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UCHWAŁA NR XXI/225/2018
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XVI/165/2017 Rady Miejskiej
w Glinojecku z dnia 24 maja 2017 r., Rada Miejska w Glinojecku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie
geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck, zwany dalej „planem”, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck, uchwalonego
Uchwałą Nr XXV/213/02 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 czerwca 2002 roku.
2. Załączniki do uchwały stanowią:
1) część graficzna, zwana dalej „rysunkiem planu” w skali 1:1000 - załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Glinojecku o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik
nr 2;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Glinojecku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.
3. Plan obejmuje część działki o nr ewid. 162/29, o powierzchni 1,08 ha, położonej w obrębie geodezyjnym
Kondrajec Pański, gmina Glinojeck, ponadto granice określono w części graficznej planu.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć funkcję dominującą na działce, obejmującą
nie mniej niż 55% powierzchni działki;
2) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć funkcję uzupełniającą przeznaczenie podstawowe,
obejmującą nie więcej niż 45% powierzchni działki;
3) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji
turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
4) obiektach rekreacji – należy przez to rozumieć obiekty oraz urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi,
a także inne z nimi związane, w tym między innymi siłownie zewnętrzne, stoły do gry w tenisa stołowego,
stoły do gry w szachy;
5) zieleni ozdobnej – należy przez to rozumieć kształtowane przez człowieka skupiska drzew i krzewów wraz
z pozostałymi składnikami szaty roślinnej, podnoszące walory estetyczne przestrzeni.
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§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie na całym obszarze planu - teren zieleni naturalnej oraz zieleni
urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1Z/ZP.
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) dopuszczenie lokalizacji wolnostojących tablic informacyjnych, o powierzchni nie większej niż 2,0 m2.
§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu ustala się:
1) nakaz aby oddziaływanie wynikające z przeznaczenia terenu nie powodowało przekroczenia standardów
jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;
2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z dopuszczeniem
inwestycji celu publicznego;
3) nakaz ochrony wód podziemnych, ze względu na położenie obszaru objętego planem w granicach Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 „Subniecka warszawska”, o średniej głębokości ujęć – 160 m p.p.t.
poprzez zagospodarowanie ścieków bytowych zgodnie z ustaleniami uchwały oraz zgodnie z przepisami
odrębnymi;
4) nakaz zapewnienia dostępu do rowów dla przeprowadzenia robót związanych z utrzymywaniem wód;
5) w zakresie ochrony przed hałasem teren 1Z/ZP kwalifikowany jest jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz
dóbr kultury współczesnej, nie podejmuje się ustaleń.
§ 7. 1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się, iż
obszar przestrzeni publicznej obejmuje teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1Z/ZP.
2. W obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza się lokalizację obiektów, o których mowa w §9.
§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na
podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa nie podejmuje się ustaleń.
§ 9. Dla terenu zieleni naturalnej oraz zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Z/ZP,
ustala się następujące zasady oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - zieleń naturalna oraz zieleń urządzona w formie ogólnodostępnego parku
publicznego;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty rekreacji,
b) boiska sportowe
c) place zabaw,
d) toalety publiczne,
e) wiaty o maksymalnej wysokości do 4,0 m,
f) miejsca postojowe dla rowerów i samochodów osobowych,
g) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
h) obiekty i urządzenia przestrzeni publicznych,
i) zieleń ozdobna,
j) aleje i ciągi spacerowe, ścieżki pieszo-rowerowe;
3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70%;
4) zakaz lokalizacji budynków;
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5) lokalizację terenu 1Z/ZP w granicach terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym;
6) obsługę komunikacyjną z dróg publicznych, zlokalizowanych poza obszarem planu.
§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.
§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się na terenie
1Z/ZP:
1) zapewnienie miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
2) dopuszczenie realizacji miejsc postojowych dla rowerów.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:
1) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontu i rozbiórki sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,
b) dopuszczenie realizacji hydrantów przeciwpożarowych;
4) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych ustala się:
a) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ustaleniami przepisów
odrębnych,
b) dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, do czasu
wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych,
c) dopuszczenie realizacji lokalnych przepompowni ścieków bytowych;
5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
a) dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki, zgodnie
z ustaleniami przepisów odrębnych,
b) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu, zlokalizowanego poza obszarem
planu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepompowni wód opadowych i roztopowych;
6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
a) zasilanie z:
- sieci elektroenergetycznej,
- indywidualnych źródeł energii elektrycznej wytwarzanej między innymi w układach fotowoltaicznych
o mocy do 100 kW,
b) dopuszczenie skablowania istniejącej sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w tym stacji transformatorowych;
7) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
§ 12. 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych
planem, zgodnie z przepisami odrębnymi o gospodarce nieruchomościami:
1) minimalna powierzchnia działki: 2000 m²;
2) minimalna szerokość frontu działki: 25,0 m;
3) kąt położenia granic działki do linii rozgraniczającej dróg: 80°–100°.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 2733

2. Nie ustala się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.
3. Zasad i warunków wymienionych w ust. 1 nie stosuje się do wydzieleń pod urządzenia infrastruktury
technicznej.
§ 13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
dopuszcza się wykorzystywanie terenów w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z planem.
§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości 0,1%.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady:
Grzegorz Sikorski
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/225/2018
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Glinojecku
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Pański, gmina Glinojeck
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) Rada Miejska w Glinojecku stwierdza, że:
1. Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29.11.2017 r. do
02.01.2018 r. Termin składania uwag wyznaczono do dnia 19.01.2018 r.
2. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym nie zachodzi konieczność
rozstrzygania o sposobie o rozpatrzenia uwag.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/225/2018
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Glinojecku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) Rada Miejska w Glinojecku rozstrzyga, co następuje:
1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji
których leży rozwój sieci: wodociągowej, energetycznej, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie
gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz na
podstawie przepisów odrębnych;
2) za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy planu wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne;
3) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów
i zasad przyjętych przy konstruowaniu planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na
inwestycje.
2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:
1) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie
partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”;
2) wydatki z budżetu gminy;
3) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m. in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.

