i

t
,..

i :'il {i

.r,,

',1

':

l.,Ii'!J

"o9

,

:-

i.'1:i:;..,
r'

-

i

UCHWALA Nr VII/105/01
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
2001r.
z dnia18 puhdziernika
w sprawie uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennegoobszaru
administracyjnego DESNO w gminie Halin6w

^

rt

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca I994r. o zagospodarowaniuprzestrzennym
(tekstjednolity Dz.U. zl999r. Nr 15,poz.l39), art. 18 ust.2pkt 5,art.40 ust. 1 ustawyzdnia
8 marca 1990r. o samorz4dziegminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z
poin.zrn.), w zwiqzku z Uchwai4Nr V/63l99 z drriraZ5marca 1999r. Rady Gminy Halin6w w
sprawie przystqpienia do sporzqdzania Studium Uwarunkowari i Kierunk6w
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Halin6w oraz Miejscowych Plan6w
ZagospodarowaniaPrzestrzennegogminy Halin6w oraz Uchwalq Nr XlI43l99 z dnia 23
grudnia 1999r.w sprawie zmian w uchwale Nr V/63l99, Rada Miejska w Halinowie uchwala
co nastEpuje:

Rozdzial L

Zakres obowi4zywania planu

$r

U

Uchwala siEmiejscolvy plan zagospodarowaniaprzestrzennegoobszarupoloZonegow
granicachadministracyjnych wsi Desno , w gminie Halin6w.

s2

Plan uchwala sig w granicachustalonych na rysunku planu sporz4dzonymna mapie r.vskali
1: 5000,kt6ry jest integraln4czqSci4planu(zalqcnrikNr i do uchwaty).

$3
Plan zawieraustaleniadotycz4ce:
przentaczenia teren6w oraz linii rczgrariczaj4cych tereny o r6mych funkcjach lub
rc2nych zasadachzagospodarowania,
2) lokalnych waruntri6w,zasadi standard6wksztaltowaniazabudowy oruz zagospodarowania
terenu,
3) wymagan szczeg6lnych prry inwestowaniu i zagospodarowaniuterenu, zvtiqzarrych z
wy stqpowaniemlokalny ch ograniczerilub utrudnief ,
l)

%4Q
4) warunk6w dopuszczalnych przeksztalceni stniej4cych dzialek geodezyjny ch,
5) lokalnego systemu obsiugi komunikacyjnej kolowej,
6) zasadobslugi w zakresieinfrastruktury technicmej.

s4

1. Rysunek planu odnosi ustaleniauchwaty do terenu objEtegoplanem.

v

2. NastEpuj4ceustalenia grafrcnrena rysunku planu s4 obowi4zuj4cymi ustaleniamiplanu:
1) Linrerozgrariczajqce obszary o r6hrym przenraczeniu,
2) Linie rozgraniczaj4ce
ulic,
3) Nieprzekraczalnelinie zabudowy,
4) Tereny zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej ,
5) Tereny zabudowy zagrodowej,
6) Tereny usiug ,
7) Tereny rolne,
8) Tereny le5ne,
9) Oznaczeniazasiqgustref ochronnych wok6l obiekt6w iwzqdzeft uci4Zliwych,
10)GraniceObszaruChronionegoKrajobrazu.

$s

Orientacyjne linie rozgranrczaj4ceulic i dojazd6w, zarraczone na rysunku planu liniq
przerywanq mog4 byd korygowane w zale2noici od potrzeb, przy zachowaniu ustalonej w
planie szerokoSciorazprzel<roju,bez koniecznoScizrniany niniejszegoplanu.

s6

Ustalenia dla poszczeg6lnych teren6w obowi4zuj4 lqcznie odpowiednio z ustaleniami
og6lnymi zawarlymiw rozdziale2 niniejszej uchwaly.

Rozdzial2

Przepisy og6lne

Wyj a5nienie uiywanych poj gd
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Ilekro6 w uchwalejest mowa o:
1) uchwale -naleiry przez to rozumied niniejsz4uchwalE Rady Miejskiej w Halinowie w
sprawiemiej scowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennego,
2) przepisach szczeg6lnychi odrEbnych - nalery przez to rozumiei przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj4cymi z
prawomocnych decyzji administracyjnych,

)
o ile z
planie - nalezyprzezto rozumiei ustalenia planu, o kt6rym mowa w $ 1 uchwaty,
treSciprzepisunie wYnika inaczq,
4) prt",nu"uniu podsiawowym - nalezy przez to rozumie6 takie przemnczenie, kt6re
powinno przevta?adnadanym obszatze',wy4rrczonym liniami rozgtatriczaj4cymi'
s) po"^u"i"niu dopuszczalnym- nalela przezto rozumie(, rodzaje przernczenia, inne niz
podstawowe,kt6re uzupelniaj4 lub wzboga cajqptzenraczeniepodstawowe,
6) powierzchni biologiczrie czynnej - nalezy przez to rozumie6 tak4 czE36powierzchni
dzialki, kt6ra nie zostala zabudowana ani utwardzona nawierzchniQ sztuczlQ
j ako tereny zielone lub wodne,
zagospodarowan4
7) uri,tguch i dzialalnoScigospodarczej nieuciqZliwej - naleiry przez to rozumie6 ustugi o
charakterzebytowym wbudowane w brylg budynku mieszkalnego lub wolnostojQce na
terenachmieszkaniouych (np.: handel detaliczny, szewstwo,krawiectwo itp.),
8) liniach rozgrariczaj4cych - nalefi przez to rozumie6 granicA pomiEdzy terenami o
r6tnym sposobie uzytkowania, zagospodarowania lub ro?nym przenraczeniu
podstawowym (r6znej funkcji), w tym r6wniez pomiEdzy terenami pas6w drogowych i
ulicmych a terenami przentaczonymi pod zabudowE i inne zainwestowanie, b4d2
bqd4cychw uZytkowaniurolniczymi leSnym,
e) obszarachi obiektachprawnie chronionych, naleZy przezto rozumie6 ustalenia zawarte w
Rozporz4dzeniuWojewody Mazowieckiego Nr 2I8 z dnia 6 lipca 2001r. w sprawie
Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r.
zrnrarry Rozporz4dzenia Wojewody
Kraiobrazu
Chronionego
Obszaru
zagospodarowania
dotycz4cym
go
200
h
.),
(D z.IJrz.Woj.Mazowieckie Nr 16 1,poz.2363 z

))

l
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Ustalenia og6lne dla calego obszaru planu
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Plan ustala,2e dla calego obszaruopracowaniai na calym obszarzeopracowania:
1) dopuszcza siQ realizacjq funkcji zgodnych z przeznaczetiem i warunkami
zagospodarowaniateren6w okreSlonymi w rozdnale 3 orcz wprowadza siE realizacjq
ukladu drogowo-ulicmego wedlug ustaleri rozdzialu 4 i element6w infrastruktury
wedlug ustalef rozdztalu 5 uchwaly,
2) jako obowi4zuj4cy plan prryjmuje: docelowy, zorgarizowany spos6b zaopatrzeniaw wodE
i odprowadzaniaSciek6wdo ocryszczalni,
3) do czasu wprowadzenia zorganizowanegosystemu zaopatrzeniaw wodE i odprowadzania
SciekowdopuszczasiE stosowanielokalnychrorwrryah uwzglgdniaj4cych wymogi prawa
budowlanegoi ochrony Srodowiska.
4) ustala siQ zasadg przebudowy istniej4cych na obszarze objEtym planem wzqdzeh
melioracyjnych (system6w drenarskich) przed prrystqpieniem do realizacji nbudowy na
wlasny koszt inwestor6w, a projekt przebudowy nalezy uzgodni6 z Wojew6dzkim
Zanqdem Melioracj i i U rz4dzehWodny ch,
s)na terenach wystgpowania podziemnej sieci drenarskiej wszelkie inwestycje nalery
uzgodni i z Woj ew6d zkim Z ar zqdem Melior acji i U r z4dzeri Wo dny ch,
6) wyklucza siq z zabudowy kubaturowej posesjenie mog4ce spelniai warunk6w zabudowy
okreSlonychw przepisachPrawo budowlane,

'f'f

44?"
7) dopuszcza siQ lokowanie obiekt6w infrastruktury technicznej takich jak stacje
transformatorowe, podziemne przepompownie Sciek6w cry stacje telekomunikacyjne na
podstawie opracowaritechnicznych,bez konieczroSci zrniany niniejszego planu, w liniach
rozgraniczaj4cychdr6g nalezy rezerwowadtereny dla infrastruktury technicznej,
8) w przypadkachuzasadnionychwymogami technicznymi plan dopuszczaprowadzenie sieci
infrastruktury techniczrej poza liniami rozgraniczajqcymi ulic, na dzialkach stanowiqcych
wlasnoSdos6b trzecich,
9) usytuowanie budynk6w powinno by6 realizowane w odlegloSci minimum 5m od linii
rozgrariczaj4cej ulicy, od row6w melioracyjnych 5m. od rzek 15m , od Scianylasu 20 m ,
l0)linia ogrodzeri nie mo2e przekraczai granicy d alkt oraz linii rozgrariczaj4cej ulicy lub
placu b4d2 innej linii ustalonej w planie. Ogrodzenie powinno byd aZurowe co najmniej
powy2ej 0,6m. od poziomu terenu, lqczna powierzchnia przeSwit6w umoZliwiaj4ca
naturalny przeplyw powietrza powinna wynosii min.25Yo powierzchni aZurowej czgSci
ogrodzenia miEdry siupami. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie moge otwierad siE na
zewnqfiz dzialki. Linia ogrodzenra winna przebiega(, w odleglo6ci min. 0,5m od
gazoci4gu. Ogrodzenia wzdlu| naturalnych ciek6w i zbiomik6w wodnych powinny
przebiega6w odlegloScinie mniejszejniz 5,0m. od g6rnej skarpy cieku,
11)w ogrodzeniu nalery umiejscawia6 szafki gazowe i energetyczre zapewniaj4c do nich
dostqpod strony ulicy,
l2)potrzeby w zakresieparkowania inwestorzy i wla5ciciele posesji zapev,miajqnaterenach
swoich dzialek, w liczbie wynikaj4cej z ustalonych wskaznik6w, zgodnie z ustaleniami
szczeg6lov,rymidla obszar6wfunkcj onalnych,
13)dopuszczasig urz4dzeniemiejsc postojowych w przestrzeniulic ukladu obsluguj4cego
poza jezdniami, tylko na tych ulicach, kt6rych szerokoSdw liniach rozgraniczaj4cych
wynosi minimum 15,0m,
14)wewnqtrma obsluga komunikacyjna obszar6w nie wniesiona na rysunek planu stanowi
wlasnoS6prywatn4i nie podlegaobowi4zkowiprzejEciaprzezGminE,
l5)umieszczanie wolnostoj4cych znak6w informacyjno-plastycznychi reklam nie moze
powodowad utrudnieri w komunikacji pieszej i kolowej oraz nie moae, poprzez
przesloniqciepowi4pariwidokowych, uniemoZliwiai odczytanie kompozycji przestrzennej
uklad6w urbanistycmych,
16)usytuowaniewolnostoj4cychznak6w informacyjno-plastycznychi reklam na poboczach
ulic, musi by6 zgodne z przepisami dotyczqcymi beryieczenstwa ruchu drogowego i
przepisami Prawa budowlanego,

se

Ustala sie. ze na calym obszarzedzialania planu obowi4zuj4 nastEpuj4cezasady ochrony i
ksztaltowania Srodowiska:
1) ustala sip zakaz naruszania naturalnego charakteru ciek6w i zbiomik6w wodnych z
wyj4tkiem konieczrych zrnian ze wzglEdu na potrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony
przeciwpoZarowejlub przeciwpowodziowej oraz budowy ukladu drogowego,
2) w zasiggu ,,Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" zagospodarowanie,
zabudowa i uzytkowanie posesji musi spelniai warunki za:warte w Rozporz4dzemt
Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru
chronionego
krajobrazu
na
terenie
wojew6dztwa
warszawskiego

(Dz.Urz.Woj.Warszawskiego
Nr 43,po2.149
orazz2000r.Nr 93 poz.91l) ,
3) ustalasigzakazosuszania
i zanieczyszczarria
zbiornik6wwodnych,

\43
4) istniej4ce cieki i rowy melioracyjne, w trakcie rob6t konserwacyjnych nie mog4 bv6
poszerzanei poglgbiane, poniewaz mvigkszy to ich drenujqcy charakter (zakaz nie
dotyczy rob6t odtworzeniowych),
5) zalecasiq , aby wszelkie konieczne uzbrojenie prowadzone bylo w ptytkich wykopach,
nie naruszaj4cstosunk6w wodnych - kanalizacja sanitarnawinna byi wykonana w spos6b
zapewniajqcy szczelno56przewod6w, studzieneki przepompowni,
6) wprowadza sip ochronq w6d podziemnych i naziemnych poprzez zakaz lokalizacji
obiekt6w, kt6rych oddziatywanie lub emitowane zariecryszczenia mogq negatywnie
wptynqi na stantych w6d oraznakazpodl4czeniawszystkich obiekt6w do sieci gminnych
po ich realizacji,
7) w celu ochrony powietrza plan zalecaogrzewanie pomieszczen gazemziemnym; olejem
nisko siarkowym lub innymi paliwami ekologiczrie czystymi,

Rozdzial3

Ustalenia dla poszczeg6lnychteren6w

Tereny zabudowy mieszkaniowej

s10

1. Pod zabudowqmieszkaniowq przerracza siEtereny ozrraczonena rysunku planu
symbolem MN .
2. Na terenach, o kt6rych mowa w ust.1,obowi4puj4nastqpuj4cezasadyzagospodarowania:
1) dopuszcza siQ rcalizacjg zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formach
wolnostoj4cej lub bliiniaczej, na jednej dnalcejeden budynek mieszkalny,
2) ustala siE nieprzekraczalnqwysokoSi zabudowy jednorodzinnej- do 12,5m w kalenicy
dachu hczqc od poziomu gruntu istniej4cego,
3) dostosowanie architektury budynk6w do otaczajqcego krajobrazu poprzez staranne
opracowanieprojeklowe, zastosowaniedach6w dwu- i wielospadowych i nachyleniu poiaci
w granicach350-450 oraz tr adycyjny ch materiai6w wy koriczeniowvch,
4) sytuowaniebudynk6w wzdlu?Wataczonej na rysunku planu linii zabudowy,
parkingi i garahe dla wszystkich nowo wmoszonych obiekt6w powinny byi
5)
zfokalizowanena terenie posesji, na kt6rej obiekt bgdzie wmoszony- wg wskaZnika :
2 m.p.l dzialkg,
6) mo2liwo5i lokalizowania budynk6w gospodarczych parterowych bez poddaszy
uzytkowych,
7) minimaln4 powierzphniE dzialki powstalej w wyniku wt6rnych podzial6w dla zabudowy
wolnostoj4cej -1000 m', dla zabudowy bliitiaczej- 700m2
8) front dzialki powstalej w wyniku wt6mych podzial6w nie mniejs4y niz 18 m dla
zabudowy wolnostoj4cej i min. i lm dla zabudowy bliiniaczej,
9) dopuszczasiE realizacjg usiug nieuci4{iwych wbudowanych, kt6rych uciq/iwoSd nie
wylcraczapoza obiekt budowlany,
10)powierzchniabiologiczrie crynna dzialki nie moze by6 mniejszaniz60% jej powierzchni,

\r{ U

Tereny zabudowy zagrodowej
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1. Pod realizacjEzabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej i zagrodowei przemacza sig teren
na rysunku planu symbolem MR.
ozr,orczony
zasadyzagospodarowania:
2. Na terenie,o kt6rym mowa w ust.l obowi4zuj4nastEpujqce
jednorodzinnej
i zagrodowej ,
zabudowy
mieszkaniowej
realizacjg
siE
1) dopuszcza
jednorodzinnej
do 12,5 m w kalenicy
2) ustala siE nieprzel<raczalnqwysokoSizabudowy
dachu liczqc od poziomu gruntu istniej4cego,
3) dopuszcza siQ wysokoS6 budynk6w gospodarczych i garufi oraz budynk6w dla
prowadzenia dzialalnoSci uslugowej i gospodarczej nie wigcej niz I kondygnacjE
uZytkow4
architektury budynk6w do otaczaj4cego krajobrazu poprzez staranne
O4) dostosowanie
opracowanie projektowe, zastosowanie dach6w dwu- i wielospadolvych i nachyleniu
polaci w granicach350-450 orcz tr adycyjny ch material6w wy koriczeniowych,
s) sytuowaniebudynk6w wzdlu?Wmraczonej na rysunku planu linii zabudowy,
6) jako przentaczenieuzupelniaj4ce plan ustala lokalizacjE:
a) budynk6w inwentarskich i gospodarczo-skladowychw iloSci maksymalnej trzech na
dzialce,
b) wbudowanych lokali uslugowych,ptzertaczonych dla prowadzeniadzialalnoSci
gospodarczej,
c) wzqdzeh infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,
7) dla zabudowy zagrodowej wielko56 nowotworzonej d alki winna siE zaurierad w
granicach1500-2500m',
8) ewentualna uci4gliwoSi winna by6 ograniczona do lokalizacji tj. granic wlasnoSci
posiadanej dzialki,
9) powierzchnia biologicznie crynna d alki nie moze by6 mniej sza ruz 30% jej powierzchni,
l})zakaz lokalizacji obiekt6w o uciq.zliwej funkcji produkcyjnej oraz innych obiekt6w
mog4cych powodowad stale b4d2 okresowe uciqZliwoSci dla podstawolvych funkcji
terenu,

Tereny zabudowy uslugowej
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1. Pod zabudowquslugow4 przerncza siq tereny ozrraczonena rysunku planu symbolem Uk
2. Na terenach, o kt6rych mowa w ust.l, obowi4zuj4nastgpuj4cezasadyzagospodarowania:
1) dopuszczasiE realizacjEzabudowy uslugowej w formach wolnostoj4cej , bli2riaczej lub
szeregowej,na jednej dnalcejeden budynek,
2) ustala siE nieprzek,raczalnqwysokoS6 zabudowy - do 10m w kalenicy dachu licz4c od
poziomu gruntu istniej4cego ( 2 kondygnacje u2ytkowe- druga kondygnacja powinna
stanowi6poddaszeuzytkowe),

id{
3) dostosowanie architektury budynk6w do otaczajqcego krajobrazu poprzez staranne
opracowanie projektowe, zastosowaniedach6w dwu- i wielospadolvych i nachyleniu
polaci w granicach350-450oraz tradycyjnych material6w wykoriczeniowych,
4) uci4gliwoS6 uslug winna byd ograniczona do lokalizacji tj. granic wlasnoSci posiadanej
d alki,
5) obowi4guje zakazlokalizowania obiekt6w mieszkalnych, sluzby zdrowia i oSwiaty,
6) powierzchniabiologiczrie crynna dzialki nie mo2ebyd mniejszaniz3}% jej powierzchni,
7) minimaln4powierzchniq dzialki powstalej w wyniku wt6rnych podzial6w 250 m",
8) front dzialki powstalej w wyniku wt6rnych podzial6w nie mniejszy niz 8m,
9) zakaz lokalizowania komunikacji kolowej wewnqtrmej na granicy z dnalkami
przez:naczonymidla zabudowy mieszkaniowej, wyznaczonymi na terenach budownictwa
mieszkaniowego,
10) parkingi dla wszystkich nowo wznoszonych obiektow powinny byd zlokalizowane na
terenie posesji,na kt6rej obiekt bqdzie wmoszony- wg wskaZnika:3 m.p./ 100mt po*.
uzytkowej .

Tereny zabudowy mieszkaniowo - uslugowej

$13
1. Pod zabudowgmieszkaniowo-uslugowqptzeznac:za
siE tereny ozf,raczone
na rysunku planu
symbolemMNru.
2. Na terenach,o kt6rych mowa w ust.1obowi4Tuj4nastgpuj4ce
zasadyzagospodarowania:
1) adaptujesiq istniej4c4zabudowEmieszkaniow4
2) dopuszcza siE realizacjg zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarrysz4cymi
uslugaminieuci4Zliwymi,
3) ustala sig nieprzekaczaln4wysokoS6 zabudowy jednorodzinnej - do 12,5m w kalenicy
dachu liczqc od poziomu gruntu istniej4cego,
4) ustala siq nieprzelcraczaln4wysoko6dzabudowy uslugowej - do 10 m licz4c od poziomu
terenu do kalenicy (2 kondygnacjeuZytkowe),
5) parkingi i garaze dla wszystkich nowo wzroszonych obiekt6w powinny by6
zfokalizowanena lerenie posesji, na kt6rej obiekt bqdzie wzroszony- wg wskaZnika:
a) 3 m.p.l 100m'pow. uzytkowej - dla obiekt6w uslug nieuci4zliwych,
b) 2 m.p.l dziatkq - dla zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej,
6) nowo tworzone dzialki pod zabudowq mieszkaniow4. i uslugow4 winny posiadai
powierzchniEminimum : dlazabudowy wolnostoj4cej -1000 m', dla zabudowy bliiniaczej
-700 m'
7) front dzialki powstalej w wyniku wt6rnych podzial6w nie mniejsry ni? 18 m dla
zabudowy wolnostojqcej i min. 11 m dla zabudowy bliiniaczej,,
8) sytuowanie budynk6w wzdlu2wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy,
9) dostosowanie architektury budynk6w do otaczajqcego krajobrazu poprzez staranne
opracowanie projektowe, ^ zastosowaniedach6w dwu- i wielospadolvych i nachyleniu
polaci w granicach35'-45' oraz tradycyjnych material6w wykoriczeniowych,
10)obowi4Tuj4nastEpuj4ce
wymogi z zakresuochrony Srodowiska:
a) zakaz lokalizacji obiekt6w o uci4Zliwej funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji
innych obiekt6w mog4cych powodowad stale bqd? okresowe uci4ZliwoSci dla
podstawowych funkcji terenu w tym r6wnieZ tmt. ueiqLliwoSci nie normowane (np.
odory) lub pogarszaj4cychstan Srodowiska( w rozumieniu przepis6w szczeg6lnych),

,'tulb
b) ewentualnauciqzliwos6 dla Srodowiskawywolana przez obiekty uslugowe i inne rue
rno2e wykraczal poza teren lokalizacji obiektu i tym samym wywolywa6 konieczroSci
ustanawianiastreff ochronnej,
c) powierzchnia biologicnie czyma nowo zabudowywanych dzialek nie mo2e byi
mniejszaniL60%oich powierzchni,

Tereny upraw rolnych i ogrodnicrych
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1.Poduprawy rolne i ogrodniczeprzerncza sig tereny oznaczonena rysunku planu
symbolem R.
zasadyzagospodarowania:
2. Na terenie,o kt6rym mowa w ust.l obowi4zuj4nastEpuj4ce
1) ustala sig utrzymanie funkcji rolniczej orazzakazwprowadzanianowej zabudowy
kubaturowej w tym r6wnie2 zabudowy rwiryanei z produkcj4roln4
2) na terenachistniej4cej zabudowy siedliskowo-gospodarczejustala siEpodstawowe
pod zabudowEsiedliskowe.- po jednym mieszkaniu nakuizdejz
przezrleiczenie
istniej4cych dzialek, przy jednoczesnymzakane ich wt6rnych podzial6w,
3) na terenachrolniczych dopuszczasiEuslugi rekreacji,turystyki i sportu
( np. golf Sefldziectwo)- bez prawa zabudowy,
4) zapleczekubatruowe dla w/w uslug, zgodnie z rysunkiem planu,
5) dopuszczasig realizacjg sieci napowietrmej i podziemnej infrastruktury technicznejoraz
rwiazanvch z nimi urzadzeniami.

Tereny las6w

$ls
l.Tereny laSneoznaczonezostaly na rysunku planu symbolem LS.
2. Na terenie,o kt6rym mowa w ust.l obowi4zuj4nastgpuj4cezasadyzagospodarowania:
1) ustalasiEadaptacjqistniej4cejzieleni i duktow leSnych,
2) ustala siqzakazwprowadzania zabudowy kubaturowej ,

Rozdzial4

Ustalenia komunikacyjne
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1. Ustala sig przebiegi dla ulic obslugujqcych obszar, zgodnie z rysunkiem planu, oraz ich
linie rozgraniczajqcei hierarchiEfunkcjonaln4w podziale na:
1) ulice lokalne o minimalnych szeroko5ciach w liniach rozgrariczaj4cych 15,0 m i
postulowanych szerokoSciachjezdni 6,0m, omaczone symbolem literowym KUL na
rysunku planu,

3 $'{:
2) ulice dojazdowe o minimalnych szerokoSciachw liniach rczgraniczajEcych 12,0m i
postulowanych szerokoSciachjezdni 5,0m, ozrraczonesymbolem literowym KUD na
rysunku plany,
3) dojazdy (drogi prywatne) o szeroko6ciachw liniach rozgrarticzaj4cych5 9 m-
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1. Dla realizacji wyrraczonego planem ukladu komunikacyjnego, dla poszczeg6lnych ulic
ustala sig pasy terenu okreSloneliniami rozgraniczaj4cymina rysunku planu.
2. Nowo tworzona dnalka budowlana musi mie6 zapewniony dostEp do ulicy - bezpoSredni
lub przezwydzielony dojazd o szerokoScimin. 5m i nieprzekraczalnejdlugoSci 50m.
3. IeZeli w rwtqzku z podzialem nieruchomoSci,na dzialki niezbqdnejest utworzenie nowej
ulicy dojazdowej, musi ona odpowiada6nastgpuj4cymwarunkom:
1) szerokoS6nowej ulicy w liniach rczgraniczai4cychpowinna wynosid 9m,
2) nowa ulica powinna mie6 dwustronne wl4czenia do istniej4cego ukladu
komunikacyjnego; gdyby to bylo niemo2liwe, ulica o jednostronnym wl4czeniu i o
dlugoSciponad 50m musi mie6 stworzonewarunki do zawracaria,prry czymplanzaleca
realizacjEplacykumanewrowegoo wymiarach min. 10x12m,
3) wl4czenie nowej ulicy do istniej4cego ci4gu drogowego mo2e nastqpii albo w osi
wl4czeniaulicy od strony przeciwnej, albo min. 40m od takiego wi4czenia.
4. Adaptuje sig dojazdy wedlug stanu istniej4cego na terenach , kt6rych zainwestowanie
uniemozliwia ich przebudowE, z warunkiem zachowanie szerokoSci w liniach
rozgraniczaj4cychnie mniejszej nr2 5,0 m. Przyjqte linie rozgrariczajqce, nie zaberyreczaiq
mozliwoSci prowadzenia planowanej, peinej infrastruktury podziemnej w liniach
rczgraniczaj4cych.Dopuszcza siE na tych terenach prowadzenie czpSci infrastruktury przez
tereny dzialek, przy zachowaniu obowi 4zuj4cych przepi s6w.

$18
na rysunku planu, do czasu jego
Na terenach ukladu komunikacyjnego, -vqqm:aLczonego
realizacji dopuszczasiEdotychczasowy spos6bu2ytkowania.

sle

Ustala siE zasadEzabezpieczeniapotrzeb parkingolvych przez inwestor6w i wlaScicieli posesji
na terenachwlasnych, w liczbie wynikajqcej z ustalonych wskaZnik6w, zgodnie z ustaleniami
szczeg6lowymi dla obszar6w funkcj onalnych.

Rozdzial5
Zasady uzbroj enia terenu
Wodoci4gi i zaopatrzenie w wodg
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w wodp z wodoci4gugrupowego
l.UstalasiE, ze obszarobjety planem bgdziezaopatrywarry
( z ujEciemw Mrowiskach).

549
2.Do czasuwybudowania sieci wodociqgowej dopuszczasiq zaopatrzeriew wodE ze studni
wlasnych na dzialkach.
3. UstalasiE,2ejakoSddostarczanejodbiorcomwody z sieci wodociqgowejmusi odpowiadai
wymo gom zawartych w przepisach szczegSlnych.

Kanalizacja
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1. Dla teren6wnie wykluczonych z zabudowyustalasiEobowi4zekodprowadzariaSciek6w
bytowo-gospodarczychdo oczyszczalniSciek6wpoprzezsystem kanalizacji bqd?v'rywozze
zbiornik6w bezodplywowych przez specjalistycnry zaklad ocryszcza,tiana warunkach (iloS6
i jakoSi Sciek6w)okreSlonychprzezwlaSciciela(administratora)kanalizacji i ocryszczalni .
2. UstalasiEsukcesywneobjEciesystememgminnej sieci kanalizacyjnejistniej4ceji
proj ektowanej zabudowy mieszkaniowej i uslugowej.
3 . Ustala sig zakazwprowadzania triec4rszczonych Sciek6wdo w6d powierzchniowy ch lub
do gruntu oraztworzenia i utrzymywania otwartych kanai6w Sciekowych.
4. Wody deszczowez teren6w mieszkaniolvych odprowadzanebEd4powierzchniowo w teren.

Elektroenergetyka
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l. ZaWadasiq zaopatrzeniew energigelektryczn4wszystkichteren6wzainwestowaniaw
oparciuo istniej4cestacjeelektroenergetyczne:
110/15kV "StaraMilosna" i 110/15kV
(poza
obszaremopracowania).
,,Sulej6wek"
2. Ustala sig zaopatrzeniew energiq elektryczr4 poptzezbudowq sieci elektroenergetycnrych
kablowych niskiego i Sredniegonapigciaod istniej4cychsystem6w, w uzgodnieniui.na
warunkach ZaVJaduEnergetyczre go.

Gazownictwo

$23
1. Ustala siEzaopatrzeniezabudonvymieszkaniowej i uslugowej w gaznemny do cel6w
gospodarczychi ewentualniegrzewcrychw oparciuo rozbudowan4istniej4c4sie6Sredniego
ciSnienia.
2. Warunki techniczre dostawy ga oraz na budowg gazoci4g6wustali dostawca gantPolskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddzial w Warszawie Mazowiecki
Okrqgowy Z aktadGazownictwa.
3. Linia ogrodzeriwinna przebiegadw odlegioScinie mniejszej nia}j m od gazoci4gu.
4. W ogrodzeniachnalery sytuowai szafkE gazowqdostppn4od ulicy.
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statychi ptynnych
niecrystoSci
Usuwanie
$24
1. Ustala siq wyw6z niecrystoScistalychpoza obszaropracowania.
2. Zald,adaiiEselektywn4zbi6rkE odpad6w. W planach zagospodarowaniadzialek nalery
wyznacza1miejscedo selektywnegoskladowania odpad6w w urz4dzeniachprzystosowanych
do ich gromadzenia.
3. Odpady plynne winny byi wywozone na podstawie um6w zbiorowych lub indywidualnych
do punktu zlewnego.
Hydrografia

$2s

1. Ustala sig zakaznaruszanianaturalnegocharakteruciek6w i zbiornik6w wodnych z
wyj4tkiem koniecznych znian ze wzglqdu na potrzeby wzrostu retencji wodnej ochrony
przeciwpozarowej orazprzebieg6wtras komunikacyjnych okreSlonychw planie.
2. U stala siq zakazosuszaniazbiomik6w wodny ch.
3. Istniej4cecieki i rowy melioracyjne,w trakcie rob6t konserwacyjnychnie mog4by6
poszerzanei poglEbiane,poniewa?mtiEkszy to ich drenuj4cy charakter.
4. Plan zaleca,aby wszelkie konieczneuzbrojenie prowadzonebylo w ptytkich wykopach, nie
naruszaj4c stosunk6wwodnych.
5. Ustala siq zachowaniefunkcji istniej4cychrow6w, do kt6rych nale\ zaliczyt odbi6r w6d
pochodz4cych ze splywu w6d powierzchniowych.

Cieplownictwo
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1. Ustala siq, ze istniej4cei projektowanebudynki bEd4posiadalywlasne,indywidualne
irodla ciepla.
2. Nie dyskryminuje siE2adnegoz noSnik6w energetyczrrychw obszarzeplanu pozostawiaj4c
decyzjq wyboru uzytkownikom podsystemu, z preferencj4 paliwa gazowego bqd?
elektryczroScilub oleju niskosiarkowego.Warunki technicme zasilaniaobszarupozwalaj4do
cel6w grzewczych stosowa6bez ograniczefriloSciolvych zar6wno paliwo gazowe,plynne
( olej lekki) jak i energiEelektryczr4.

Rozdzial6
Streff ochronnei stref uci42liwo5ci
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na rysunkuplanupasachoddzialywania
1.Na terenachpoloZonychw okreSlonych
od ich
linii elektroenergetycmych
220kV,tworz4cychw zalemoSci
istniej4cych
przernczenialokalneograniczenia
obszar6wi wydzielefi
dla zabudowyi zagospodarowania
planistyczrych,ustalasigspos6bzagospodarowania
zapewniaj4cyzar6wnobezpieczeristwo
linii wysokiegonapiEcia.
Koniecmejest zachowanie
ludzi , jak i prawidlow4pracE
pomigdzy
stalypobytludzi.
a
zabudowqprzerLaczon4na
min.34,0modlegtoSci
osi4linii

ll
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Powy2szestreff oddzialywania linii elektroenergetycznych wysokiego napigcia wynikaj4ce
ze szkodliwegooddzialywaniapola elektromagnetycmego- mog4byi weryfikowane w
decyzjacho warunkach zabudowy i zagospodarowaniaterenu zgodnie z przepisami
wykonawczymi do roryorzqdzeniaRady Ministr6w w sprawie zasadochrony przed
elektromagnetycznympolem nie .jonizuj4cym(Dz.U.Nr 25,poz.I 0 1 z I 980r.).

R.ozdzialT

Ustalenia konserwatorskie
w zakresie d6br kultury
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Na obszarze objgtym opracowaniem nie wystEpuj4 obiekty
Woj ew6dzkiegoRejestru Zabytk6w.

wpisane do rejestru

Rozdzial S
Przepisy przej5ciowe i koricowe

s2e

Do spraw z zakresu zagospodarowaniaprzestrzennegogminy Halin6w, z terenu objEtego
planem, wszczEtych przed dniem wejScia w frcie planu, a nie zakonczonych decyzj4
ostateczn4stosujesiEustaleniaplanu.

$30
Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siE wysokoSi
stawki procentowej, sluz4cej naliczaniu jednorazowej oplaty od wzrostu wartoSci
nieruchomoScizwi4zanegoz uchwaleniem niniejszego planu. Stawkg procentow4 okreSlasig
w wysokoSci0o/odla caiegoobszaruplanu.
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W odniesieniudo teren6wobjEtychplanemtrac4moc zapisyplanu og6lnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Halin6w, zatwierdzonego uchwal4 Nr V I I 27I 94
Rady Gminy Halin6w z dnia 10 listopadaI994r. oraz nriana miejscowegoplanu og6lnego
zagospodarowaniaprzestrzennegogminy Halin6w, za.'.iitierdzona
uchwal4Nr XXII/205197
Rady Gminy Halin6w zdnia 24 kwietnia 1997r. atakhe nnianamiejscowego planu
go gminy Ha1in6w, za't.llv.ter
zagospodarowaniaprzestrzenne
dzonauchwal4 Nr XXD?2 56I 98
Rady Gminy Halin6w z dnia 23 kwietnia 1998r.
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Wykonanie uchwaly powierza sigZarzqdowi Miejskiemu w Halinowie.

$33
w DziennikuUrzEdowymWojew6dawaMazowieckiego.
Uchwalawymagaogloszenia

$34
Uchwala wchodzi w irycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszeniaw Dzienniku Urzqdowym
Woj ew6dztwa Mazowieckiego.

Przewodniczqcy Rady Miej skiej
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