednich oraz pod 
urzqdzenia i obiekty infrastruktury teehnieznej; 

6) dopuszeza siy wykorzystanie pod zabudow, dzialek budowlanyeh 0 powierze hni mniej szej niz okreslona 
ustaleniach szczegolowych poszczeg61nye h terenow, jeteli ich powierzchnia ulegla zmniejszeniu w skutek 
wydzie lania dzialki na cele drogowe oraz urzqdzen ia infrastruktury teehnicznej ; 

7) dopuszcza si<; lokalizowanie zabudowy na dzialkaeh budowlanych wydzielonych przed dniem 
obowiqzywania planu, pod lVarunkie111 stosowania okreslonyeh w ni111 para111etrow i wskaznikow 
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

8) ustala s i ~ maksymaln'l wysokosc dla obiektow malej arch itektury - 5111 ; 

9) ustala si~ kolorystyk~ elewacj i budynkow: 

a) dla barwionych material6w elewacyj nych. takich jak tynk - kolor bialy oraz jasne odcienie kolor6w: 
szarego bezowego i z6trego; 



b) dla niebarw ionych materialow elewacyj nych, tak ich jak drewllo. kam iel;, szkla, metal, cegla - ich kolor 
natu ralny: 

c) dopuszcza sit; stosowan ic innyc h ko lortl\v wylEJczn ie na fragmen tach sci an budynk6w 
ni eprzek raczaj~cych 25 % powierzchn i danej clewacji: 

2. Zasady ochrony srodowiskn, przyrody i luaj ohnlzlI kultllrowcgo: 

I) zakazuje si, lokalizowan ia przedsi,wzi"c mag~cyc h zawsze znacz~co oddzialywac na srodowisko, 
z wyj ~ tki em uzbrojenia terenu; 

2) zakazuj e si, przekraczania standard6w jakosci srodowiska ustalonych w przepisach odr<;bnych poza 
granice dzialki budowlanej, do ktorej prowadz~cy dzialalnosc posiada tytul prawny; 

3) dla terenu MN/U przyjm uje si<; kwalifi kacj<; w zakresie dopuszczalnych poziom6w halasu w srodowisku 
zgodn ie z przepisami od r<;bnymi , jak dla te renow mi eszkaniowo-uslugowych; 

3. Szczeg610we zasady i warunki scala nia i podzinlu nicruchomosci: 

I) ustala si, k~t polotenia granicy dzialk i: 

a) w zahesie - 70° .;. 110° w stosunku do pasa drogowego: 

b) r6wnolegle lub prostopadle do i s t n i ej~cych gran ic dzialek: 

2) nie lI stala si~ gran ic obszar6w wymagajC}cych scalenia i podzia!u nierliChol11 osci. 

4. Szczeg61ne warunki zagospoda rowania tercllU oraz ogra niczeni a w jcgo uzytl{owaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) zakaZlue si, lokalizowani a uslug uc i~t l iwych oraz zwi qzanych z gospodark') odpadam i, magazynowaniem, 
spalaniem i recyklingiem. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system ow komunikacji: 

I) w zakresie ukladu drogowo - ulicznego: 

a) ustala si" te uklad drog publicznych na obszarze obj<;tym planem stanowi cz~sc drogi oznaczonej 
symbo lem KDZ wydzielonej liniam i rozgran i czaj~cymi ; 

b) ustala si<; obslug<; kom uni kacyj n~ i stn i ej ~cego i projektowanego zagospodarowania wyznaczonego 
terenu oznaczonego symbo lem MN/U, poprzez wewn~trzny uklad dr6g, na ktor)' sklada si, cz<;se drogi 
oznaczona symbo l em KDZ - ul. Chotomowska oraz poprzez zewll,trzn)' uklad drag zlokalizowanych 
poza granicami planu , na ktory sklada s i<; ul. Mod liliska oraz ul. Stanislawa Bzur)' . 

2) w zakresie parkowania nakazuje si, zapewnienie mi ejsc do parkowan ia \V ilosci nie mni ej szej nit: 

a) 2 miejsca postojowe na jeden lokal mi eszka lny zab udow)' mieszkaniowej j ednorodzinnej; 

b) 3 miejsca postojowe na 100 m2 uzytkowej pow ierzchni bi urowej, lecz nie mn iej nit 2 miej sca postojowe 
na jeden lokal utytkowy; 

c) :! rni ej sca postojowe na 100 1112 powierzchni sprz-cdazy. lecz nie Jl1l1 iej niz 2 miejsca postojowe na jeden 
lokal llz)' tkowy; 

d) I miejsce postojowe na 35 m' powierzchn i utytkowej uslug pozostalych, lecz nie mn iej nit 2 miejsca 
postojowe na jeden lokal ut ytkowy; 

e) ustala si<; realizacj, miejsc do parko",ania dla obiektow nolVO realizowanych, rozblldowywanych, 
nadbudowywanych lub zm ien iaj ~cych sposob utytkowan ia na dzialkach budowlanych, na ktorych 
znajduj~ si<; te ob iekty ; 

f) ustala si<; realizacj, miej sc do parkowani a dla pojazd6w zaopatrzonych IV kal1, parkingow~ zgodnie 
z pfzepisam i odr<; bnymi; 

g) dopllszcza si<; realizacj , miejsc do parkowania w fonn ie: 

- wydzielonych miejsc na powierzc hni terenu; 

- garat), wblldowanych IV hryl<; budynkow mieszkaniolVych: 
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• garazy wo lnostoj qcych w zabudowie mieszkaniowej . 

h) nakazuje si~ zapewnieni e co naj mniej 2 miejsc do parkowania dla rower6w na kazde 100 111 ' 

powi erzchni uzytkowej uslug. 

3) ustala s i<; Illi ni ma lnq szerokosc dojazdu do nowowydzielanych dzialek: 

· 5 m dl a dojazd u od I do 2 dzialek: 

· 6 III dla dojazdu od 3 do 6 dzialek; 

· 8 m dla doj azdu powyzej : 6 dzialek. 

6. Zasady modcrnizacji , rozuudowy i budowy sicci infrastruktury technicznej : 

I ) w zakresie rozbudowy i budowy systemu infrastruktury tech nicznej : 

a) nakazuje s i, lokalizowani e sieci i urzqdzeli inli·as trukrury technicznej w liniach rozgraniczajqcych drogi 
publicznej kl asy zb iorczej ; 

b) dopuszcza s it; lokal izowanie s ieci i urzqdzeli infrasrruktury technicznej poza liniam i rozgraniczajqcymi 
drogi \V sposob nie ko li dujqcych z proj ektowanym lub istni ejqcym zagospodarowan iem terenu MN/U, 
w mi ejscach dost<;pnych dla wlasc iwych sluzb eksploatacyjnych; 

c) ustala s it; maksy malnq wysokosc urzqdzeli infrasrruktury techni cznej - 25 m ; 

d) dopuszcza si~ budow<; nowych oraz zachowanie, przebudow<; i rozbudowt; istniej qcych s ieci i u rz~dze li 

infras trukru ry technicznej ; 

e) w zakresie warunkow powi qza li siec i infrastruktury rechnicznej z ukl adem zewn<;trznym ustala si<; j ej 
powiqzanie terenami ciqgow kOlllun ikacyj nych oraz terenami 0 innych funkcjach w zaleznosci od 
potrze b oraz przebieg6w istniej'Jcych; 

2) w zakresie zaopatrzen ia w wade:: 

a) nakazuje si9 zaopatrzenic \V wod~ z projcktowanej sieci wOdociqgowej 0 przekroju minim um 0 70 mm ; 

b) do czasu budowy i oddun ia do uzytkowan ie s iec i wodoc iqgowej dopuszcza si<; zaopatrzenie w wod<; 
z indywidua lnych uj ,c wody; 

c) nakazuje s i ~ zapewn ien ie zaopatrzeni a w wod, do ce law przec iwpozarowych zgodnie z przep isami 
odr<;bnym i. 

3) w zakresie odprowadzania sciekow: 

a) usta la s i, odprowadzen ie sc iekow do i stni ej~eej i projektowanej s ieci kana li zacj i san itarnej 0 przekroju 
min imum 0 63 mm; 

b) nakazuje s it; podlqczenia budynkow do s ieci kanalizacji sanitarnej wy budowanej do ich obslugi, 
najpozniej w ciqgu roku od dnia jej powstania; 

c) dopuszcza " i~ odprowadzanie sciekaw z budynk6w do szczel nych, atestowanyeh zbi orni kaw, 
bezodplywowych. wyl~czn i e w przypadk u brak u sieci kana li zacyjnej przewidzianej do ich obslugi; 

d) zakazuje siy oclprowadzania s <.:i~k6 \v bytowych. powstalych na obszarze planu do gruntu; 

e) w przypadku pmvstan ia sciek6w niespelniaj c.lcych standard6w, nakaz lije sic: ieh podczyszczen ie przed 
wprowadzell iem do kana lizacji sanitarnej: 

4) w zakres ie odprowadzan ia "'.rod opadowych i roztopO\vych: 

a) nakazuje sit; zagospodarowan ie wod opadowyc h i roztopowych na terenie wlasnYIll inwestora, poprzez 
odprowadzani e ieh w stan ie niezanieczyszczonYIll do gruntu lub inne wykorzystanie np. oczka wod ne, 
zbiorn iki retencyjne irp.: 

b) nakazuje s i, neut ra lizowan ie substancj i ropopoc hodnyc h i chemicznyc h z powi erzchni utwardzonych 
przed odprowadzeniem do gru ntu. 

5) w zakresie zaopatrzeni a w energ i ~ elektrycznq: 

a) us ta la s i ~ zaopatrzenie w energi, e lektrycznq is t n i ej~cej i projektowanej s ieci elektroenergetycznej ; 
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b) dopLlszeza si~ bLldow~, rozbLldo\V~ i lllodernizaej ~ stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielezej 
sredniego i niskiego l1api~cia; 

e) dop Llszeza si~ wytwarzanie energii elektryeznej II' ogniwaeh foto woltaicznye h 0 lllOCY do 100 kW na 
zasadaeh ok reslonyeh IV przep isaeh odr~bnyeh ; 

6) w zakresie zaopatrzen ia \v gaz: 

a) us tal a s i ~ zaopatrzenie z sieei gazowej minimLim 0 przekrojLl 032 mm ; 

b) dla terenaw zabudowy lllieszkaniowej nakazLije s i ~ lokali zowanie szafek gazowych II' linii ogrodzenia, 
otwieranych na zewl1'!trz; 

c) zakazLije si~ slosowania indywidLla lnych zhi ol'l1 ikow z gazem ply nnym dla cel6w bylowyc h 
i gospodarczych. 

7) II' zakresie zaopalrzenia w energi, c i ep l n~: 

a) usta la si~ slosowanie proekologieznych wysokosprawnych i r6del energi i ciep lnej , charakte ryzuj~cych 

si, brakielll ILib nisk'l elll isjq sLibstanej i do pow ie lrza, IV tylll odnawial nych i rode l energii, za wyj~tkielll 
UrZijdze(l wialrowych; 

8) II' zakresie obslLlgi telekolll unikacji: 

a) na terenach MNIV dopuszcza si~ lVyl'lczn ie lokal izowanie infras truktury telekolllunikacyj nej 
o nieznacznYlll oddzialywan iLi II' rozulllieni Li przepisaw odr~bnych; 

9) II' zakresie gospodarki odpadallli: 

a) nakazLije s i ~ gl"Ollladzenie, segregaej~ i L1sLlwanie odpadaw kOlllun alnych zgodn ie z zasadallli 
okreslonYlll i II' przepisaeh szczeg61nych oraz gminnych przepi sach porz'ldkowych; 

b) nakazuje si~ lokali zowani e miejsc na odpady wsposcb L1111 ozliwiaj'lcy dosl~p do nich z drag 
publicznych; 

c) nakazuje s iC; gromadzcn ie i segregacj~ odpadow wyklcznie na obszarze dzia1ek wlasnych. 

7. Spos6b i terminy tymczasowcgo zagospodarowania, urz~)dzania i uzytl{ow3nia teren6w! 

I) zakazLije si~ lokal izowan ia zabudowy tymczasowej: obiekt6w kontenerowye h i barakowoz6w. 
niezwi,!zanych z prowadzen iem budowy: 

2) dopuszeza s i ~ L1 tytkowan ie dzialek wsposab dotychezasowy pod warunkiem, te dzialal nosc prowadzona 
l1a ieh obszarze ni e jest trodlem ue i ~zliwosc i wykraezai~cej poza ieh gran ice; 

Rozdzial3. 
Vstalenia szczeg610we 

§ 6. Dla terenu oznaczoncgo na rysunku plann symbolem MNIV ustala si~: 

I. Przeznaczenie tereDU: 

I) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) towarzysz~ce: zabud owa uslug nieuc i~z li wyeh; 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskainiki ksztaltowania 
zahudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza si~ lokali zowanie: 

a) zabudowy mieszkan iowej jednorodzinnej w ukladzie wo lnostoj'lcym: 

b) zabudowy 0 funkcjach: mi eszkal nej i mieszkalno-uslugowej ; 

e) obiekt6w malej architektury; 

d) dojazd6w; 

e) uzbrojenia terenu; 
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2) zakazllje siC; blldowy wi,cej niz jednego blldynkll mieszka lnego w obrybie jed nej dzialki blldowl anej Ilib 
zm iany runkcji w budynkach na mieszkalnlj, jete li na tych dzialkach znajduje siC; juz budynek mieszka lny; 

3) ustala siC; dla znb udowy mieszknlnD-uslugowej realizacj<; jed ncgo lokalu mieszka lnego; 

4) ustala si<; wskainik intensywnosc i zabudowy: 

0) minimalny - 0,0 I; 

b) maksy malny - 0,6; 

5) ustala siC; maksymalnl) powierzc hLlic; zabudowy - 40 % powierzc hni dzialki ; 

6) zakazuje si, lokalizolVania obiektolV hand lowych 0 powierzchni sprzedazy powyzej 1000 m'; 

7) ustala siC; min ima lny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 50 % powierzchni dzialki budowlanej ; 

8) ustala siC; minimalnq powierzchnic; nowo wydzielanyc h dzialek budowlanych: 850 m2 

9) ustala s iC; maksymaln'l wysokosc zabudowy: 

a) dla budynk6w mi eszkalnych, mieszkalno-uslugowych i usiligowyeh: 2 kondygnacje nadziemne - 11 m; 

b) dla blldynkow gospodarczych i garaiowych - 6 m; 

10) ustaJa siy stosowanie dachow clwuspadowych, wielospadowych 0 nachy leniu polaci g~6wnych \V zakresie 
15" - 45°; 

t I ) usra la sit: slosowanie pokryc j(l dachow w fonnie: dachowki, blachy lub material6w 0 \Vygl~dzie 
zb liionym do dacholVki; 

12) lIstala si<; slosowani e kolorystyki dach6w IV tonacji : ezerlVieni, brqz LI oraz szarosc i; 

3. Szczcg610we zasady i waru nki sca lania i podzia lu nicruchomosci: 

I) L1 stala s i ~ parametry dzia lek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 850 m'; 

b) minimalna szerokosc li'ontLi dzialki - 15111; 

2) ustalen ia zawarte w pkt. I nie do tycz~ dzialek dla potrzeb loka li zacj i obiekt6w infrastruktury lechnicznej 
oraz dzi alek pod drogi pLibliczne, wewn~trzne, drogi rowerowe, doj scia i dojazdy. 

4. Szczegolne warunld zagospodarowania ferenu oraz ogra niczcnia w jego uzytl{owaniu, w tym zakaz 
zabudo'''y: 

I) teren cZySc iowo ZI1(1,i du,i l: s i ~ \V strefic zlozonych warunk6w gruntowo ~ wodnych. w j ej zasiitgu: 

a) lIstala sit: obowic,zck ie ll Llwzg l ~dnienia w procesie inwestycyj nym; 

b) zakazuje sir; zmiany rzezby terenu. w szczegol nosci niwelow3nia wzniesiell oraz ob nizell dolinek 
smuinych; 

c) zakazLij e si, rea li zacj i kondygnacji pod zicmnych. 

§ 7, Dla terenu oZlIaczollego lIa rysunku planu symbolem KDZ ustala s i ~: 

I. Przeznaczenie terenow: 

I) podstawowe: droga pllbl iczna powiatowa klasy zbiorczej ; 

2. Zasady zagospodarowania tcrcnu: 

I) doplIszcza si, lokalizowanie: 

a) obiektow malej architektury; 

b) uzbroj enia terenu; 

2) Llstala s i~ szerokosc drogi \V li niach zgodnk z rysu ilkiem pl anu, pozostal a cz~sc drogi zlokalizowana jest 
poza obszarem planu; 
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3) uslala si~ po \Vi ~zan i e ukladu komunikacyjnego z ukladem zewn<;lrznym , poprzez drag, KDZ od 
p6lnocnego-zac hodu z ul. Cholomowsk~ oraz od poludn iowego-zac !1odu ze skrzyZowaniem ul. 
Chotomowsk iej i Modlinskiej . 

Rozdzial4. 
Przepisy koi.cowc 

§ 8. Vstala si~ slawkl' proccntow~ stal1owi~q podstawl' do ol,reshlllia oplaty, 0 kt6rej mowa 
w arl. 36 us!. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oa: 
30% - slownie: trzydziesci procent. 

§ 9. Wykooanic uchwaly powierza si~ W6jlowi Gmioy Jablonna. 

§ 10. Vchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 doi od doia jej ogloszenia w Dzienniku Vrzl'dowym 
Wojcw6dztwa Mazowiecl<iego. 

MINY 

Agnie. z""'r""''''' ;c~ak 
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11 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna 
w rejome uhc Modlilisklej, Chotomowskiej i Stanislawa Bzury 
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Zalqeznik Nr 2 do uehwaly Nr 

Rady Gminy Jablonna 

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

Rozstrzygni~cie Rady Gminy Jablonna 0 sposobie rozpatrzenia nieuwzgl~dnionyeh uwag do projektu miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gm iny Jablonna w rejonie ulie Modliriskiej, Chotomowskiej i Stanislawa Bzury we wsi Jablonna 

Ustalenia 
ROlStrzygni~cie Rozstrzygnitr:cie 

W6jta W sprawie 
Imj~ i NaZ\'Visko, nazwa Oznaczenie projektu plano rozpatrzenia uwaei 

RadyGminy 

Lp. Data wplywu jednostki organizacyjnej 
TreSe uwsgi nieruchomosci, dla 

Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga Uwagi uwagi i adres zglaszaj~cego kt6rej doltyczy nieruchomo§ci, 
uwzgh;d nieuwzgl uW7gI~ nieuwz uwagi uwaga kt6rej dotyczy 

niona ~dn i ona dniona gl~dnio uwaga 
Da 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

brak nieuwzgl~dnionych uwag 
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Zalqcznik Nr 3 do uchwaly Nr ................... . 

Rady Gminy Jablonna 

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

Rozstrzygniecie 0 sposobie realizacji zadan z zakresu infrastrukturv technicznej oraz zasad 
ich fmansowania. 

Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 zp6zn. zm.), art.7, ust. l,pkt 1,2 i3 ustawyz 8 
marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216, ust.2, pkt 
I ustawy z 27 sierpnia 2009r. 0 fmansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z pMn. 
zm.) Rada Gminy Jablonna rozstrzyga co nastc;puje: 

§ l.lnwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sluzqce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkanc6w stanowiq zadania wlasne gminy. Na tererue opracowania rue rna wydzielonych 
teren6w przeznaczonych pod drogi i infrastrukturc; techniczn~. Dopuszcza siy lokalizowanie 
sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej w miejscach dostypnych dla wlasciwych slutb. 

§ 2.1. Sposob realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu uslug publicznych, ktore 
nalet'! do zadan gminy: 

I) realizacja w oparciu 0 obowiqzujqce przepisy w tym Prawo zam6wien publicznych, 
2) w oparciu 0 inne przepisy brauzowe; 

§ 3.1. Zasady finansowarua zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, kt6re nalezq do zadan wlasnych gminy, zgodnie z przepisami 0 finansach 
publicznych odbywac siy bC;dq poprzez wydatki z budtetu gminy zgodnie z uchwalq 
budtetowq. 
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UZASADNIENIE 

przyjmuje si~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy lablonna w rejonie 
ulicy Modlinskiej, Chotomowskiej i Stanislawa Bzury we wsi lablonna, do SPorzlldzenia kt6rego 
przyst~pion o na podstawie uchwaly Nr XXVIlI/267/2016 Rady Gminy lablonna z dnia 30 
listopada 2016 r. 

Ustalenia planu realizujl! wymogi wynikajl!ce z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Oz. U. z 2018 r. , poz. 1945 z 
pom.zm.), uwzgl~dniajllc: 

• wymagania ladu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury - poprzez ustalenie 
przeznaczenia terenu oraz zasad ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego oraz 
parametrow i wskainik6w ksztahowania zabudowy oraZ zagospodarowania terenu 
stwarzajl!c mozliwosci elastycznego ksztahowania ukladu sieci komunikacyjnej. Zasadne 
jest zwi~kszenie parametrow zabudowy, co umozliwi w przyszlosci swobodne 
ksztahowanie zabudowy. 

• walory architektoniczne i krajobrazowe - poprzez wprowadzenie zapis6w wykluczaj~cych 
uslugi zwi~ane z gospodark~ odpadami, magazynowaniem, spalaniem i recyklingiem; 
poprzez okreslenie parametr6w zabudowy w zakresie wysokosci , intensywnosci zabudowy i 
powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto w zakresie walor6w architektonicznych 
wprowadzono zapisy 0 formie pokrycia i kolorystyce dach6w. 

• wymagania ochrony srodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony grunt6w 
rolnych i leSnych - projekt planu wprowadza ustalenia dotycZllce zasad ochrony 
srodowiska, a taue ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wod~, odprowadzania sciek6w oraz 
odprowadzania w6d opadowych i roztopowych, czy dopuszczenie stosowania 
proekologicznych, wysokosprawnych trodel energii cieplnej , majllce na wzgl~dzie 

srodowisko naturalne, w tym zasoby wodne. 

Projekt planu wraz z prognoZl! oddzialywania na srodowisko zostal pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego; 

• wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej -
na obszarze planu nie wyst~pujl! zabytki, nie wyst~pujq dobra kultury wsp6lczesnej , z 
uwagi na to plan nie okreSla wymagan w tym zakresie; 

• wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a taue potrzeby os6b 
niepelnosprawnych - projekt planu majqc na uwadze zdrowie i bezpieczenstwo ludzi 
wprowadza zakazy lokalizowania uslug zwiqzanych z gospodarkq odpadami, 
magazynowaniem, spalaniem i recyklingiem. W zakresie wymagan potrzeb os6b 
niepelnosprawnych nakazuje zapewnienie miejsc postojowych dla pojazd6w zaopatrzonych 
w kart~ parkingowq w ilosci zgodnej z przepisami odrybnymi. 

• walory ekonomiczne przestrzeni - obszar opracowania skomunikowany jest drogami 
publicznymi polozonymi poza granicami planu, w poludniowej cz~sci planu przebiega 
istniej~ca droga powiatowa - ulica Chotomowska w p6lnocnej cz~sci projektowana ulica 
Stanislawa Bzury. Obszar opracowania jest w czysci uzbrojony. Zaprojektowana struktura 
funkcjonalno-przestrzenna, pozwala na racj onalne wykorzystanie przestrzeni przeznaczonej 
pod zabudowy uslugowq. Uklad funkcjonalno - przestrzenny uwzglydnia walory 
ekonomiczne przestrzeni. 
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• prawo wlasnosci - ustalenia planu mleJscowego wyznaczaj~ gran ice korzystania z 
nieruchomosci, poprzez mi,dzy innymi ustalenia co do przeznaczenia terenu, czy zasad 
ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametr6w i wskainik6w ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Nie wyst,puje sytuacja, gdzie w skutek 
uchwalenia planu, korzystanie z nieruchomosci w dotychczasowy spos6b lub zgodnie z 
dotychczasowym przeznaczeniem staloby si, niemozliwe lub ograniczone; 

• potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa - nie dotyczy, w obr,bie obszaru planu nie 
znajdujl/ si, tereny i obiekty spelniajl/ce potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa; 

• potrzeby interesu publicznego - plan miejscowy przewiduje poszerzenie pasa ulicy 
zbiorczej - ulicy Chotomowskiej, nie przewiduje nowych odcink6w dr6g w obszarze 
opracowania z uwagi na szerokosc dzialek i istniejl/ce zainwestowanie. Plan okreSla 
powierzchni, biologicznie czynn~ na obszarze planu 50%, zakazuje lokalizowania 
zabudowy tymczasowej: obiekt6w kontenerowych i barakowoz6w, niezwi~zanych z 
prowadzeniem budowy; 

• potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej , w szczeg61nosci sieci 
szerokopasmowych - dopuszcza si, bud ow, nowych oraz zachowanie , przebudow, i 
rozbudow, istniejl/cych sieci i urzl/dzen infrastruktury technicznej. Plan miejscowy nie 
ogranicza rozwoju sieci szerokopasmowych; 

• zapewnienie udzialu spoleczenstwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej - organ 
sporzqdzajl/cy niniejszy plan zapewnil udzial spoleczenstwu w opracowywaniu projektu 
planu miejscowego wraz z prognozl/ oddzialywania na srodowisko, poprzez ogloszenie 0 

przystl/pieniu do sporZl)dzenia planu miejscowego wraz z prognozl/ oddzialywania na 
srodowisko, umozliwienie skladania uwag i wniosk6w, wylozenia do publicznego wgl~du 
projektu planu wraz z prognozl/ oddzialywania na srodowisko oraz zorganizowanie 
publicznej dyskusji nad przyj,tymi w projekcie planu rozwil/zaniami. Wersja elektroniczna 
projektu planu udost,pniana byla w Urz,dzie Gminy Jablonna, w spos6b pozwalaj~cy 
jednoznacznie na zidentyfikowanie danej nieruchomosci z wykorzystaniem wektorowej 
mapy ewidencyjnej w srodowisku EWMAPA; 

• zachowanie jawnosci i przejrzystosci procedur planistycznych: 

Uchwal, XXVIII/267/2016 w sprawie przyst'lpienia do sporz'ldzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna w rejonie ulicy Modlinskiej , Chotomowskiej i 
Stanislawa Bzury w wsi Jablonna Rada Gminy Jablonna podj,la w dniu 30 listopada 2016 r. 

Nast<;pnie wedlug art. 17 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym W6jt 
Gminy Jablonna kolejno: 

oglosil w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie 0 podjl(ciu uchwaly 0 przyst~pieniu 

do sporz~dzenia ww. planu miejscowego wraz z prognoz'l oddzialywania na srodowisko 
okreslaj~c formy, miejsce i termin skladania wniosk6w do planu; 

zawiadomil na pismie 0 podj<;ciu uchwaly 0 przyst'lpieniu do sporz~dzenia ww. planu 
miejscowego oraz prognozy oddzialywania na srodowisko instytucje i organy wlasciwe do 
uzgadniania i opiniowania planu; 

wyst~pil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Panstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego 0 uzgodnienie zakresu i stopnia szczeg61owosci informacji 
koniecznych do uj,cia w prognozie oddzialywania na srodowisko; 
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rozpatrzyl zlozone wnioski; 

sporz~dzil projekt planu miejscowego wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko; 

sporz~dzil prognoz, skutk6w finansowych uchwalenia planu miejscowego; 

uzyskal wymagane ustawq opinie i uzgodnienia projektu planu oraz prognozy 
oddzialywania na srodowisko; 

wprowadzil zmiany wynikajqce z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien; 

oglosil 0 wylozeniu projektu planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko do 
publicznego wglqdu na co najmniej 7 dni przed dniem wylozenia i wylozyl ten projekl wraz 
z prognozq oddzialywania na srodowisko do publicznego wglqdu w okresie od I marca 
2019 r. do 22 marca 2019 r. oraz w dniu II marca 2019 r. zorganizowal dyskusj, publicznq 
nad przyj,tymi w projekcie planu rozwiqzaniami; 

wyznaczyl term in do 8 kwietna 2019 r. , w kt6rym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadajqce osobowosci prawnej mogly wniesc uwagi dotyczqce projektu 
planu i prognozy oddzialywania na srodowisko; 

podczas wylozenia do publicznego wgl~du projektu planu l1liejscowego wniesiono zostala 
jedna uwag, kt6ra zostala uwzgl,dniona. 

TYl1l samyl1l zostaly zakonczone prace zwiqzane ze sporzqdzeniel1l niniejszego planu 
miejscowego oraz skol1lpletowaniel1l dokumentacji planistycznej. 

• potrzeb, zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci wody, do celow zaopatrzenia ludnosci -
plan miejscowy ustala zaopatrzenie w wod, z sieci wodociqgowej i dopuszcza wykonanie 
uj,c wod podziemnych wylljcznie do celow og6Jnodost,pnych punktow czerpalnych, 
ponadto wprowadza ustalenia w zakresie odprowadzania sciekow sanitarnych oraz 
odprowadzania wod opadowych i roztopowych, majqce na celu ochron, zasobow wodnych. 

Ustalajljc przeznaczenie terenu organ rozwaZyI interes publiczny i interesy prywatne, 
zl11ierzaj~ce do poprawy istniejqcego stanu zagospodarowania terenu, jak i zl11ian w zakresie jego 
zagospodarowania, a taue analizy ekonol11iczne, srodowiskowe i spo!eczne. Zaprojektowane 
rozwiqzania planu sq zgodne z oczekiwaniami wlascicieli terenu oraz gminy w granicach 
dopuszczonych ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego, 
ul110zliwiajqc im zabudow,· i zagospodarowanie nieruchomosci na cele mieszkaniowo - uslugowe. 
Interes publiczny zostal uwzgl,dniony poprzez zachowanie l1lozliwosci rozwoju funkcji 
l11ieszkaniowo - uslugowej. Polozenie nieruchomosci pOl11i,dzy droglj zbiorcz~ powiatowa i drogq 
gminna zapewnia obslug, nieruchomosci, ale laue zabezpiecza mozliwosc racjonalnego 
poprowadzenia sieci infrastruktury technicznej. 

Przedl1liotowy obszar planu stanowi zwartq jednostk, funkcjonalno-przestrzennq, tereny 
przeznaczone pod zabudow, l11ieszkaniowo - uslugowej dajlj l11ozliwosc budowy obiektow na 
potrzeby spolecznosci lokalnej. Rozwiqzanie przestrzenne uwzgl,dnia dqzenie do minimalizowania 
transportochlonnosci ukbdu przestrzennego. W obszarze planu nie ma projektowanych nowych 
odcinkow drog publicznych. 

Wyniki analizy zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna przyj,te uchwalq or 
IV /5112019 Rady Gminy Jablonna z dnia 21 stycznia 2019 r. wskazujq na kontynuacj, procedur 
wczesniej podj,tych, jako konsekwencja dzialan podj,tych przez Rad, Gminy Jablonna, uchwal 0 

przystqpieniu do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Plan miejscowy przyczyni si, do realizacji oczekiwan uzytkownikow przestrzeni co do 
kierunkow i zasad zagospodarowania terenow, a tym samym do poprawienia jakosci Zycia 
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mieszkat1c6w gminy. 

Zgodnie z opracowanq prognozq skutk6w finansowych uchwalenia planu mleJscowego 
zr6dlem wplyw6w dla budzetu gminy bydzie wzrost podatk6w od gruntu i nieruchomosci 
szacowany Iqcznie na okolo 13.500,00 zl. Na podstawie obliczet1 okreslono wartose wskaZnika 
ekonomicznego NPY (sluzqcego ocenie ekonomicznej inwestycj i) w wysokosci zaokrqglonej 
96.990,00 z!. Dodatnia jego wartose oznacza, ze dla przyjytych zalozet1, uchwalenie planu 
zagospodarowania przyniesie gminie zyski finansowe . Jednak przy ocenie skutk6w finansowych 
uchwalenia planu miejscowego nie obowiqzuje bezwzglydna zasada, ze dla oplacalnosci 
przedsiywziycia wartose NPY powinna bye dodatnia. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan 
miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu, i.e nie narusza ustalet1 studium, rozstrzygajqc 
jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia nieuwzglydnionych uwag do projektu planu oraz sposobie 
realizacji , zapisanych w plan ie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej , kt6re nalei-q do 
zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 0 finansach 
publicznych. CZyse tekstowa planu stanowi trese uchwaly, cZysc graficzna oraz wymagane 
rozstrzygnic;cia stanowiq zalqczniki do uchwaly. W zapisach Studium dla Gminy Jablonna poza 
podstawowymi ustaleniami i wskamikami Sq zapisy "Ustala siy zachowanie zasad zabudowy 
i zagospodarowania, w tym parametr6w i wskaznik6w zabudowy, ustalonych szczeg61owo 
w obowiqzujqcych w dniu wejscia w i.ycie niniejszego Studium miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, r6wniei. w przypadku wprowadzania zmian do tych plan6w". 
Zap is ten daje mozliwosc wprowadzenia wiykszych wskaznik6w niz okreslone w studium, a kt6re 
Sq zapisane w obecnie obowi~zujqcych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
Na terenie oznaczonym symbolem MNfU dopuszcza siC; maksymalnq wysokosc budynk6w: 2 
kondygnacje i II m, zgodnie z parametrami wynikajqcymi z obowi~zujqcego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczqcego zmiany wschodniej czc;sci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna dotyc~cego cZysci p61nocno - zachodniej 
obszaru wsi Jablonna. , zatwierdzony uchwalq nr XXXlIl /339/2013 Rady Gminy Jablonna z dnia 26 
czerwca 2013 r. i opublikowany w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego poz. 
9512 z dnia 6 wrzeSnia 2013 r. 

Maj~c na uwadze powyzsze, przyjycie przez Rady Gminy niniejszej uchwaly jest 
uzasadnione. 
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z dnia 14 sierpnia 20 19 r. 
Zatwierdzony przez ................. ... .... . 

UCHWALANR ................... . 
RADY GMINY JABLONNA 

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

w sprawie ucbwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna dla terenu 
w rejonie ulic Modlinskiej i Zlotej Renely w Jablonnie 

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samornjdzie gminnym (t.j, Oz, U, 
z 2019 r., poz.506) i art. 20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Oz. U. z 2018 r. , poz. 1945 z pain. zm,), w zwiqzku z uchwalq Rady Gminy Jablonna 
XXXIXl342120 I 7 z dnia 31 maja 20 I 7r. w sprawie przystqpienia do sp0rnjdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna dla terenu IV rejonie ulic Modlinskiej i Zlotej Renely 
w Jablonnie, stwierdzajqc, te niniejszy plan nie narusza lIstalen stlldium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna, zatwierdzonym uchwalq nr VI/45 /2015 Rady Gminy 
Jablonna z dnia 25 marca 2015, Rada Gminy Jablonna uchwala co nast<;puje, 

Rozdziall. 
Przepisy ogolne 

§ 1. I. Ucbwala sj~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna dla terenu 
w rejonie ulic ModJinskiej i Zlotej Renely w Jablonnie, zwany dalej "planem". 

2. Granic" obszaru obj~tego planem wyznaczaj'!: 

a) obszar oznaczony symbolem A: od polnocy: polnocna granica dzialki ew. nr 646/2 i poludniowa granica 
dzialki ew. nr 144911 12 (ulicy Zlotej Renely), ad wschodu: wschodnia granica dzialki ew. nr 654/2, ad 
poludnia: as istniejqcej jezdni ul. Modlinskiej, od zachodu: zachodnia granica dzialek ew. nr 646/1 i 646/2, 

b) obszar oznaczony symbolem B: od polnocy: pOludniowa i wschodnia granica dzialki nr ew. 1449/112 (ulicy 
Zlotej Renety), zachodnia granica dz. ew. nr 144911 00, poludniolVa linia rozgraniczajqca alei Kardynala 
Stefana Wyszynskiego, od wschodu: wschodnia granica dzialki ew. nr 1449/147 oraz zachodnie granice 
dzialek ew. nr: 667/2, 1449/89, 1449/87, 14491153, od poludnia: poludniowa linia rozgraniczajqca ul. 
Szkolnej oraz os istniejqcej jezdni lIl. Modlinskiej, od zachodu: zachodnia granica dzialki ew. nr 656. 

3, Integraln'l cz~sci,! ucbwaly jest zal'!cznik nr 1- rysunek planu w skali 1:1000. 

4. Ponadto zal'!cznikami do uchwaly s'!: 

I) zalqcmik nr 2 - rozstrzygni<;cie 0 sposobie rozpatrzenia nieuwzgl<;dnionych uwag do projektu planu; 

2) zalqcznik nr 3 - rozstrzygni<;cie 0 sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, naletqcych do zadan wlasnych gminy. 

§ 2. I. W planie okresla si~: 

I) przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajqce tereny 0 rotnym przemaczeniu lub roznych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego; 

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabylkow; 

5) wymagania wynikajqce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych; 
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6) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu, maksymalnq i minimalnq 
intensywnosc zabudowy jako wskainik powierzehni ealkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
dzialki budowlanej, minimalny udzial proeentowy powierzehni biologicznie ezynnej w odniesieniu do 
powierzehni dzialki budowlanej , maksymalnq wysokosc zabudowy, minimalnq liezb~ miejsc do 
parkowania w tym miejsea przeznaezone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonyeh w kart~ parkingowq 
i spos6b ich realizaeji oraz linie zabudO\vy i gabaryty obiekt6w; 

7) szczeg610we zasady i warunki sealania i podzialu nieruchomosci obj~tych planem miejscowym; 

8) szczeg61ne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniezenia w ich uiytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

9) zasady modemizaeji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) spos6b i term in tymezasowego zagospodarowania, urzqdzania i uiytkowania teren6w; 

I I) stawki procentowe, na podstawie kt6ryeh ustala si~ oplat~, 0 kt6rej mowa wart. 36 ust. 4. ustalVY 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ; 

12) spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innyeh teren6w publicznie dost~pnyeh 
oraz do granic przyleglyeh nieruehomosci, kolorystyk~ obiekt6w budowlanych oraz pokryeie dach6w; 

13) minimalnq powierzehni~ nowo wydzielonych dzialek budowlanych. 

2. W planie nie okre'la si~: 

I) zasad ksztaltowania krajobrazu; 

2) zasad ochrony krajobrazu kulturowego oraz d6br kultury wsp6lczesnej; 

3) granic i sposobOw zagospodarowania terenow lub obiektow podlegaj,!cych ochronie, ustalonyeh na 
podstawie odr~bnyeh przepisolV , IV tym terenow gomiezyeh, a takze obszarow szczegolnego zagrozenia 
powodziq oraz obszarow osuwania si~ mas ziemnyeh, krajobraz6w priorytetowyeh okreSlonych waudyeie 
krajobrazolvym oraz w planaeh zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa. 

§ 3. I. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej ucbwale do terenu obj~tego planem. 

2. Na rysunku planu 'vyznacza si~ tereny 0 nast~pujqcych przeznaczeniach: 

I) teren zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej i zabudowy uslugowej: MN-U; 

2) teren zabudowy uslug publieznyeh: UP; 

3) teren zabudowy uslug administraeji: UA; 

4) leren zabudowy uslug bezpieezenstwa publieznego: UBp; 

5) teren komunikaeji samoehodowej: KS; 

6) teren drogi pUblieznej klasy lokalnej : KDL; 

7) teren dr6g publicznyeh klasy dojazdowej KDD. 

3. Nast~pujqce oznaczenia graficzne na rysunku planu sq obowiqzujqcymi ustaleniami planu: 

I) graniea obszaru obj~tego planem; 

2) linia rozgraniczaj'lca tereny 0 rMnym przeznaczeniu i romyeh zasadaeh zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4) obowiqzuj'lea linia zabudowy; 

5) pUnkt zmiany typu linii zabudolvy; 

6) zwymiarowane wzajemne odleglosci elementow zagospodarowania; 

7) graniea oraz symbol wydzielenia wewn~lrznego; 

8) przeznaezenie terenow oznaczone symbolem literO\vym; 

9) graniea strefy zlozonyeh warunk6w gruntowo - wodnych. 
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4. Nasl~puj~ce elementy na rysunku planu maj~ cbarakler informacyjny: 

I) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow; 

2) granica oloczenia obiektu wpisanego do rejestru zabylkow. 

3) oznaczenia jednostek terenowych - A, B. 

§ 4. I. I1ekroc w planie uzywa si~ okreslen lakicb jak: 

I) "nieprzekraczalna Iinia zabudowy" nale2:y przez to rozumtec: wskazan~ na rysunku planu Iini~ 
ograniczaj~c~ teren, na ktorym dopuszcza si~ wznoszenie budynkow; 

2) "przeznaczenie podslawowe" nale2:y przez to rozumiee: ustalone w planie przeznaczenie przewaZaj~ce na 
dzialce budowlanej, tzn. takie, ktorego powierzchnia u2:ytkowa obiektow nie moze bye mniejsza niz 60% 
powierzchni u2:ytkowej wszystkich obiektow na dzialce budowlanej , a w przypadku terenow 
niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie moze bye mniejsza niz 60% 
powierzchni dzialki budowlanej dopuszczonej do zagospodarowania; 

3) "przeznaczenie lerenu" nale2:y przez to rozumiec: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania oraz 
dzialalnosci ustalone dla danego terenu; 

4) "przeznaczenie towarzysz~ce" nalezy przez to rozumiee: przeznaczenie terenu, ktore uzupelnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe i zajmuje co najwyzej 40 % powierzchni u2:ytkowej wszystkich 
obiektow na dzialce budowlanej , a w przypadku teren6w niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to 
przeznaczenie nie moze bye wi~ksza niz 40% powierzchni dzialki budowlanej dopuszczonej do 
zagospodarowania; 

5) "teren" nale2:y przez to rozumiee: fragment obszaru obj~ty planem ookreslonym przeznaczeniu lub 
okreslonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu Iiniami rozgraniczaj~cymi , 

oznaczony kolejnym numerem i odpowiednim symbolem literowym; 

6) "udzial procenlowy powierzcbni biologicznie czynnej" naleZy przez to rozumlec : wyraZon~ 

w procentach powierzchnie terenu biologiczne czynnego do powierzchni dzialki budowlanej ; 

7) "uslugi nieuci~:iliwe" nale2:y przez to rozumiee: dzialalnosc, ktora nie powoduje przekroczenia 
dopuszczalnych standardow jakosci srodowiska oraz uci~liwosci poza terenem, do ktorego prowad~cy 
dzialalnosc posiada tylul prawny, ktora nie jest zaliczana do przedsi~wzi~c mogqcych zawsze i potencjalnie 
znacz~co oddzialywac na srodowisko; 

8) "uslugi publiczne" nale2:y przez to rozumiee: budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, 
kultury, oswiaty, wychowania, sportu, rekreacji, turystyki, opieki zdrowotnej, spolecznej lub socjalnej , 
gastronomi, uzbrojenia terenu; 

9) "uci~:iliwosciacb" nale2:y przez to rozumiec emisje b~dqce skutkiem dzialalnosci czlowieka przekraczaj~ce 
standardy emisyjne, a w szczegolnosci wprowadzane do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje 
i energie, a zwlaszcza: cieplo, halas, wibracje, pol a elektromagnetyczne, pyly, jak rowniez 
zanieczyszczenie sciekami i odpadami, przekraczajqce obowiqzujqce normy zawarte w przepisach 
odr~bnych z zakresu ochrony srodowiska; 

10) "wydzielenie wewn~lrzne" - nalezy przez to rozumiec wydzielenie cZ~Sci terenu, na ktorych wprowadza 
si~ dodatkowe ustalenia ograniczaj~ce lub wzbogacaj~ce ustalenia obowiqzuj~ce na danym terenie. 

2. Pozostale, niezdefiniowane okreslenia niyle w uslaleniach niniejszej ucbwaly naleiy rozumiec 
zgodnie z definicjami zawartymi w przepisacb odr~bnycb lub znaczeniu slownikowym. 

Rozdzial2. 
Uslalenia ogolne 

§ 5. I. Zasady ochrony i kszlaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskainiki 
ksztallowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje s i~ lokalizowanie nowej zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku 
planu nieprzekraczalnymi i obowiqzuj~cymi Iiniami zabudowy; 

2) dopuszcza si ~ sytuowanie budynkow zwroconych scian~ bez otworow okiennych i drzwiowych w stron~ 
granicy z s~siedni~ dzialk~ budowlanq IV odleglosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy; 
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3) dopuszeza si~ zaehowanie budynkow lub ieh ez~sei zrealizowanyeh w opareiu 0 prawomoene pozwolenia 
na budow~: 

a) zlokalizowanyeh niezgodnie z liniami zabudowy wyznaezonymi w planie, z mozliwoSci~ ieh 
przebudowy i rozbudowy bez zwi~kszenia obrysu wykraezaj~eego poza ustalone w niniejszym planie 
linie zabudowy; 

b) niezgodnyeh z parametrami i wskainikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisanymi 
w ustaleniaeh planu, z mozliwosei~ ieh przebudowy w sposob nie zwil'kszaj~ey kolizji z pozostalymi 
ustaleniami planu; 

e) z funkejami innymi nit ustalone w planie, z dopuszezeniem ieh przebudowy, pod warunkiem, ze 
dzialalnose w nieh prowadzona nie b~dzie stanowila uei~zliwosei wykraezaj~eej poza granie~ lokali illub 
dzialek, na ktoryeh jest prowadzona oraz nie b~dzie ograniezala mozliwosci wprowadzenia ustalen planu 
w lokalaeh i na dzialkaeh s~siednieh; 

4) ustala si~ minimalne powierzehnie nowo wydzielonyeh dzialek budowlanyeh zgodnie z ustaleniami 
szezegolowymi ; 

5) dopuszeza si~ mniejsze powierzehnie nowo wydzielonyeh dzialek budowlanyeh niz okrdlona 
w ustaleniaeh szezegolowyeh poszezegolnyeh terenow, eelem powi~kszenia dzialek s~siednieh oraz pod 
urz~dzenia i obiekty infrastruktury teehnieznej ; 

6) dopuszeza si~ wykorzystanie pod zabudow~ dzialek budowlanyeh 0 powierzehni mniejszej nit okreslona 
ustaleniaeh szezegolowyeh poszezegolnyeh terenow, jeteli ieh powierzehnia ulegla zmniejszeniu w skutek 
wydzie lania dzialki na eele drogowe oraz urz~dzenia infrastruktury teehnieznej; 

7) dopuszeza si~ lokalizowanie zabudowy na dzialkaeh budowlanyeh, mniejszyeh, leez wydzielonyeh przed 
dniem obowi~zywania planu, pod warunkiem stosowania okreslonyeh w nim parametr6w i wskainikow 
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

8) ustala s i~ maksymaln~ wysokose dla obiektow malej arehitektury - 5 m; 

9) ustala si~ kolorystyk~ elewaeji budynkow: 

a) dla barwionyeh materialow elewaeyjnyeh, takieh jak tynk - kolor bialy oraz jasne odeienie kolorow: 
szarego betowego i toltego, 

b) dla niebarwionyeh materialow elewaeyjnyeh, takieh jak drewno, kamie,; , szklo, metal, eegla - ieh kolor 
naturalny; 

c) dopuszeza si~ stosowanie innyeh kolorow wyl~eznie na fragmentaeh sci an budynkow 
nieprzekraezaj~eyeh 25 % powierzehni danej elewaeji; 

2. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu: 

I) zakazuje si~ lokalizowania przedsi~wzi~e mog~eyeh zawsze znaez~eo oddzialywae na srodowisko, 
z wyj~tkiem uzbrojenia terenu; 

2) zakazuje s i~ przekraezania standardow jakosei srodowiska ustalonyeh w przepisaeh odr~bnyeh poza 
granieami dzialki, do ktorej prowadz~ey dzialalnose posiada tytul prawny; 

3) dla terenu MN-U przyjmuje si~ kwalifikaej~ w zakresie dopuszezalnyeh poziomow halasu w srodowisku 
zgodnie z przepisami odr~bnymi, jak dla terenow mieszkaniowo-uslugowyeh; 

4) dla terenow UP przyjmuje si~ kwalifikaej~ w zakresie dopuszezalnyeh poziom6w halasu w srodowisku 
zgodnie z przepisami odr~bnymi, jak pod budynki zwi~zane ze stalym lub ezasowym pobytem dzieei 
i mlodziety oraz na eele rekreaeyjno-wypoezynkowe. 

3. Szezeg610we zasady i warunki scalania i podzialn nieruchomosci: 

I) ustala s i~ k~t polotenia graniey dzialki : 

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

b) rownolegle lub prostopadle do istniej~eyeh granie dzialek; 
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2) ustalenia dotyeZ'jee parametniw dzialek zawarte w ustaleniaeh szezeg610wyeh poszezeg61nyeh teren6w 
nie dotyez~ dzialek dla potrzeb lokalizaeji obiekt6w infrastruktury teehnieznej oraz dzialek pod drogi 
publiezne, wewn~trzne, drogi rowerowe, dojseia i dojazdy. 

3) nie ustala si~ granie obszar6w wymagaj~eyeh sealenia i podzialu nieruehomosei. 

4. Szczeg61ne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) zakazuje si~ lokalizowania llslug uei¥liwyeh oraz zwi~zanyeh z gospodark:t odpadami, magazynowaniem, 
spalaniem i reeyklingiem. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji: 

I) w zakresie ukladu drogowo - ulieznego: 

a) ustala si~, t e uklad drag publieznyeh na obszarze obj,tym planem stanowi~ drogi oznaezone symbolami 
1.KDL, 2.KDL, 3.KDL, l.KDD wydzielone liniami rozgraniezaj:teymi na rysunku planu; 

b) ustala si~ obslug~ komunikaeyjn~ istniej~eego i projektowanego zagospodarowania wyznaezonyeh 
terenow, poprzez wewn~trzny uklad dr6g, na kt6ry skladajq si~ drogi oznaczona symbolem: 

- Al.KDL - ul. Modliilska; 

- B2.KDL - ul. Modliilska; 

- B3.KDL - ul. Szkolna; 

-Bl.KDD; 

c) oraz poprzez zewn~trzny uklad dr6g zlokalizowanyeh poza granieami planu, na ktory sklada s i~ ul. 
Zlotej Renety. 

2) w zakresie parkowania nakawje si~ zapewnienie miejse do parkowania \V ilosei nie mniej szej nii:: 

a) I miejsee postojowe najeden lokal mieszkalny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ; 

b) 2 miejsea postojowe na jeden lokal mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

c) 2 miejsea do parkowania na 100 m' powierzehni uZytkowej biur, administraeji , leez nie mniej nii: 
2 miejsea postojowe najeden lokal utytkowy; 

d) 2 miejsea postojowe na 100 m' powierzehni sprzedaZy, leez nie mniej nii: 2 miejsea postojowe na jeden 
lokal uZytkowy; 

e) 4 miejsea postojowe na 10 miejse konsumpeyjnych w punktach gastronomieznyeh, leez nie mniej nii: 
2 miejsea postojowe na jeden lokal uZytkowy; 

l) 4 miejsea postojowe na 10 l6i:ek + minimum: 5 miejse postojowyeh na 10 os6b zatrudnionyeh 
w uslugaeh turystyki: hotelaeh, motelaeh, itp. ; 

g) I miejsee do parkowania na kaMe 200 m' powierzehni uZytkowej uslug oswiaty; 

h) 1 miejsee postojowe na 10 uZytkownik6w jednoezesnie na terenaeh uslug sportu i rekreaeji oraz kultu 
religijnego; 

i) 2 miejse postojowyeh na 100 m' powierzehni uZytkowej dla uslug nauki i kultury; 

j) 25 miej se postojowyeh na 100 16i:ek + minimum: 5 miejsc postojowych na 10 os6b zatrudnionyeh 
w uslugaeh zdrowia i opieki spoleeznej; 

k) I miejsee postojowe na 35 m' powierzehni ui:ytkowej uslug pozostalyeh, leez nie mniej nit 2 miejsea 
postojowe najeden lokal uZytkowy; 

I) ustala si, realizaej, miejse do parkowania dla obiekt6w nowo realizowanyeh, rozbudowywanyeh, 
nadbudowywanyeh lub zmieniajqeyeh spos6b uZytkowania na dzialkaeh budowlanyeh, na kt6ryeh 
znajduj~ si~ te obiekty; 

m) ustala si~ realizaej, miej se do parkowania dla pojazd6w zaopatrzonyeh w kart, parkingowq zgodnie 
z przepisami odr,bnymi; 
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n) dopuszcza s i~ realizacj~ miejsc do parkowania w formie: 

- wydzielonych miejsc na powierzchni terenu; 

- garaty wbudowanych w bryl~ budynkow mieszkaniowych, uslugowych; 

- garaty wolnostoj~cych w zabudowie mieszkaniowej . 

0) nakazuje si~ zapewnienie co najmniej 2 miejsc do parkowania dla rowerow na kazde 100m' 
powierzchni uzytkowej uslug. 

3) ustala si~ minimaln~ szerokosc dojazdu do nowo wydzielanych dzialek: 

a) 5 01 dla dojazdu od I do 2 dzialek; 

b) 6 01 dla dojazdu od 3 do 6 dzialek; 

c) 8 m dla dojazdu powyzej: 6 dzialek. 

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

I) w zakresie rozbudowy i budowy systemu infrastruktury teclmicznej : 

a) nakazuje si~ lokalizowanie sieei i urz~dzen infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj~cych drogi 
publicznej klasy dojazdowej i lokalnej ; 

b) dopuszcza si~ lokalizowanie sieci i ur~dzen infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczaj~cymi 
drog w sposob nie koliduj~cych z projektowanym lub istniej~cym zagospodarowaniem \ych terenow, 
w miejscach dost~pnych dla wlasciwych sluzb eksploatacyjnych; 

c) ustala si~ maksymalnq wysokosc urz~dzen infrastruktury technieznej od poziomu terenu - 15 01; 

d) dopuszcza si~ budow~ nowych oraz zachowanie, przebudow~ i rozbudow~ istniej~cyeh sieci i urz~dzen 
infrastruktury teehnieznej; 

e) w zakresie warunkow powi~zan sieci infrastruktury teehnieznej z ukladem zewn~trznym us tala si~ jej 
powiqzanie terenami ci~gow komunikacyjnych oraz terenami 0 innyeh funkcjach w zalei:nosci od 
potrzeb oraz przebiegow istniej~cyeh ; 

2) w zakresie zaopatrzenia w wod~: 

a) nakazuje s i~ zaopatrzenie w wod~ z projektowanej sieci wodoeiqgowej 0 przekroju minimum 0 70 mm; 

b) do czasu budowy i oddania do uZytkowanie sieci wodoci~gowej dopuszcza s i~ zaopatrzenie w wod~ 
z indywidualnych uj~c wody, po uzdatnianiu wody do celow utytkowyeh; 

e) nakazuje si~ zapewnienie zaopatrzenia w wod~ do celow przeciwpozarowych zgodnie z przepisami 
odr~bnymi. 

3) w zakresie odprowadzania sciekow: 

a) nakazuje s i~ odprowadzenie sciekow do istniejqcej sieei kanalizacji sanitarnej 0 przekroju minimum 0 
63 mm; 

b) nakazuje s i~ podl~ezenia budynkow do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej do ieh obslugi, 
najp6iniej w ci~gu roku od dniajej oddania do utytkowania; 

c) zakazuje si~ odprowadzania sciekow bytowych, powstalych na obszarze planu do gruntu; 

d) w przypadku powstania sciekow niespelniaj~cych standardow, nakazuje s i~ ich podczyszczenie przed 
wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej; 

4) w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych: 

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

b) nakazuje si~ neutralizowanie substancji ropopochodnych i chemieznyeh z powierzchni utwardzonyeh 
przed odprowadzeniem do gruntu. 
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5) w zakresie zaopatrzenia w energi~ elektryczn~: 

a) ustala si~ zaopatrzenie w energi~ elektryczn~ istniej~cej i projektowanej sieci elektroenergetycznej; 

b) dopuszcza si~ budow~, rozbudow~ i modemizacj~ stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielczej 
sredniego i niskiego napi~cia; 

c) dopuszcza si, wytwarzanie energii elektrycznej oraz w ogniwach fotolVoltaicznych 0 mocy do 100 kW 
na zasadach okreslonych IV przepisach odr~bnych; 

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) uSlala s i~ zaopatrzenie z sieci gazowej 0 przekroju minimum 0 32 mm; 

b) dla teren6w zabudowy mieszkaniowej nakazuje si~ lokalizowanie szafek gazowych w Iinii ogrodzenia, 
olwieranyeh na zewn~trz; 

c) zakazuje si~ stosowania indywidualnych zbiornikow z gazem plynnym dla celow bytowych 
i gospodarczych. 

7) w zakresie zaopatrzenia w energi, ciepln~: 

a) ustala s i~ stosowanie proekologicznych wysokosprawnych :hode! energii cieplnej, eharakteryzuj~cyeh 
si~ brakiem lub ni sk~ emisj~ subslancji do powietrza, IV tym odnawialnych :hodel energii, za wyj~tkiem 
urz~dzen wiatrowych; 

8) w zakresie obslugi telekomunikacji : 

a) ustala si~ obj~cie obszaru planu dost<;pem do sieci telekomunikacyjnych poprzez infrastruktur<; 
telekomunikacyjn~; 

b) na terenach MN-U dopuszcza si~ wyl~cznie lokalizowanie infrastruktury lelekomunikacyjnej 
o nieznacznym oddzialywaniu w rozumieniu przepisow odr,bnych; 

9) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) nakazuje s i~ gromadzenie, segregacj, i usuwanie odpadow komunalnych zgodnie z zasadami 
okreslonymi w przepisach szczeg61nych oraz gminnych przepisach por~dkowych ; 

b) nakazuje si, lokalizowanie miejsc na odpady w sposab umozliwiaj~cy dost,p do nich z drag 
pubJicznych; 

c) nakazuje si, gromadzenie i segregacj, odpadow wyl~cznie na obszarze dzialek wlasnych. 

7. Sposob i terminy tymezasowego zagospodarowania, urz~dzania i uZytkowania terenow: 

I) zakazuje si, lokalizowania zabudowy tymczasowej: obiektow kontenerowyeh i barakowozow, 
niezwi¥anyeh z prowadzeniem budowy; 

2) dopuszeza s i~ uZytkowanie dzia!ek w sposob dotychezasowy pod warunkiem, te dzia!alnosc prowadzona 
na ieh obszarze nie jest Zrod!em uci¥liwosci wykraczaj~cej poza ieh granice. 

Rozdzial3. 
Ustalcnia szczegolowe 

§ 6. D1a terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1.MN-U, B2.MN-U ustala si~: 

1. Przeznaczenie tereDO: 

I) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

b) zabudow,! mieszkaniow~ wielorodzinn~; 

c) zabudowa uslugowa nieuci¥liwa. 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskainiki ksztaItowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tcreou: 
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I) ustala si~ lokalizacj~ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie wolnostojqcym, bliiniaczym 
i szeregowym; 

2) ustala si~ lokalizacj~ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w pasie 60 m od Iinii rozgraniczajqcej ulicy 
Modliliskiej; 

3) ustala si~ realizacj~ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w formie plombowej bqdz w formie malych 
domow mieszkalnych do 8 lokali mieszkalnych; 

4) dopuszcza s i~ lokalizowanie: 

a) zabudowy 0 funkcjach: mieszkalnej, mieszkalno-uslugowej i uslugowej; 

b) obiektow malej architektury; 

c) dojazd6w; 

d) uzbrojenia terenu; 

e) budynk6w garazowych; 

f) budynk6w gospodarczych. 

5) zakazuje si~ budov.'Y wi~cej nit jednego budynku mieszkalnego w obr~bie jednej dzialki budowlanej lub 
zmiany funkcji w budynkach na mieszkalnq, jeteli na tyeh dzialkach znajduje s i~ juz budynek mieszkalny; 

6) zakazuje si~ lokalizacji budynkow garatowych i gospodarczych od ulicy Modliliskiej oraz przed elewacjq 
budynku mieszkalnego bqdz uslugowego; 

7) ustala si~ wskaznik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,01 , 

b) maksymalny -1,5; 

8) ustala si~ maksymalnq powierzchni~ zabudowy - 70 % powierzchni dzialki ; 

9) ustala s i ~ dla budynkow uslugowych i mieszkalnych od strony ulicy Modliliskiej rozrzezbienie elewacji 
poprzez zaznaczenie poziomych podzialow; 

10) ustala s i~ dla budynkow uslugowych i mieszkalnych od strony ulicy Modliliskiej wyksztalcenie linii 
gzymsu dachowego bqdi attyki; 

II) zakazuje si~ na elewacjach stosowania material6w z blach lub z pev; 
12) zakazuje si~ lokalizowania obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedaty powytej 1500 m'; 

13) ustala si~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 20 % powierzclmi dzialki budowlanej; 

14) ustala si~ nakaz nasadzeli od ulicy Modliliskiej drzew gatunk6w rodzimych z wylqczeniem topoli, 
w przypadku odsuni~cia budynk6w od nieprzekraczalnej linii zabudowy 0 wi~cej nit 10m; 

] 5) ustala s i~ minimalnq powierzchni~ nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 500 m'; 

16) ustala s i~ minimalnq wysokosc zabudowy od strony ulicy Modliliskiej - 2 kondygnacj e - 8 m; 

17) ustala s i~ maksymalnq wysokosc zabudowy od strony ulicy Modliliskiej - 2 kondygnacje - 10m; 

18) ustala s i~ maksymalnq wysokosc zabudowy: 

a) dla budynk6w mieszkalnych, uslugowych i mieszkalno-uslugowych: 3 kondygnacje nadziemne - 13 m; 

b) dla budynk6w gospodarczych i garazowych - 6 m; 

19) usta]a s i~ stosowanie dach6w dwuspadowych 0 nachyleniu polaci gl6wnych w zakresie 25' - 45'; 

20) ustala s i~ stosowanie dla budynk6w mieszkalnych i uslugowych ad ulicy Modliliskiej dachOw 
dwuspadowych 0 nachyleniu polaci gl6wnych w zakresie 36° - 45' z kalenicq r6wnoleglq do osi ulicy 
Modliliskiej; 

2]) dla dachOw dwuspadowych ustala si~ stosowanie pokrycia dachOw w formie: dach6wki, blachy lub 
material6w 0 wyglqdzie zblitonym do dachowki; 
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22) dopuszcza s i~ stosowarue dachow plaskich; 

23) ustala s i~ stosowanie kolorystyki dachow w lonacji: czerwieni oraz szarosci; 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow 

I) teren B2.MN-U cz~sciowo znaj duje si~ we wpisanym do rejestru zabytk6w pod nr 1037/40 otoczeniu 
budynku tzw. Starej Poczty w promieniu 100 m od zabytku, w jego zasi~gu obowiqzujq ustalenia zawarte 
w przepisach odr~bnych. 

4. Szczeg610we zasady i warunki sc.l.nia i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala s i~ parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki: 500 m'; 

b) minima Ina szerokosc frontu dzialki -10 m; 

5. Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ogr.niczenia w jego uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) zakazuje s i~ lokalizowania uslug IV fonnie kontenerowych pawilonow, myjni samochodowych, warsztatow 
samochodowych. 

§ 7. DIa terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B3.MN-U ustala si~: 

I. Przeznaczenie terenu: 

I) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

b) zabudowa uslugowa nieuciqzliwa. 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskainiki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenn: 

I) ustala s i~ lokaJizacj~ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie wolnostojqcym; 

2) dopuszcza s i~ 10kalizolVanie: 

a) zabudowy 0 funkcjach: mieszkalnej, mieszkalno·uslugowej i uslugowej ; 

b) dopuszcza si ~ slosowanie przeznaczen okreslonych w ust. 2 pkl2 lit. a oddzielnie, Iqcznie i Iqcznie 
w jednym budynku w dowolnych proporcjach; 

c) obieklow malej architektury; 

d) dojazdow; 

e) uzbrojenia terenu; 

t) budynkow garazowych; 

g) budynkow gospodarczych. 

3) zakazuje siy budowy wi~cej niz jednego budynku mieszkalnego w obrybie jednej dzialki budowlanej lub 
zmiany funkeji IV budynkaeh na mieszkalnq, jezeJi na tyeh dzialkach znajduje s i~ juz budynek mieszkalny; 

4) ustala si~ wskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,0 I, 

b) maksymalny - 0,6; 

5) ustala s i ~ maksymalnq powierzehniy zabudowy - 50 % powierzchni dzialki ; 

6) zakazuje s i~ lokalizowania obieklow handlowych 0 powierzchn i sprzeda:i:y powyzej 500 m'; 

7) ustala s i~ minimalny udzial powierzchni biologieznie czynnej - 50 % powierzehni dzialki budowlanej; 

8) uSlala si~ minimalnq powierzehni~ nowo wydzielanych dzialek budowlanyeh: 800 Ill'; 

9) ustala s i ~ maksymalnq wysokosc zabudowy: 
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a) dla budynk6w mieszkalnych, uslugowych i mieszkalno-uslugowych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 01; 

b) dla budynkow gospodarczych i garazowych - 601; 

10) ustala si~ stosowanie dachow dwuspadowych, wielospadowych 0 nachyleniu polaci glownych w zakresie 
15° - 45°; 

II) dla dach6w dwuspadowych, wielospadowych ustala si~ stosowanie pokrycia dachow w fonnie : dach6wki, 
blachy lub materialow 0 wygl~dzie zblizonym do dach6wki; 

12) dopuszcza s i~ stosowanie dach6w plaskich; 

13) ustala si~ stosowanie kolorystyki dachow w tonacji: czerwieni, br¥u oraz szarosci; 

14) ustala s i~ dojazdy do obiektow i lokali uslugowych lVyl~cznie z drogi publicznej oznaczonej symbol em 
l.KDD; 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w 

1) teren znajduje s i~ cz,sciowo we wpisanym do rejestru zabytkow pod nr 1037/40 otoczeniu budynku tzw. 
Starej Poczty IV promieniu 100 m od zabytku, w jego zasi,gu obowi~zuj'l ustalenia zawarte IV przepisach 
odr~bnych . 

4. Szczegolowe zasady i warunki scalania i (lodzialu nierucbornosci: 

I) ustala si~ parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki : 800 m'; 

b) minimalna szerokosc frontu dzialki - 12 m; 

2) zakazuje si~ lokalizowania uslug IV fonnie kontenerowych pawilonow, myjni samochodowych, warsztatow 
samochodowych. 

§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku (llanu syrnbolern Bt.UP ustala si,: 

1. Przeznaczenie terenu: 

I) podstawowe: 

a) zabudowa uslug publicznych; 

b) plac publiczny. 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz pararnetry i wskainiki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza si, lokalizowanie: 

a) obiekt6w malej architektury; 

b) dojazdow; 

c) uzbrojenia terenu; 

2) ustala si~ zagospodarowanie terenu zieleni~ pi,trow'l wzbogacaj~c~ uklad placu; 

3) ustala si~ wskainik intensywnoSci zabudowy: 

a) minimalny - 0,0 I. 

b) maksymalny - 0,6; 

4) ustala s i~ maksymaln~ powierzchni~ zabudowy - 20 % powierzchni dzialki ; 

5) ustala si, minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 20 % powierzchni dzialki budowlanej; 

6) ustala si~ minimaln~ powierzchni, nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 500 m'; 

7) ustala si, maksymaln~ wysokosc zabudowy uslugowej - 6 m; 

8) ustala si~ stosowanie dach6w czterospadowych; 
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9) ustala s i~ slosowanie pokrycia dach6w w formie : dachOwki, blachy lub malerialow 0 wygl~dzie zblii:onym 
do dach6wki ; 

10) ustala si~ slosowanie kolorystyki dachOw w tonacji czerwieni; 

3. Zasady ochrooy dziedzictwa kulturowego i zabytkow 

I) na terenie Bl.UP znajduje s i~ obiekt podlegajqcy ochronie na zasadach okreslonych w przepisach 
odr~bnych oficyna zachodnia wpi sana do rejestru zabytku pod numerem 1037/40; 

2) teren B1.UP w calosci zn,yduje s i~ we wpisanym do rejestru zabytk6w pod nr 1037/40 otoczeniu budynku 
tzw. Starej Poczty w promieniu 100 m od zabylku, w jego zasi~gu obowi~zujq ustalenia zawarte 
w przepisach odr~bnych. 

4. Szczeg610we zasady i warunki sealania i podzialu oieruehomosei: 

I) ustala si~ parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki : 500 m'; 

b) minimalna szerokosc frootu dzialki - 14 m. 

§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B2.UP ustala si~: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: zabudowa uslug publicznych ; 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzeonego oraz parametry i wskainiki ksztaltowaoia 
zabodowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) obiektow malej architeklury; 

b) dojazd6w; 

c) uzbrojenia terenu; 

2) ustala s i~ wskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,01 , 

b) maksymalny - 1,2; 

3) ustala s i~ maksymalnq powierzchni~ zabudowy - 60 % powierzchni dzialki; 

4) ustala si~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 25 % powierzchni dzialki budowlanej; 

5) ustala si~ minimalnq powierzchni~ nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 100 m' ; 

6) ustala si~ maksymalnq wysokosc zabudowy uslugowej - 13 m; 

7) ustala s i~ stosowanie dachow 0 dowolnej geometrii ; 

8) dla dach6w dwuspadowych. wielospadowych ustala si~ stosowanie pokrycia dach6w w formie: dachOwki , 
blachy lub material6w 0 wyglqdzie zbJizonym do dachOwki ; 

9) ustala s i~ stosowanie kolorystyki dach6w w tonacji: czerwieni , brqzu oraz szarosci; 

10) ustala siy granicy wydzielenia wewn~trznego A na lerenie, kt6rego dopuszcza si~ odtworzenie oficyny 
wschodniej 0 parametrach oficyny zachodniej. 

3. Zasady ocbrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow 

1) teren B2.UP cZySciowo znajduje s i~ we wpisanym do rejestru zabytk6w pod or 1037/40 otoczeniu budynku 
tzw. Starej Poczty w promieniu 100 m od zabytku, w jego zasiygu obowiqzujq ustalenia zawarte 
w przepisach odr~bnych. 

4. Szezegolowc zasady i warooki sealania i podzialu nieruchomosci: 

1) ustala siy parametry dzialek: 
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a) minimalna powierzchnia dzialki: 100 m'; 

b) minimalna szerokosc frontu dzialki - 10 m. 

5. Szczeg61ne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) teren cz~sciowo znajduje si~ w strefie zlozonych warunk6w gruntowo - wodnych, w jej zasi~gu: 

a) us tala si~ obowi~zekjej uwzgl~dnienia w procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje si~ zmiany rzeiby terenu w szczeg61nosci niwelowania wzniesieti oraz obnizeti dolinek 
smuznych; 

c) zakazuje s i~ realizacji kondygnacji podziemnych. 

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Bl.UA ustaJa si~: 

1. Przeznaczenie tereD u: 

I) podstawowe: zabudowa uslug administracji. 

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

I) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) obiekt6w malej architektury; 

b) dojazd6w; 

c) uzbrojenia terenu; 

2) ustala s i~ wskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,01 , 

b) maksymalny - 0,5; 

3) ustala s i~ maksymaln~ powierzchni~ zabudowy - 30 % powierzchni dzialki ; 

4) ustala si~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 20 % powierzchni dzialki budowlanej; 

5) ustala si~ minimaln~ powierzchni~ nowo wydzielanych dzialek budowlanych: 2000 Ill'; 

6) ustala si~ maksymalnq wysokosc zabudowy 8 m; 

7) ustala s i~ stosowanie dacMw czterospadowych 0 nachyleniu polaci gl6wnych w zakresie 32' - 42'; 

8) ustala s i~ stosowanie pokrycia dacMw w formie dacb6wki; 

9) ustala s i~ stosowanie kolorystyki dach6w w tonacji czerwieni; 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kuIturowego i zabytkow 

I) na terenie znajduje si~ obiekt podlegajqcy ochronie na zasadach okreSlonych w przepisach odr~bnych tzw. 
Stara Poczta wpisany do rejestru zabytku pod numerem 1037/40; 

2) teren znajduje si~ we wpisanym do rejestru zabytk6w pod nr 1037/40 otoezeniu budynku tzw. Starej Poczty 
w promieniu 100 m od zabytku, w jego zasi~gu obowi¥uj~ ustalenia zawarte w przepisach odr~bnych. 

4. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala s i~ parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki: 2000 m'; 

b) minimalna szerokosc frontu dzialki - 29 m. 

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem BI.UBp ustala si~: 

1. Przeznaczenie terenu: 

I) podstawowe: zabudowa uslug bezpieczetistwa publicznego; 
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2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskainiki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenn: 

I) dopuszeza si~ lokalizowanie: 

a) obiekt6w malej arehitektury; 

b) dojazd6w; 

c) uzbrojenia terenu; 

d) budynk6w garazowych; 

e) budynk6w gospodarczych. 

2) ustala si<; wskaznik intensywnosci zabudowy : 

a) minimalny - 0,01 , 

b) maksymalny - 1,2; 

3) ustala si<; maksymaln~ powierzchni<; zabudowy - 50 % powierzchni dzialki ; 

4) ustala si<; minimalny udzia! powierzchni biologicznie czynnej - 20 % powierzchni dzialki budowlanej; 

5) ustala si<; maksymaln~ wysokosc zabudowy: 

a) dla budynk6w lIslugowych: 2 kondygnacje nadziemne - 13 m; 

b) dla budynk6w gospodarczych i garatowych - 6 m; 

6) ustala si<; stosowanie dachaw dwuspadowych, wielospadowych 0 nachyleniu polaci gl6wnych w zakresie 
150 - 450; 

7) dla dachaw dwuspadowych, wielospadowych ustala si<; stosowanie pokrycia dachaw w formie: dachowki, 
blachy lub materialow 0 wygl~dzie zblizonym do dachowki; 

8) dopuszcza si~ stosowanie dach6w plaskich; 

9) ustala si<; stosowanie kolorystyki dach6w w tonacji: czerwieni, br~zu oraz szarosei ; 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow 

I) teren ez<;sciowo znajduje si<; we wpisanym do rejestru zabytk6w pod nr 1037/40 otoezeniu budynku tzw. 
Starej Poezty w promieniu 100 m od zabytku, w jego zasi<;gu obowi¥uj~ ustalenia zawarte w przepisach 
odr<;bnyeh. 

4. Szczegolowe zasady i warunki sca lania i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala si<; parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki: 2000 m'; 

b) minimalna szerokosc frontu dzialki dla zabudowy w ukladzie wolnostoj~eym - 30 Ill. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Bl.KS ustala si<;: 

1. Przeznaczenie tercnu: 

I) podstawowe: teren komunikaeji samoehodowej - parking naziemny; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

I) dopuszeza si~ lokalizowanie : 

a) obiektow malej arehitektury; 

b) dojazdow; 

c) uzbrojenia terenu; 

2) ustala si<; minimalny udzial powierzehni biologieznie ezynnej - 5 % powierzehni dzialki budowlanej; 

3. Szczegolowe zasady i warunki scalan ia i podzialu nieruchomosci: 
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I) ustala s i ~ parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki: 800 m'; 

b) minimalna szerokosc frontu dzialki - 22 m. 

§ 13. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami A1.KDL, B2.KDL, B3.KDL, ustala si~: 

I . Przeznaczenie terenow: 

I) podstawowe: droga publiczna gminna klasy lokalnej; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) obiekt6w malej architektury; 

b) uzbrojenia terenu; 

2) ustala s i ~ powi'lZllnie ukladu komunikacyj nego z ukladem zewnl'trznym: 

a) teren Al.KDL od zachodu i wschodu z dalszym ci~giem ul. Modlitiskiej ; 

b) teren B2.KDL od zachodu z dalszym ci~giem ul. Modlitiskiej 

c) teren B3.KDL od wschodu z dalszym ci~giem ul. Szkolnej 

3) ustala s i ~ szerokosc drogi w !iniach rozgraniczaj~cych: 

a) dla terenu Al.KDL zgodnie z rysunkiem planu, pozostala CZI'SC drogi zlokalizowana jest poza obszarem 
planu; 

b) dla terenu B2.KDL zgodnie z rysunkiem planu, pozostala cz~sc drogi zlokalizowana jest poza obszarem 
planu 

c) dla terenu B3.KDL zgodnie z rysunkiem planu, pozostala cz~sc drogi z lokalizowana jest poza obszarem 
planu 

3. Zasady ochrony dziedziclwa kulturowego i zabytkow 

I) tereny B2.KDL i B3.KDL cz~sciowo znajduj~ si~ we wpisanym do rejestru zabytk6w pod nr 1037/40 
otoczeniu budynku tzw. Starej Poczty w promieniu 100 m od zabytku, w jego zasi~gu obowi¥ujq ustalenia 
zawarte w przepisach odr~bnych. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1.KDD ustala si~: 

1 . Przcznaczenie teren6w: 

1) podstawowe: droga pub!iczna gminna klasy dojazdowej; 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) obiekt6w malej architektury; 

b) uzbrojenia terenu; 

2) ustala s i ~ powi¥aDie ukladu komunikacyjnego z ukladem zewn~trznym od wschodu z ul. Pati sk~; 

3) ustala si~ szerokosc drogi w !iniach rozgraniczaj~cych na min. 10m oraz zgodnie z rysunkiem planu, 
pozoslala cz~sc drogi zloka!izowana jest poza obszarem planu. 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow 

I) leren cz~sciowo znajduje si~ we wpisanym do rejeslru zabytk6w pod nr 1037/40 otoczeniu budynku Izw. 
Slarej Poczty w prolllieniu 100 m od zabytku, w jego zasi~gu obowi~zuj'l ustalenia zawarte w przepisach 
odr~bnych. 

4. Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego utytkowaniu, w tylll zakaz 
zabudowy: 
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I) teren cz~sciowo znajduje si~ w strefie zlozonych warunkow gruntowo - wodnych, w jej zasi~gu ustala si~ 
obowi~zek j ej uwzgl~dnienia w procesie inwestycyjnym. 

5. Sposob i terminy tymczasowcgo zagospodarowania, urz~dzania i u:zytkowania terenow: 

I) dopuszcza si~ zachowanie i stniej~cego budynku sluz~cemu infrastrukturze technicznej w sposob 
dotychczasowy z mozl iwosci~ jego przebudowy. 

Rozdzial4. 
Przepisy koncowe 

§ 15. Vstala si~ stawk~ procentow~ stanowi~e~ podstaw~ do okreSlania oplaty, 0 kt6rej mow. 
wart. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na : 
30% - slownie: trzydziesci procent. 

§ 16. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Jablonna. 

§ 17. Vehwala wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Vrz~dowym 
Wojewodztwa Mazowieekiego. 
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Zal~cznik Nr 2 do uchwaly Nr 

Rady Om iny Jablonna 

z dnia 2019 r. 

Rozstrzygn i ~cie Rady Ominy Jablonna 0 sposohie rozpatrzenia nieuwzgl ~dnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jablonna dla terenu w rejonie ulic Modlinskiej i Zlotej Renety w Jablonnie 

I mi~ i Nazwisko, Ustalcnia 
Rozst rzygni~cie 

Rozstrzygni~cic \V6jta w sprawic 
Data n aZW8 jednostki Oznaczenic projektu planu 

rOlPatrzcnia UW82i 
RadyGminy 

Lp. w plywu 
organizacyj nej i 

TreSe uwagi 
nieruchomosci. dla 

Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga Uwagi 
uwagi adres ktorej do/tyczy nieruchomosci, 

uwzgl~d nieuwzgl uwzgl~ nieuwz 
zglaszajqcego uwaga kto rej dotyczy 

niona ~dniona dniona gll;dnio 
uwagi uwags na 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Przeznaczenie dziatek 
Zapisy Studium "Dopuszcza 

pod zabudowy 
s i ~ realizacjl:( inwestycji eelu 

1449/100, Uwaga publicznego, w tym w 
1 2019.04.05 1·· ·1 ' 

mieszkaniow,! 
14491101, B2.UP nieuwzglt; szczeg61nosci inwestycji 

jednorodzinn<} z 1449/102 dniona dotyczqcych komunikacji i 
mozliwosci'l infrastruktury technicznej na 
prowadzenia ushlg calym obszarze gminy" 

* wyJ~czenie jawnosci w zakresie danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy 0 dost~pie do informacj i publicznej (Dz.U.2019 poz. 1429 z pozn.zrn.) oraz ustawy 
o ochronie danych osobowych (Dz.U.20IS poz. 1000 z poin.zm.) 
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Zal~cznik Nr 3 do uchwaly Nr ................... . 

Rady Gminy Jablonna 

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

Rozstrzygniecie 0 sposobie realizacji zadan z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad 
ich fmansowania. 

Na podstawie art. 20 ust.! ustawy z 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z p6in. zm.), art.7, ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 
marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216, ust.2, pkt 
1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. 0 fmansach publicznych (t.j . Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p6in. 
zm.) Rada Gminy Jablonna rozstrzyga co nastc;puje: 

§ 1.1 Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sluzqce zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb mieszkancow stanowiq zadania w!asne gminy. 

2. Wykaz zadan wlasnych zapisanych w planie: 

Lp. Rodzaj inwestycji Powierzchnia (przybliZone 
wielkosci) 

I. budowa czc;sci drogi KDD 50 m2 

2. budowa sieci wodociqgowej 150mb 

§ 2.1. Sposob realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu uslug publicznych, ktore 
nalezq do zadan gminy: 

1) realizacja w oparciu 0 obowiqzujqce przepisy w tym Prawo zamowien publicznych, 
2) w oparciu 0 inne przepisy branZowe; 
3) temliny realizacji poszczegolnych zadaIl - etapowane w zaleznosci od przyjc;tych zadan 

w Wieloletnim Planie [nwestycyjnym Gminy Jablonna. 

§ 3. 1. Zasady fmansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, ktore nalezq do zadan w!asnych gminy, zgodnie z przepisami 0 finansach 
publicznych odbywac si, b,dq poprzez: 

1) wydatki z budzetu gminy zgodnie z uchwalq budzetowq, 
2) wspo!finansowanie srodkami zewnytrznymi, poprzez budzet gminy - w rarnach, m.in. 

a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorzqdu wojewodztwa, 
c) dotacji i pozyczek z funduszy celowych, 
d) z kredytow i pozyczek bankowych, 
e) z udzialu inwestorow zewnytrznych na podstawie odrc;bnych porozumieIl, 
f) innych srodkow zewn,trznych, 

2. Mozna zakladac, ze realizacja planu moze trwac 15-20 lat. Oznacza to, ze wydatki na 
realizacjy inwestycji infrastrukturalnych bydq rozklada6 siy l1a kolejne lata tego okresu, przy 
czym nie OZl1acza to, ze bydq one rownomiernie rozlozone na te lata. 
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3. W realizacji inwestycji, w ich planowaniu i koordynacji byd~ wykorzystywane 
funkcjonuj~ce i planowane " programy sektorowe" m.in: 

1) Strategia Rozwoju Gminy Jablonna, 
2) Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Jablonna, 
3) Program Gospodarki Odpadami, 
4) Program Porz!\dkowania Gospodarki Wodno-Sciekowej, 
5) Wieloletni Plan Inwestycyjny, 
6) Zalozenia planu zaopatrzenia w cieplo, energiy elektryczn~ i paliwa gazowe 

(z uwzglydnieniem plan6w i program6w wlasciwych zarz!\dc6w i dysponent6w 
medi6w), 

4. Ustalenia realizacyjne, wynikaj~ce z planowania i koordynowania zakresu i fmansowania 
inwestycji, dokonane z uwzglydnieniem w.w. "program6w sektorowych" oraz corocznych 
budzet6w gminy - okreslaj~ce terminy, zakresy (w tym etapowanie) realizacji oraz wielkosc 
i struktury finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami 0 fmansach 
publicznych oraz wewnytrznymi uregulowaniami obowi~zuj~cymi w Gminie Jablonna, nie 
wymagaj~ wprowadzania zmian do niniej szego rozstrzygniycia. 
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UZASADNIENIE 

Przyjmuje sit; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna dla terenu 
w rejonie ulic Modlinskiej i Zlotej Renety w Jablonnie, do sporZlldzenia ktorego przystllPiono na 
podstawie uchwaly Nr XXXIXJ342/2017 Rady Gminy Jablonna z dnia 31 maja 2017 r. 

Ustalenia planu realizujq wymogi wynikajqce z art. lust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (teks! jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z 
pom.zm.), uwzglt;dniajllc: 

• wymagania ladu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury - poprzez ustalenie 
przeznaczenia terenu oraz zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz 
parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy. Zasadne jest zwit;kszenie parametrow 
zabudowy, ale przede wszystkim okreSlenie szczego!owych wymagan co do ksztaltowania 
eiewacji i charakteru zabudowy celem wtasciwej ekspozycji zabytkow i zachowania 
wlasciwych relacji przestrzennych; 

• walory architektoniczne i krajobrazowe - poprzez wprowadzenie zapisow wykluczajqcych 
ustugi zwiljZane z gospodarkq odpadami, magazynowaniem, spalaniem i recyklingiem, 
uslugi w formie kontenerowych pawilonow, myjni samochodowych, warsztatow 
samochodowych; poprzez okreslenie parametrow zabudowy w zakresie wysokosci, 
intensywnosci zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto w zakresie walorow 
architektonicznych wprowadzono zapisy dla zabudowy od ulicy Modlinskiej 0 

rozrzezbieniu elewacji poprzez zaznaczenie poziomych podzialow, wyksztalceniu linii 
gzymsu dachowego blldi attyki, formie pokrycia i kolorystyce dachow. wprowadzono zakaz 
stosowania na elewacjach budynkow materia!ow z blach lub z pev, w zakresie walorow 
krajobrazowych wprowadzono nakaz nasadzen od ulicy Modlinskiej drzew gatunkow 
rodzimych z wy1llczeniem topoli, w przypadku odsunit;cia budynkow od nieprzekraczalnej 
linii zabudowy 0 wit;cej nit 10m, 

• wymagania ochrony srodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntow 
rolnych i lesnych - projekt planu wprowadza ustaIenia dotyczqce zasad ochrony 
srodowiska, a takZe ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodt;, odprowadzania sciekow oraz 
odprowadzania wod opadowych i roztopowych, czy dopuszczenie stosowania 
proekologicznych, wysokosprawnych zrodel energii cieplnej , majllce na wzglt;dzie 
srodowisko naturalne, w tym zasoby wodne. 

Projekt planu wraz z prognozll oddzialywania na srodowisko zosta! pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego; 

• wymagania ochrony dziedzictwa kuIturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej -
na obszarze planu znajdujll sit; obiekty dawn ego zajazdu obecnie tzw. Stara poczta oraz jej 
oficyna zachodnia, wpisane do rejestru zabytk6w, ujt;te w GEZ, dla kt6rych obowillzuje 
zachowanie przepis6w odrt;bnych dotyCZlIcych ochrony zabytk6w i opieki nad zabytkami 
oraz postt;powania z zabytkami w procesie budowIanym. Nie wystt;pujll dobra kultury 
wsp6lczesnej, z uwagi na to plan nie okresla wymagan w tym zakresie; 

• wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takZe potrzeby os6b 
niepelnosprawnych - projekt planu majllc na uwadze zdrowie i bezpieczenstwo Iudzi 
wprowadza zakazy IokaIizowania uslug zwiljZanych z gospodarkll odpadami, 
magazynowaniem, spaIaniem i recykIingiem. W zakresie wymagan potrzeb osob 
niepelnosprawnych nakazuje zapewnienie miejsc postojowych dla pojazd6w zaopatrzonych 
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w kartc; parkingow~ w ilosci zgodnej z przepisami odrc;bnymi. 

• walory ekonomiczne przestrzeni - obszar opracowania skomunikowany jest ulic~ 
Modlinsk~ - drog~ gminn~ polozon~ czc;sciowo w granicach obszaru opracowania. Obszar 
opracowania jest w wiykszosci uzbrojony. Zaprojektowana struktura funkcjonalno
przestrzenna, pozwala na racjonalne wykorzystanie przestrzeni przeznaczonej pod 
zabudowy mieszkaniow~ i uslugow~. Uklad funkcjonalno - przestrzenny uwzglydnia walory 
ekonomiczne przestrzeni. 

• prawo wlasnosci - ustalenia planu miejscowego wyznaczaj~ granice korzystania z 
nieruchomosci, poprzez miydzy innymi ustalenia co do przeznaczenia terenu, czy zasad 
ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego oraz parametrow i wskaznikow ksztahowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Nie wystypuje sytuacja, gdzie w skutek 
uchwalenia planu, korzystanie z nieruchomosci w dotychczasowy sposob lub zgodnie z 
dotychczasowym przeznaczeniem staloby siy niemozliwe lub ograniczone; 

• potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa - s~ zabezpieczone poprzez wyznaczenie 
terenu pod zabudowc; uslug bezpieczenstwa publicznego, w obn;bie obszaru planu znajduje 
Komisariat Policji w Jablonnie; 

• potrzeby interesu publicznego - plan miejscowy, nie przewiduje nowy odcinek drog 
publicznych, gdyz obecny uklad w wystarczaj~cy sposob zapewnia obslugC; komunikacyjn~. 
Plan okresla powierzchnic; biologicznie czynn~ na obszarze planu 20%- 50%, zakazuje 
lokalizowania zabudowy tymczasowej: obiektow kontenerowych barakowozow, 
niezwi~zanych z prowadzeniem budowy; 

• potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczegolnosci SleCI 
szerokopasmowych - dopuszcza siC; budowC; nowych oraz zachowanie, przebudowc; i 
rozbudowC; istniej~cych sieci i urz~dzen infrastruktury technicznej . Plan miejscowy nie 
ogranicza rozwoju sieci szerokopasmowych; 

• zapewnienie udzialu spoleczenstwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej - organ 
sporz~dzaj~cy niniejszy plan zapewnil udzial spoleczenstwu w opracowywaniu projektu 
planu miejscowego wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko, poprzez ogloszenie 0 

przyst~pieniu do sporz~dzenia planu miejscowego wraz z prognoz~ oddzialywania na 
srodowisko, umozliwienie skladania uwag i wnioskow, wylozenia do publicznego wgl~du 
projektu planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko oraz zorganizowanie 
publicznej dyskusji nad przyjc;tymi w projekcie planu rozwi~zanianli. Wersja elektroniczna 
projektu planu udostypniana byla w Urzydzie Gminy Jablonna, w sposob pozwalaj~cy 
jednoznacznie na zidentyfikowanie danej nieruchomosci z wykorzystaniem wektorowej 
mapy ewidencyjnej w srodowisku EWMAPA; 

• zachowanie jawnosci i przejrzystosci procedur planistycznych: 

Uchwaly XXXIX/342/2017 w sprawie przyst~pienia do spo~dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna dla terenu w rejonie ulic Modlinskiej i Zlotej 
Renety w Jablonnie Rada Gminy Jablonna podj<;la w dniu 31 maja 2017 r. 

Nast<;pnie wedlug art. 17 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym W6jt 
Gminy Jablonna kolejno: 

oglosil w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie 0 podj<;ciu uchwaly 0 przyst~pieniu 

do sporz~dzenia ww. planu miejscowego wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko 
okreslaj~c formy, miejsce i term in skladania wnioskow do planu; 
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zawiadomil na pismie 0 podjyciu uchwaly 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia ww. planu 
miejscowego oraz prognozy oddzialywania na srodowisko instytucje i organy wlasciwe do 
lIzgadniania i opiniowania planu; 

wyst~pil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Panstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitamego 0 uzgodnienie zakresu i stopnia szczegolowosci infonnacji 
koniecznych do ujc;cia w prognozie oddzialywania na srodowisko; 

rozpatrzyl zlozone wnioski; 

sporz~dzil projekt planu miejscowego wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko; 

sporz~dzil prognozy skutkow finansowych uchwalenia planu miejscowego; 

uzyskal wymagane ustaw~ opinie i uzgodnienia projektu planu oraz prognozy 
oddzialywania na srodowisko; 

wprowadzil zmiany wynikaj~ce z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien; 

oglosil 0 wylozeniu projektu planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko do 
publicznego wgl~du na co najmniej 7 dni przed dniem wylozenia i wylozyl ten projekt wraz 
z prognoz~ oddzialywania na srodowisko do publicznego wgl~du w okresie od 1 marca 
2019 r. do 22 marca 2019 r. oraz w dniu 18 marca 2019 r. zorganizowal dyskusj, publicznlj 
nad przyj,tymi w projekcie planu rozwiljzaniami; 

wyznaczyl tennin do 8 kwietnia 2019 r., w ktorym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadaj~ce osobowosci prawnej mogly wniesc uwagi dotycz~ce projektu 
planu i prognozy oddzialywania na srodowisko; 

podczas wylozenia do publicznego wglljdu projektu planu miejscowego wniesione zostaly 
wniesione dwie uwagi, z czego jedna zostala uwzgl,dniona, a jedna nieuwzgl,dniona; 

oglosil 0 ponownym wylozeniu projektll planu wraz z prognozlj oddzialywania na 
srodowisko do publicznego wgl~du na co najmniej 7 dni przed dniem wylozenia i wylozyl 
ten projekt wraz z prognozlj oddzialywania na srodowisko do publicznego wgl~du w okresie 
od 24 czerwca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. oraz w dniu llipca 2019 r. zorganizowal dyskusjy 
publicznlj nad przyjytymi w projekcie planu rozwi~zaniami ; 

wyznaczyl termin do 31 lipca 2019 r. , w ktorym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadajljce osobowosci prawnej mogly wniesc uwagi dotyczljce projektu 
planu i prognozy oddzialywania na srodowisko; 

podczas ponownego wylotenia do pllblicznego wgl~du projektu planu miejscowego nie 
wniesiono uwag. 

Tym samym zostaly zakonczone prace zwiqzane ze sporzqdzeniem IlIll1eJszego planu 
miejscowego oraz skompletowaniem dokumentacji planistycznej. 

• potrzeb, zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci wody, do celow zaopatrzenia ludnosci -
plan miejscowy ustala zaopatrzenie w wod, z sieci wodoci~gowej i dopuszcza wykonanie 
ujyc wod podziemnych wyl~cznie do celow ogolnodostypnych punktow czerpalnych, 
ponadto wprowadza ustalenia w zakresie odprowadzania sciekow sanitamych oraz 
odprowadzania wod opadowych i roztopowych, maj~ce na celu ochronc; zasobow wodnych. 

Ustalajljc przeznaczenie terenu organ rozwazyl interes publiczny i interesy prywatne, 
zmierzajqce do poprawy istniejljcego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego 
zagospodarowania, a tahe analizy ekonomiczne, srodowiskowe i spoleczne. Zaprojektowane 
rozwi~zania planu sq zgodne z oczekiwaniami wlascicieli terenu oraz gminy w granicach 
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dopllszczonych lIstaleniami studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego, 
umozliwiaj!}c im zabudowc; i zagospodarowanie nieruchomosci na cele mieszkaniowo i uslugowe. 

Pomimo, ze parametry Studium dla teren6w MN s~ nizsze, niz ustalone w planie, to zapis 
Studium dopuszcza ustalenie zachowanie zasad i zagospodarowania, w tym parametr6w i 
wskainik6w zabudowy, ustalonych szczeg610wo w obowi¥uj(!cych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, ponadto teren leZy w obszarze MUC - teren6w scislego 
centrum miejscowosci. Interes publiczny zostal uwzglc;dniony poprzez zachowanie mozliwosci 
rozwoju funkcji mieszkaniowo - uslugowej. Polozenie nieruchomosci przy ulicy Modlinskiej i 
Zlotej Renety zapewnia obslugC; nieruchomosci 

Przedmiotowy obszar planu stanowi zwart!} jednostkc; funkcjonalno-przestrzenn!} , tereny 
przeznaczone pod zabudowc; mieszkaniow!} i uslugow!} daj!} mozliwosc budowy obiekt6w na 
potrzeby spolecznosci lokalnej. Rozwi!}zanie przestrzenne uwzglc;dnia d!}zenie do minimalizowania 
transportochlonnosci ukladll przestrzennego. 

Wyniki analizy zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna przyjc;te uchwal!} nr 
IV/Sl/2019 Rady Gminy Jablonna z dnia 21 stycznia 2019 r. wskazuj!} na kontynuacjc; procedur 
wczesniej podjC;tych, jako konsekwencja dzialan podjC;tych przez Radc; Gminy Jablonna, uchwal 0 

przyst!}pieniu do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Plan miejscowy przyczyni siC; do realizacji oczekiwan uzytkownik6w przestrzeni co do 
kierunk6w i zasad zagospodarowania teren6w, a tym samym do poprawienia jakosci zycia 
mieszkanc6w gminy. 

Zgodnie z opracowanlj prognozlj sklltk6w finansowych uchwalenia planu miejscowego 
ir6dlem wplyw6w dla budzetu gminy bc;dzie wzrost podatk6w od gruntu i nieruchomosci 
szacowany l!}cznie na okolo 138.000,00 zl. Na podstawie obliczen okreslono wartosc wskainika 
ekonomicznego NPV (sluzljcego ocenie ekonomicznej inwestycji) w wysokosci zaokqglonej -
minus 667.000 zl. Ujemna jego wartosc wiljze siC; z przeznaczeniem znacznego obszaru pod uslugi 
publiczne, co wi!}Ze siC; z wykupem grunt6w. Jednak przy ocenie skutk6w finansowych lIchwalenia 
planu miejscowego nie obowi¥uje bezwzglc;dna zasada, ze dla oplacalnosci przedsic;wzic;cia 
wartosc NPV powinna byc dodatnia. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 0 planowanill i zagospodarowaniu przestrzennym, plan 
miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzenill, ze nie narusza ustalen studium, rozstrzygajljc 
jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresll infrastruktury technicznej, kt6re nalezlj do zadan wlasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 0 finansach pllblicznych. Czc;sc tekstowa 
planu stanowi treSc uchwaly, czc;sc graficzna oraz wymagane rozstrzygnic;cia stanowilj zalljczniki 
do lIchwaly. 

Maj!}c na uwadze powyzsze, przyjc;cie przez Radc; Gminy niniejszej uchwaly jest 
uzasadnione. 
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z dnia 14 sierpnia 2019 r. 
Zatwierdzony przez .............. .. ........ . 

UCHWALANR ................... . 
RADY GMINY JABLONNA 

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

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna 
w rejonie cmentarza we wsi Chotom6w 

Na podstawie art. ) 8 us!. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (!.j . Dz. U. 
z 2019 r. , poz. 506) i art. 20 us!. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1945 z poin. zm.), w zlVi~zku z uchwal~ Rady Gminy Jablonna 
XL VIJI/491 /2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przys t~ pienia do sporz4dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna IV rejonie cmentarza we IVsi Chotomow, stwierdzahc, ze 
niniejszy plan nie narusza ustaleIi studium uwarunkowaIi i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jablonna, zatwierdzonym uchwal~ nr VI/45/2015 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 marca 201 5, Rada Gminy 
Jablonna uchwala co nast~puje. 

Rozdziall. 
Przepisy ogolne 

§ 1. I . Uchwala si~ mleJscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna w rejonie 
cmentarz3 we wsi Chotom6w, zwany dalej "plancm"; 

2. Granic~ obszaru obj~tego planem stanowi~: od polnocy: polnocna granica dzialek 225/15, 22411 9, 
1644, 1654, zachodnia granica dzialek 1634, 1633, poludniowa granica dzialek 222/2, 222/ 1, zachodnia granica 
dzialek 218/4, 212/3, 212/2, poludniowo - wschodnia granica dzialki 211 /4 oraz wschodnia granica dzialek 
211 /5, 20911; od wschodu: poludniowo - zachodnia granicy dzialki 72914, wschodnia granica dzialekI66/6, 
166/5; od poludnia: poludniowa granica dzialek 166/5, 169/3, 17214, 175/4, 176/3, 179/3, 1047/2, 1044/1 , 
196121 , 199/21,200/21 , 203/5, 204/7, 205/]2, 1489, 234/82, pol nocno - wschodnia granica dzialki 235/2, od 
zachodu: zachodnia granica dzialek 224114, 224113, poludniowa granica dzialki 225115, wschodnia granica 
dzialki 225111 , 22511 0, 225/9,225/8, 225/7, 225/6, 225/5; 

3. Integraln~ cz~sci~ uchwaly jest zal~cznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

4. Ponadto zal~cznikami do uchwaly s~: 

I) zal~cznik nr 2 - rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia nieuwzgl~dnionych uwag do projektu planu; 

2) zal ~cznik nr 3 - rozstrzygni~cie 0 sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalez~eych do zadan wlasnyeh gminy. 

§ 2. I. W plani. okres1a si~: 

I) przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczaj~ce tereny 0 romym przeznaczeniu lub r<iZnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady oehrony i ksztaltowania ladu przestrzennego; 

3) zasady oehrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kul turowego i zabytkow; 

5) wymagait wynikaj ~cych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych; 

6) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskai niki zagospodarowania terenu, maksymaln~ i minimaln~ 

intensywnosc zabudowy jako wskainik pOIVierzchni calkowitej zabudowy IV odniesieniu do powierzchni 
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dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologieznie ezynnej w odniesieniu do 
powierzchni dzialki budowlanej, maksymaln~ wysokosc zabudowy, minimaln~ liczb~ miejsc do 
parkowania w tyl1l l1liejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart~ parkingow~ 
i sposob ich realizacji oraz Iinie zabudowy i gabaryty obiektow; 

7) szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchol1losci; 

8) szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia IV ieh uzytkowaniu, w tyl1l zakaz 
zabudO\\I)I; 

9) zasady modernizacji, rozbudO\\I)I i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) sposob i termin tyl1lczasowego zagospodarowania, urz~dzania i uzytkowania terenow; 

II ) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si~ oplat~, 0 ktorej mowa wart. 36 ust. 4. usta\\I)I 
o planowani u i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.; 

12) sposob usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drog i innych terenow publicznie dost~pnyeh 
oraz do granic przyleglych nieruchomoSci, kolorystyk~ obiektow budowlanyeh oraz pokrycie dacMw; 

13) minimaln~ powierzchni~ nowo wydzielonych dzialek budowlanych. 

2. W planie nie okresla si~: 

I) zasad oehrony dobr kultury wspolezesnej; 

2) granic i sposobOw zagospodarowania terenow lub obiektow podleg'\i~eych ochronie, ustalonych na 
podstawie odr~bnych przepisow , w tym terenow gorniczych, a taue obszarow szczegolnego zagrozenia 
powodzi~ oraz obszarow osuwania si~ mas ziemnych, krajobrazow priorytetowych okreslonych waudycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa. 

§ 3. I. Rysunek planu odnosi ustalenia zawart. W Diniejszej uchwale do terenu obj~tego planem. 

2. Na rysunku planu wyznaeza si~ tereny 0 nast~puj~eyeh przeznaezeniach: 

I ) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzialkach leSnych: MNL; 

3) teren zabudo\\I)I mieszkaniowej jednorodzinnej z lowarzys~c~ zabudow~ uslugow~: MN/u; 

4) leren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzialkach lesnyeh z towarzysz~c~ zabudow~ uslugow~: 
MNL/u; 

5) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudo\\I)I uslugowej: MN-U; 

6) teren zabudo\\I)I uslugowej: U; 

7) teren zabudowy uslug kultu religijnego: Ukr; 

8) teren stacji paliw i zabudowy uslugowej: KSU-U; 

9) leren uslug komunikacji samochodowej z towarzys~c~ zabudow~ uslugow~: KS/u; 

10) teren ememarza: ZC; 

I I) leren zieleni ur~dzonej: ZP; 

12) leren lasu: ZL; 

13) leren infraslruklury kanalizacyjnej: IK; 

14) teren placu ogolnodosl~pnego : KP; 

15) leren drog publicznyeh klasy lokalnej: KDL; 

16) teren drog publieznyeh klasy dojazdowej: KDD; 

17) leren dr6g wewn~trznych: KDW; 

18) teren komunikacji pieszo-jezdnej : KPJ. 

3. Nast~puj~ce oZDaczenia graficzne na rysnDku planu s~ obowi~zuj~cymi Dstaleniami plaDu : 
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I) gran ica obszarll obj~tego planem; 

2) linie rozgraniczajqce tereny 0 rMnym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania; 

3) obowiqzujqca linia zabudO\\'y; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej ; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od lasu; 

7) punkt zmiany typu zabudowy; 

8) zwymiarowane wzajemne odlegioSci elementow zagospodarowania; 

9) przeznaczenie terenow oznaczone symbolem literowym; 

10) granica strefY ziozonych warunkow gruntowo-wodnych; 

II) obszar koncentracji powierzchni biologiczne czynnej. 

4. Nasl~pujqce oznaczenia graficzne na rysunku planu majq charakler informacyjny: 

I) ukiad jezdni; 

2) obiekt zabytkowy wpisany do rejeslru zabYlkow; 

3) pompO\vnia seiekow; 

4) graniea strefY ochrony od istniejqcego cmentarza - 50m; 

5) granica strefY ochrony od projektowanego ementarza - 50111 ; 

6) granica strefy ochrony od istniejqcego cmentarza - 150m; 

7) granica strefY ochrony od projektowanego ementarza - 50m. 

§ 4. I. Ilekroc w planie uzywa si~ okreslen lakich jak: 

1) "dach plaski" nalezy przez to rozumiee: dach Iub stropodach 0 kqcie nachylenia polaci nie wi~cej niz 12°; 

2) "nieprzekraczalna linia zabudowy" nalezy przez to rozumiee: wskazanq na rysunku planu lini ~ 

ograniczajqcq teren na ktorym dopuszcza si~ wznoszen;e budynkow; 

3) "nieprzekraczalna linia zabudowy od Iasu" nalety przez to rozumiee: lini~ okreslajqcq lllozliwose 
lokalizacji budynku wed lug definicji pkt I, dla ktorej obowiqzujq przepisy odr~bne z zakresll prawa 
budowlanego; 

4) "obowi~zujqca linia zabudowy " nalety przez to rozumiee wskazanq na rysunku planu lini~ ograniczajqcq 
teren na ktorym musi bye usytuowana zewn~trzna kraw~dz sci any budynku; 

5) "przeznaczenie podstawowe" nalezy przez to rozumiee: ustalone w planie przeznaezenie przewazajqce 
na dzialce budowlanej, tm. takie, ktorego powierzchnia utytkowa obiektow nie moZe bye mniejsza niz 
60% powierzehni uzytkowej wszystkich obiektow na dzialce budowlanej, a w przypadku terenow 
niezabudowanych powierzehnia wskazana pod to przeznaczenie nie moze bye mniejsza nii. 60% 
powierzchni dzialki budowlanej dopuszczonej do zagospodarowania; 

6) "przeznaczenie lerenu" nalety przez 10 rozllmiee: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania 
oraz dzialalnosci ustalone dla danego terenu; 

7) "przeznaczenie towarzysz~ce" nalezy przez to rozumiec: przeznaczenie terenu, ktore uzupelnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe i zajmuje co najwyzej 40 % powierzchni utytkowej wszystkich 
ob iektow na dzia/ce blldowlanej, a w przypadku terenow niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to 
przeznaczenie nie moze bye wi~ksza niz 40% powierzchni dzialki budowlanej dopuszczonej do 
zagospodarowania; 

8) "Ieren" nalezy przez to rozllmiee: fragment obszaru obj~ty planem ookreslonym przeznaczeniu lub 
okreslonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajqcymi, 
oznaczony kolejnym numerem i odpowiednim symbolem literowym; 
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9) "uei~i;liwoseiaeh" nalei:)' przez to rozumiec emisje b~d~ce skutkiem dzialalnoSci czlowieka przekraczaj~ce 
standardy emisyjne, a w szczegolnosci wprowadzane do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje 
i energie, a zwlaszcza: cieplo, halas, wibracje, pola elektromagnetyczne, pyly, jak rowniet 
zanieczyszczenie sciekami i odpadami , przekraczaj~ce obowi ~zuj~ce normy zawarte w przepisach 
odr~bnych z zakresu ochrony srodowiska; 

10) "udzial powierzchni biologicznie czynnej" nalei:)' przez to rozumiec: stosunek terenu biologicZIle 
czynnego do powierzchni dzialki budowlanej ; 

II) "uslugi nieuci~:iliwe" nalei:)' przez to rozumiec: dzialalnosc, ktora nie powoduje przekroczenia 
dopuszczalnych standardow jakosci srodowiska oraz uci~tliwos ci poza terenem, do ktorego prowadz~cy 
dzialalnosc posiada tytul prawny, ktora nie jest zaliczana do przedsi~wzi~c mog~cych zawsze znacz~co 
oddzial)'wac na srodowisko. 

2. Pozos tale, niezdefiniowane okreslenia uzyte w ustaleniaeh niniejszej uchwaly nalei:)' rozumiec 
zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odr~bnyeh lub znaezeniu slownikowym. 

Rozdzial2. 
Uslaleni. ogoloe 

§ 5. I. Zasady oehrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz paramelry i wskainiki 
kszt.ltowania zabudowy oraz zagospodarowania lerenu: 

I) nakazuje si<; lokalizowanie nowej zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu obowi~zuj~cymi 
i nieprzekraczalnymi Iiniami zabudowy; 

2) dopuszcza si~ przekroezenie obowi~zuj~ce.i i nieprzekraczalnej Iinii zabudowy: 

a) na od leglosc nie wi~ksza nit 1,5 m elementami budynku takimijak: wykusze, balkony, okapl' , dach; 

b) schodow zewn~tfZIlych, zadaszeti, podestow, ramp, tarasow zlokalizowanych na poziomie terenu, 
podjazdow dla niepelnosprawnych. 

3) dopuszeza si~ zachowanie budynk6w lub ieh cz<;sci zrealizowanyeh w opareiu 0 prawomocne pozwolenia 
na budow~: 

a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy wyznaezonymi na rysunku planu, z motliwosci~ ieh 
przebudowy i rozbudowy bez zwi,kszania obrysu wykraezaj~eego poza ustalone w niniejszym planie 
linie zabudowy; 

b) niezgodnych z parametrami i wskainikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisanym i 
w ustaleniaeh planu, z motliwosei~ ich przebudowy w sposob niewykraczaj~cy poza istniej~ce 

parametry; 

c) z funkcjami innymi nit ustalone w planie, z dopuszezeniem ich przebudowy, pod warunkiem te 
dzialalnosc w nich prowadzona nie b~dzie stanowila uci~zliwosci wykraez'\i~cej poza granic~ lokali i/lub 
dzialek, na kt6rl'ch jest prowadzona oraz nie b~dzie ograniczala motliwosei wprowadzenia ustaleri planu 
w lokalach i na dzialkaeh s~siednich. 

4) ustala si<; minimalne powierzehnie nowo wydzielonych dzialek budowlanyeh zgodn ie z ustaleniami 
szczegolowymi; 

5) dopuszcza s i~ mllle]sze powierzchnie nowo wydzielonych dzialek budowlanyeh nit okreSlona 
w ustaleni ach szczeg6lowyeh poszczegolnych terenow, celem powi,kszenia dzialek s~s iednich oraz pod 
ur~dzenia i obiekty infrastruktury teehnieznej ; 

6) dopuszcza si, wykorzystanie pod zabudow, dzialek budowlanyeh 0 powierzchni mni ejszej ni t okreslona 
ustaleniach szczegolowych poszczegolnych teren6w, jezeli ich powierzchnia ul egla zmniejszeniu w skutek 
wydzielania dzialki na cele drogowe oraz urz~dzenia infrastruktury technicznej ; 

7) dopuszcza si~ lokalizowanie zabudowy na dzialkach budowlanych wydzielonych przed dniem 
obowi~zywania planu, pod warunkiem stosowania okreslonl'ch w nim parametrow i wskainik6w 
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowani a terenu; 

8) ustala s i~ maksl'maln~ wysokosc dla obiekt6w malej arehitektury - 5 m; 

9) ustala s i ~ kolorystyk, elewaeji budynkow: 
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a) dla barwionych materialow elewacyjnych, takich jak tynk - kolor bialy oraz jasne odcienie kolorow: 
szarego bezowego i zoltego; 

b) dla niebarwionych materialow elewacyjnych, takich jak drewno, kamien, szklo, meta~ cegla - ich kolor 
naturalny; 

c) dopuszcza si~ stosowanie innych kolorow wyl~cznie na fragmentach scian budynkow 
nieprzekraczajqcych 25 % powierzchni danej elewacji . 

10) w zakresie grodzenia dzialek od strony drog i ci~gow publicznych: 

a) ustala si~ lokalizowanie ogrodzen w liniach rozgraniczaj~cych z terenami drog z dopuszczeniem 
wycofania fragmentu ogrodzenia (bramy wjazdowe, fUl1ki, wydzielonego miejsca na smietniki) w gl~b 

dzialki na odleglosc nie wic;ks~ niz 6m; 

b) ustala si~ stosowanie ogrodzell azurowych minimum w 50 % (rozliczonych w ramach jednej sekcji 
ogrodzenia), 0 maksymalnej wysokosci 2,20 m; 

c) dopuszcza si~ stosowanie ogrodzen pelnych na terenach ZC i U, za wyj~tkiem realizacji takich ogrodzen 
od strony drog i ci~gow pieszo - jezdnych; 

d) zakazuje si~ stosowania ogrodzen z prefabrykatow betonowych; 

e) zakazuje s i~ lokalizowania ogrodze)\ IV odleglosci mniejszej niz 0,5 m od gazoci~gu. 

2. Zasady ochrony srodowiska , przyrody i krajobrazu: 

I) zakazuje siC; lokalizowania przedsi~wzi~c mog~cych zawsze znacz~co oddzialywac na srodowisko, 
z wyjqtkiem uzbrojenia terenu; 

2) zakazuje s i~ przekraczania standardow jakosci srodowiska ustalonych w przepisach odr~bnych poza 
granicami dzialki , do ktorej prowadz~cy dzialalnosc posiada tytul prawny; 

3) dla terenow MN, MNL przyjmuje si<; kwalifikacj<; w zakresie dopuszczalnych poziomow halasu 
w srodowisku zgodnie z przepisami odr<;bnymi, jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

4) dla terenow MN/U, MNLIU, MN-U przyjmuje si~ kwalifikacj<; w zakresie dopuszczalnych poziomow 
halasu w srodowisku zgodnie z przepisami odr<;bnymi, jak dla terenow mieszkaniowo-uslugowych; 

5) dla terenu 1.ZP przyjmuje si~ kwalifikacj<; w zakresie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku 
zgodnie z przepisami odr<;bnymi, jak na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

3. Wymagania wynikaj~ce z potrzeb ksztaitowania przestrzeni pUblicznej: 

I) ustala si~, ie przestrzeniami publicznym i na obszarze planu sq tereny drog publicznych oraz teren placu 
ogolnodost<;pnego; 

2) na terenach stanowiqcych przestrzenie publiezne, 0 ktoryeh mowa w pkt I , ustala s i~ odpowiednio: 

a) nakaz stosowania w granieach jednego terenu jednakowych elementow wyposaZenia powtarzalnego, 
takieh jak: lawki, latamie, kosze na smieci, don ice kwietnikowe, barierki, slupki, ogrodzenia; 

b) nakaz doslOsowania urzqdzen sluz~cych do ruehu pieszego, takieh jak: chodniki, poehylnie, sehody, 
przejseia przez jezdni<; do potrzeb osob niepelnosprawnych. 

4. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nierucbomosci: 

I) ustala si~ k~t polozenia gran icy dzialki w stosunku do pasa drogowego: 

a) w zakresie - 70° ~ 110°; 

b) rownolegle lub prostopadle do i stniej~cych granie dzialek. 

2) ustalenia dotycz~ee parametrow dzialek zawal1e w ustaleniaeh szczegolowyeh poszezegolnyeh terenow 
nie dotyc~ dzialek dla potrzeb lokalizacji obiektow infrastruktury technicznej oraz dzialek pod drogi 
publiczne, wewn<;trzne, drogi rowerowe, dojseia i dojazdy; 

3) nie ustala si~ granie obszarow wymagaj~cyeh scaleni a i podzialu nieruehomosci. 
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5. Szczcg61ne warunki zagospod.row.nia terenu oraz ograniczenia w jego uZylkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) zakazuje si~ lokalizowania uslug uciqzliwyeh oraz zwiqzanyeh z gospodarkq odpadami , magazynowaniem, 
spalaniem i recyklingiem. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system ow komunikacji: 

I) w zakresie ukladu drogowo - ulicznego: 

a) ustala si ~, ze uklad drog publicznyeh w obszarze obj~tym planem slanowiq wymienione ponizej dragi 
wydzielone liniami rozgraniezaj'leymi na rysunku planu: 

- I .KDL - klasy lokalnej - ul. Jasna; 

- 2.KDL - klasy lokalnej - projeklowana; 

- 3.KDL - klasy lokalnej - ez~sc drogi; 

- I .KDD - klasy dojazdowej - ul. Koseielna; 

- 2.KDD - klasy dojazdolVej. 

2) IV zakresie parkowania nakazuje si~ zapewnienie miejse do parkowania w ilosei nie mniejszej niz: 

a) 2 miej sea postojowe najeden lokal mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

b) 2 miejsea do parkowania na 100m' powierzchni uzylkowej biur, adminislraeji, leez nie mniej niz 
2 miejsea poslojowe na jeden lokal uZylkowy; 

e) 2 miejsea poslojowe na 100 m' powierzehni sprzedaZy, leez nie mniej niz 2 miejsea postojowe na jeden 
lokal uZylkowy; 

d) 4 miejsea postojowe na 10 miejse konsumpeyj nyeh w punktaeh gastronomieznyeh, leez nie mniej niz 
2 miej sea postojowe na jeden lokal uZylkowy; 

e) 25 miejse pOSlojowyeh na 100lozek + minimum: 5 miejse poslojowyeh na 100sob zatrudnionyeh 
w uslugaeh turystyki: hotelaeh, molelaeh, ilp.; 

t) 2 miejsea poslojowe na 100m' powierzehni sprzedaZy, leez nie mniej nii. 2 miej sea poslojowe na jeden 
lokal utylkowy; 

g) I miejsee poslojowe na 35 m' powierzehni uZylkowej uslug pozoslalyeh, leez nie mniej niz 2 miejsea 
poslojowe na jeden lokal uzylkowy; 

h) uslala si~ realizaej~ miejse do parkowania dla obieklow nowo realizowanyeh , rozbudowywanyeh. 
nadbudowywanyeh lub zmieniajqeyeh sposob uZYlkowania na dzialkaeh budowlanyeh, na kloryeh 
znajdujq si~ Ie obiekty; 

i) uSlala s i ~ realizaej~ miejse do parkowania dla pojazdow zaopalrzonyeh IV kart~ parkingow'l zgodnie 
z przepisami odr~bnymi; 

j) dopuszeza si~ realizaej~ miejse do parkowania w formie: 

- wydzielonyeh miejse na powierzchni lerenu; 

- garazy wbudowanych w bryl~ budynkow mieszkaniowych, uslugowych; 

- garaZy wolno sloj'leych w zabudowie mieszkaniowej. 

k) nakazuje si~ zapewnienie co najmniej 2 miejse do parkowania dla rowerow na kazde 100 m' 
powierzehni uZylkowej uslug. 

3) uSlala s i~ : 

a) minimalnq szerokosc dojazdu do nowo lVydzielanyeh dzialek na lerenaeh mieszkaniowyeh: 

- 5 m dla dojazdu od I do 2 dzialek; 

- 6 m dla dojazdu od 3 do 6 dzialek; 

- 8 m dla dojazdu powyzej: 6 dzialek. 
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b) wydzielanie plaeow do zawraeania na zakonezeniu dojazdow do dzialek na terenaeh mieszkaniowyeh 
o promieniu minimum - 6 m; 

c) wydzielanie dojazdow jako odr~bnyeh nieruehomosci gruntowyeh dla terenow uslugowyeh 
o szerokosciach minimum - 8 m; 

d) wydzielanie plaeow do zawraeania na zakonezeniu dojazdow do dzialek na terenaeh uslugowyeh 
o promieniu minimum - 8 m. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sied infrastruktury technicznej: 

I) w zakres ie rozbudowy i budowy systemu infrastruktury teehnieznej: 

a) nakazuje si~ lokalizowanie sieei i lIrzqdzen infrastruktury teehnieznej w liniaeh rozgraniezajqeyeh drog 
pllblieznyeh klasy: lokalnej i dojazdowej oraz dr6g wewn~trznyeh i eiqgow pieszo-jezdnyeh; 

b) dopuszeza si~ lokalizowanie sieci i urzqdzen infrastruktury teehnieznej poza Iini ami rozgranieZ'\iqeymi 
drog I elqgow pieszo-jezdnyeh w sposob nie kolidujqeyeh z projektowanym lub istniejqcym 
zagospodarowaniem tych terenow, w miejseach dostl'pnych dla wlasciwyeh sluzb eksploatacyjnyeh 
z wylqczeniem terenow lesnyeh; 

c) ustala sil' maksymalnq wysokosc obiektow infrastruktury technicznej - 20 m; 

d) dopuszcza sil' budowl' nowyeh oraz zachowanie, przebudowl' i rozbudowl' istni ejqcyeh sieci i urzqdzeli 
infrastruktury teehnieznej ; 

e) w zakresie warunkow powiqzan sieei infrastruktury teehnieznej z ukladem zewn~trznym ustala sil' jej 
powiqzanie terenami eiqgow komunikaeyjnych oraz terenami 0 innych funkejach w zaleznosei od 
potrzeb oraz przebiegow istniejqeyeh. 

2) w zakresie zaopatrzenia w wod~: 

a) nakazuje sil' zaopatrzenie w wodl' z istniejqeej i projektowanej sieei wodociqgowej 0 przekroju minimum 
070; 

b) do czasu budowy sieei wodoeiqgowej dopuszcza sil' zaopatrzenie w wodl' z indywidualnyeh ujl'c wody, 
po uzdatnianiu wody do celow uzYtkowych, zlokalizowanych poza strefq ochrony od cmentarza; 

c) nakazuje sil' zapewnienie zaopatrzenia w wodl' do celow przeciwpozarowych zgodnie z przepisami 
odrl'bnymi. 

3) w zakresie odprowadzania seiekow: 

a) ustala sil' odprowadzenie seiekow do istniejqeej i projektowanej sieci kanalizacj i sanitamej 0 przekroju 
minimum 0 63; 

b) nakazuje sil' podlqezenia budynkow do sieei kanalizaeji sanitarnej wybudowanej do ich obslugi, 
najp6iniej IV eiqgu roku od dnia jej oddania do uzYtkowania; 

c) dopuszeza sil' odprowadzanie seiekow z budynkow do szczelnyeh, atestowanyeh zbiornikow, 
bezodplywowyeh, wylqeznie w przypadku braku sieei kanalizaeyjnej przewidzianej do ieh obslugi; 

d) zakazuje sil' odprowadzania sciekow bytowyeh, powstalyeh na obszarze planu do wod 
powierzchniowyeh, rowow melioracyjnyeh oraz do gruntu; 

e) w przypadku powstania seiekow niespelniajqeych standardow, nakazuje sil' ieh podezyszezenie przed 
wprowadzeniem do kanalizaeji sanitarnej. 

4) w zakresie odprowadzania wod opadowyeh i roztopowyeh: 

a) nakazuje sil' zagospodarowanie wod opadowyeh i roztopowyeh na terenaeh wlasnych inwestorow, 
poprzez odprowadzanie ieh w stanie niezanieezyszezonym do gruntu lub inne wykorzystanie np. 
fontanny, zbiorni kow reteneyjne itp. ; 

b) nakazuje sil' neutralizowanie substancji ropopochodnych i chemicznych przed odprowadzeniem do 
gruntu. 

5) w zakresie zaopatrzenia w energil' elektrycznq: 
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a) ustala si~ zaopatrzenie w energi~ e lektryczn~ z i stniej~cej i projektowanej sieci elektroenergetycznej; 

b) list ala si~ budow~ , rozbudow~ i modernizacj~ stacj i transfornlatorowych oraz sieci rozdzielczej sredniego 
i niskiego napi~cia stosownie do potrzeb; 

c) dopuszcza si~ wytwarzanie energii elektrycznej w urz~dzeniach kogeneracyjnych oraz w ogniwach 
fotowoltaicznych 0 mocy do 100kW na zasadach okreslonych w przepisach odr~bnych ; 

d) dopuszcza si~ stosowanie energii odnawialnej, za wyj~tkiem urz~dzen w iatrowych. 

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) lIstala s i ~ zaopatrzenie z sieci gazowej 0 przekroj u minimum 0 32; 

b) dla terenow zabudowy mieszkaniowej nakazuje s i~ lokalizowanie szafek gazowych w lin ii ogrodzenia, 
otwieranych na zewn~trz; 

c) dopuszcza s i~ stosowanie indywidualnych zbiornikow z gazem p!ynnYI11 dla celow bytowych 
i gospodarczych. 

7) w zakresie zaopatrzenia w energi~ ciepl n~ ustala si~ stosowanie proekologicznych wysokosprawnych 
frode! energii cieplnej, charakteryzuj~cych si~ brakiem lub nisk~ emisj~ substancji do powietrza, w tyl11 
odnawialnych irode! energii, za wyj~tkiel11 llr~dzei1 wiatrowych 

8) w zakresie obslugi telekol11unikacji: 

a) ustala si~ obj~cie obszaru planu dost ~pel11 do sieci telekol11unikacyjnych poprzez infrastruktur~ 
telekol11unikacyjn~ ; 

b) na terenach: MN, MNL, MN/u, MNL/U, MN-U dopuszcza s i~ wy!~cznie lokalizowanie infrastruktury 
telekol11unikacyjnej 0 nieznacznym oddzialywaniu IV rozumieniu przepisolV odr~bnych. 

9) w zakresie gospodarki odpadal11i : 

a) nakazuje si~ gromadzenie, segregacj~ i usuwanie odpadow kOl11unalnych zgodnie z zasadami 
okreslonymi w przepisach szczegolnych oraz gminnych przepisach porz'ldkowych; 

b) nakazuje s i ~ lokalizowanie miej sc na odpady w sposob umotl iwiaj 'lcy dost~p do nich z drog; 

c) nakazuje si~ gromadzenie i segregacj~ odpadow wY!'lcznie na obszarze dzia!ek w!asnych. 

8. Spos6b i terminy tymczasowego zagospodarowania, ur~dzania i uZytkowania terenow: 

I ) zakazuje s i~ lokalizowania zabudowy tyl11czasowej: obiektow kontenerowych i barakowozow, 
niezwi'lzanych z prowadzeniem budowy; 

2) dopuszcza si ~ utytkowanie dzialek w sposob dotychczasowy pod warunkiem, te dzia!alnosc prowadzona 
na ich obszarze nie jest irod!em uci~zliwosci wykraczaj~cej poza ich granice. 

Rozdzial3. 
Ust.!enia szczeg6!owe 

§ 6. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: I.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, S.MN usta!a 
si~: 

1. Przeznaczenie terenow: 

I) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

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

I) ustala si~ lokalizacj~ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w uk!adzie wolnostoj~cym; 

2) dopuszcza si~ lokalizowanie : 

a) obiektow malej architektury; 

b) dojazdow; 

c) uzbrojenia terenu; 
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d) wylqcznie I budynku garazowego na jednej dzialce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 
2 slanowiska parkingowe. 

3) zakazuje s i ~ budowy wil'cej niz jednego budynku mieszkalnego w obrl'bie jednej dzialki budowlanej lub 
zmiany funkcji w budynkach na mieszkalnq, jezeli na tych dzialkach znajduje sil' juz budynek mieszkalny ; 

4) uSlala sil' wskainik inlensywnosci zabudowy: 

a) minim alny - 0, I, 

b) maksymalny - 0,5. 

5) uSlala sil' maksymalnq powierzchni~ zabudowy - 25% powierzchni dzialki; 

6) uSlala si~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 60% powierzchni dzialki budowlanej; 

7) uSlala sil' minimalnq powierzchnil' nowo wydzielanych dzialek budowlanych - 1000 m'; 

8) uSlala sil' maksymalnq wysokosc budynkow: 

a) mieszkaJnych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 m, 

b) gospodarczych i garazowych - 6 m. 

9) uSlala sil' slosowanie dachow: dwuspadowych, wieJospadowych 0 symelrycznym ukladzie polaci glolVnych 
i nachyleniu IV zakresie - 15° -;. 45°; 

10) uSlala sil' slosowanie pokrycia dachow w formie: dachowki lub malerialow 0 wyglqdzie zblizonym do 
dachowki, blachy; 

II) uslala sil' slosowanie kolorystyki dachow w lonacji: czerwieni. brqzu oraz szaroSci; 

12) uSlala s i ~ obslug, komunikacyjnq do dzialek dla lerenow: 

a) 1.MN z lerenow oznaczonych symbolami: 1.KDW, 2.KDW oraz z drogi zlokalizowanej poza obszarem 
planu; 

b) 2.MN z lerenow oznaczonych symbolami : 3.KDW, 

c) 3.MN z lerenow oznaczollych symbolami: 4.KDW, 

d) 4.MN z lerenow oznaczonych symbolami : 4.KDW, S.KDW; 

e) S.MN z lerenu oznaczonego symbolem : l.KDL. 

3. Szczeg610we zasady i warunki scalania i podzialu nierucbomosci: 

I) uSlala sil' paramelry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 1000 m2; 

b) minimalna szerokosc frontow dzialki - 22 m. 

4. SzczegolDe warunki zagospodarowaoia tereDU oraz ograniczenia w jego uZytkowaniu, w t)lm zakaz 
zabudowy: 

I) tereny l.MN, 3.MN, 4.MN, S.MN cZl'sciolVO znajdujq sil' w slrefie zlozonych warullkow gruntowo -
wodnych, w jej zasil'gu: 

a) ustala si, obowiqzek jej uwzgl~dniellia w procesie illwestycyjnym; 

b) zakazuje si, zmiany rzei by lerenu w szczegolnosci niwelowania wzniesien oraz obnizen dolinek 
smumych; 

c) zakazuje si~ realizacji kondygnacji podziemnych. 

2) lereny 1.MN, 4.MN cz~sciowo znajdujq si~ IV slrefie ochronnej od iSllliejqcego cmentarza - 150m, oraz 
tereny l.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN cz,sciowo znajdujq si~ w slrefie ochronnej od projektowanego 
cmentarza - 150m, w jej zasi,gu: 

a) obowiqzuje zakaz lokalizowania sludzien, irodel i strumieni s!uZqcych do czerpania wody do pieia 
i potrzeb gospodarczych; 
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b) obowi~zuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej , zakladow produkcyjnych artykuly Zywnosci, 
zakladow Zywienia zbiorowego, zakladow przechowuj~cych artykuly Zywnosciowe, 0 ile nie posiadaj~ 

podl~czenia do sieci wodoci~gowej lub s~ zaopatrzenie w wodt; z indywidualnych uj <;c wody 
zlokalizowanych poza stref~ ochrony od cmenlarza. 

§ 7. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: I.MNL. 2.MNL ustala si<;: 

1. Przcznaczenie teren6w: 

I) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dzialkach lesnych. 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przeslrzennego oraz parametry i wskazniki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) ustala si<; lokalizacj<; zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie wolnostoj~cym ; 

2) dopuszcza si<; lokalizowanie: 

a) obiektow malej architeklury; 

b) dojazdow; 

c) uzbrojenia lerenu; 

d) wyl~cznie 1 budynku garatowego na jednej dziake budowlanej , przewidzianego na maksymalnie 
2 slanowiska parkingowe. 

3) zakazuje si<; budowy wi<;cej nit jednego budynku mieszkalnego w obr<;bie jednej dzialki budowlanej lub 
zmiany funkcji IV budynkach na mieszkaln~, jeteli na tych dzialkach znajduje si<; jut budynek mieszkalny; 

4) ustala s i ~ wskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,1, 

b) maksymalny - 0,3 . 

5) ustala s i ~ maksymaln~ powierzchni~ zabudowy - 15% powierzchni dzialki ; 

6) ustala s i ~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 80% powierzchni dzialki budowlanej ; 

7) dopuszcza s i~ lVyl~cznie z produkcji leSnej maksymalnie 400 m' najednej dziake budowlanej ; 

8) ustala s i ~ minimaln~ powierzchni<; dzialki budowlanej: 150001'; 

9) ustala si~ maksymaln~ wysokosc budynkow: 

a) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadzi emne - 9 m; 

b) gospodarczych i garatowych - 6 m. 

10) ustala si~ slosolVanie dacholV: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci 
gl6wnych i nachyleniu w zakresie - 15°.;. 45°; 

11) ustala s i~ slosowanie pokrycia dachow w fonnie: dachowki lub malerialow 0 wygl~dzie zblitonym do 
dachowki, blachy; 

12) uSlala s i~ stosolVanie kolorystyki dachow w tonacj i: czerwieni, br¥u oraz szarosci; 

13) ustala si ~ obslug~ komunik.cyjn~ do dzialek dla terenow: 

a) I.MNL z terenow ozn.czonych symbolami : I.KDL. 2.KDW. 1.KPJ; 

b) 2.MNL z terenu oznaczonego symbolem: I.KPJ. 

3. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

1) ustala s i ~ parametry dzialek budowlanych: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 1500 111 ' ; 

b) minimalna szerokosc frontow dzialki - 25 m. 
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4. Szezeg61ne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) zakazuje s i~ zmiany rzeiby lerenu w eelu oehrony wzniesieli wydmowyeb; 

2) lereny ez~seiowo znajduj~ si~ w strefie zlozonyeh warunk6w gruntowo - wodnyeh, w jej zasi~gu: 

a) uslala si~ obowi~zek jej u\VzgI~dnienia w proeesie inwestyeyjnym; 

b) zakazuje si~ zmiany rzeiby lerenu w szezeg61nosei niwelowania wzniesieli oraz obnizeli dolinek 
smuznyeh; 

e) zakazllje s i~ realizaeji kondygnaeji podziemnyeh. 

3) teren l.MNL ez~seiowo znajdllje si~ w strefie oehronnej od iSlniej~eego ementarza - 150 m, oraz tereny 
l.MNL, 2.MNL ez~seiowo znajdllj~ si~ w strefie oehronnej od projeklowanego ementarza - 150 m, w jej 
zasi~gu : 

a) obowi~zuje zakaz lokalizowania studzien, ir6del i slrumieni sluz~eyeh do ezerpania wody do picia 
i potrzeb gospodarezyeh; 

b) obowi ~zuje zakaz lokalizowania zablldowy mieszkaniowej , zaklad6w produkeyjnyeh artykuly zywnosei, 
zaklad6w zYwienia zbiorowego, zaklad6w przeehowujqeyeh artykuly zywnoseiowe, 0 ile nie posiadaj~ 
podl,!ezenia do sieei wodoci~gowej lub s~ zaopatrzenie w wod~ z indywidualnyeh uj~c wody 
zlokalizowanyeh poza slrefq oehrony od cmenlarza. 

§ 8. Dla terenow oznaezonyeh na rysunku planu symbolami: 3.MNL, 4.MNL ustala si~: 

1. Przeznaczenie teren6w: 

I) podstawowe: zabudowa mieszkaniowajednorodzinna na dzialkaeh Idnyeh. 

2. Zasady oehrony i ksztaitowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskainiki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) ustala s i ~ lokalizaej~ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej IV ukladzie wolnostoj~eym; 

2) dopuszeza si~ lokalizowanie zabudowy 0 funkejaeh: mieszkalnej, mieszkalno-uslugowej i usiligowej; 

3) dopuszeza si~ lokalizowanie: 

a) zablldowy lIslugowej z zakresll handlu delalieznego, naprawy artykulow lIzYlku osobislego i domowego, 
gaslronomi, oehrony zdrowia, opieki spoleeznej 0 powierzehni stanowiqeej nie wi~eej niz 30 % 
powierzehni uzYlkowej budynkow zlokalizowanyeh na dzialce budowlanej; 

b) obiekt6w lIIalej arehileklury; 

e) dojazd6w; 

d) lIzbrojenia lerenu; 

e) wylqeznie 1 budynku garai.owego na jednej dzialce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 
2 stanowiska parkingowe. 

4) zakazuje si~ budowy wi~eej niz jednego budynku mieszkalnego w obr~bie jednej dzialki budowlanej lub 
zllliany funkeji IV budynkach na mieszkalnq, jezeli na tyeh dzialkaeh znajduje si~ juz budynek mieszkalny; 

5) uslala si~ wskainik inlensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0, I, 

b) maksymalny - 0,3. 

6) ustala si~ maksymaln~ powierzehni~ zabudowy - 15% powierzehni dzialki ; 

7) ustala si~ minimalny udzial powierzehni biologieznie ezynnej - 70% powierzehni dzialki budowlanej ; 

8) dopllszeza si~ wylqeznie z produkeji Idnej maksymalnie 400 m2 na jednej dzialce; 

9) lIstala s i~ minimaln~ powierzehni~ dzialki budowlanej: 1200 m2; 

10) uslala si~ maksymaln~ wysokosc blldynk6w: 
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a) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 m; 

b) gospodarczych i gar.zowych - 6 m. 

1 I) ustala s i~ stosowanie dachow: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci 
glownych i nachyleniu w zakresie - 15° .;. 45°; 

12) ustala s i ~ stosowanie pokrycia dacMw w fOInlie: dacMwki lub material6w 0 wygl ~dzie zbli zonym do 
dacMwki, blachy; 

13) ustala s i ~ stosowanie kolorystyki dachow w tonacji: czerwieni , brqzu oraz szarosci; 

14) ustala s i~ obsl ug~ komunikacyjn~ do dzialek z terenu oznaczonego symbolem: 3.KDW. 

3. Szczeg610we zasady i ",arunki scalania i podzialu niernchomosci: 

1) ustala si~ parametry dzia!ek: 

a) minimalna powierzchnia dzia!ki - 1200 m' ; 

b) minimalna szerokosc frontow dzia!ki - 25 m. 

4. Szczeg6!ne warunki zagospodarowania lerenn oraz ograniczenia w jego nzylkowanin, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) zakazuje s i~ zmiany rzeiby terellu w celu ochrony wzniesieli wydmowych; 

2) teren 4.MNL cz~sciowo znajduje s i~ w strefie zlotonych warunk6w gruntowo - wodnych, w jej zas i ~gu: 

a) ustala si~ obowi~zek jej uwzgl~dnienia w procesie inwestycyj nym; 

b) zakazuje si~ zmiany rzeiby terenu w szczeg61noSci niwelowania wzniesieri oraz obniteri dolinek 
smuznych; 

c) zakazuje s i~ realizacji kondygnacji podziemnych. 

§ 9. Dla lerenow oznaczonych na rysunkn plann symbo!em: S.MNL nslala si~: 

1. Przeznaczenie tereDO"': 

1) podstawowe: zabndowa mieszkaniowa jednorodzinna na dzialkach lesnych. 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladn przeslrzennego oraz parametry i wskainiki kszlaltowania 
zabndowy oraz zagospodarowania terenn: 

I) ustala s i~ lokalizacj~ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie wolnostoj~cym; 

2) dopuszcza s i~ lokalizowanie: 

a) obiektow malej architektury; 

b) dojazd6w; 

c) uzbrojenia terenu; 

d) wylqcznie 1 budynku gar.zowego na jednej dzialce budowlanej , przewidzianego na maksymalnie 
2 stanowiska parkingowe. 

3) zakazuje s i~ budowy wi<;cej niz jednego budynku mieszkalnego w obr<;bie jednej dzia!ki budowlanej lub 
zmiany funkcji w budynkach na mieszkalnq, jezel i na tyeh dzialkach znajduje s i ~ jut budynek mieszkalny; 

4) ustala si~ wskainik intensywllosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,1; 

b) maksymalny - 0,3; 

5) ustala s i~ maksymaln~ powierzchni~ zabudowy - 20% powierzchni dzialki ; 

6) ustala s i~ minimalny udzia! powierzchni biologicznie ezynnej - 70% powierzchni dzialki budowlanej, 
w tym 95% w strefie koncentracji powierzchni biologicznie ezynnej; 

7) dopuszcza si~ wylqczenie z produkcji lesnej maksymalnie 5% powierzchni lesnej dzialki ; 
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8) ustala siy minimaln~ powierzchniy dzialki budowlanej - 1000 01 ' ; 

9) ustala si y maksymaln~ wysokosc budynk6w: 

a) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne - 901; 

b) gospodarczych i garazowych - 601. 

10) ustala si, stosowanie dach6w: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci 
gl6wnych i nachyleniu w zakresie - 15° -;- 45°; 

II ) ustala siy stosowanie pokrycia dach6w w fonnie: dach6wki lub materia16w 0 wygl~dzie zblizonym do 
dach6wki, blachy; 

12) ustala si y stosowanie kolorystyki dach6w w tonacj i: czerwien i, br~zu oraz szarosci; 

13) ustala siy obslug" komunikacyjn~ do dzialek z terenu: 3.KDW. 

3. Szezegofowe zasady i warunki sealania i podzialu nieruehomosci: 

I) ustala sili parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 1200 m' ; 

b) minimalna szerokosc front6w dzialki - 24 m. 

4. Szczeg61ne warunki zagospodarowania tereDU oraz ograniczenia w jego uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) teren czysciowo znajduje si, w strefie zlozonych warunk6w gruntowo - wodnych, w jej zasi"gu: 

a) ustala si, obowi~zek jej uwzglydnienia w procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje siy zmiany rzetby terenu w szczegolnosci niwelowania wzniesien oraz obnizen dolinek 
smuznych; 

c) zakazuje siy realizacji kondygnacji podziemnych. 

2) teren cz,sciowo znajduje siy w strefie ochronnej od projektowanego cmentarza - 150m, w jej zasiygu: 

a) zakazuje siy lokali zowania studzien, trodel i strumieni slu~cych do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych; 

b) zakazuje si" lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, zaklad6w produkcyjnych artykuly zywnosci, 
zaklad6w Zywienia zbiorowego, zakladow przechowuj~cych artykuly :l:ywnosciowe, 0 ile nie posiadaj~ 
podl~czenia do sieci wodoci~gowej lub s~ zaopatrzenie w wody z indywidualnyeh uj,c wody 
zlokalizowanych poza stref~ oehrony od ementarza. 

§ 10. nta terenow oznaezonyeh na rysunku plann symbolami: I.MN/u, 2.MN/u, 3.MN/u, 4.MN/U 
ustala si,,: 

1. Przeznaczenie terenow: 

I) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) towarzys~ce: zabudowa uslugowa nieuei¥liwa. 

2. Zasady oebrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskainiki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) ustala siy lokalizacj" zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie wolnostoj~cym; 

2) dopuszcza si, lokali zowanie : 

a) zabudowy 0 funkcjach: mieszkalnej, mieszkalno-uslugowej i uslugowej; 

b) obiekt6w malej architektury; 

c) dojazd6w; 

d) uzbrojenia terenu; 
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e) wyl~cznie I budynku garazowego na jednej dzialce budowlanej , przewidzianego na maksymalnie 
2 stanowi ska parkingowe. 

3) zakazuje s i~ budowy wi~cej nit jednego budynku mieszkalnego w obr~bie jednej dzialki budowlanej lub 
zmiany fllnkeji w budynkach na mieszkaln~, jeteli na tych dzialkach znajduje si~ jllt budynek mieszkalny ; 

4) uSlala si ~ wskaznik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0, I; 

b) maksymalny - 0,6; 

5) uSlala s i~ maksymaln~ powierzchni~ zabudowy - 30% powierzchni dzialki ; 

6) lIslala s i ~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 55% powierzchni dzialki budowlanej ; 

7) lIstala s i ~ minim aln~ powierzchni~ dzialki blldowlanej: 1000 m'; 

8) ustala s i~ maksymaln~ wysokosc budynkow: 

a) mieszkalnych, mieszkalno-lislugowych i lIslugowyeh: 3 kondygnacje nadziemne - 12 m dla terenow 
I.MN/u, 2.MN/u, 3.MN/u; 

b) mieszkalnyeh, mieszkalno-uslugowych i lIslugowych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 m dla lerenu 
4.MN/u; 

c) gospodarczych i garatowych - 6 m; 

9) lIslala si~ stosowanie dach6w: dwuspadowych, wielospadowych 0 symelryeznym lIkl adzie polaci glownych 
i nachyleniu w zakresie - 15° -i- 45°; 

10) dopuszcza s i~ stasowanie dachow plaskich dla budynkow uslugowych; 

II) dla dacMw dwuspadowyeh, wielospadowych uSlala s i~ slosowanie pokrycia dachaw w formie: dach6wki 
Ilib material ow 0 wygl~dzie zblitonym do dachowki , blachy; 

12) uSlala s i ~ stosowanie kolorystyki dachow w tonacji : czerwieni , br¥u oraz szaroSci; 

13) ustala s i ~ obslug~ komunikaeyjn~ do dzialek dla terenow: 

a) I.MN/u z terenu oznaczonego symbolem: I.KDL; 

b) 2.MN/u z terenow oznaczonych symbolami: 2.KDW, I.KPJ; 

c) 3.MN/u z terenow oznaczonych symbolami : S.KDW, I.KDL oraz z ul. Partyzant6w zlokalizowanej 
poza obszarem planu. 

d) 4.MN/u z lerenu oznaezonego symbolem: 3.KDW. 

3. Szczegolo",e zasady i ",arunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala s i ~ parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 1000 m' ; 

b) minimalna szerokosc frontow dzialk.i - 22 m. 

4. SzczegolD. ",arunki zagospodarowaDia terenu oraz ograniczenia w jego uiytkowaDiu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) tereny I.MN/u, 2.MN/u, 3.MN/u i 4.MN/u cz~sc iowo znajd uj~ si~ w stretie zlotonych warunkow 
gruntowo - wodnych, w jej zasi~gu : 

a) uSlala si~ obowi~zekjej U\vzgl~dnienia w procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje si~ zmiany rzezby terenu w szczegolnosci niwelowania wzniesien oraz obnize,i dolinek 
smut nych; 

c) zakazuje si~ realizacji kondygnacji podziemnych. 

2) teren 2.MN/u wealosci znajduje si~ w stretie ochronnej od istniej~cego i projektowanego cmentarza -
150 m, teren 4.MN/u w calosei znajduje si~ w stretie ochronnej od projektowanego ementarza - 150 III 
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oraz leren 3.MN/u cz<;sciowo znajduje si<; w slrefie ochronnej od projeklowanego cmenlarza - 150 In , 

w ich zasi<;gu : 

a) zakazuje siy lokalizowania studzien, irodel i strumieni slut~cych do czerpania wody do pi cia i pOlrzeb 
gospodarczych; 

b) zakazuje siy lokalizowania zabudowy mieszkaniowej , zakladow produkcyjnych artykuly tywnosci, 
zakladow tywienia zbiorowego, zakladow przechowuj~cych artykuly tywnosciowe, 0 ile nie posiadaj~ 
podl~czenia do sieci wodoci~gowej lub sq zaopalrzenie w wod<; z indywidualnych ujyC wody 
zlokalizowanych poza slref~ ochrony od cmentarza. 

3) leren 2.MN/u czysciowo znajduje si<; w slrefie ochronnej od i Slniej~cego cmentarza - 50 m w jej zasiygu: 

a) obowi,!"uje zakaz lokali zowania sludzien i irodel sluz~cych do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych; 

b) obowi~zuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, zakladow produkuj'lcych artykuly 
zywnosciowe, zakladow tywienia zbiorowego, zaklad6w przechowuj~cych artykuly tywnosciowe. 

§ 11. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem: l.MNUU ustala sili: 

I. Przeznaczenie tere-now: 

I) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dzialkach leSnych; 

2) lowarzysZljce: zabudowa uslugowa nieuci¥liwa. 

2. Zasady ochron), i ksztaitowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskainiki ksztaitowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) uSlala si<; lokalizacj<; zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie wolnostoj~cym; 

2) dopuszcza si<; lokalizowanie : 

a) zabudowy 0 funkcjach: mieszkalnej, mieszkalno-uslugowej i uslugowej ; 

b) obieklow malej architeklury: 

c) dojazdow; 

d) uzbrojenia terenu; 

e) wyl~cznie I budynku garatowego na jednej dzialce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 
2 stanowiska parkingowe. 

3) zakazuje si<; budowy wi<;cej nit j ednego budynku mieszkalnego w obr<;bie jednej dzialki budowlanej lub 
zm iany funkcji w budynkach na mieszkaln~, jeteli na \ych dzialkach znajduje si<; jut budynek mieszkalny; 

4) uSlala si<; wskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0, I; 

b) maksymalny - 0,3. 

5) uSlala si<; maksymaln~ powierzchni<; zabudowy - 30% powierzchni dzialki ; 

6) ustala siy minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 70 % powierzchni dzialki budowlanej, 
w tym 95% w strefie koncentracji powierzchni biologicznie czynnej ; 

7) dopuszcza siy wylqczenie z produkcji leSnej maksymalnie 5% powierzchni leSnej dzialki ; 

8) ustala siy minimalnq powierzchni<; dzialki budowlanej: 1000 m'; 

9) ustala siy maksymaln~ wysokosc budynkow: 

a) mieszkalnych, mieszkalno-uslugowych i uslugolVych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 m; 

b) gospodarczych i garatowych - 6 m. 

10) ustala si<; slosolVanie dachow: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci 
glownych i nachyleniu w zakresie - 15°.;- 45°; 
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I I) ustala s i~ stosowanie pokrycia dachow w fonnie : dachowki lub Illaterialow 0 wyglqdzie zblitonym do 
dachowki, blachy; 

12) ustala s i~ stosowanie kolorystyki dachOw w tonacj i: czerwieni, brqzu oraz szarosci; 

13) ustala s i~ obslug~ komunikacyjnq do dzialek dla terenu: 3.KDW. 

3. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala sit; parametry dzialek: 

a) minimallla powierzchnia dzialki - 1200 m'; 

b) minimalna szerokosc frontow dzialki - 22 m. 

4. Szezegolne warunki zagospodarowania tereuu oraz ograniezenia w jego utytkowa niu, w tym zakaz 
za budowy: 

I) leren w calosei znajduje si~ w slrefie ochronnej od projektowanego cmenlarza - 150 111 , W jej zasi"gu: 

a) obowiqzuje zakaz lokalizowani a sludzien, irodel i strumieni slutqcych do czerpania wody do picia 
i pOlrzeb gospodarczych: 

b) obowiqzuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, zakladow produkcyjnych artykuly tywnosci , 
zakladow tywienia zbiorowego, zakladow przechowujqcych artykuly tywnosciowe, 0 ile nie posiadajq 
podlqczenia do sieci wodociqgowej lub sq zaopalrzenie w wod~ z indywidualnych uj"c wody 
zlokalizowanych poza strefq ochrony od cmentarza. 

§ 12. Dla terenow oznaezouyeh na rysunku planu symbolami: l.MN-U, 2.MN-U, 3.MN-U, 4.MN-U 
ustala si,,: 

1. Przeznaczenie terenow: 

I) podslawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

b) zabudowa uslugowa nieuciqtliwa. 

2. Zasady oebrouy i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskafuiki ksztaitowauia 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu : 

I) ustala si~ lokalizacj" zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ukladzie wolnostojqcym; 

2) dopuszcza sit; lokalizowanie: 

a) zabudowy 0 funkcjach: mieszkalnej, mieszkalno-uslugowej i uslugowej; 

b) obiektow malej architektury; 

c) dojazdow; 

d) uzbroj enia lerenu; 

e) wylqcznie I budynku garatowego na jednej dziake budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 
2 stanowiska parkingowe. 

3) zakazuje s i~ budowy wit;cej nit jednego budynku mieszkalnego w obr"bie jednej dz ialki budowlanej lub 
zmiany funkcji w budynkach na mieszkalnq, jezeli na !ych dzialkach znajduje sit; jut budynek mieszkalny; 

4) na lerenie 4.MN-U dopuszcza sit; lokalizowanie zabudowy mieszkalnej , mieszkalno-uslugowej zgodnie 
z nieprzekraczalnq liniq zabudowy mieszkaniowej; 

5) ustala s i ~ wskaznik intensywl10sci zabudowy: 

a) minimalny - 0, I ; 

b) maksymalny - 0,6 . 

6) ustala s i~ maksymalnq powierzchni" zabudowy - 40% powierzchni dzialki ; 

7) zakazuje sit; lokalizowania obiektow handlowych 0 powierzchni sprzedaty powyzej 500 m'; 
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8) uSlala s i~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni dzialki budowlanej ; 

9) ustala si~ minimaln~ powierzchni~ dzialki budowlanej - 1000 m'; 

10) us tala si~ maksymaln~ wysokosc budynkow: 

a) mieszkalnych, mieszkalno-uslugowych i uslugowych: 3 kondygnacje nadziemne - 12 m dla terenow 
l.MN-U, 2.MN-U, 3.MN-U; 

b) mieszkalnych, mieszkalno-uslugowych i uslugowych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 m dla lerenu 4.MN
U; 

c) dla budynkow gospodarczych i garai:owych - 6m. 

II) uSlala si~ slosowanie dachow: dwuspadowych, wielospadowych 0 symelrycznym ukladzie polaci 
glownych i nachyleniu w zakresie - 15° -i- 45°; 

12) dla dachow dwuspadowych, wielospadowych us tala si, stosowanie pokrycia dachow w fonnie: dacMwki 
lub materialow 0 wygl~dzie zblizonym do dachowki , blachy; 

13) dopuszcza si, stosowanie dachow plaskich dla budynkow uslugowych, uslugowo - mieszkalnych, 
garai:owych; 

14) uSlala s i~ stosowanie kolorystyk i dacMw w tonacji: czenvieni, br~zu oraz szarosci; 

15) uslala si, obslug~ komunikacyjn~ do dzialek dla teren6w: 

a) l.MN-U z teren6w oznaczonych symbolami: 4.KDW, S.KDW oraz z ul. Partyzant6w zlokalizowanej 
poza obszarem planu; 

b) 2.MN-U z teren6w oznaczonych symbolami: l.KDL, 6.KDW oraz z ul. Partyzantow zlokalizowanej 
poza obszarem planu; 

c) 3.MN-U z lerenu oznaczonego symbolem: 6.KDW; 

d) 4.MN-U z terenu oznaczonego symbolem: 4.KDW. 

3. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala si~ paramelry dzialek : 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 1000 m'; 

b) minimalna szerokosc fronlow dzialki - 22 m. 

4. Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) teren l.MN-U cz~sciowo znajduje si~ w slrefie zlozonych warunkow grunlowo - wodnych, w jej zasi~gu: 

a) uSlala si, obowi~zekjej uwzgl,dnienia w procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje si, zmiany rzei by terenu w szczegolnosci niwelowania wzniesien oraz obnizen dolinek 
smuZnych; 

c) zakazuje si, realizacji kondygnacji podziemnych. 

2) tereny l.MN-U i 4.MN-U cz,sciowo znajduj~ si, w strefie ochronnej od istniej~cego cmentarza - 150 m 
oraz teren 4.MN-U w calosci znajduje si, w strefie ochronnej od projektowanego cmenlarza - 150 m w jej 
zasi,gu: 

a) obowi~zuje zakaz lokalizowania studzien, zrOdel i strumieni slu~cych do czerpania wody do picia 
i potrzeb gospodarczych; 

b) obowi~zuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej , zakladow produkcyjnych artykuly Zywnosci, 
zakladow Zywienia zbiorowego, zakladolV przecholVuj~cyeh artykuly Zywnosciowe, 0 ile nie posiadaj~ 
podl~czenia do sieci wodoci~gowej lub s~ zaopatrzenie w wod~ z indywidualnych uj~c wody 
zlokalizowanych poza stref~ oehrony od cmenlarza. 

3) teren 4.MN-U cz,Sciowo znajduje si, w strefie ochroIU1ej od projeklowanego cmentarza - 50 m IV jej 
zasi,gu: 
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a) obowiljZuje zakaz lokalizowania studzien i :hodel sluZl)cych do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych; 

b) obowiljZuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, zakladow produkuj~cych artykuly 
tywnosciowe. zakladow tywienia zbiorowego, zakladow przechowuj~cych artykuly tywnosciowe. 

§ 13. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem: I.U ustala si~: 

I . Przeznaczenie terenow: 

I) podstawowe zablldowa uslugowa nieuciqzliwa. 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przeslrzennego oraz parametry i wskazniki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) obieklow malej architektury; 

b) dojazdow; 

c) uzbrojenia terenu. 

2) ustala s i~ wskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,1; 

b) maksymalny - 1,5. 

3) ustala s i~ maksymalnq powierzchni~ zablldowy - 60% powierzchni dzialki; 

4) zakazllje si~ lokalizowania obiektow handlowych 0 powierzchni sprzedaty powytej 1500 m'; 

5) ustala s i~ minimalny lIdzial powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni dzialki budowlanej ; 

6) ustala s i~ minimaln~ powierzchni~ dzialki budowlanej: 1500 m2; 

7) ustala s i~ maksymalnq wysokosc budynkow lIs1ugowych: 4 kondygnacje nadziemne - 13 m; 

8) ustala s i ~ stosowanie dachow: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci glownych 
i nachyleniu w zakresie - IS' -;- 45'; 

9) dla dachow dwuspadowych, wielospadowych ustala si~ stosowanie pokrycia dachow w formie: dacMwki 
lub materialow 0 wyglqdzie zblitonym do dachowki, blachy, poliw~glanu ; 

10) dopuszcza s i~ stosowanie dachow plaskich i krzywoliniowych; 

II) ustala si~ stosowanie kolorystyki dacMw w tonacji: czerwieni, bqzu oraz szarosci; 

12) ustala si~ obslug~ komunikacyjnq do dzialek z teren6w: l.KDD i 2.KDL. 

3. Szczegolowe zasady i \Varunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala s i~ parametry dzialek: 

a) minima Ina powierzchnia dzialki - 1500 m2; 

b) minimalna szerokosc frontow dzialki - 25 m. 

4. Szczegolne warunki zagospodarowania tcrcnu oraz ograniczenia w jego utytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) teren cz~sciowo znajduje si~ w strefie zlot onych warllnkow gruntowo - wodnych, w jej zasi~gu: 

a) ustala si~ obowiqzek jej uwzgl~dnienia w procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje si~ zmiany rzeiby terenu w szczegolnosci niwelowania wzniesieil oraz obnizeil dolinek 
smuznych; 

c) zakazuje si~ realizacji kondygnacji podziemnych. 

2) teren I.U w calosci znajduje sil' w strefie ochronnej od i stniej~cego cmentarza - 150m, w jej zasi~gu: 
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aJ minimalna powierzchnia dzialki - 1200 m2; 

b) minimalna szerokosc frontow dzialki - 25 m. 

4. Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) tereny cz~sciowo znaj duj~ si~ w strefie zlozonyeh wanmk6w gruntowo - wodnych, w jej zasi~gu: 

a) ustala s i~ obowi~zek jej uwzgl~dnienia w procesie inwestycyjnym; 

bJ zakazuje si~ zmiany rzeiby terenu w szczegolnosci niwelowania wzniesieil oraz obnizeti dolinek 
smuznych; 

c) zakazuj e si" realizacji kondygnacji podziemnych. 

2) tereny 2.U, 3.U, 4.U S.U w calosci znajduj~ si~ w strefie ochronnej ad istniejqcego cmentarza - ISO Ill. 
W jej zasi ~gu : 

aJ obowi¥uje zakaz lokalizowania studzien, irOdel i strumieni sluzqcych do czerpania wody do pici a 
i potrzeb gospodarczych; 

b) obowi~zuje zakaz lokali zowania zaklad6w produkeyjnyeh artykuly Zywnosci, zaklad6w Zywieni a 
zbiorowego, zakladow przechowujqcych artykuly Zywnosciowe, aile nie posiadajq podlqczen ia do sieci 
wodociqgowej lub s~ zaopatrzenie w wod~ z indywidualnych uj~c wody zlokalizowanych poza strefq 
ochrony ad ementarza. 

3) tereny 2.U, 3.U, 4.U, S.U cz~seiowo znajdujq siy w strefie ochronnej ad i s t niej~cego cmentarza - 50 m oraz 
tereny 2.U i 4.U cz~sciowo znajdujq s i ~ w strefie ochronnej ad projektowanego ementarza - 50m, w jej 
zasi"gu: 

a) obowiqzuje zakaz lokalizowania studzien i irodel sluz~eych do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarezych; 

bJ obowi~zuje zakaz lokalizowania zaklad6w produkuj~eych artykuly zywnosciowe, zakladow Zywienia 
zbiorowego, zakladow przeehowuj~cych artykuly ZyWlloSciowe. 

§ 15. Dla terenu oznaezonego na rysunku planu symbolem: I.KSU-U ustala si,,: 

I. Przeznaczenie terenow: 

I) podstawowe: 

aJ stacja paliw; 

bJ zabudowa uslugowa nieuci~zliwa. 

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

I) dopuszeza si~ lokalizowanie: 

a) obiektow malej architektury; 

b J dojazdow; 

c) uzbroj enia terenu. 

2) ustala si" wskaiuik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0, I ; 

b) Illaksymalny - 1,5. 

3) ustala si" Illaksymaln~ powierzchni" zabudowy - 60% powierzchni dzialki ; 

4) zakazuje si" lokalizowania obiektow handlowyeh 0 powierzchni sprzedaty powyzej 150001'; 

5) ustala siy minimalny udzial powierzehni biologicznie ezynnej - 10% powierzehni dzialki budowlanej ; 

6) ustala si" minimaln~ powierzchni" dzialki budowlanej : 2500 m2; 
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a) obowiqzuje zakaz lokalizowania studzien, irodel i slrumieni slulijcych do czerpania wody do picia 
i potrzeb gospodarczych; 

b) obowiqzuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, zakladow produkcyjnych artykuly Zywnosci, 
zakladow Zywienia zbiorowego, zakladow przechowujqcych artykuly Zywnosciowe, 0 ile nie posiadajq 
podlqczenia do sieci wodociqgowej lub Sq zaopatrzenie w wod~ z indywidualnych uj~c wody 
zlokalizowanych poza slrefq ochrony od cmentarza; 

3) teren LU cz~sciowo znajduje si~ w strefie ochronnej od iSlniejqcego cmentarza - 50m w jej zasi~gu: 

a) obowiqzuje zakaz lokalizowania studzien i ir6del sluzqcych do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych; 

b) obowiqzuje zakaz lokalizowania zaklad6w produkujqcych artykuly Zywnosciowe, zakladow Zywienia 
zbiorowego, zakladow przechowujqcych artykuly zywnosciowe. 

§ 14. Dla terenow oznaczonycb na rysunku planu symholami: 2.U, 3.U, 4.U, S.U uslala si~: 

1. Przeznaczenie terenow: 

1) podstawowe: zabudowa uslugowa nieuciqzliwa. 

2. Zasady ocbrony i kszlaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskazniki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania lerenu: 

I) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) obiektow malej architektury; 

b) dojazdow; 

c) uzbrojenia terenu. 

2) uslala si~ wskainik intensywnosci zabudowy: 

a) minimalny - 0,1; 

b) maksyma1ny - 0.6. 

3) ustala si~ maksymalnq powierzchni~ zabudowy - 40% powierzchni dzialki; 

4) zakazuje si~ lokalizowania obiektow handlowych 0 powierzchni sprzedaty powyzej 500 m'; 

5) ustala si~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni dzialki budowlanej; 

6) ustala si~ minimalnq powierzchni~ dzialki budowlanej: 1200 m'; 

7) ustala si~ maksymalnq wysokosc budynkow: uslugowych: 3 kondygnacje nadziemne - 12 m; 

8) ustala si~ stosowanie dachow: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci glownych 
i nachyleniu w zakresie - 15° -;- 45°; 

9) dla dachow dwuspadowych, wie1ospadowych ustala si~ stosowanie pokrycia dachOw w formie: dachOwki 
lub malerialow 0 wyglqdzie zblizonym do dachOwki, blachy, poliw~glanu; 

10) dopuszcza si~ stosowanie dachow plaskich i krzywoliniowych; 

11) usla1a si~ stosowanie kolorystyki dachOw w lonacji: czerwieni, brqzu oraz szarosci; 

12) ustala si~ obslug~ komunikacyjnq do dzialek dla terenow: 

a) 2.U z lerenow oznaczonych symbolami: 2.KDL, 4.KDW, I.KP; 

b) 3.U z lerenu oznaczonego symbolem: I.KPJ; 

c) 4.U z lerenu oznaczonego symbolem: LKPJ; 

d) S.U z terenow oznaczonych symbo1ami: 2.KDD, l.KPJ oraz z drogi znajdujqcej si<; poza obszarem 
planu. 

3. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nierucbomo'ci: 

1) uslala si<; paramelry dzialek: 
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7) ustala si~ maksymaln~ wysokosc budynk6w: lIslugowych: 3 kondygnacje nadziemne - 12 111 ; 

8) ustala si~ slosowanie dach6w: dWllspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci gl6wnych 
i nachyleniu w zakresie - 15° -;- 45°; 

9) dla dach6w dwuspadowych, wielospadowych ustala si~ slosowanie pokrycia dach6w IV formic: dach6wki 
lub material6w 0 wygl~dzie zbli zonym do dach6wki, blachy, po liw~glanu ; 

10) dopuszcza s i~ stosowanie dach6w plaskieh i krzywolini owych; 

I I) ustala s i ~ stosowanie kolorystyki daehOw w tonaeji: ezerwieni, br'lzu oraz szarosei; 

12) ustala s i~ obslug~ komunikacyj nq do dzialek z teren6w: 2.KDL, I.KDD oraz z uJ. Partyzant6w 
zlokalizowanej poza obszarem planu. 

3. SzczegOlowe zasady i warunki sealania i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala si, parametry dzialek: 

a) minimalna powierzehnia dzialki - 2500 m'; 

b) minimalna szerokosc front6w dzialki - 25 m. 

4. SzczegOlne warunki zagospodarowania lercnu oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) teren ez~sciowo znajduje s i~ w strefie zlozonych warunkow gruntowo - wodnych, w jej zasi~gu: 

a) lIstala si ~ obowi~zekjej uwzgl~dnienia IV procesie inwestyeyjnym; 

b) zakazuje si, zmiany rzeiby terenu w szczegolnosci niwelowani a wzniesien oraz obnizen dolinek 
smuznych; 

e) zakazuje s i~ realizacji kondygnacji podziemnyeh . 

2) teren ez,sciolVO znajduje si, IV strefie oehronnej od istniej~cego cmentarza - 150m, w jej zasi,gu: 

a) obowiqzuje zakaz lokalizowania studzien, ir6de l i s1rumieni sluz~eych do czerpania wody do picia 
i po1rzeb gospodarezyeh; 

b) obowiqzuje zakaz lokalizolVania zaklad6w produkeyjnych artykuly zywnoSci, zakladow zywienia 
zbiorowego, zakladow przechowuj~cych artykuly Zywnosciowe, 0 ile nie posiadaj~ podl~czenia do sieci 
wodoci'lgowej lub s~ zaopatrzenie w wod, z indywidualnych uj,c wody zlokalizowanych poza strefq 
ochrony od cmentarza. 

3) teren cz~sciowo znajduj'l si, IV slrefie ochronnej od istniej'leego ementarza - 50m, w jej zasi~gu : 

a) obowi'lzuje zakaz lokalizowania studzien i irode) sluz'lcych do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarezych; 

b) obowiqzuje zakaz lokal izowania zaklad6w produkujqeyeh artykuly ZywnoSciolVe, zaklad6w Zywienia 
zbiorowego, zaklad6w przechowuj'lcych artykuly Zywnosciowe. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1.KS/u ustala si~: 

I. Przeznaczenie tcren6w: 

1) podstawowe: zabudowa uslug zw i'lzanyeh z komunikaej'l samochodow'l, parking; 

2) towarzyszqca: zabudowa uslugowa nieuciqi:liwa. 

2. Zasady oehrony i ksztaltowania ladu przcstrzennego oraz parametry i wskainiki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza si, lokalizowanie : 

a) obieklow malej archilektury; 

b) uzbrojenia lerenu. 

2) ustala si, wskainik in1ensywnosci zabudowy: 
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a) minimalny - 0,0 I; 

b) maksymalny - 0,6. 

3) ustala si~ maksymaln~ powierzchni, zabudowy - 30 % powierzchni dzialki ; 

4) ustala s i~ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 10% powierzchni dzialki budowlanej ; 

5) ustala s i~ minimaln~ powierzchni~ dzialki budowlanej : 1000 m' ; 

6) ustal a s i ~ maksymaln~ wysokosc budynkaw uslugowych: 3 kondygnacja nadziemne: 12 m; 

7) ustala si ~ stosowanie dachaw: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci glownych 
i nachyleniu w zakresie - 15° -;- 45°; 

8) dla dachow dwuspadowych, wielospadowych ustala si, stosowanie pokrycia dachow w fonn ie: dachowki 
lub materialow 0 wygl~dzie zblitonym do dachowki, blachy, poliw~glanu ; 

9) dopuszcza si~ stosowanie dachow plaskich i krzywoliniowych; 

10) ustala si~ stosowanie kolorystyki dachow w tonacji: czerwieni. br¥u oraz szaroSci; 

11) ustala s i~ obslug~ komunikacyjn~ do dzialek z terenu oznaczonego symbolem: 4.KDW. 

3. Szczeg610we zasady i warunki scalonia i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala si~ parametry dzialek: 

a) ll1inill1alna powierzchnia dzialki - 1000 m' ; 

b) Illinimalna szerokosc frontow dzialki - 25 Ill. 

4. Szczeg61ne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) teren w calosci znajduje s i~ w strefie ochronnej od i stn i ej~cego cmentarza - 150m, w jej zas i ~gu: 

a) obowi~zuje zakaz lokalizowan ia studzien i :hodel sluz~cych do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych; 

b) obowi~zuje zakaz lokali zowania zakladow produkcyjnych artykuly tywnosci, zakladow tywienia 
zbiorowego, zakladow przechowuj~cych artykuly tywnosciowe, 0 ile nie posiadaj~ podl~czenia do sied 
wodoci~gowej lub s~ zaopatrzenie w wod~ z indywidualnych uj~6 wody zlokalizowanych poza stref~ 

ochrony od cmentarza. 

2) teren w calosci znajduje si~ w strefie ochronnej od projektowanego cmentarza - 50 01, W jej zasi~gu: 

a) obowi¥uje zakaz lokalizowania studzien i trOdel sluzqcych do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych; 

b) obow i~zuj e zakaz lokalizowania zakladow produkuj~cych artykuly zywnosciowe, zakladow tywienia 
zbiorowego, zakladow przechowujqcych artykuly zywnosdowe. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: J.Ukr ustala si,: 

I. przeznaczenie teren6w: 

I) podstawowe: zabudowa uslug kultu religijnego, w tym: sakralna oraz zw i~zana z pocMwkiem na terenach 
Zc. 
2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskainiki ksztaltowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza si~ lokalizowanie : 

a) obiektow malej architektury; 

b) uzbrojenia terenu. 

2) zakazuje si, lokalizacji krell1atoriull1 ; 

3) ustala s i~ wskainik intensywnosci zabudowy: 
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a) minimalny - 0,01; 

b) maksymalny - 0,3. 

4) ustala s i ~ maksymaln~ powierzchni~ zabudowy - 30% powierzchni dzialki; 

5) ustala s i ~ minimaloy udzial powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchoi dzialki budowlanej; 

6) ustala si~ minimalo~ powierzchoi~ dzialki budowlaoej : 1500 m2; 

7) ustala si~ maksymalo~ wysokosc zabudowy: 9 m; 

8) ustala si~ stosowao ie dachOw: dwuspadowych, wielospadowych 0 symetrycznym ukladzie polaci gl6woych 
i nachyleniu w zakresie - 5°.;. 25°; 

9) dla dachow dwuspadowych, wielospadowych ustala s i ~ stosowanie pokrycia dachow w form ie: dachowki 
lub materialow 0 wygl~dzie zblizonym do dachowki , blachy; 

10) dopuszcza si ~ stosowaoie dachOw plaskich; 

11) ustala si~ stosowanie kolorystyki dachOw w tonacji : czerwieoi, br~zu oraz szarosci. 

12) ustala si~ obslug~ komuoikacyjn~ do dzialki z tereou: 2.KDL przez tereo l.KP. 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow: 

I) teren jest wpisaoy do rejestru zabytkow pod nr A- I375, w jego zas i~gu obowi~zuj~ ustalenia zgodne 
z przepisami odr~bnym i . 

4. Szczeg610we zasady i warunki sealania i podzialu nieruehomosci: 

I) ustala si~ parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 1500 m' ; 

b) minimalna szerokosc frontow dzialki - 50 m. 

6. Szczeg610e warunki zagospodarowaoia terenu oraz ograniczenia w jego uZytkowaoiu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) tereo cz~sc i owo znajduje si~ w strefie zlozooych warunkow gruotowo - wodnych, w jej zasi~gu : 

a) ustala s i~ obowi~zek jej uwzgl~dnien i a w procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje s i ~ zmiany rzeiby terenu w szczegolnosci niwelowania wzniesieri oraz obnizeri dolinek 
snmmych; 

c) zakazuje s i ~ realizacji kondygoacji podziemnych. 

2) teren w calosc i znajduje si~ w strefi e ochroooej od istoiej~cego cmentarza - 50m, w jej zasi,gu: 

a) obowi¥uje zakaz lokalizowania studzien i iredel sluz~cych do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych; 

b) obowi ~zuje zakaz lokalizowani a zakladow produkuj~cych artykuly Zywnosciowe, zakladow Zywienia 
zbiorowego, zakladow przechowuj~cych artykuly Zywoosciowe. 

§ 18. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: l.ZC, 2.ZC ustala si~: 

1. Przeznaczenie teren6w: 

1) podstawowe: cmentarz. 

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzeonego oraz parametry i wskainiki ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowaoia terenu: 

1) dopuszcza si, lokalizowanie: 

a) obiektow malej architektury; 

b) uzbrojeni a terenu. 

2) ustala si~ minimaloy udzial powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni dzialki; 
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3) ustala si~ minimalnq powierzehni~ dzialki budowlanej: 5000 m'; 

4) ustala si~ obslug~ komunikaeyjnq do dzialek dla terenow: 

a) l.ZC z terenow oznaezonyeh symbolami: 2.KDD, 2.KDL przez teren l.KP; 

b) 2.ZC z terenow oznaezonyeh symbolami: 2.KDL przez tereny l.ZC i l.KP; l.KPJ przez teren 2.ZP 
oraz 4.KDW przez teren l.KS-U. 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow: 

1) teren I.ZC jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-1375 , IV jego zasi~gu obowiqzujq ustalenia zgodne 
z przepisami odr~bnymi. 

4. Szczeg610we zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala si~ parametry dzialek: 

a) minimalna powierzehnia dzialki - 5000 m'; 

b) minimalna szerokosc frontow dzialki - 50 m. 

5. Szczeg61ne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) tereny I.ZC, 2.ZC eZ~Sciowo znajduje s i~ w stretie zlozonyeh warllnk6w grllntowo - wodnyeh, w jej 
zasi,gu: 

a) ustala si, obowiqzek jej uwzgl,dnienia IV proeesie inwestyeyjnym; 

b) zakazuje si, zmiany rzetby terenll w szczegolnosei niwelowania wzniesieil oraz obnizen dolinek 
smuznyeh. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: l.ZP ustala si~: 

] . Przeznaczenie terenow: 

I) podstawowe: zielen urzqdzona; 

2) towarzyszqee: zabudowa uslug nieueiqzl iwyeh zwiqzanyeh z uprawq i sprzedazq roslin i materi.low 
ogrodniezyeh, uslugi sportu, rekreaeji . 

2. Zasady ochrony i !<sztaltowania ladu przestrzennego oraz parametry i wskainiki !<sztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

I) dopuszez. si, lokalizowanie: 

a) budynki gospod.reze i garazowe; 

b) obiekt6w malej arehitektury; 

e) uzbrojenie terenu. 

2) ustala si, wsk.znik intensywnosei zabudowy: 

a) minimalny - 0,0 I; 

b) maksymalny - 0,3. 

3) ustala si, maksymalnq powierzehni , zabudowy - 15% powierzehni dzi.lki; 

4) ustala si, minimalny udzial powierzehni biologieznie ezynnej - 80% powierzehni dzialki budowlanej; 

5) ustala si, minimalnq powierzehni, dzialki budowlanej: 3000 m' ; 

6) ustala si~ maksymalnq wysokosc budynkow: 

a) uslugowych: 2 kondygnaeje nadziemne - 9 m; 

b) gospodarezyeh i garazowyeh - 8 m; 

7) ustala si, stosowanie daeh6w: dwuspadowyeh, wielospadowyeh 0 symetryeznym ukladzie polaei glownyeh 
i naehyleniu w zakresie - 15°.;- 45°; 
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8) dla dacMw dwuspadowych, wielospadowych ustala si<; stosowanie pokrycia dacMw w fonnie: dachowki 
lub materialow 0 wyglqdzie zblizonym do dachowki, blachy; 

9) dopuszcza siy stosowanie dacMw plaskich; 

10) ustala siy stosowanie kolorystyki dacMw w tonacji: czerwieni , brqzu oraz szarosci; 

II) ustala siy obslugy komunikacyjnq do dzialek z terenu oznaczonego symbolem : 3.KDW. 

3. Szczeg610we zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

I) ustala siy parametry dzialek: 

a) minimalna powierzchnia dzialki - 3000 m' ; 

b) minimalna szerokosc frontow dzialki - 25 m. 

4. Szczeg6lne waruoki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) teren czysciowo znajduje siy w strefie zlozonych warunkow gruntowo - wodnyeh, w jej zasiygu: 

a) ustala siy obowiqzek jej uwzglydnienia w procesie inwestyeyjnym; 

b) zakazuje siy zmiany rzet by terenu w szczeg61nosei niwelowania wzniesie!) oraz obni zen dolinek 
smuznych; 

c) zakazuje siy realizacji kondygnaeji podziemnych. 

2) teren czysciowo znajduje siy w strefie oehronnej od istniejqcego cmentarza - 150 m, oraz w calosei 
w strefie oehronnej od projektowanego ementarza - 150 m w jej zasiygu: 

a) obowiqzuje zakaz lokalizowania studzien, ZeMel i strumieni sluZqeych do ezerpania wody do picia 
i potrzeb gospodarczych; 

b) obowiqzuje zakaz lokalizowania zakladow produkcyjnyeh artykuly zywnosei, zaklad6w Zywienia 
zbiorowego, zakladow przechowujqcych artykuly Zywnosciowe, 0 ile nie posiadajq podlqczenia do sieci 
wodociqgowej lub sq zaopatrzenie 1'1 wody z indywidualnych ujyc wody zlokalizowanych poza strefq 
ochrony od cmentarza. 

3) teren czysciowo znajduje siy w strefie ochronnej od projektowanego cmentarza - 50m, w jej zasiygu: 

a) obowiqzuje zakaz lokalizowania studzien i i.rodel sluZqcych do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych; 

b) obowiqzuje zakaz lokalizowania zakladow produkujqcych artykuly zywnosciowe, zakladow Zywienia 
zbiorowego, zaklad6w przechowujqcych artykuly t.ywnosciowe; 

§ 20. DIa lerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2.ZP uslala siy: 

1. Przeznaczenie terenow: 

I) podstawowe: zielen urzqdzona; 

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

I) dopuszcza siy lokalizowanie: 

a) obiekt6w malej architektury ; 

b) uzbrojenia terenu. 

2) ustala siy minimalny lIdzial powierzchni biologicznie czynnej - 80% powierzchni dzialki budowlanej ; 

3) ustala siy zjazdy do dzialek z terenow oznaczonych symbolami:1.KPJ oraz 2.KDL przez teren 1.ZC 
i 1.KP. 

3. Szczeg61ne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uZytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) teren czysciowo znajduje siy w strefie zlozonych warunkow gruntowo - wodnych, w jej zasiygu: 
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a) lIstala s i~ obolVi~zek jej ulVzgl~dn ien i a IV procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje si ~ zmiany rzeiby terenu w szczegolnoSci niwelowania wzn iesien oraz obnizen dolinek 
smuznych. 

2) teren cz~sciowo znajduje si~ w strefie oehronnej od istniej~cego cmentarza - 50m oraz cz~sciwo w strefie 
ochronnej od projektowanego cmentarza - 50m, w jej zasi~gu zakazuje si~ lokalizowan ia studzien i i rodel 
sluz~cych do czerpania wody do picia i pOlrzeb gospodarczych. 

§ 21. D1a terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: I.ZL, 2.ZL ustala si~: 

I. Przcznaczenie terenu : 

I) podstawowe: las. 

2. Szczeg61ne waronki zagospodarowania tcrenu oraz ograniczenia w jego uiytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) teren I.ZL cz~sc iowo oraz leren 2.ZL w calose i znajdujq s i ~ IV strefie z!ozonych warunkow gruntowo -
IVodnych, w j ej zasi~gu ustala si~ zakaz zmiany rzeiby terenu, IV szczegolnosci ni welowania wzniesiel; 
oraz obni zel; dolinek smuznych; 

2) teren I.ZL cZl'sciowo znajduje sil' IV strefie ochronnej od i stniej~cego cmentarza - 50 m oraz cz~sciwo 
w strefie ochronnej od projektowanego cmentarza - 50m. 

§ 22. D1a terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: I.IK ustala si~: 

1. Przeznaczenie teren6w: 

I ) podstawowe: teren infrastruktury kanalizacyjnej ; 

2) towarzysz~ce: uzbrojenie terenu (niezwi~zane z kanalizacj~). 

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

1) ustala s i~ obslugl' komllnikacyjn~ do dzialek z terenow: I .KDL oraz z ul. Partyzantow zlokalizowanej poza 
obszarem planu. 

§ 23. D1a terenu oznaczonych na rysunku planu symbolem: I.KP ustala sil': 

1. Przeznaczenie terenu: 

I) podstawowe: plac og6Inodost~pny. 

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

I) dopuszcza sil' lokalizowanie: 

a) obiektow malej architektury; 

b) lIzbrojellie terenll; 

c) zieleni urz~dzonej. 

2) ustala si, mi nimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 10%. 

3. Szczeg61ne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uiytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) teren w caloSei znajduje si ~ w strefie z!ozonych lVarunkolV gruntolVo - wodnych, w jej zasi~gu : 

a) ustala s i~ obowi~zekjej uwzgl,dnienia IV procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje sil' zmiany rzeiby terenu w szczeg61nosci niwelowania wzniesien oraz obnizel; dolillek 
smuznych. 

2) teren w calosci znajduje si~ w strefie ochronnej od i stniej~cego cmentarza - 50m, w jej zasil'gll zakazt~e si, 
lokalizowania studzien, ir6del i strumieni sluZqcych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych. 

4. Sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania: 
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I) dopuszcza si~ lokalizowanie tymczasowych obiekt6w handlowych, takich jak pawilony sprzedazy ulicznej 
o parametrach: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 6 m; 

b) maksymalna wysokosc zabudowy: 3 m. 

§ 24. D1a terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: l.KDL, 2.KDL, 3.KDL usta la si~: 

1. Przeznaczenie terenu: 

I ) podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej , jako droga gminna. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza si~ lokalizowanie: 

a) obiekt6w malej arehitektury; 

b) uzbrojenia terenu. 

2) ustala si~ powhjzanie ukladu komunikaeyjnego z ukladem zewn~trznym: 

a) dla terenu l.KDL od zaehodu z dalszym ciqgiem drogi; 

b) dla terenu 2.KDL, 3.KDL od zachodu z dalszym ciqgiem drogi. 

3) ustala s i~ szerokos.: drogi w liniaeh rozgraniezajqcych: 

a) dla terenu l.KDL na min. 15 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

b) dla terenu 2.KDL na min. 15 m oraz zgodnie z rysunkiem planu. 

e) dla terenu 3.KDL zgodnie z rysunkiem planu, pozostala szerokoSci drogi zlokalizowana jest poza 
obszarem niniejszego planu. 

3. Szczegolne warunki zagospodarowania terenn oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) tereny 1.KDL, 2.KDL cz~sciowo znajdujq sil' w strefie zlozonych warunkew gruntowo - wodnych, w jej 
zasil'gu: 

a) ustala sil' obowiqzek jej uwzgll'dnienia w procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje si~ zmiany rzetby terenu w szczegelnosci niwelowania wzniesieli oraz obnizeIi dolinek 
smuznych. 

2) teren 2.KDL w calosci znajduje sil' w strefie ochronnej od istniejqcego cmentarza - ISO m oraz teren 
l.KDL ez~seiowo znajduje sil' IV strefie oehronnej od projektowanego ementarza - ISO m, w jej zasil'gu 
obowiqzuje zakaz lokalizowania studzien, iredel i strumieni sluzqeyeh do czerpania wody do picia 
i potrzeb gospodarezych; 

3) teren 3.KDL w calosci oraz teren 2.KDL CZI'SCIOWO znajdujq sil' w strefie ochrolmej od istniejqcego 
cmentarza - 50 m, W jej zasil'gu obowiqzuje zakaz lokalizowania studzien i iredel sluzqcych do czerpania 
wody do picia i potrzeb gospodarczych. 

§ 25. D1a terenow oznaczonycb na rysuoku planu symbolami: l.KDD, 2.KDD ustala si~: 

1. Przeznaczenie terenu: 

I) podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej, jako droga gm inna. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sil' lokalizowanie : 

a) obiektow malej architektury; 

b) uzbroj enia terenu. 

2) ustala s i~ powiqzanie ukladu komunikacyjnego z ukladem zewnl'trznym terenu l.KDD od p61nocy z ul. 
Partyzantow; 
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3) ustala si~ szerokosc drogi w liniach rozgraniczaj~cych: 

a) dla terenu l.KDD na min. II m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

b) dla terenu 2.KDD zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego ui:ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

1) tereny 1.KDD i 2.KDD ez~sciowo znajduj~ si~ w strefie zlozonych warunk6w gruntowo - wodnych, IV jej 
zasi~gu: 

a) ustala s i~ obolVi~zekjej uwzgl,dnienia IV procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje si, zmiany rze:tby terenu w szczeg61nosci niwelowania wzniesieil oraz obnizeli dolinek 
sm uznyeh. 

2) teren I.KDD cz,sciowo znajduje si~ w strefie ochronnej od istniej~cego cmentarza - 150 m, w jej zasi,gu 
obowi¥uje zakaz lokalizowania studzien, :tr6del i strumieni slu~cych do czerpania wody do picia 
i potrzeb gospodarczych; 

3) teren l.KDD cz<;sciowo oraz teren 2.KDD w ealosei znajduj~ si<; w strefie oehronnej od i stniej~eego 

ementarza - 50 m, w jej zasi,gu obowi¥uje zakaz lokalizowania studzien i :tr6de! sluz~cych do ezerpania 
wody do pi cia i potrzeb gospodarczych. 

§ 26. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: l.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW, 
S.KDW, 6.KDW ustala si<;: 

1, Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: drogi wewn~trzne. 

2. Zasady zagospodarowania tereDu: 

I) dopuszcza si<; lokalizowanie: 

a) obiekt6w malej architektury; 

b) uzbrojenia terenu. 

2) ustala si<; szerokosc drogi w liniach rozgraniczaj~cych: 

a) dla terenu 1.KDW na min. 9 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

b) dla terenu 2.KDW na min. 8 111 oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

c) dla terenu 3.KDW na min. 7 111 oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

d) dla terenu 4.KDW na min. 8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

e) dla terenu S.KDW na min. 8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

f) dla terenu 6.KDW na min. 8 111 oraz zgodnie z rysunkiel11 planu. 

3. Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego ui:ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 

I) tereny 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW, S.KDW ez~seiowo znajduj~ si~ w strefie zlozonyeh warunk6w 
gruntowo - wodnych, w jej zasi~gu: 

a) ustala si~ obowi~zek jej uwzgl,dnienia w procesie inwestycyjnym; 

b) zakazuje si, zmiany rze:tby terenu w szezeg61nosei niwelowania wzniesieli oraz obnizeil dolinek 
smuznyeh. 

2) tereny 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW, S.KDW ez~seiowo znajduj~ si~ w strefie oehrOlmej od 
i stniej~cego cmentarza - 150 m oraz tereny 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW, S.KDW cz~seiowo znajduj~ si, 
w strefie oehronnej od projektowanego ementarza - 150 m, w ieh zasi,gu obowi¥uje zakaz lokalizowania 
studzien, :tr6del i strumieni sluz~cyeh do czerpania wody do pieia i potrzeb gospodarczyeh; 

/ 
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3) teren 4.KDW cz~sciowo znajduje s i ~ w strefie ochronnej od istniej~cego cmentarza - 50 m oraz lereny 
3.KDW, 4.KDW cz~sciowo znajduj~ s i ~ W slrefie ochronnej od projektowanego cmenlarza - SOm, IV jej 
zasi~gu obowiqzuje zakaz lokalizowania sludzien i frodel sluzqcych do czerpania wody do pieia i potrzeb 
gospodarczyeh. 

§ 27. 01. lerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: l.KPJ ustala si~: 

1. Przeznaczenie terenu : 

I) podstawowe: eiqg pieszo-jezdny. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

I) dopuszcza si ~ lokalizowanie: 

a) obiektow malej arehiteklury; 

b) uzbrojenia terenu. 

2) ustala si~: szerokosc ciqg pieszo-jezdny w lini ach rozgraniezaj~eyeh na min. 5 m oraz zgodnie z rysunki em 
planu. 

3. Szezeg61ne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniezenia w j.go uzytkowaniu, w rym zakaz 
zabudowy: 

1) teren cz~seiowo znajduje si~ w strefie oehronnej od i stniej~cego cmentarza - 150 m oraz cz~sciowo 
w stTefie oehrorulej od projektowanego ementarza - 150 m, IV jej zas i~gu obowi~zuj e zakaz lokali zowania 
studzien, f rode! i slrumieni s luz~cyeh do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczyeh; 

2) teren ez~sciolVo znajduje si~ w strefie ochronnej od istniejqcego ementarza - 50 m oraz ez~sciowo w strefie 
od projektowanego ementarza - 50 m, w jej zasi~gu obowiqzuje zakaz lokal izowania studzien i :.hodel 
slui qcych do czerpania wody do pi cia i potrzeb gospodarezyeh. 

Rozdzial4. 
Przepisy koiIcowe 

§ 28. Vstala si~ stawk~ procentowq stanowiqq podstaw~ do okrdlania oplary, 0 kt6rej mowa 
war!. 36 Ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na: 
30%, slownie: trzydziesci proeen!. 

§ 29. Wykonanie uehwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Jablonna. 

§ 30. Vehwa!a wchodzi w zyeie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Vrz~dowym 
Wojewodztwa Mazowieekiego. 

AQ!J;e- .V . . '/1: 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna 

w rejonie cmentarza we wsi Chotom6w 
Zal<lcznik Nr J do uchwaly Nr . 

Rady Gminy Jablonna 

SKAlA 1:1000 
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Lp. 

1 
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Zal~cznik Nr 2 do uchwaly Nr 

Rady Gminy Jablonna 

z dnia 20191". 

Rozstrzygni~cie Rady Gminy Jablonna 0 sposobie rozpatrzenia nieuwzgl~dnionych uwag do projektll miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy JabJonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomow 

tozeme 
Tmil; i Nazwisko. Ustalenla Rozstrzygnj~cie 

Rozstrzygn i~cic 
n aZW8 jednostki Oznaczenie projektu planu Wojta w spr awic 

Data 
organiz8cyj ncj i nieruchomosci, dla rOlPatrzcnia uwagi Rady G rnin,)' 

wplywu 
adres TreSe uwagi 

kt6rej dotyczy nie ruchomoici. Uwaga Uwaga 
Uwagi 

uwagi Uwaga Uwaga 
zglaszaj llcego uwags ktorej dotyczy uW7.gJ~dni nit'lIwzgl~ Ulvzgl~d nieuwzglf 

uwagl UW8gB on. dniona nlona dnions 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2016.10.03 dopuszczenie funkcji llstllgowej zgoda Wojewody Mazowieckiego na 

I .. J' dla terenow zabudowy 1030110,220/9, 3.MNL, Uwaga zmian~ przeznaczcnia gruntow Id nych 

mieszkaniowej na dzialkach 220/19, 220120 4.MNL 
meuwzgllj- na ce le nielesne jest wyl:Jcznie na 

dniona 
lesnych zabudowy micszkaniow'l 

2016.10.21 l.zredagowac zapis "ustala sift niczgodne z art. 18 rozporz<!dzenia w 

I r realizacjc; miejsc do parkowania sprawie warunkow technicznych. 

dla obiekt6w nowo Jakim powinny odpowiadac hudynki i 

realizowanych, ich usytuowanie cyt. 

rozbudowywanych, 
.'zagospodarowuj<}c dzialky 

nadbudowywanych lub Uwaga budowlan~, naJeiy ur.l<}dzic. sloso\.vnie 

meuwzgl(;: do jej przeznaczenia i sposohu 
zmien i aj~cych spos6b dniona zabudowy, miejsca postojowe dla 
lIZytkowania na dziatkach samochodow uzytko,vnikow stalych i 
budowlanych, n. ktorych 

1750 2.U 
przebywajljcych okresowo. w tym 

znajduj~ si, te obiekty" dodaj~c rO'"\.lliez micj sca postojo\ve diu 

.. Iu b w bezposredn im ich samochodow, z kt6rych korzystujq 

s:.)siedztwic" osoby nicpclnospra\vne" 

Zgodnie zc sludium oraz poJozen iem 

2 . zwi~kszenie wskain ika Uwaga 
dzialek w bezposrednim s<}siedztwic 
zabudowy mieszkaniowej urrzymuje 

intensywnosc i zabudowy z 0,6 oa nicuwzgllj- s i~ intensy,vnosc 0.6. Zabudo wa 
1,5 dniona uslugowa zostala zaprojcktowana zc 

"\.vzglydu na strct~ ochrony 50m od 
cmentarza 

--- -
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(mi~ i Nazwisko, Ustalenia Rozstrzygnj~cic 
Rozstrzygni~cie 

Data 
nazwa jednostki Oznaczenic projektu planu W6jta w sprawie 

Rady Gminy 
Lp. wpJywu 

organizacyjncj i 
Trcie u\Vagi 

nicruchomosci. dla rozpatrzcnia uwagi 
Uwagi 

u\Vagi 
adres ktorej dotyczy nieruchomosci. Uwaga Uwaga tJwaga Uwaga 

zglaszajl}ccgo uwaga ktorej dOlyczy uwzgl1\dni nituwzgll\ uwzgll\d nitUw7.glt 
uwaei uwae:a ona dniona niona dniona 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

3.zmniej szenie powierzchn i Uwnga 

Ze wzgl~du na polozenie 
nieruchomosci w bezposrednim 

biologiczne czynnej z 30 % na meuwzgl" s'lsiedztwie zabudo'W), rnieszkan iowej 
10% dniona jednorodzinnej utrzymuje si~ parametr 

30% 
3 2016.10.21 i· · r l.zredagowac zapis " ustala si~ niezgodne z art . 18 rozporzqdzcnia w 

realizacj~ miejsc do parkowania sprmvic warUllktlW tcchnicznych. 

dla obiekt6w nowo jakim powinny odpowiadac bl1dynki i 

realizowanych , ieh usytuowunic .. Zagospodaro\Vlljqc 

rozbudowywanych, 
dr.ialky huuo wla nq. nald)' urzqdzi~. 

nadbudowywanych lub Uwaga stosownic do jcj przcznaezcnia i 

212/2,212/3 I.U nieuwzgl" sposobu zabudowy, micjsca p()stnjowe 
z mieniaj')cych spos6b dniona d la samochodow u:i.ytkownihm 
lIZytkowan ia na dziatkach :otalych i przchyw<lj<)cych okrcso\\'o. w 

budowlanych, na kt6rych tym r6wniez. micjsca postojowc dla 
znajduj~ si~ te obiekty" dodaj~c samochodcl\v. z ktOr)'ch korzyst~j:l 

" Iub w bezposrednim ich osoby nicpelnosprawtlc 

s~siedztwie" 

4 2016.10.21 i··· r I . zredagowac za pis " usta la sit; niczgodne z art. 18 rozporz<)dzen ia w 

realizacj~ miejsc do parkowania sprawic wll run kcn\; tcchnicznych. 

dla obiekt6w nowo jak im pO\vi nny oupowiadac budynki i 

realizowanych, ich t1sytuow<mic . .lagospouaro\>vujijC 

rozbudowywanych, 
dzia lk9 budowJnnC}. nalczy urL:)lizic. 

nadbudowywanych lub Uwaga stos(lwnie do jcj pr7.cznaczcnia i 

206/7, 206/43 I.KSU-U mellwzgl~ sposobu zabudowy. micjsca po!'Olojowc I 

zmie niaj 'lcych spos6b dll iona dill salllochod6w UZY lkownikow 
uzytkowania na dzialkach stalych i przcbywaj'lcych okrcsowo. w 
budowianych, na kt6rych tym r6wniez micj sca postojowc dl a 
znajduj~ si~ te obiekty" dodaj~c snmochod{lw. z kto rych koc,-ysta.iQ 
.,Iub w bezpos rednim ich nsoby niepdnosprawnc" 

s~siedztwie" 

ld: 2E74C1ED-217C-4A60-9BB4-162723B97FD I. Projckt Slrona 2 



Imi~ i Nazwisko, Ustalenin R07..strzygni f cie 
Rozst rL)'gn il;c ie 

Data 
nazwa j cdnostki Oznaczenie pr ojektu planu 'Vojta w sprawie 

RadyGminy 
Lp. wptywu 

organizacyjnej i 
Trcie uwagi 

nieruchomosci, dla rozpatrzenia UWRei 
Uwagi 

uwagi adrcs ktorej dotyczy nieruchomosci. Uwaga Uwaga Uwltga Uwaga 
zglaszaj~cego uwaga ktorcj dotyczy uwzgl~dni nieuwzgl~ uwzgl ~d nieuwzgl~ 

uwat!i uwaga on. dniona niona dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.zmienic nieprzekracza lne linie Uwaga Uwaga czcysciowo U\vzglcrdniona 

zabudowy od terenow l.KDD i 
c~sciowo jcdynie w zakrcsic zgodnym z 

I.KDL 
mellwzglif przcpisami 0 drogach publicznych 

dnionn 
5 2016.10.24 [ ... f 1.rozbudowa cmentarza jest W strcfie 50 m od projektowanego 

niezgodna z rozporZ<Jdze niem w Uwaga cmentarza nie ma istniej<lcej zabudowy 

sprawie okresleniajakie tereny mcuwzglv mieszkaniowej, natomiasl w strefie 

pod wzglydern sanitarnyrn s'l dnioml 150m od cmcntarzajest zakaz 

odpowiednie na cmentarz 
lokal izowania uj«tc wody 

2.uchwata rady g miny nie Te dol"Umcnly dOlycZl:lc poprzedn iej 

uwzglltdnia jstniej~cego 1636 procedury uchwaienia mpzp w l1"orym 

zainwestowania terenu w s trefie jcdcn budynek byi \'11 strefie 50m od 

ochronnej projektowanego Uwaga projektowanego i istni~i~cego 

cmentarza, jes t sprzeczna z 
nlcuw7.g. I ~ cmentarza 

postanowieniem P\VIS oraz 
dniona 

wyrokiem s~du IV SNW A 
1035/07 

6 20 16.10.24 [ T 1.rozbudowa cmentarza j est W strefie 50 m od projektowanego 

niezgodna z rozporz~dzenjem w UwagB cmentarza nie ma istniejqccj zabudowy 

sprawie okresleniajakie tereny meuwzglif mieszkaniowej, natomiast w slrefie 

pod wzglcrdem sanitarnym sl:} dniona 150m od cmentarzajest zakaz 

odoowiednie na cmentarz 
lokalizo wania ujcrc wody 

2.uchwata rady gminy nie Tc dokumenty dotycZ<Jc popr.tedniej 

uwzgl~dnia istniej,!cego 1631 procedury uchwalenia mpzp W ktorym 

zainwestowania terenu w strefi e jeden budynek byJ w strcfie 50m od 
I 

ochronnej projektowanego Uwaga projektowanego i istniej'lcego I 

cmentarza,jest sprzeczna z 
nieuwz£lif cmentarza 

postanowieniem PWIS oraz 
dnionn 

wyrokiem s~du TV SAfW A 
1035/07 
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Imi~ i Nazwisko, Us talcnia Rozstrzy~ni~cie 

Data nazwa jednostki Or.naczenic projektu planu \Vojta w sprawie Rozstrzygni~cie 

Lp. wplywu organizacyjnej i nieruchomosci. dla rozDatrzcnis uws{!i Rady Gminy 

adrcs TreSe u\Vagi 
ktorej dotyczy Uwagi 

uwagi nieruchomosci, Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga 
zglaszajl!cego uwaga ktorej dotyczy uwzgJ~dni nieuwzgl~ uwzgl~d ni~uwzg l ~ 

uwagi uwaga ona dniona niona dniona 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 
7 2016.10.24 I. r 1.rozbudowa cmentarza jest W slrefie 50 III ad projektowanego 

niezgodna z rozporZCJdzeniem w Uwaga cmcntar£3 nie rna iSlniej qcej zabudowy 
sp rawie okreslenia jakie tereny n icuwzgl~ mieszkaniowej , natamiast W slrcfie 

pod wzglydem sanitarnym sq dniona 150m od cmentarzu jest zakaz 

odpowiednie na cmentarz. lokalizowania ujyc wody 

2.uchwala rady gminy nie Te dokumenty dotyczijC poprzcdniej 
lIwzglydnia istniej'1cego 1649 procedury lIchwalenia mpzp w ktorym 
zainwestowania terenu w strefie jcdcn budynek byl w slrefie 50m od 

ochronnej projektowanego Uwaga projcktowanego i istniej<)cego 

cmentarza , jest sprzeczna z meuwzgJ .. cmenlarza 

postanowieniem PWIS oraz 
dniona 

wyrokiem s~du IV SNW A 
1035107 

8 2016.10.24 [ ... r l.rozbudowa cmentarzajest W strefie 50 m od projcktowanego 
niezgodna z rozporz,!dzeniem w Uwaga cmentarza nie ma istnicjqcej zabudowy 
sprawie okreslenia jakie tereny mcu\vzgl .. mieszkaniowej, natomiast w stretie 

pod wzglc;dem sanitamym S,! dniona 150m od cmentarza jes t zakaz 

oqpowiednie na cmentarz lokalizowania ujt;C wody 

2.uchwala rady gminy nie Te dokumenty dolycz'lc poprzedniej 
uwzglt;dnia istniejllcego 1638 proced ury uchwa lcnia mpzp w ktorym 
zainwestowania terenu w strefie jcden budynek byl w strefic 50rn od 

ochronnej projektowanego Uwaga projcktowanego i istnit:j~cego 

cmentarza,jest sprzeczna z 
nlcuwzglcy cmentarza 

postanowieniem PWIS oraZ 
dniona 

wyrokiem s~du IV SNW A 
1035107 

~ - ~ 
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Imi-r i Nazwisko, Ustalenia Rozstrzygni~cic 

Data nazwa jednostki Oznaczenie projektu planu 'Vojta w sprawic 
Rozstrzygni~cic 

Lp. wptywu 
organizacyjnej i nicruchomosci. dl. rOlpatrzcnia uwagi 

Rady Gminy 
TreSe lIwagi 

uwagi adres ktorej dotyczy nieruchomosci. UwaAa Uwaga Uwaga Uwaga 
Uwagi 

zglaszaj:}ccgo uwaga kt6rcj dotyczy uwzgl~dni nieuwzgl~ uwzgJ~d niel1wzgl~ I uW31!i UWa{!3 ona dniona niona dniona 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9 20 16. 10.24 [ r 1.rozbudowa cmentarza j est W strefie 50 m od projcktowanego 

niezgodna z rozpor14dzeniem w Uwaga 
cmentarza nic ma istniejqccj zabudow)' 

sprawie okresleniajakie tereny meuwzgl~ mieszkaniowej, natomiast w strctie 

pod wzglcrdem sanitarnym s~ dniona 150m od cmentarza jest 7.akaz 

odpowicdnie na ementarz 
lokalizowania uj'rc wody 

2.uchwal'a rady gminy nie Tc dokumenty do lycz<Jc poprzcdniej 

uwzgl~dnia istniej,!cego 164812 procedury llchwalenia mpzp w kt6rym 

zainwes towani a terenu w strefie jcden budynek by! W strefie sam od 

ochronnej projektowanego UWllga projektowanego i istniejf!,ccgo 

cmentarza,jest sprzeczna z 
meuwzglty cmentar ... .a 

postanowieniem PWIS oraz 
dnionil 

wyrokiem S'ldu IV SAIW A 
1035107 

10 2016.10.24 [·r l.rozbudowa cmentarza jest W strefic 50 In od projeklowanego 

niezgodna z rozporz'ldzeniem w Uwnga cmentarza nie ma istniejqcej zabudowy 

sprawie okreSleniajakie tereny n icuwzgl~ mieszkaniowej, natomiast w strefic 

pod wzglcydem sanitarnym s~ dniooa 150m od cmentarza jest zakaz 

odoowiednie na crnentarz 
lokal izowania lljyC wody 

2.uchwala rady gminy nie Te dokumcnty dotyczij.c poprzedniej 

uwzglc;dnia istniej,!cego 222115 proccdury uchwalen ia mpzp w kt6rym 

zainwestowania terenu w strefie jeden budynek byl w strefie Sam od 

ochronnej projektowanego Uwaga projektowanego i istniej'lcego 

cmentarza. jest sprzeczna z 
mClL\Vzgl~ cmenlarza 

postanowieniem PWIS oraz 
dniona 

wyrokiem s~du IV SAIW A 
1035107 
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Imi~ i Nazwisko, Ustalenia Rozstrzygni~cie 

Data nazwa jednostki Oznaezenie projektu plann 'Vojta w sprawie Rozstrzygni~cic 

Lp. wptywu organizacyjnej i 
Trcie IIwagi nieruchomosci, dla rozpatrzcnia uwagi RadyCminr 

Ul'Vagi 
adrcs ktorej dotyczy nicruchomosci, Uwaga Uwaga l Jwaga Uwaga 

Uwagi 
zglaszajllcego uwaga ktorcj dotyczy uwzgl~dni niellwzgl~ uwzgl~d nicuwzgl., 

uwa2:i uwaga una dniona niona dniona 
I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 II 
II 20 16.10.24 [ I" 1.rozbudowa cmentarza jest W strefie 50 m ad projektowanego 

niezgodna z rozporz,!dzeniem w Uwaga cmentart;a nie ma istniejqcej zabudowy 
sprawie okreslenia jakie tereny nicuwzgl~ mieszkaniowej, natamiast w slrefic 

pod wzgl~dem sanitarnym S,! dniona 150m od cmentarzajest zakaz 

odpowiednie na cmentarz lokalizowania ujyc wady 

2.uchwala rady gminy nie Te dokumcnty do1ycz(Jc poprzedniej 
uwzgifYdnia istniej'lcego 222110 proccdury uchwalenia rnpzp w ktorym 
zainwestowania terenu w strefie jeden budYllek by1 w strefie 5001 od 

ochronnej projektowanego Uwaga projektowanego i istni~j<!cego 

cmentarza, jest sprzeczna z nieuv .... Lgl.; cmenlarza 

postanowieniem pwrs oraz 
dniona 

wyrokiem s~du TV SNW A 
[035 /07 

12 2016.10.24 [ I" l.rozbudowa cmentarza jest W strcfie 50 III od projcktowanego 
niezgodna z rozporzqdzeniem w llwaga ctllentarza nie rna istniejqcej zabudowy 
sprawie okreslenia jakie tereny meuwzgl~ mieszkaniowej, Ilatomiast w strefie 

pod wzg l ~dem sanitarnym sq dniona 150m od cmentarza jest zaka7. 

odpowiednie na cmentarz lokalizowania uj<rc wody 

2.uchwata rady gminy nie Te dokumenty dotyc7.qc poprzcdniej 
uwzglfYd nia istniej(Jcego 205/42 proccdury uchwalenia mpzp w"-1orym 
zainwestowania terenu w strefie jcden budynek by} W strefie 50m od 

ochronnej projektowanego llwaga projektowancgo i istniej~cego 

cmentarza, jest sprzeczna z meuw.lgllj: cmentarza 

postanowieniem P\VIS oraz 
dniona 

wyrokiem s~du IV SAlW A 
[035107 

---
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[mi~ i Nazwisko, Ustalenia Rozstrzygni~cie 
Rozstrzygni~cie 

Data 
nazwa jcdnostki Oznaczcnie projcktu planu ' Vojta w sprawie 

Lp. wplywu 
organizacyjnej i nieruchomosci, dl. rozpatrlcnia uwaei 

Rady Gminy 

adres 
Trdr uwagi 

ktorej dotyezy nieruchomosci. Uwaga Uwaga Uwagi 
uwagi Uwaga Uwaga 

zglaszajllcego uwaga ktorej dotyczy uwzgl(dni nitllwzgl( uwzgl~d nitllwzg l~ 

uW8ei UWReR on. dniona niona dniona 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 2016.10.24 [ . .]' 1.rozbudowa cmentarzajest W strefie 50 m od projektowanego 

niezgodna z rozporZ<ldzenie m w Uwnga crncntarza nie rna istniej'lccj zablldowy 

sprawie okres lenia jakie teren y nicU\vzgl.y mic..<;zkan iowej. natomiasl \II strcfie 

pod wzgl~dem sanitarnym s~ dniona 150m od cmentarza jest zakaz 

odpowiedni e na cmentarz 
lokalizowania uj~c wody 

2 .uchwata rady gminy nie Tc dokumenty dotycz'lc poprzedniej 

uwzglcrdnia istnieji}cego 206147 procedury uchwalcnia mpzp w kt6ryrn 

zainwestowania terenu w strefie jeden budynek byl \V strefie 50m od 

ochronnej projektowanego Uwaga projektowanego i istnicj<)cego 

cmentarza, jest sprzeczna z 
nicuwzgl~ cmentarza 

postanowieniem PWTS oraz 
dniona 

wyrokiem s~du IV SAIW A 
1035/07 

14 2016.10.24 [ ... j' 1.roz budowa cmentarz:a jest W strefie 50 m od projektowanego 

niezgodna z rozporz<}dzeniem w Uwaga cmcntarza nie ma istniejq.cej zabudmvy 

sprawie okresleniajakie tereny n l e uwzg[~ mieszkaniowej . natomiast w strefie 

pod wzgl~dem sanitarnym Si} dniona 150m od emcntarzajest zakaz 

odDowiednie na cmentarz 
lokaHzowania uj,!c wody 

2.uchwala rady gm iny n ie Te dokumenty dolycz<)c poprzedniej 

uwzglcrdnia istniej<}cego 1803 procedllry lIchwa lenia mpzp w kt6ryrn 

zainwestowania terenu w strefie jcden blldynck by l w slrefi e 5001 od 

ochronnej projektowanego Uwaga projektowanego j istnicj<)cego 

cmentarza, jest sprzeczna z 
meuwzg[.y cmcntarza 

postanowieniem PWIS oraz 
dniona 

wyrokiem S~dll IV SAfW A 
1035/07 
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Imi~ i Nazwisko, Us talcni ll Rozstrzygni~cie 
Rozstrzygni~cie 

Data 
nazwa jednostki Oznaczenie projektu planu ' Vojta w sprawie 

Rady Gminy organizllcyjnej i nieruchomosci. dla rOl.Datrzenia uwa2i L p. wplywu 
adres TrcSe uwagi 

ktorej dotyczy nieruchomosci. Uwaga Uwaga 
Uwagi 

uwagi Uwaga Uwaga 
zglaszajlJcego uwaga ktorej dotyczy uwzgl~dni nit llwzglt uwzgl~d nitllwzgl~ 

uwaei uwaea ona dniona niona dniona 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 
15 20 16.10.24 I r I.rozbudowa cmentarzajest W strefie 50 m od projektowanego 

niezgodna z rozporutdzeniem w Uwagn cmcntarza nie rna istniejQcej zabudowy 

sprawie okreslenia jakie te reny nlcuwzghr mieszkaniowej. natomiast w strefie 

pod wzgJ~dem sanitarnym S'l dniona 150m od cmcntarza jest zakaz 

odpowiednie na cmentarz lokalizowania Ilj~c wod)' 

2 .uchwala rady gminy nie Te dokumcnty dotyczQc poprzedniej 

uwzgl~dnia istniej'lcego 206/38 procedury uchwalcnia mpzp w kt6rym 

zainwestowania terenu w strefie jeden budynck by} w ~;tre fie SOm ad 

ochronnej projektowanego Uwaga projektowanego i istniej,)cego 

cmentarza, jest sprzeczna z 
n1cuW7..g1~ cmcntarza 

postanowieniem PWTS oraz 
dniona 

wyrokiem s~du IV SAlW A 
1035/07 

16 201 6.10.24 I r l .rozbudowa cmentarza jest W st refie 50 m od projektowancgo 

niezgodna z rozpor.z<tdzeniem w Uwaga cmentarza nie ma istniejqcej zabudowy 

sprawie okreslenia jakie tereny nlcuwzgflf mieszkaniowej. natomiast w strefie 

pod wzgl~dem sanitarnym s<} rlniona 150m od cmcntan:ajest zakaz 

odpowiednie na cmentarz 
lokalizowania lticrC \\lody 

2. lIchwala rady gminy nie Te dokumenty dotycz'Jc poprzedniej 
uwzglt;dnia istniej <Jcego 206139 procedury uchwalenia mpzp w 1..1orym 

zainwestowania terenu w strefie jeden budynek byl w sl refie SOm od 

ochronnej projektowanego Uwaga projcktowanego i istniej'lccgo 

cmentarza, jest sprzeczna z 
nleuw""?gf/y cmentarza 

postanowieniem PWIS oraz 
dniona 

wyrokiem s~dl1lV SAIW A 
1035107 
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Imi'r i Nazwisko, Ustalenia Rozstrzygn i~c ie 
Rozstrzygn i~cic 

Data 
nazwa jednostki Oznaczenie projcktu planu Wojta w sprawie 

Rady Gminy 
Lp. wplywu 

organizacyjnej i 
TreSe uwagi 

nieruchomosci. dla rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

uwagi 
adres ktorej dot)rczy nieruchomosci. Uwaga Uwaga Uwaga Uwagll 

zglaszaj:J:cego uwaga ktorcj dotyczy u\'l'zgt~dni nieuwzgl~ uwzgl(d niruwzgl~ 

uwaei uwal!a ona dnionll niona dniona 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 
17 2016. 10.24 I ... ]" l .rozbudowa cmentarza jest W strefi e 50 m cd projektowancgo 

niezgodna z rozporZ<Jdzcniem w Uwaga cmentarza nie rna istlliej,}cej zabudowy 

sprawie okresleniajakic tcreny nieuwzgll; micszkaniowej. natomiast w st refic 

pod wzghydem sanitarnym s~ dniona 150m od cmentarzajcst zakaz 

odpowiednie na cmentarz 
lokalizowania qj~c wody 

2.uchwata rady gminy nie Te dokumenty dotycZ<Jc poprzednicj 
lI wzgh;dnia istniejl:Jcego 206/46 proccdury uchwalenia mpzp w kt6rym 

zainwestowania terenu w strefie jeden budynck by! w strefte 50m od 

ochronnej projektowanego Uwaga projektowanego i istn iejqccgo 

cmentarza, jest sprzeczna z 
Illeuwzg l~ cmcntarza 

postanowiel1iem PWIS oraz 
dniona 

wyrokiem s~du IV SAlW A 
1035107 

18 2016.10.24 I]" 1.rozhudowa cmentarza jest W st refic 50 m od projektowancgo 
niezgodna z rozporzl:Jdzeniem w Uwaga Cl1lell tarza nic rna istnicjqcej zabudowy 

sprawie okresleniajakie tereny nieuwzgl'r micszkaniowej, natomiast w strcfie 

pod wzgl~dem sanitamym s~ dniona 150m ad cmentarza jest zakaz 

odoowiednie na cmentarz 
lokalizowania ujf,:C wody 

2.uchwala rady gminy nie 
1795, 1797, 

Te dokumcnty dotycz~c poprzedni~i 
uwzgl~dnia i stniej~cego proccdury uchwalenia mpzp w ktorym 

zainwestowania terenu w strefie 
1798 jeden budynek byl \V stretie 50m od 

ochronnej projektowanego Uwaga projektowanego i istn iejqcego 

cmentarza, jest sprzeczna z 
ll1ellwzgl~ cmentarza 

postanowieniem PWIS oraz 
dniona 

wyrokiem s~du IV SAIWA 
1035107 

--- --- - -
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Imi-r i Nazwisko, Ustalenia Rozslrzygni~cie 
Rozstrzygni~cie 

Data 
nRzwa jcdnostki Oznaclcnlc projcktu planu \Voj la w sprawie 

RadyGminy 
Lp. wplywu 

organizacyjnej I nicruchomosci. dla rozDatrzenia uW81!i 
adres 

Trcie uwagi 
ktorej dotyczy nieruchomosci, 

Uwagi 
uwagi 

Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga 
zglaszajl}cego uwaga ktOrcj dotyczy uwzgl~dni nieuwzgl~ uwzgl~d nieuwzgl~ 

uwatrl uwaea on. dniona niona dnionn 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 2016.10.24 [. f 1.rozbudowa c mentarza jest W strefie 50 m cd pmjektowancgo 
niezgodna z rozporl(Jdzeniem w Uwaga cmentana nic mil. iSlniejlJcej zabudowy 

sprawie okreslenia jakie tereny nicuw/,gl'f mieszkaniowej, natomiast w slrefic 

pod wzgI~dem sanitarnym s:,! dniona 150m ad cmcntarza jest zakaz 

odpowiednie na cmentarz 
lokalizowania uj/i!C wotiy 

2. lIc hwata rady gminy nie Tc dokumenty dotycZ<Jc poprzedniej 

uwzgI«dnia istniej'lcego 1800 procedury uchwa1cnia mpzp w kt6rym 

zainwestowania terenu w strefie jeden budynek byl w strefie 50m od 

ochronnej projektowanego Uwaga projektowanego i istnie.i<Jcego 

cmentarza, jest sprzeczna z 
nicu\v/'gl~ cmentarza 

postanowieniem PWIS oraz 
dniona 

wyrokiem s~du IV SAfW A 
1035/07 

20 2016.10.24 [ .. f l.rozbudowa cmentarza jest W slrefie 50 m od pmjektowanego 

niezgodna z rozporl(Jdzeniem w Uwaga cmentarza nie ma istniej<Jcej zabudowy 

sprawie okreslen iajakie tereny nieu\Vzgl~ mieszkaniowcj. natomiast w strcfic 

pod wzgl~dem sanitamym s~ dniona 150m od cmentarzajcst zakaz 

odpowiednie na cmentarz 
lokalizowania uj~c wody 

2.uchwala rady gminy nie Te dokumenty dotycz<;IC poprzcdnicj 

uwzgl~dnia istl1iej~cego 1799 proccdury uchwalenia mpzp w kt6rym 

zainwestowania terenu w strefie jeden budynck byl w strefie 50m od 

ochronnej projektowanego Uwaga projektowanego i istniej<Jcego 

c mentarza, jest sprzeczna z 
ll1ell\Vzgl~ cmcntarza 

postanow ieniem PWJS oraz 
dniona 

wyrokiem s~du IV SA/W A 
1035107 
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Imil( i Nazwisko, Ustalcnia Rozstrzygni~cic 
Rozstrzygni~cie 

Data nazwa jednostki Oznaczenie projcktu planu Wojta W sprawic 
Rady Gminy 

Lp. wplywu 
organizacyjnej i 

TreSe uwagi 
nieruchomosci, dla roznatrzcnia uwapi 

Uwagi 
uwagi 

adres ktorcj dotyczy nicruchomosci. Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga 
zglaszajqcego uwaga ktorej dotyczy uwzgl~dni nituwzgl~ uwzgl~d nitllw7,gl~ 

uwagi uwae.a on. dniona niona dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
21 2016.10.24 [IT · J" 1.rozbudowa cmentarza jest W strcfie 50 m od projektowancgo 

niezgodna z rozporZ<}dzeniem w Uwaga cmcntarza nie rna islniejqcej zabudowy 

spraw ie okreslenia jakie tereny mcuw"lg l~ mieszkan iowej, natomiaSI w strefie 

pod wzgl~dem sanitamym s~ dnions 150m od crncnlmza jesl zakaz 

odpowiednie na cmentarz 
lokalizowania u.i4i!c wody 

2 .uchwala rady gminy nie Tc dokumenty dotyczqc poprzedniej 

uwzglcrdnia istniej,!cego 222/5 procedury uchwalenia mpzp w ktorym 

zainwestowania terenu w strefie jcden budynek byl w strefic 50m od 

ochronnej projektowanego Uwaga projcktowancgo i i Slniej~cego 

cmentarza, jest sprzeczna z 
nlcllwzgl~ cmentarza 

postanowieniem PWIS oraz 
dniona 

wyrokiem s~dlllV SAfWA 
1035107 
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11 \\ tytozenlC 

[mi ~ i Nazwisko, Ustalenia Rozstrzygni~cic Rozslrzygnit;tit 

Da .. nazwa jednostki Oznaczenic projektu planu Wojta w sprawit Rady Gminy 

Lp wplywu 
organiz.acyjnej i 

Trdt uwagi nie ruchomo~ci, dla rozpatrzenia uwagi 
Uwagi adres ktlirej dotyczy nierurhomosci, Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga 

uwagi 
zglaszajllcego uwaga kt6rej dotyczy uwzglt;d nicuwzglt; uwzglt;d nituwzglt; 
uwagi uwaga niona dniona niona dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

I r 
1.zmiana przeznaczenia dzialki 

1 22.07.2019 221/1 od zachodniej slrony 
Drogajest konieczna do obslugi przylcglych 

cmcntarza od ulicy Dohrej z Uwaga tercnow t1slugowych. Z uwagi na szcrokosc 
2.KDD (teren dr6g publicznych 22111 2.KDD niclI\vJ;gl.;: 

bcrdzic mozliwosc realizacj i miejsc postojowych. 
klasy dojazdowej) na ZP teren dniona 
z ieleni uTZ<}dzonej lub ZL teren 

.iak rowniez zicleni. zgodnie z trdciq uwagi 

lasu 
Powyzszy teren byl przeznaezony pod 
poszerl:enie cmentarza jut w planie og61nym z 

2.zmiana pneznaczcnia dzialki t 994 r .. llwzglcrdnilo to Studium Gminy 
22011 z przedfuzcnia cmentarza Uwaga Jablonna z 2000 r., .iak rownicz obecne Studium 
w kierunku potudniowym oa Z P 22011 2.ZC nicu\vl:gl~ Gminy z 20 15 r. W planie Ogolnym z 1994 r. 
te ren zicleni url'.4dzonej lub ZL dniona teren Clllcntarza byl znacznie wiykszy. tzn .. 
teren lasu siygal do lIl. Jasnej, ze wzgl ydu na 

zainwcstowanie przyleglych lcrenaw. obszar pod 
cmcntarz zostal zmnieiszony. 

3.zmiana przeznaczcn ia dzialki 
Jest to teren przylegly do cmcntarza oraz do 
te renow dr6g publicznych. dlatego 

218/3 od p6lnocnej strony 
Uwaga wprowadzenie zabudowy ushlg kultu religijnego 

cmcnlarza z I.Ukr (teren 
218/3 I.UKr nicuw'l:g l~ jest zasadne. 

zabudowy ustug ku1tu dniona W obowiijzujqcym planie jest to rowniez teren 
religijncgo) on ZP teren zicleoi 
urzqdzonej lub ZL teren lasu 

przeznaczony m.in. pod uslugi kultu rcligUnego 
z phc 10% i wYSOkOSc1ij zabudowy 16m. 
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Imi~ i Nazwisko, Usta lenia Rozstrzygni~ci~ ROl5trzygni~cif' 

Data 
nazwa jednostki Oznaczcnic projektu planu Wojta w sprawie Rady Gminy 

organizacyjnej i nierllcbomo~ci. dl. rozoatrzenia uwa2i 
Lp wplywu 

adres Trdr uwagi ktortj dotyczy nitruchomo§ci, Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga Uwagi 
uwagi 

zglaszajllctgo uwaga ktortj dotyczy uwzgl~d nituwzglt uwzg1td nitUw7.g1~ 

uwagi IIwaga niona dniona niona dniona 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

4.zan iechanie ustalen ia 
podniesicnia 0 30 % wartosci Plan miej$cowy nie podno!' i 0 30 % wartosci 
ni eruchomosc i i pobieran ia nicruchomosci ... Oplata plani !'tyczna·· moze 
jakichkolwick oplat z lytulu zo!'tac naiiczo na j edyni c w przypadku zbycia 
uchwalenia planu 

caty obszar Uwagn nicruchomosci w przecil)gu 5 lat od ki edy 
zagospodarowania I\lcuwzgl~ mie.isco\','Y plan zacz'll obowiijzywac i jezcli \V 

przestrzenncgo gdyz zgodnic z 
mpzp dniona opa rciu 0 operaty szac linkowe wzrosnic wartosc 

rzcczywistosci~ wartosc nic ruchomosci na skutek uchwalcni a plaml i 
nieruchomose i ob.i t:: tych planem doty-czy 30% od wzrosltl wa rto sei 
nie wzrosnie lecz dras tycznie nicruchomosci 
zmaleic. 

2 24.07.20 19 [ ... J" 
I . Umieszczenie zapisll W 

projekcie w § 14 ph 2 podpunkt Uwagn Niczgodnic ze Siudium Gminy Jablonna. kt6re 
2 lite ra: ustala s it;: wskainik nlcu\V"/.glf} do pll szcza maksy maln 'l intcnsywnosc zabudow), 
intensywnosei zabudowy dniona - 0.6. 
maksymaln y - 0,8 

2. Umieszezenic zap isu w W ZWiiJzku 7. ustaleniem minimalnej 
projekcic w § 14 pkt 2 

Uwaga powierzc hni bio logiczne ezynnej na poziomie 50 
podpunkt 3: .. ustala s i~ 2.U, 3.U, 4.U. ni O:lIw2g l~ % (zgodn ie ze Studium) wprowadzcnie 
maksymalnq powierzchn iy S.U dniona maksymalnej powierzchni 7.ablldowy 60 %, jest 
zabudowy - 60% powierzehni 

niemozli wc do wprowadzen ia 
dzialki 

J. Umieszczeni e zapisu \V 

projekcie w § 14pktl 
Uwaga N iezgodnie zc Studium Gminy Jablonna. ktore podpunkt 5: usta la s it:: 

minima lny udzial powierzchni 
nicuwzglf} dopuszcza minimaln" proeentow~ powierzchnie 

bio logiezni c czynnej - 20% 
dniona bio logicznie ezynncj 50%. 

powierzchni dzialk i 
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Imi~ i Nllzwi~ ko. Ud alenia R07..slrzygn i~cit Rozstrzygni~dt 

Data 
nazwa jedno~tki Oznaczenie projektu planu \Vlijta w sprawle RadyGminy 

Lp wplywu organizacyjnej i 
T rdt uwagi 

nieruchomosc i, dra rozpatrzenill uwagi 
Uwagi adres ktlirej dotyczy nie ruchomo~ci. Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga 

uwagi 
zglll~zaj:tcego uwaga ktorej dotyczy uwzgl~d ni (,uw7.g1~ uwzgl~d nieuwzgl~ 

uwagi uwaga niona dniona niona dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 • 10 " 
3 24.07.2019 I I" 

I . Umieszczenic zapisu w 
projekcie w § 5 pkt I pod pun kt 
10 litera b: ustala sit; stosowanie 
ogrodzen ai.urowych min imum 
50% (rozli czonych w ram ach Uwnga Dopuszczcn ie stosowania ogrodzen pelnych na 
jednej sekcji ogrodzenia), 0 CZ~SCLOWo terenach ZC i U. za wyj qtkiem realizacj i takich 
maksymalnej wysokosci 2.20m. nicuw7.g1~ ogrodzcn od s1rony drog i ci~g6w pieszo-
Dopuszcza sitr s1osowanie dniona jczdnych 
pc tnego ogrodzcnia na terenach 

CZyse 
wok61 ementarza oraz 
zwi~zanych z prowadzeniem 

zawierajo:j.ea 

dz ialalnosci gospodarczej 
ogolne ustaleni 

2. Umieszczellie zapisu \II 
mpzp 

Stosowa nie ogrodzen z prefab rykato w zostalo 
projeke ic w §5 pkt 1 podpunkt zakwcstionowane na etapie uzgodnicn z 
10 litera c: zakazlue sifT Mazowieckim Wojew6dzkim Konserwatorem 
stosowania ogrodzen z UWHgn Zabytk6w. Zapis 0 zakazie stosowania ogrodzcn 
prcfabrykatow bctonoW)'eh za n J c u\VJ:gl ~ z prcrabry kat6w betonowyeh zwi~zany jest z 
\Vyj~tkiem tcrcn6w wokol dni(lna eharaktcrem zabudowy i zachowaniem walorow 
cmentarza oraz zwi'lzanych z estetycznych przestrzen i publicznych osied la 
pro wadze nicm dzialalnosci m ieszkaniowcgo i terenow 7.amieszka nia 
go, podarcze; spolecznosci loka lne j. 

3. Umieszczcnic zapisu \II 
projekcie w § 13 pkt 2 

Uwaga N iczgodn ic ze Studiu tn Gminy Jablonna. kt6re 
podpunkt5 : ustaIa si~ minimalny 
lIdziaf powie rzchn i biologicznic 

meuwLglfj: doplIszcza lt1inimaln~ procento\V<} powierzchni c 

czynnej - 10% powierzehni 
dniona bio logiczni e czynnej 20%. 

dziafk i budowlane i l. U 
4. Umieszczen ie zapi su w 

I 
proj ekeie w § 13 pkt 2 pod punkt 

Uwaga N iczgodnie ze Stud ium Gminy lablonna. kt6re 
7: ustala sit; maksymalnf! 
wysokosc budynk6w 

nlclIwzglfi: dopuszcza wysokose zabudowy maksYllla ln ie . 

ushlgowych: 4 kondygnacje 
dniona eztery ko ndygnacje, 13 m 

naziemne - 15m - -
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Imi<: i Nazwisko, Usta lcnia Rozll trzygni<:cit' ROZlltrzygni~cit' 

Data 
nazwa jcdnostki Oznaczenic projcktu planu W 6jta w!l:prawic Rady Gminy 

Lp wpfywu 
organ iz.acyjncj i 

Trdt uwagi 
nie rucbomosci, dl. rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 
adres kt orej dotyczy nieruchomosci, Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga 

uwagi 
zglaszajllCt go uwaga ktorej dotyczy uwzgl~d nit'uwzgl( uwzgl~d nie uwzgl~ 

uwagi uwaga niona dniona niona dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 5. llmieszczenic zapisu w § 15 pkt 
2 podpunkt 7: ustala s i~ Uwaga Niezgodn ic zc Stud ium Gminy Jablonna. ktore , 

maksymaln(J wysokosc I.KSU-U mcu\v.lgl~ dopuszcza maksymalnq wysokosc budynkow- I 

budynk6w UShlgOWych: 3 dniona 12m 
kondygnacje naziemnc - 13m 

I . Wylozony proje kl mpzp jest W slrcfie 50 m od projcklowanego cmcntarza 
4 26.07.2019 I .· J" niezgod ny z TOzporz<Jdzcnie m nie ma istniej(Jcej zabudovt'Y mieszkaniowcj. 

Ministra Gospodark i natomiast w strefie ISO m od cmentarzajest 
Komunalnej w sprawie z"lkaz loka lizowania uj~c wody. Na dany," 
okreslcnia, jakie tereny pod obszarze jest zlokal izowana siec wodoci<Jgowa. 
wzglydcm sanitarnym sq Powi~kszany cmentarzjesl cmcntarzem 
odpowiednie nn cmenlarze. Brak parafialnym. a nie komunalny i powi~kszenie 

udokumcntowania w jaki spos6b zostalo wpro w'ddzonc na vmiosck Paratii i KlITii. 
oszacowano niczb-rdn'l 
powierzchni fj: grl.ebaln'J 
powiykszonego cmcntarza -

Uwaga sprzeczllosc z & 8 
ZC nlc uwzgl¥ 

RozpoTZl!dzcnia Ministra dniona 
In frastruktury w sprawie 
wymagaia. jakic Tllll Sztl speln ic 
cmentarze. groby i inne miej sca 
poch6wku zwlok j szcz<}t k6w. 
Brak stanowiska Gminy 
zakresie stwierdzenia, ezy 
rozbudowa jest W og61e 
potrzebnu w konlekscic 
zbadania prawidlowosci 
,\-ykorzystywania terenow 
cmentarza - - -
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rmit i Nazwisko, USlaJenia Rozs(rzygni~tit RozstrzygD i~[it 

Data 
nazwa jedno5tki Oznaczenie projektu planu W6jla w sprawie Rady Gminy 
organizacyjnej i nitruchomo~ci, dla rozpatrzenia uwae.i 

Lp wplywu 
adr cs Trdf uwagi 

kforej dotyczy nieruchomosci. Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga Uwagi 
uwagi 

zgl:uzaj:Jcego IIwaga kf6nj dotyrzy uwzgl~d nituwzgl~ tlwzgl~d nituwzgl~ 

uwagi uwaga niona dnio na niona dniona 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Cary obszar oznaczony 5.U i Plan dopuszcza zachowanic budynkow 
4.U (3.U) jest traktowany jako ni ezgodnyc h z funkcjami innymi nit ustalonc \V 

obszar zabudowy uslugowcj Uwaga planie. Teren ten zostal przeznaczony pod 
choc w r.leczywistosci 222115 4.U (3.U), S.U l1leuwzgl~ zabudow~ uslugowiJ zgodnic z przepisami 
7.abudowany jest budynkami dnionfl odn;bnym, poniewatjest z lokalizowany w 
jcdnorodzinnymi od lcglosci 50 m od istniejqcego cmentarza. 

3. Bczcelowe zaprojektowanie W obecn ie obowil}zujqcym pJanic miejscowym 
drogi dojazdowej fla istniejqcym teren ten jest przeznaczony pod uslugi 
pasie zieleni , leren ten jest komunikacji . a nie zielcil. 
aktualnie pasem zielcni Droga jest konieczna do obslugi przyleglych 
oddzielajl}cym nieruchomosc tc rcnow uslugO\.vych. W pas ie drogowym moz.na 
222115 od cmentarza. z loka lizm.vac miejsca poslojowC. Zapisy plann 
Przeznaczcnie tego obszaru na Uwaga nie okreslajll miejsca wejsc na terenow drog. Z 
teren drogi pogorszy komfort 2.KDD mcu\vLgl~ uw'lgi na szerokosc br;dzie rnozliwosc realizacji 
tycia i wplynie negatywnie na dniona micj sc postojowych.jak r6wniez zielcni. 
iSlniejqcy bud. micszkalny oraz zgodnic z treSci<~ uwagi 
wplynic negatywnie na 
bezpieczenstwo mieszkancow. 
Od strony projektowancj drogi 
nic zostalo pr.lewidziane wejsc ic 
oa cmenlarz ani parking. 

4. Finansowanie planu powinno Uwaga 
Zgodnic z ustawl} 0 planowaniu i 

zostac pokryle przcz wladze 
caly obszar 

nicu\'aglt;: 
zagospodarowaniu przestrzennym. koszty 

koscielne. 
mpzp dniona sponqdzcnia plaml miejscowego ohciqzajiJ 

budze t gminy 
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Imi~ i Nazwisko, Ustalenia Rozs trzygni4;cit Rozstrzygni~rit 

Data 
nnwa jednostki Oznacunie projektu planu Wojta w sprawic Rady Gm iny 
organizacyjnej j nierucbomosci, dl. rozpatrzcnia uwagi 

Lp wptywu adrcs Trdt uwagi kl6rej dotyczy nlerutbomosci, Uwaga Uwagll Uwaga Uwaga Uwagi 
uwagi 

zgll'lszaj~ctgo uwaga ktorej dotyczy uwzgl~d nieuWlglr uwzgl~d nituwzgl~ 

uwagi uwaga niona dniona niona dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

5. zaniechanie ustalenia 
podniesienia 0 30 % warlosci Plan miej!'cowy nie podnos i 0 30 % wartosci 
nieruchomosc i i pobicrania nieruchomosci ... Oplala plani styczna" moze 
jakichkolwiek oplal z tytulu zostac naliczonajedynie w przypadku zbycia 
uchwalcnia planu 

caly obszar Uwaga nicruchomosci w przeci(Jgu Slat od kiedy 
zagospodarowania nleuwzgl~ miejscowy plan zaczql obowi!}zywac i jezcli w 
przestrzcnnego gdyz zgodnic z 

mpzp dniona oparciu 0 opcraty szacunkowc wzrosnie wartosc 
rzeczywisto sciq wartosc nieruchomosci na skutek uchwalenia planu i 
nieruchomosci objcr tych planem dotyczy 30% od wzroslu wartosci 
nic wzrosnie lecz drastycznie nieru chomosci 
zma\eje. 

1 .zmiana przeznaczenia dzialki 
5 29.07.2019 [ r 221/1 od zachodn iej strony 

Droga jest kon ieczna do obstugi pnylegtych 
cmenlarza od ulicy Dobrej z Uwaga tercnow lIslugowych. Z uwagi fla szerokosc 
2.KDD (teren drag publicznyeh 22111 2.KDD R1cuW'l.g l~ 

b~dzie Illozliwosc rcalizacji miejsc postojowych, 
klnsy dojazdowej) na ZP teren dniona 

jak niwniez zieleni, zgodnie z trdci<} llwagi 
z icieni urz'ldzoncj lub ZL tcren 
lasu 

Powyzszy teren byl przeznaczony pod 
poszc rl.cnie cmentarzajuz w planie ogolnym z 

2.zmiana prLeznaczeni a dz ial ki 1994 r,. uwzgl~dnilo to Studium Gminy 
22011 z prLcdluzenia cmentarza UWOlga Jablonna z 2000 r .. j ak rown ic:i obecne Studium 
w kierunku pohldniowym na Z P 220/1 2.ZC nicl1wzgl ~ Gminy z 2015 r. W planic Ogolnym z 1994 r. 
tcren zieleni urzqdzonej lub ZL dnionn teren cll1cntarza byl znaczn ie wiykszy, tzn,. 
teren lasu siygal do ul. Jasnej , ze wzglydu na 

zainwcslowanie przy legtych te renow, obszar pod 
cmcntarz zosta t zmn ie iszony. 
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Imit i Nazwisko, Ustalenia Rozstrzygniltcit R07...strzygni ltcie 

I 

Data 
nazwa jednostki Oznaczenie projektu planu \V6jla w sprawie Rady Gminy 

Lp wplywu 
organizatyjnej i 

Trrsr uwagi nierucbomosci, dl , rozpatrzenia uwagi 
Uwagi adres ktOrej dotyczy nieruchomosci, Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga 

uwagi zglaszajqtego uwaga kl6rej dotyczy uwzglt d nieuwzgllt uwzglltd nit'uwzgllt 
uwagi uwaga "iona dniona niona dniona 

I 2 3 4 5 6 7 R 9 10 II 1 

3.zmiana przeznaczcnia dzialk i 
Jesl 10 leren przylegly do emenlarz. oraz do I 

218/3 od pO lnocnej siron), 
leren6w dr6g publicznyeh. dlatego 

Uwaga wprowadzenie zabudowy lIslug kultu rcligijncgo 
cmentarza z I.Ukr (teren 

218/3 I.UKr nieuWlgl~ jest zasadnc. 
zabudow), uslug kultu dniona W obowiqzujqcym planie jest to ro\vniez teren 
religijnego) na ZP tcrcn zieleni 

pr.leznaczony m.in. pod uslugi kuHu rcligijnego 
ur.l<}dzoncj Ilib ZL teren las1I 

z pbc 10% i wvsokoscia zabudowv 16m. 
4.7.aniechanie uSlalenia 

podniesicnia 030 % wartosci Plan micjseow)' nie podnosi 0 30 % wartosei , 

nicruchomosci i pobierania nieruchomosci ... Oplata planislyczna" maze 
jakichkolwiek oplal z tytu lu zostac nalic20najedynie w przypadku zbycia 
uchwalenia planu 

caly obszar UWAga nicfllchomosci w przeciqgu 5 lat od kiedy 
zagospodarowania meu\vlgl'Y miejscowy plan zaezql ohowiqzywac ijezcli \V 

przestrzenncgo gdyz zgodnie z 
mpzp dniona oparciu 0 operaty szacunkowe wzrosnie wartosc 

rzcczywistosc iq wartosc nieruchomosci na skutek lIehwalenia planu i 
niefllehomosci obj~tych planem dotyczy 30% od WZrostll wartosci 
nie \\'Zrosnie leez drastycznie nicfllchomosci 
zmaleie. 

I I' 
I.zmiana przeznaczenia dzialki 

I 6 31.07.2019 22 111 od zachodniej strony 
cmentarza od ulicy Dobrej z Uwaga 

Oroga jest konieczna do obslugi przyleglych 
1 

2.KDD (teren drog pllblicznych 22111 2.KDD meuwzgl~ 
tcrenow uSlllgowych. Z uwagi na szerokosc 

klasy dojazdowej) na ZP teren dniOTl!l bydzic moiJiwosc realizaeji miejsc postojowych. 

zielcni urz'Idzonej lub ZL teren jak rowniez zieJeni, zgodnie z Iresci'lll\\'agi 

lasu 
_. - -
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Imit i Nazwisko, Ustalcnia ROZ5trzygni~cit Rozstrz)'gni~cit 

Data 
nazwa jednostki Oznaczenie projektu planu \V6jta w sprawie Rady Gminy 

organizacyjncj i nitruchomo~ci, dl. Nlzpatrzen ia uwae.i 
Lp wplywu 

adres TnH' uwagi 
kt6rej dotyczy nieruchomosci, Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga Uwagl 

uwagi 
zglaszaj:Jcego uwaga k16rtj do~'cZ)-' uwzgl~d niC'uwzglf uwzgl~d nieuwzgl( 
uwagi uwaga niona dniona niona dniona 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

Powyzszy teren byl przeznaczony pod 
poszcrzcnic cmentarza jut w planie ogolnym z 

2.zmiana przeznaczenia dzialk i 1994 r,. l1\\'zgl!ydnilo 10 Studium Gminy 
220/1 7. prLedluzcnia cmentarza Uwaga Jablonna z 2000 r .. jak rowniez obecne Stlldillm 
w kierunku poludniowym na ZP 22011 2.ZC nleu\v.l.gl~ Gminy z 2015 r. W planie Ogolnym z 1994 r. 
teren zicleni llrzo:Jdzoncj lub ZL dniona teren cmenlarza byl znacznie wiykszy. tzo .. 
Icren Jasu s i~ga t do Ill. Jasnej, ze \.\o'Zg l~du na 

zainwcstowanie przylcglych terenow. obszar pod 
cmenla rz z05tal zmnieiszonv. 

3.zmiana przeznaczenia dzialki 
Jest to teren przylegly do cmentarza oraz do 
terenow drog publieznych. dlatego 

218/3 od p6inocnej strony 
Uwaga wprowadzenie zabudowy usrug kuhu religijncgo 

cmentarza z I . Ukr (teren 
zabudowy lIsiug kultu 

218/3 I.UKr mcu\y7.g l~ jest :t.asadne. 
dniona W obowio:J7.ujo:Jcym planie jcst 10 rowniei. teren 

rel igijnego) na ZP teren zieleni 
przeznaczony m.in . pod uslugi kultu religijnego 

urz~dzonej llib ZL teren lasu z pbc J 0% i wysokosci(J zabudowv 16m. 

4.zanieehanie uSlalenia 
podniesienia 0 30 % wartosei Plan micjscow)' nie padnosi 0 30 % wartasci 
nieruchomosci i pobierania nieruchomosci. .. Oplata plan islyczna" moze 
jakichkolwiek oplat z tytulu zoslac nal iczona jcdyn ic w przypadku zbycia 
uchwalenia p lanu 

cary obszar 
Uwaga nieruchomosci w przeci~gt1 5 lat od kiedy 

zagospodarowania nJcuwzgl~ miejscowy plan zaczIJ1 obowi¥ywac i jezeli w 
prlestrzennego gdyz zgodnie z 

mpzp dnionn oparciu 0 operaty szacunkowe \\'zrosnie wartosc 
rzeczywistosciq warlosc nieruchomosci na skutek uchwalcnia planu i 
nieruchomosci obj~tych planem dotyczy 30% od wzrostu wartosci 
nie wzrosnie lccz drastycznic nieruchomosc i 
zmaleje . 

.. _ --
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Imit i Nftzwisko, USlalenia R07..strzygnit cie Rozslrzygnitcie 

Data 
nazwa jednostki Oznaczenie projektu planu W6jta w sprawie Rady Gminy 

organizacyjnej i nieruchomoici, dla rozpatrzenia uwaei 
Lp wplywu 

adres 
Trdc uwagi 

kt6rej dotyczy nieruchomosc:i, Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga Uwagi 
uwagi 

zglaszaj:)cego uwaga kt6rej dotyczy uwzgl( d n ieuwzgl~ t1wzgltd nituwzglt 
uwagi uwaga niona dniona niona dniona 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 
7 31.07.2019 I f l .zmiana przeznaczenia dziatki 

22 111 od zachodniej strony 
Droga jest konicczna do obsl ugi przyleglych 

c mcntarza od ulicy Dobrej z Uwnga 
terenow uslugowych . Z uwagi na szerokosc 

2. KDD (teren drog publicznych 221 / 1 2.KDD nlcuwzglcr 
bi\!dzic mozliwosc realiz<lcji micjsc postoj owych, 

klasy dojazdowej ) na ZP teren dniolln 

zicleni uTZi'Jdzo nej lub ZL teren 
jak rownicz z iclcni. zgodnie z trcsch) lIwagi 

lasu 
Powyzszy tcrcn by! przeznaczony pod 
poszerzcnic cmcntarza juz w planie ogolnym z 

2.zmiana przeznaczcnia dziatki 1994 r .. u\\zglcrdnilo to Studium Gminy 
22011 Z przedll1zcnia cmentarza Uwnga Jablonna z 2000 r., jak rowniez obecnc Stlldium 
w kicrunku poludniowym na Z P 220/ 1 2.ZC nieu'vJ:g!~ Gminy z 201 5 T. W plani c Ogo lnym z 1994 r. 
teren ziclcni uI7.<jdzonej luh Z L dniona tcre n cmcntarzn byi znacznic wicrkszy. tzn .. 
tercn lasu sicrgai do ul. Jasnej , ze wzgl ~du na 

7.ainweslowanie przyleglych tercnow, obszar pod 
cmentarz zos tal zmnie iszony. 

3.zmiana przcznaczenia dzialki 
Jest to fercn przy\egly do cmcntarza oraz do 
tc rcna w drog publicznych. dlatcgo 

218/3 od p6 lnocnej strony 
Uwaga wprO\vadzen ic zabudowy us lug kulhl religijnego 

cmentarza z I .Ukr (teren 2 18/3 I.UKr n ietlwzgl~ jest zasadne. 
7..ab udo wy us lug kuhu dniona W obowi<)zuj<Jcym planie jest to rowniez leren 
rcJigijnego) nn Z P teren zieleni 

przeznaczony m.in . pod uslug i kultu relig ij nego 
urz'Jdzonej lub ZL teren lasu 

z pbc 10% i wysokoscia zabudowy 16m. 
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Imit i Nazwisko, Uslalenia Rozstrzygni~cit Rozst rzygni~cit 

Data nazwa jednostki Oznaczcnie projcktu planu W6jta w sprawie Rady Grniny 
organizacyjnej i nitrucbomo~ci. dla rozDatrzenia uwa[!i 

Lp wplywu 
adres Trdc uwagi kt6rej dotycZ)' niuuchomo~c i. Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga Uwagi 

uwagi 
zglasz:ahctgo tlwaga \(t6nj dotyczy uwzgltd nituwzglt uwzglt d nituwzglt 
uwagi uwaga niona dniona niona dniona 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

4.zanicehan ie ustalcnia 
podniesien ia 0 30 % wartosci Plan mie,i seov,.ry nie podnosi 0 30 % wa rtosei 
nieruchomosci i pobicrania nicruchomosci. ,.Opiats planistyczns" maze 
jakichkolwiek oplat z tytulu zostac naliczona jedynie w przypadku zbycia 

I uehwalenia planu 
caly obszar Uwaga nierucholllosci w przeciqgu 5 lat od kiedy 

zagospodarowania ntcu\V'/.gl~ miejsco\vy plan zaczqt obowiqzywac ijczc li w 
przcstrzcnnego gdyz zgodnie 7. 

mpzp dn iona oparciu 0 opcraty szacunkowe \vzrosnie wartose 
rzeczywistosc i'l wartose nieruchomosci na skutck uchwalcnia planu i 
nicrucholllosci obj~tych plancm dotyczy 30% od wzrostu wartosei 
nic ,,"zrosnie lecz drastyeznie nicruehomosci 
zmaleje. 

t. Wylozony projekt mpzp jest W strefic 50 m od projektowsncgo ementar7.a 
8 31.07.2019 [. r niezgodny z rozporz'ldzenicm nie rna istniej Qcej zabudow), mieszkaniowej, 

Ministra Gospodarki Komunalnej natomiaSI w slrefie 150 m od emcntarza jest 
w sprawie okres len ia, jakie te reny zakaz lokalizowania ujfYC wody. Na danym 
pod \vzgl~dem sanilarnym slt obszarze jest zlokalizowana sicc wodoci'lgowa. 
odpowicdnie na cmentarzc. Brak Powic:kszany cmentarJ:jes t emcntarzcrn 
udokumentowania w jaki sposob paratialnym. a nie ko rnunalny i powilfkszenie 
oszacowano niez~dn <) zosta lo wprowadzone na wniosek Parafii i Kurii. 
powierzchni~ grzebalnq 

I 
powi~kszonego cmentarza - Uwaga 
sprzecznosc z § 8 Rozporz<}dzenia ZC nteuw7,gl~ 

Ministra Infrastruktury w sprawic dnionn 
wymagail, jakie muszq spelnic 
ementarze, groby i inne miejsca 
pochowku zwlok i szczqtko w. 
Brak stanowiska Gminy zakresie 
stwierdzcnia. ezy rozbudowa jest 
\V ogole potrzcbna w kontckscie 
zbadania prawidlowoki 
wykorzystywa nia terenow 
cmenlarza --_. - - - - - -
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Imi~ i Nazwisko, Ustalenia Rozstrzygni~c it Rozstrzygni~cit 

Data 
nnwa jednoslki Oznaczenie projektu planu W6jta w sprawic RadyGminy 

organizacyjnej i nitruchomo~ci. d la rozpatrzcnia uwa~i 
Lp wplywu 

adres 
Trdt uwagi 

kt6rej dotyczy nitruchomosc i. Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga Uwagi 
uwagi 

zglaszaj:Jcego nwaga kt6rej dotyczy IIwzgl~d nituwzg l~ tlwzgt~d nieuwzgllt 
uwagi lIwaga niona dniona niona dniona 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 
2. Finansowanie planu powinno Uwaga 

Zgod nic z ustaw<J 0 planowaniu i 
caly obszar zagospodarowaniu przestrzennym, koszty 

zostac pokryte przez wladze 
mpzp 

D1cuwzgl~ 
spofZ<Jdzenia planu miejscowcgo obciq.iaj(J 

koscielnc . dnionll 
budzet gminy 

J. zanieehanie ustalenia Plan miejseowy nie podnosi 0 30 % wartosci 
podniesien ia 0 30 % wartosci nicrLlchomosci ... Oplata planistyczna" moze 
nicruehomosc i i pobierania zostac nalic7.onajedynie w przypadku zbycia 
jakichkolwiek oplat z tytulu nieruchomosci w przcci(Jgu S lat od kicdy 
uchwalenia planu Uwnga miejscowy plan zacUJI obowi<JZYwac ijcze li w 
zagospodarowania n ieuwzgl~ oparciu 0 operaty szacunkowe wzrosnie wartosc 
przestrzenncgo gdyz zgodnie z dniona nicruchomosci na skutek lIchwalenia plann i 
rzeczywistosci'l wartosc dotyczy 30% od \vzrostu wartosci 
nieruchomosci obj'rtych planem nicrucho mosci 
nie wzrosn ic Iccz drastycznie 
zmaleie. 

*wylqczenie jawnosci w zakresie danych osobowych na podstawie art.S ust.2 ustawy a dost~pi e do informacji publicznej (Dz.U.20 19 paz. 1429 z poin.zm.) oraz ustawy a ochrome 
danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 z poi n.zm.) 
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Zal~cznik Nr 3 do uchwaly Nr ......... ......... . . 

Rady Gminy Jablonna 

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

Rozstrzygniecie 0 sposobie realizacji zadan z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad 
ich fmansowania. 

Na podstawie art. 20 ust.! ustawy z 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z pMn. zm.), art.7, ust. I , pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 
marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216, ust.2, pkt 
I ustawy z 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych (t.j . Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z pMn. 
zm.) Rada Gminy Jablonna rozstrzyga co nastypuje: 

§ 1.1 Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sluzqce zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb mieszkanc6w stanowiq zadania wlasne gminy. 

2. Wykaz zadan wlasnych zapisanych w planie: 

Lp. Rodzaj inwestycji szerokosc/dlugosc 
(przyblizone wielkosci) 

I. wykup i urzqdzenie cZysci pasa drogowego ulicy I.KDL 240mb 

2. wykup i urzqdzenie cZysci pasa drogowego ulicy 2.KDL 45 mb 

3. wykup i urzqdzenie cZysci pas a drogowego ulicy 3.KDL 25 m2 

4. wykup i urzqdzenie pas a drogowego ulicy 2.KDD 180 mb 

5. kanalizacja 100 mb 

6. wodociqg 100 mb 

7. oswietlenie 465 mb 

§ 2.1. Spos6b realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu uslug publicznych , kt6re 
nalezq do zadan gminy: 

I) realizacja w oparciu 0 obowiqzujqce przepisy w tym Prawo zam6wieti publicznych, 
2) w oparciu 0 inne przepisy branZowe; 
3) temliny realizacji poszczeg61nych zadan - etapowane w zaleznosci od przyjytych zadaJ\ 

w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Jablonna. 

§ 3.1. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej , kt6re nalezq do zadati wlasnych gminy, zgodnie z przepisami 0 finansach 
publicznych odbywac siy bydq poprzez: 

I) wydatki z budzetu gminy zgodnie z uchwalq budzetowq, 
2) wsp6lfinansowanie srodkami zewnytrznymi, poprzez budzet gminy - w ramach, m.in . 

a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorzqdu wojew6dztwa, 
c) dotacji i pozyczek z timduszy celowych, 
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d) z kredytow i pozyczek bankowych, 
e) z udzialu inwestorow zewnc;trznych na podstawie odrc;bnych porozumien, 
f) innych srodkow zewnc;trznych, 

2. Mozna zakladac, ze realizacja planu moze trwac 15-20 lat. Oznacza to, ze wydatki na 
realizacjc; inwestycji infrastrukturalnych bC;d~ rozkladac siC; na kolejne lata tego okresu, przy 
czym nie oznacza to, ze bC;d~ one rownomiernie rozlozone na te lata. 

3. W realizacji inwestycji, w ich planowaniu i koordynacji bC;dq wykorzystywane 
funkcjonuj~ce i planowane .,programy sektorowe" m.in: 

I) Strategia Rozwoju Gminy Jablonna, 
2) Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Jablonna. 
3) Program Gospodarki Odpadami, 
4) Program Porzqdkowania Gospodarki Wodno-Sciekowej, 
5) Wieloletni Plan Inwestycyjny, 
6) Zalozen ia planu zaopatrzenia w cieplo, energic; elektryczn~ i paliwa gazowe 

(z uwzglc;dnieniem planow i programow wlasciwych zarzqdcow i dysponentow 
mediow), 

4. Ustalenia realizacyjne, wynikajqce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania 
inwestycj i, dokonane z uwzglc;dnieniem w.w. "programow sektorowych" oraz corocznych 
budzetow gminy - okreslaj~ce terminy, zakresy (w tym etapowanie) realizacj i oraz wielkosc 
i struktun; finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami 0 finansach 
publicznych oraz wewnc;trznymi uregulowaniami obowiqzuj~cymi w Gminie Jablonna, nie 
wymagajq wprowadzania zrrilan do niniej szego rozstrzygnic;cia. 
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UZASADNIENIE 

Przyjmuje sie; miejscov.'Y plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna w rejonie 
cmentarza we wsi Chotomow, do sporzljdzenia ktorego przystljpiono na podstawie uchwaly Nr 
XLVIII/491 /2014 Rady Gminy Jablonna z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

Ustalenia planu realizujlj v.ymogi v.ynikajljce z art. lust. 2-4 ustav.y z dnia 27 marca 2003 
r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym CLj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z poin. zm.), 
uwzgle;dniajljc: 

1) wymagania ladu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury - poprzez ustalenie 
przeznaczenia terenu oraz zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametrow i 
wskainikow ksztaltowania zabudov.y oraz zagospodarowania terenu w sposob dopelniajljcy 
istniejljcy stan zagospodarowania w zakresie zabudowy mieszkaniowej i uslugowej stwarzajljc 
mozliwosci ich rozwoju. Zasadne jest utrzymanie i wzbogacenie funkcji uslugov.ych oraz 
rozwoj funkcji uslugov.ych wzdluz drogi powiatowej ulicy Partyzantow, oraz wokol 
istniejqcego i projektowanego cmentarza, ktora zapewnia nowe miejsca pracy dla mieszkancow 
gminy jak i stanowi bariere; akustycznlj i wizualnq od glownej drogi i cmentarza dla zabudowy 
mieszkaniowej zlokalizowanej w zachodnie i centralnej cz,sci obszaru opracowania. 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe - poprzez wprowadzenie zapisow strefowania 
zabudov.y i parametrow zabudowy w zakresie wysokosci, intensywnosci zabudov.y 
i zachowanie ekosystemow zieleni jako zieleni urzqdzonej. 

3) wymagania ochrony srodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntow rolnych i 
lesnych - projekt planu wprowadza ustalenia dotyczljce zasad ochrony srodowiska zgodnie z 
przepisami odre;bnymi, a tatie ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wode;, odprowadzania 
sciekow oraz odprowadzania wod opadov.ych i roztopov.ych, czy dopuszczenie stosowania 
proekologicznych, v.ysokosprawnych zrodel energii cieplnej , majljce na wzglydzie srodowisko 
naturalne, w tym zasoby wodne. 

Projekt planu wraz z prognozlj oddzialywania na srodowisko zostal pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz 
Pallstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

4) v.ymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej - na 
obszarze planu v.ystypuje obszar wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-1375 - cmentarz. 

5) v.ymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a tatie potrzeby osob 
niepelnosprawnych - projekt planu majljc na uwadze zdrowie i bezpieczenstwo ludzi 
wprowadza zakazy w zaleznosci od przeznaczenia terenu lokalizowania uslug uciljzliv.ych oraz 
uslug zwillzanych ze skladowaniem, przetwarzaniem i zbieraniem odpadow. Plan przeznacza 
CZc;sc terenu pod istniejllcy cmentarz oraz projektowany, w zwillZku z pov.yzszym v.yznaczona 
strefy ochrony sanitarnej 50 m i 150 m od cmentarza istniejljcego i projektowanego. Strefa od 
projektowanego cmentarza zawiera si y w calosci w obszarze niniejszej uchwaly, natomiast strefa 
od istniejljcego cmentarza znajdujljca siC; w po!nocnej cz,sci od cmentarza v.yznaczona jest w 
uchwale Nr VI17112007 Rady Gminy Jablonna z dnia 21 marca 2007 r. opublikowany w 
Dzienniku Urzydov.ym Wojewodztwa Mazowieckiego z 8 czerwca 2007 r. Nr 106 poz. 2667 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna zachodniej 
czysci wsi Chotomow. Natomiast strefa od istniejljcego cmentarza znajdujljca siy w polnocno
wschodniej czc;sci od cmentarza jest v.yznaczona w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna w rejonie ulic Partyzantow, Piusa oraz 
terenow kolejov.ych we wsi Chotomow, sporzljdzanego na podstawie uchwaly nr 
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XLVII480/2014 Rady Gminy Jablonna z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyst~pienia do 
sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna w rejonie 
ulic Partyzantow, Piusa oraz terenow kolejowych we wsi Chotomow. Plan miejscowy 
wprowadza ograniczenia wynikaj~ce ze strefy sanitarnej od cmentarza. W strefie 50 m zakazuje 
siy lokalizowania studzien i zrodel sluz~cych do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych oraz zakazuje siy lokalizowania zakladow produkujqcych artykuly zywnosciowe, 
zakladow zywienia zbiorowego, zakladow przec1lOwujqcych artykuly zywnosciowe. Ponadto w 
strefie 150 m zakazuje siy lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, zakladow produkcyjnych 
artykuly zywnosci, zakladow zywien ia zbiorowego, zakladow przechowuj~cych artykuly 
zywnosciowe, 0 ile nie posiadaj ~ podl~czenia do sieci wodociqgowej lub sq zaopatrzenie w 
wody z indywidualnych ujyC wody zlokalizowanych poza strefq ochrony od cmentarza. W calej 
strefie 150 m od projektowanego cmentarza zreal izowana jest inwestycja siec i wodoci~gowej. 
Z powyzszego wynika ze gmina wywi ~zala siy ze swojego zadania, czy li budowy sieci 
wodoci~gowej , co umozliwia w najblizszym czasie podl~czenie budynkow do tej sieci. Zgodnie 
z art. 3 ustawy z dnia 31 styczn ia 1959 r. 0 cmentarzach i chowaniu zmarlych (Dz.U. z 1959, Nr 
II poz. 62 z pazn. zm. ) cmentarze zaklada siy i rozszerza na terenach okreslonych w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wynika z tego ze samo przeznaczenie 
w mpzp terenu pod cmentarz nie swiadczy 0 jego zalozeniu, tylko jest podstaw~ do 
zatwierdzenia lokalizacji cmentarza. W zakresie wymagatl potrzeb osob niepelnosprawnych 
nakazuje zapewnienie miejsc postojowych dla pojazdow zaopatrzonych w karty parkingowq w 
ilosci zgodnej z przepisami odrybnymi. 

6) walory ekonomiczne przestrzeni - obszar opracowania skomunikowany jest drogami 
publicznymi: ul. Partyzantow z lokalizowan~ poza granicami opracowania, drogami klasy 
lokalnej oraz sieciq drog wewnytrznych. Zaprojektowana struktura funkcjona lno-przestrzenna, 
pozwala na racjonalne wykorzystanie przestrzeni przeznaczonej pod zabudowc; uslugow~ i 
mieszkan i ow~. Uklad funkcjonalno - przestrzenny uwzglydnia walory ekonomiczne przestrzeni. 

7) prawo wlasnosci ustalenia planu ITIl eJscowego wyznaczaj~ gran ice korzystania 
z nierllchomosci, poprzez mi , dzy innymi ustalenia co do przeznaczenia terenu, czy zasad 
ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz parametrow i wskaznikow ksztaltowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Nie wystypuje sytuacja, gdzie w skutek uchwalenia 
planu, korzystanie z nieruchomosci w dotychczasowy sposob lub zgodnie z dotychczasowym 
przeznaczeniem staloby siy niemozliwe lub ograniczone; 

8) potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa - nie dotyczy, w obrybie obszaru planu nie 
znajduj ~ siy tereny i obiekty spe!niaj ~ce potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa; 

9) potrzeby interesu publicznego - plan miejscowy uwzgl,dnienia zachowanie istniej~cych drog 
publicznych, nie przewiduje nadmiernej rozbudowy drog w obszarze opracowania z uwagi na 
i st niej ~ce i projektowane zagospodarowanie. Plan dopuszcza wyznaczanie nowych dojazdow do 
terenow inwestycyjnych w ramach podstawowej funkcji. Plan zabezpiecza tereny zielone 
poprzez zachowanie terenow zieleni naturalnej, oraz okreslenie powierzchni biologicznie 
czynnej na obszarze planu w przedziale od 10% do 80 %; 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej , w szczegolnosci sieci 
szerokopasmowych - dopuszcza siy realizowanie wszelkich sieci i urz~dzen infrastruktury 
technicznej. Plan miejscowy nie ogranicza rozwojll sieci szerokopasmowych; 

11) zapewnienie udzia!u spoleczenstwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej - organ sporz~dzaj~cy 
niniejszy plan zapewni! lIdzia! spoleczenstwu w opracowywaniu projektu planu miejscowego 
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wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko, poprzez ogloszenie 0 przystqpieniu do 
sporzqdzenia planu miejscowego wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko, umozliwienie 
skladania uwag i wniosk6w, wylozenia do publicznego wglqdll projektu planu wraz z prognozq 
oddzialywania na srodowisko oraz zorganizowanie publicznej dyskusji nad przyj~tymi 

w projekcie planu rozwiqzaniami . Wersja elektroniczna projektu planu udostypniana byla w 
Urz~dzie Gminy Jablonna, w spos6b pozwalajqcy jednoznacznie na zidentyfikowanie danej 
nieruchomosci z wykorzystaniem wektorowej mapy ewidencyjnej w srodowisku EWMAPA; 

12) zachowanie jawnosci i przejrzystosci procedur planistycznych: 

Uchwaly Nr XLVIlI/491 /2014 Rady Gminy Jablonna w sprawie przystqpienia do 
sporzqdzenia miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna w rejonie 
cmentarza we wsi Chotom6w podjy/a w dniu 27 sierpnia 2014 r. 

Nast~pnie zgodnie art. 17 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym W6jt 
Gminy Jablonna kolejno: 

a) oglosil w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie 0 podjyciu uchwaly 0 przystqpieniu 
do sporzqdzenia w/w planu miejscowego wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko 
okreslajqc [ormy, miejsce i termin skladania wniosk6w do planu; 

b) zawiadomil na pismie 0 podj<;ciu uchwaly 0 przystqpieniu do sporzqdzenia w/w planu 
miej scowego oraz prognozy oddzialywania na srodowisko instytucje i organy wlaSciwe do 
uzgadniania i opiniowania planu; 

c) wystljpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Panstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitamego 0 uzgodnienie zakresu i stopnia szczeg61owosci informacj i 
koniecznych do ujl'cia w prognozie oddzialywania na srodowisko; 

d) rozpatrzyl zlotone wnioski; 

e) sporzqdzi/ projekt planu miej scowego wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko; 

f) sporzqdzit prognozy skutk6w finansowych uchwalenia planu miej scowego; 

g) uzyskal wymagane llstawq opinie i uzgodnienia projektu planu oraz prognozy 
oddzialywania na srodowisko; 

h) wprowadzil zmiany wynikajqce z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien ; 

i) oglosil 0 wylozeniu projektu planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko do 
publicznego wglqdu na co najmniej 7 dni przed dniem wylozenia i wylotyl ten projekt wraz 
z prognozlj oddzialywania na srodowisko do publicznego wglqdu w okresie od 15 wrzdnia 
2016 r. do 7 paidziemika 2016 r. oraz w dniu 3 pa:i:dziemika 2016 r. zorganizowal dyskusjy 
publicznq nad przyjl'tymi w projekcie planu rozwiqzaniami; 

j) wyznaczyl termin do 24 pazdziernika 2016 r., w kt6rym osoby fizyczne i prawne oraz 
jednostki organizacyjne nie posiadajqce osobowosci prawnej mogly wniesc uwagi 
dotyczqce projektu planu i prognozy oddzialywania na srodowisko; 

k) podczas wylozenia do publicznego wglqdu projektu planu miejscowego wniesiono 21 
uwag, z czego cztery zostaly cZl'sciowo uwzgl<;dnione i siedemnascie nieuwzgl"dnionych. 

Nast"pnie projekt planu zostal przyj"ty uchwalq Nr XXX/295/20 17 Rady Gminy Jablonna z dnia 
25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jablonna w rejonie cmentarza we wsi Chotom6w; 

Wojewoda Mazowiecki dnia I marca 2017 r. wydal rozstrzygni<;cie nadzorcze Nr LEX-
1.4131.28.2017.RM stwierdzajqc niewaznosc uchwaly Nr XXX/295/20 I 7 Rady Gminy Jablonna z 
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dnia 2S stycznia 2017 r. w sprawie lIchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jablonna w rejonie cmentarza we wsi Chotom6w; 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 lIstawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym W6jt Gminy 
Jablonna ponowil w niezb<;dnym zakresie czynnosci wed lug art. 17 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym: 

I) wprowadzil stosowne zmiany wynikaj~ce z rozstrzygni<;cia nadzorczego; 

m) ponownie przeprowadzil uzgodnienia w niezb<;dnym zakresie; 

n) oglosil 0 ponownym wy!ozenill projektu planu wraz z prognoz~ oddzialywania na 
srodowisko do publicznego wgl~du n3 co najmniej 7 dni przed dniem wylozenia i wylozyl 
ten projekt wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko do publicznego wglqdu 
w okresie od 24 czerwca 2019 r. do IS lipca 2019 r. oraz w dniu 8 lipca 2019 r. 
zorganizowal dyskusjy publiczn~ nad przyj<;tymi w projekcie planu rozwi~zaniami ; 

0) wyznaczyl term in do 31 lipca 2019 r. , w kt6rym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadaj~ce osobowosci prawnej mogly wniesc uwagi dotycz~ce projektu 
planu i prognozy oddzialywania na srodowisko; 

p) podczas ponownego wylozenia do pllblicznego wglqdu projektu pJanu wniesiono 9 uwag, z 
czego jedna zostala llwzgl<;dniona, siedem nieuwzgl<;dnionych i jedna cz<;sciowo 
uwzgl<;dniona. 

Tym samym zostaly zakonczone prace zwiqzane ze sporzljdzeniem niniejszego planu 
miejscowego oraz skompletowaniem dokllmentacji planistycznej. 

13) potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci wody, do cel6w zaopatrzenia ludnosci -
plan miejscowy ustala zaopatrzenie w wody z sieci wodociqgowej i dopuszcza do czasu budowy 
sieci wodociqgowej zaopatrzenie w wod<; z indywidualnych ujyc wody zlokalizowanych poza 
streflj ochrony od cmentarza, ponadto wprowadza ustalenia w zakresie odprowadzania sciek6w 
sanitamych oraz odprowadzania wad opadowych i roztopowych , maj~ce na celu ochrony 
zasobaw wodnych. 

Ustalaj~c przeznaczenie terenu organ rozwa:iyl interes publiczny i interesy prywatne, 
zmierzajljce do poprawy istniejqcego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego 
zagospodarowania, a tak:ie anaJizy ekonomiczne, srodowiskowe i spo!eczne. Zaprojektowane 
rozwiqzania planu sq zgodne z oczekiwaniami wlascicieli terenu oraz gminy w granicach 
dopuszczonych ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego, 
umozliwiajljc im zabudow, i zagospodarowanie nieruchomosci na ceJe us!ugowe i mieszkaniowe. 
Interes publiczny zosta! uwzgl,dniony poprzez zachowanie terenaw cennych przyrodniczo, przy 
zachowaniu mozliwosci rozwoju funkcji uslugowej i mieszkaniowej. Uklad drag publicznych 
zapewnia obslug, nieruchomosci, ale tak:ie zabezpiecza mozJiwosc racjonalnego poprowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej. 

Przedmiotowy obszar pJanu stanowi zwartq strukturl' funkcjonalno-przestrzennq, tereny 
przeznaczone pod zabudowy uslugowlj dajq szansy rozwoju i stworzenie nowych miejsc pracy. 
Takie rozwi~zanie uwzglydnia dljzenie do minimalizowania transportochlonnosci ukladu 
przestrzennego. W obszarze planu Slj zachowane projektowane nowe odcinki dr6g publicznych 
wraz z poszerzeniami istniejqcych pasaw drogowych dla prawidlowej obslugi istniejljcych osiedli 
mieszkaniowych. 

Wyniki analizy zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna przyjyte uchwallj nr 
IV/S1I2019 Rady Gminy Jablonna z dnia 21 stycznia 2019 r. wskazujq na kontynuacjy procedur 
wczeSniej podj,tych, jako konsekwencja dzialan podj,tych przez Rady Gminy Jablonna, uchwalo 
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przyst~pi en iu do sporz~dzenia miejscowego planll zagospodarowania przestrzennego. Sporz~dzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spelnia tei: jeden z celow strategii 
zrownowazonego rozwojll gminy Jablonna 2014 - 2020 jako "Wsparcie dla zatrudnienia 
mieszkancow gminy"' poprzez stworzenie warunkow dla rozwoju gospodarki, w szczegolnosci jej 
nowoczesnych dzialow, poprzez wskazanie terenow koncentracji zabudowy uslugowej wzdlui: 
w~zlow komunikacyjnych i tras komunikacyjnych. Umozliwi wprowadzenie wnioskowanych 
ustalen wlascicieli terenu i przyczyni siy do realizacji oczekiwan uzytkownikow przestrzeni co do 
kierunkow i zasad zagospodarowania teren6w, a tym samyl11 do poprawienia jakosci zycia 
mieszkancow gl11iny. 

Zgodnie z opracowanq prognozq skutkow finansowych uchwalenia planu miejscowego, zrodlel11 
wplywow dla budzetu gminy bydzie wzrost podatkow od gruntu i nieruchomosci szacowany 
Iqcznie na okolo 326.000,00 zl. Na podstawie ob li czen okreslono wartosc wskaznika 
ekonomicznego NPV (sluzqcego ocenie ekonomicznej inwestycji) w wysokosci zaokrqglonej 
minus 1.500 zl. 

Dla poprawy funkcjonowania struktury przestrzennej istnieje koniecznosc rozbudowy 
infrastruktury drogowej i technicznej. Koszty blldowy nowego odcinka drogi i budowy 
infrastruktury technicznej jak rowniez wykupy terenow pod inwestycje gminne Sq wysokie. 
Dochody z podatkow dla terenow zabudowy l11ieszkaniowej i uslugowej , jak rowniez uzyskanie 
dochodow z renty planistycznej , ktora wystqpi w przypadku sprzedazy nieruchomosci w okresie 
pio;ciu lat od lIchwalenia planu, oraz dochody z oplaty adiacenckiej z tytulu wzrostu wartosci 
nieruchomosci spowodowanych budowq urzqdzell bilansujq koszty budowy drogi i wykupow 
terenow pod drogi. Mozliwe jednak, ze koszty mogq nieznacznie przekroczyc dochody. Przy 
ocenie skutkow finansowych uchwalenia planu miejscowego nie obowiqzuje bezwzglo;dna zasada, 
ze dla oplacalnosci przedsiywziycia wartosc NPV powinna bye zawsze dodatnia. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan 
miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu i.e niniejszy plan nie narusza ustalen studium, 
rozstrzygajqc jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalez~ do 
zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 0 finansach 
publicznych. Czo;sc tekstowa planu stanowi tresc uchwaly, czo;sc graficzna oraz wymagane 
rozstrzygni o;cia stanowiq zalqczniki do uchwaly. W zapisach Studium dla Gminy Jablonna poza 
podstawowymi ustaleniami i wskainikami Sq zapisy "Ustala sio; zachowanie zasad zabudowy 
i zagospodarowania, w tym parametrow i wskaznikow zabudowy, ustalonych szczegolowo 
w obowiqzujqcych w dniu wejscia w i.ycie niniejszego Studium miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, rowniei: w przypadku wprowadzania zmian do tych planow". 
Zapis ten daje mozliwosc wprowadzenia wiykszych wskaznikow nii: okreSlone w studium, a ktore 
s~ zapisane w obecnie obowiqzuj~cych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
Na terenach oznaczonych symbolami I.MN/U, 2.MNIU. 3.MN/U, I .MN-U, 2.MN-U, 3.MN-U, 
2.U, 3.U, 4.U, 5.U dopuszcza siy maksymalnq wysokosc budynkow: 3 kondygnacje i 12 m, 
zgodnie z parametrami wynikajqcymi z obowi~zujqcego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jablonna zachodniej czysci wsi Chotomow, zatwierdzony uchwalq nr 
VI17112007 Rady Gminy Jablonna z dnia 21 marca 2007 r. i opublikowany w Dzienniku 
Urzo;dowym Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 106 poz. 2667 z dnia 8 czerwca 2007 r. Na terenie 
I.Ukr dopuszczono zabudowy zgodnie z ustaleniami w.w. planu. Natomiast na terenach 
oznaczonych symbolami 3.MNL, 4.MNL, 5.MNL, I.MNLIU ustalono minimalnq powierzchniy 
nowo wydzielanych dzialek budowlanych 1000-1200 m2, zgodnie z zapisami wynikajqcymi z 
obowiqzujqcego illleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jablonna 
dotyczqcego dz ialek nr 219, 103011 , 1030/2,22011 ,220/20, czo;sci dzialki 247 we wsi Chotomow, 
zatwierdzony uchwalq nr LIlI456/2006 Rady Gminy Jablonna z dnia 26 kwietnia 2006 r. i 
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0pllblikowany w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego Nr 195 poz. 7408 z dnia 
23 wrzesnia 2006 r. Na terenie 1.ZP wprowadzono funkcj~ oraz wskazniki zgodnie z ustaleniami 
ww. planu 

Maj~c na uwadze powyzsze. przyj~cie przez Rad~ Gminy niniej szej uchwaly jest 
lIzasadnione . 
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z dnia 14 sierpnia 2019 r. 
Zatwierdzony przez ........ n ............. . 

UCHWALANR .................. .. 

z dnia 26 sierpnia 20 i9 r. 

zmieniaj~ea llehwal~ w sprawie zatwierdzenia planow pracy stalyeh komisji Rady Gminy Jablonna na 
rok 2019 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 i ali. 18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 19901'. 0 samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. 
U Z 20191' poz. 506 ze zm. I)), oraz § 50 ust. 1 pkt. 1 Statulu Gminy Jablonna. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 
29 grudnia 20 i7 1'. , poz. i 2595 z poin. zm.2) Rada Gminy Uchwaia 0 nast~puje : 

§ 1. W uchwaie Nr 111139/2018 Rady Gminy Jablonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 
pian ow pracy stalych komisji Rady Gminy Jablonna na rok 20i9 , w zalqcznikach nr i, 2, 3 i 4 do uchwaly 
wprowadza sie nast~puj qce zmiany: 

i . Ostatni akapit zalqcznika nr i - Komisja Rozwoju, otrzymuje brzmienie: 

"Posiedzenia Komisji odbywac s i~ b~dq cykiicznie w poniedzia1ki poprzedzaiace Sesie Rady 0 godz. 1400, 

2. Ostatni akapil zalqcznika nr 2 - Komisja Bezpieczenstwa, otrzymuje brzmienie: 

"Posiedzenia kOl11isji odbywac si~ b~dq cyklicznie w poniedzialki poprzedzaiace Sesie Rady Gl11iny 0 godz. 
1200 

3. Ostatni akapit zalqcznika nr 3 - KOl11 isja Oswiaty, Kuitury i Sportu, otrzymuje brzmienie: 

"Posiedzenia komi sji odbywac si~ b~dq we wtorki poprzedzaiace sesie Rady 0 godz. 14:00 
w saii konferencyjnej Urz~du Gminy, saia nr i2 na parterze". 

4. Ostatni akapit zalqcznika nr 4 - Komi sja Spraw Spolecznych, otrzymuje brzmienie : 

"Posiedzenia komi sji odbywa6 s i~ bl'dq we wtorki poprzedzaiace sesic Rady a godz. 12:00 w saii 
konferencyjnej Urz~du Gminy, saia nr 12 na parterze". 

§ 2. Pozostale uSlaienia uchwaly nie uiegajq zrnianie. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sil' Przewodniczqcemu Rady Gminy Jablonna. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

I) Zmiany lekstu jednoli tego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U z 20 i9, poz. 1309, 
l) Zmiany zostaly ogloszone w Dz. Urz. Woj. Maz.z 2018r. pOZ. 7378, z 20 19r. poz.4190, 

I '1,tI\'on; 1 ~1111'f:0\" ',k l 
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Uzas ad nienie 

Zgodnie z art. 21 USt. I i 3 i art. 18. ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorZ'ldzie gminnym (t. j. Dz. U z 
2019r poz.506 11), oraz § 50 ust. I pkt. I Statutu Gminy Jablonna. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 29 grudnia 
2017 r., poz. 12595 z p6in. zm 2 ), komisje stale podlegaj~ radzi e gminy, praCl\i~c zgodnie 
z uchwalonymi rocznymi pl anami pracy. Roczne plany pracy na 20 19 rok Rada Gminy Jablonna przyj~la 

uchwal~, wskazujqc w poszczegolnych zalqcznikach przewidywanq tematyk" jak rowniez terminy posiedzen. 
W zwi'lzku ze zglaszanymi przez radnych wnioskmi wprowadzenia zmian terminow odbywania posiedzen 
poszczegolnych komisji (komisji rozwoju, komisji bezpieczenstwa, komisji spraw spolecznych oraz komisji 
oswiaty, kuitury i sportu), Rada Gminy Jablonna podj~ la uchwal~ zm ieniaj 'lc,! w poszczegolnych zalqcznikach, 
zgodnie z przedstawion~ propozycj~. 

I) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszolle w Dz.U z 20 19r. poz. 1309, 
'I Zmiany zostaly ogloszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 20 18r. poz. 7378; 2019r. poz.4190, 
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z dnia 8 sierpnia 2019 r. 
Zatwierdzony przez .................. ..... . 

UCHWALANR ............... ... .. 
RADY GMINY JABLONNA 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie: zasi~gni~cia od Komendan!a Wojew6dzkiego Policji informacji 0 kandydatach na lawnikow. 

Na podstawie alt. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019. 
poz. 506 z p6in. zm. l )) oraz art. 162 § 9 ustawy 27lipca 200 1r. Prawo 0 llStrojll sqd6w powszechnych (tj. Dz. 
U z 2019r.. poz. 52, z p6in. zm.") 

Rada Gminy Jablonna uchwala, co nast~puje : 

§ 1. 1. Zasi~ga si~ od Komendanta Wojew6dzkiego Pol icji w Warszawie informacj i 0 nfw kandydatach na 
lawnik6w, zgloszonych w wyborach na kadencj~ od 2020r. do 2023 r. w trybie alt. 162 § 9 ustawy z dnia 
27 lipca 200 II'. - Prawo 0 ustrojll sqd6w powszechnych, na zasadach okreslonych dla informacji 0 kandydacie 
do objycia stanowiska sydziowskiego tj: 

I) Barbara, Maria Kowalik 

2) Wlodzimierz, Stanis law Pawlak 

3) Teresa Pierlejewska 

4) Malgorzata Politowska 

5) Halina, Maria Sobczyk 

6) Agnieszka Turczyilska 

2. Upowatn ia s i ~ Przewodniczqcego Rady Gminy Jablonna do przeslania do Komendanta Wojew6dzkiego 
Po li cji lqczn ie z uchwalq, danych osobowych kandydat6w,o kt6rych mowa w ust. I , obej mujqcych: 

I ) imi~(imiona) i nazwisko; 

2) nazwisko panienskie; 

3) imiona rodzic6w; 

4) data i miejsce urodzen ia; 

5) miejsce zamieszkan ia; 

6) miejsce poby!u jeSli jest inne nit mi ejsce zamieszkani a; 

7) or PESEL; 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Przewodniczqcemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwala wc hodzi w zycie z dniem podjycia. 

I) 1 )zmiany tekstu jednolitego ustawy zostafy ogtoszone w Dz. U. z 20! 9r. poz. 1309 
2) 2) zmiany wym ienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U Z 2019 1' poz.60; poz.1 25 
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Uzasadnienie 

W zwi~zku z uplywem kadencji os6b wybranych na lawnik6w s~dowych i trwaj~c~ proced ur~ wyborcz~ 
lawnik6w na kolejn~ kadencj, 2020- 2023, zgodnie zalt. 162 § 927 lipca 2001r. Prawo 0 ustroju s~d6w 
powszechnych (tj. Oz. U z 2019r., poz. 52), rady gmin zasi,gaj~ od komendanta wojewodzkiego Policji 
infonnacji 0 kandydatach na lawnik6w. Informacje 0 kandydacie na lawnika uzyskuje si, i sporz~dza na 
zasadach okreslonych dla informacj io kandydacie do obj,cia stanowiska s,dziowskiego. 

Maj~c na llwadze powyzsze, przedlozono stosown~ llchwa1<, w przedmiotowej sprawie. 

Id : A8F3 190F-C290-4AM-BDFE-B3IA9F3D8FAO. Proje kt t ,fi ",,,--. ,, ' M ;'IA .; ;00",; ,'''1 

. It~ A';: 
RAD( A PRAWNY 

Strona I 



z dnia 12 sierpnia 2019 r. 
Zatwierdzony przez ... ............. ........ . 

UCHWALANR ................... . 
RADY GMINY JABLONNA 

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

IV sprawie wzoru wniosku 0 wyplat~ dodatku energetycznego 

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt IS ustawy z dn ia 8 marea 1990 r. a samorzqdzie gminnym CDz.U. z 2019 r., 
paz. 506) oraz art.5d ust.2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyezne CDz. U. z 2019 r., poz. 755, 
z pMn. zm l )) uehwa1a si~, co nast~puje : 

§ 1. Okresia si~ wzor wniosku 0 wyptat~ dodatku energetyeznego, stanowi~ey zal~cznik do niniejszej 
uehwaty. 

§ 2. Wykonanie uehwaly pow ierza s i~ Wojtowi Gminy lablonna. 

§ 3. Uehwala wehodzi w zyeie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

Kicrownik 
GminnegoOs a on ,~~ - Sp4JI"i'/ll." 

I) Zmiana tekstujednalitego wymienianej ustawy zastala aglaszona w Dz. U. z 20 19 r., paz. 730. 
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Zal~eznik do uchwaly Nr ...... ...... ....... . 

Rady Gminy Jablonna 

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

WNIOSEK 
o wyplat~ dodatku energetycznego 

I. Wnioskodawca .. ......... . .. . . . . ..................................................................... .. 

(imi~ i nazwisko, nr pesel) 

2. Adres zamieszkania ................ .. .. ...... ................ ...................................... .... .................. ..... .. 

(kod poeztowy, miejseowosc, uliea, nr domu, nr mieszkania) 

3. Wnosz~ 0 wyplat~ dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego: 

I) prowadzonego przez osob~ samotn~ * 

2) skladaj~cego si~ z 2 do 4 os6b* 

3) skladaj~cego si~ z co najmniej 5 os6b* 

4. Niniejszym oswiadczam, te: 

• jestem osob~, kt6rej przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwea 
200 I r. 0 dodatkach mieszkaniowych decyzj ~ nr .......... ....................... z dnia .................................. , na 
okres od ................ . do .................. .. , 

• jestem stron~ umowy kompleksowej lub umowy sprzeda:i:y energii elektrycznej zawartej 
z przedsi~biorstwem energetycznym, 

• zam ieszkuj~ w miejscu dostarezania energii elektrycznej. 

5. Do wniosku dol~czam: 

• Kopi~ um owy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elektrycznej zawartej z przedsi~biorc~ 
energetycznym (oryginal do wgl~du). 

6. Oswiadczenie dotycz,!ce formy platnosci 

Dodatek energetyezny prosz~ przekazywac: 

• odbi6r osobisty w kasie Banku Sp61dzielezego w Jablonnie ul. Modlinska 152 

• na wskazany ponizej rachunek bankowy 

Nr rachunku: 

[T I 
7. Informacja 0 warunkach uprawniaj~cych do uzyskania dodatku energetycznego 

I) Zryczahowany dodatek energetyczny przystuguje odbiorcy wrazliwemu energii elektrycznej tj . osobie, 
kt6rej przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 us!. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowyeh, kt6ra jest stron~ umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii 
elektrycznej zawartej z przedsi~biorc~ energetycznym i zamieszkuje w miej scu dostarczania energii 
elektrycznej. 

2) Dodatek energetyczny wyplacany jest do 10 dnia kazdego miesi~ca z g6ry, z wyj~tkiem miesi~ea styeznia, 
w kt6rym dodatek energetyezny wyplaea si~ do 30 stycznia danego roku. 

8. Prawidlowosc i prawdziwosc danych zawartych we wniosku potwierdzam wlasnor~cznym 

podpisem. 
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(data, podpis wnioskodawcy) 

* niepotrzebne skreslie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (og6lne rozporz~dzenie 0 ochronie 
danych) (Oz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: ROOO), informuj~, ze: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej z siedzib~ 
w (05-110) Jablonnie przy ul. Zegrzynskiej I jest Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej. 

2. PaniiPana dane osobowe przetwarzane w celu i na podstawie: 

- art. 6 ust I lit. c ROOO - wypelnienia obowi~zku prawnego clilZllcego na administratorze w zwi!)Zku 
z art. 5 d ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.20 19. 755 z pozn.zm.) w celu 
realizacji wniosku 0 przyznanie dodatku energetycznego. 

3. Zgodnie z ROOO, przysluguje Pani/Panu: 

- prawo dostl'Pu do danych osobowych; 

- prawo otrzy mania kopii danych osobowych podlegaj~cych przetwarzaniu; 

- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

- prawo do usuni~cia danych osobowych; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora; 

4. W przypadkach uznania, it; przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Osrodek Pomocy 
Spolecznej w Jablonnie narusza przepisy ROOO, przysiuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu 
Nadzorczego tj. do Prezesa Urz~du Ochrony Oanych Osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe b\,d~ przechowywane przez okres niezb\'dne do realizacji cel6w okre§lonych 
w pkt.2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi~zuj~cego 
praw •. 

6. Odbiorc.mi Pani/Pana danych osobowych mog~ bye: 

- organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonuj~ce zadania publiczne lub dzialaj~ce na zlecenie organ6w 
wladzy publicznej , w zakresie i w celach, kt6re wynikaj~ z przepis6w powszechnie obowi~zuj~cego prawa; 

- inne podmioty, kt6re na podstawie stosownych um6w podpisanych z Urz~dem Gminy Jablonna przetwarzaj~ 
dane osobowe dla kt6rych Administratorem jest W6jt Gminy Jablonna. 

7. Pani/Pana Dane osobowe mog~ bye przetwarzane w sposcb zautomatyzowany i nie bl'd~ profilowane. 

8. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail:iod@gospjabJonna.pJ 

Kic:ro\\ nik 
Gminnego 05r~mo.;y Sroli.'':llh: 

mgr JOa,a }f~cka 
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UZASADNIENIE 

Ustaw~ z dnia 21 lutego 2019r. 0 zmianie niektorych ustaw, w celu zapewnienia stosowania 

rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osob fizycznych w zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46IWE (ogolne 

rozporz~dzenia 0 ochronie danych) - (Oz. U. z 20 19r. poz. 730) zmieniony zostat art. 5d ustawy z 

dnia 10 kwietnia I 997r. Prawo energetyczne (Lj. Oz. U. z 2018r. poz. 755 ze zm.) w ten spos6b, ze 

Rada Gminy zostala zobowi~zana do okreslenia w drodze uchwaly wzoru wniosku 0 wyptaty 

dodatku energetycznego. 

W zwiljzku z powyzszym podjycie takiej uchwaly uznaje siy za konieczne i uzasadnione. 

Kicro\\ nik 
Gminncgo Oi«>.#gol°CY Spoiee/lle 

m8rJ~:Bo~cka 
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