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Proiekt
z dnia 20 sierp n ia 2019 r.

U C H W A Ł A N R ......................
R A D Y M IE J S K IE J K O N S T A N C IN -JE Z IO R N A
z d n i a ...................... 2019 r.
w sp ra w ie m iejscow ego p lan u z a g o sp o d a ro w a n ia p rze strz e n n eg o te re n u o b ejm u jąceg o o b ręb
geodezyjny 03-32 w m ieście K o n sta n c in -Je z io rn a - e ta p 2

Na podstaw ie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustaw y z dnia 8 m arca 1990 r. o sam orządzie gm innym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm .) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 m arca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarow aniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. p o z .1945 z późn. zm .), w związku zuch w ałą
nr 271/V I1/19/2016 Rady M iejskiej K onstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016 r. w spraw ie
przystąpienia do sporządzenia m iejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu
obejm ującego obręb geodezyjny 03-32 w m ieście K onstancin-Jeziorna, zm ienioną uchwałami Rady
Miejskiej
K onstancin-Jeziorna
nr 645/V 11/38/2017
z d n ia
25 października
2017 r.
i nr
803/Vl 1/45/2018 z d n ia 6 czerw ca 2018 r., stw ierdzając, że plan nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarow ania przestrzennego M iasta i Gm iny Konstancin-Jeziorna,
przyjętego Uchwałą N r 97/111/17/99 Rady M iejskiej K onstancin-Jeziorna z d n ia 27 grudnia
1999 r., Rada M iejska K onstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:
D Z IA Ł I.
P rzep isy ogólne
R ozdział 1.
Z a k re s sp ra w regulow anych uch w ałą
§ 1. Uchwala m iejscow y plan zagospodarow ania przestrzennego terenu obejm ującego obręb
geodezyjny 03-32 w m ieście K onstancin-Jeziorna - etap 2, zwany dalej „planem 5*, składający się z:
1) części tekstowej stanowiącej treść uchwały;
2) części graficznej, na którą składa się rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1 do uchwały;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gm iny oraz zasadach ich finansow ania - załącznik nr
2 do uchwały.
§ 2. 1. Planem obejm uje się działkę o nr ew. 176/1 z obrębu 03-32 w jej granicach geodezyjnych.
2. Granicę obszaru objętego planem m iejscowym oznaczono na rysunku planu.
§ 3. 1. Ustala się:
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające teren o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtow ania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środow iska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady kształtow ania krajobrazu;
5) zasady kształtowania zabudow y oraz wskaźniki zagospodarow ania terenu, m aksymalną
i m inim alną intensywność zabudowy, m inim alny udział procentow y powierzchni biologicznie
czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, m aksym alną wysokość zabudowy,
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m inim alną liczbę m iejsc do parkow ania, w tym m iejsca przeznaczone na parkow anie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingow ą i sposób ich realizacji oraz linie zabudow y i gabaryty
obiektów;
6) granice i sposoby zagospodarow ania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów;
7) szczegółow e zasady i warunki scalania i podziału nieruchom ości objętych planem m iejscowym;
8) szczególne warunki zagospodarow ania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
9) zasady m odernizacji, rozbudow y i budowy system ów kom unikacji i infrastruktury technicznej;
10) sposób i term in tym czasow ego zagospodarow ania, urządzania i użytkow ania terenów;
11) stawki procentowe, na podstaw ie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości
nieruchom ości;
12) kolorystykę obiektów budowlanych;
13) m inim alną powierzchnię nowo w ydzielanych działek budowlanych.
2. Z powodu braku okoliczności faktycznie uzasadniających dokonanie takich ustaleń nie ustala
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków , w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr
kultury współczesnej;
2) wym agań wynikających z potrzeb kształtow ania przestrzeni publicznych;
3) granic i sposobów zagospodarow ania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, obszarów osuw ania się mas ziem nych, krajobrazów priorytetowych.
§ 4. 1. N astępujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniam i planu:
1) granice obszaru objętego planem m iejscow ym ;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) linia zabudowy nieprzekraczalna;
4) wym iarow anie odległości (w m etrach);
5) przeznaczenie terenu oznaczone sym bolem literowym.
2. N astępujące oznaczenie graficzne na rysunku planu w ynika z przepisów odrębnych - pas
technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV.
3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu m ają charakter informacyjny.
§ 5. Dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie przepisy ogólne zawarte w Dziale 1 i Dziale
III uchwały oraz odpow iednie przepisy szczegółow e zaw arte w Dziale II uchwały.
R ozdział 2.
O b ja śn ie n ie użytych w uchw ale o kreśleń
§ 6. W rozum ieniu niniejszej uchwały:
1) te re n - oznacza fragm ent obszaru objętego planem , o określonym przeznaczeniu i określonych
zasadach zagospodarow ania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającym i;
2) linia zabudow y n ie p rz e k ra c z a ln a - oznacza linię ograniczającą obszar, poza którym zakazuje
się lokalizacji budynków;
3) linia ro z g ra n ic z a ją c a - oznacza linię, ustaloną na rysunku planu, wyznaczającą granicę
pom iędzy terenam i o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
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4) przedsięw zięcie m ogące znacząco oddziaływ ać na środowisko - oznacza zam ierzenie
budowlane lub inną ingerencję w środow isko w rozum ieniu przepisów odrębnych dotyczących
ochrony środowiska;
5) zabudow ie usługowej - należy przez to rozum ieć sam odzielne obiekty budowlane lub
pom ieszczenia w budynkach o innych funkcjach niż usługowe lub urządzenia, służące
działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie w ytwarzającej bezpośrednio,
m etodami przem ysłow ym i, dóbr m aterialnych;
6) pow ierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozum ieć teren biologicznie czynny,
o którym mowa w przepisach odrębnych z zakresu praw a budowlanego.
R ozdział 3.
Przeznaczenie terenu
§ 7 .1 . Ustala się przeznaczenie terenu wyznaczone liniami rozgraniczającym i i oznaczone
symbolem literowym, zgodnie z rysunkiem planu - teren zabudowy usługowej - oznaczony symbolem
U.
2. N a całym obszarze planu ustala się zakaz lokalizow ania obiektów handlowych o powierzchni
użytkow ania większej niż 400 m2.
3. N a całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizowania zabudow y typu condohotel
i aparthotel.
Rozdział 4.
O chrona i kształtow anie ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudow y oraz
w skaźniki zagospodarow ania terenu
§ 8 .1 . Ustala się powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej zgodnie z ustaleniami
szczegółowym i dla terenu.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku
zlokalizow any obiekt infrastruktury technicznej.

w ydzielania

działki,

na

której

będzie

3. Ustala się linie zabudow y nieprzekraczalne oznaczone i zw ym iarow ane na rysunku planu.
Rozdział 5.
O chrona środow iska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu
§ 9 . l.C a ły obszar objęty planem położony jest w granicach otuliny rezerwatu przyrody Las
Kabacki im. Stefana Starzyńskiego.
2. Dla terenu wym ienionego w ust. 1 obow iązują zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające
z przepisów odrębnych dotyczących otuliny rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana
Starzyńskiego.
§ 1 0 . 1. Zakazuje się lokalizacji przedsięw zięć m ogących znacząco oddziaływ ać na środowisko
z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej i dróg, garaży, parkingów sam ochodowych,
zespołów parkingów oraz zabudow y usługowej z zakresu usług publicznych, obsługi biurowej
i adm inistracji.
2. Zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń, które nie dotrzym ują obow iązujących standardów
em isyjnych, w tym w zakresie hałasu.
3. Zakazuje
się zanieczyszczania, grom adzenia
i składowania
na powierzchni
gleb
niebezpiecznych substancji chem icznych lub m ateriałów i odpadów niebezpiecznych dla zdrowia.
4. Zakazuje się lokalizacji zakładów stw arzających zagrożenie w ystąpienia poważnej awarii
przem ysłow ej.
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Rozdział 6.
T ereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów
§ 1 1 . 1. Cały obszar objęty planem
U zdrowiska Konstancin-Jeziorna.

położony jest w strefie „C” ochrony

uzdrowiskowej

2. W obszarze objętym planem m iejscow ym obow iązują nakazy, zakazy i ograniczenia
wym ienione w statucie uzdrow iska oraz wynikające z przepisów dotyczących lecznictwa
uzdrow iskow ego, uzdrow isk, i obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrow iskow ych,
w szczególności art. 38 pkt 3 oraz art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrow iskow ym ,
uzdrow iskach
i obszarach
ochrony
uzdrowiskowej
oraz
o gm inach
uzdrow iskow ych.
§ 12. 1. Cały obszar objęty planem położony je st w granicach obszarów głównych zbiorników
wód podziem nych nr 222 „D olina Środkowej W isły”, nr 215 „Subniecka W arszaw ska" oraz nr 215A
„Subniecka W arszawska - część centralna” .
2. W celu ochrony obszarów, o których m owa w ust. 1 nakazuje się:
1) prowadzenie w szelkich inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód podziem nych;
2) przestrzeganie zasad zagospodarow ania
ochrony wód podziem nych.

określonych

w przepisach

odrębnych

dotyczących

Rozdział 7.
Szczegółow e zasady i w arunki scalania i podziału nieruchom ości
§ 13. 1. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchom ości:
1) pow ierzchnia działki - nie mniej niż 10 000 m2;
2) szerokość frontu działki - nie mniej niż 30 m;
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - od 60° do 120°.
2. N a terenach objętych planem nie przewiduje się przeprow adzenia
nieruchom ości
w trybie
określonym
w art. 22 ustawy
o planow aniu
przestrzennym .

scalenia i podziału
i zagospodarowaniu

Rozdział 8.
Szczególne w arunki zagospodarow ania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
§ 14. 1. Część obszaru objętego planem położona je st w granicach pasa technologicznego
napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV , zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu.
2. Dla obszaru w ym ienionego w ust. 1 obow iązują zasady lokalizacji obiektów budowlanych
zgodne z przepisami odrębnym i dotyczącym i dopuszczalnych poziom ów pól elektroenergetycznych
w środow isku, w szczególności zakaz realizacji zabudow y z przeznaczeniem na pobyt ludzi.
§ 15. N a obszarze objętym planem obow iązują przepisy odrębne dotyczące w arunków jakie
powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska Chopina, w tym nakazy,
zakazy i ograniczenia określone w dokum entacji rejestracyjnej lotniska, w szczególności zakaz
lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości większej niż 255,0 m.n.p.m.
Rozdział 9.
Zasady m odernizacji, rozbudow y i budowy system u kom unikacji
§ 16. Ustala się następujące zasady dotyczące kształtow ania system u kom unikacji:
1) powiązania kom unikacyjne terenu objętego planem z układem zewnętrznym z istniejących ulic
znajdujących się poza granicam i obszaru objętego planem;
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2) nakaz zaspokojenia potrzeb parkingow ych
następujących wskaźników :

na terenie działki objętej

inwestycją w edług

a) dla zabudow y usługowej - n iem n iej niż 1 m iejsce do parkow ania na 1 0 0 m 2 powierzchni
użytkowej podstaw owej,
b) nie mniej niż 1 m iejsce przeznaczone na parkow anie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową na każde rozpoczęte 100 m iejsc do parkowania.
Rozdział 10.
Zasady m odernizacji, rozbudow y i budowy infrastruktury technicznej
§ 17. 1. Dopuszcza się prow adzenie sieci infrastruktury technicznej w pasie terenu pom iędzy
wyznaczoną w planie linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy.
2. Dopuszcza się lokalizow anie urządzeń infrastruktury technicznej na całym obszarze objętym
planem.
§ 18. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej lub ze studni;
2) przekrój przewodu sieci wodociągowej - nie mniej niż <j>32;
3) obowiązek projektow ania i w ykonania sieci w odociągow ej w sposób uw zględniający potrzeby
ochrony przeciw pożarowej zgodnie z zasadam i określonym i w przepisach odrębnych.
§ 19. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji sanitarnej i gospodarki
wodami opadow ym i ustala się:
1) odprow adzenie ścieków sanitarnych - do sieci kanalizacji sanitarnej;
2) przekrój przew odu sieci kanalizacji sanitarnej - nie mniej niż <j)40;
3) zagospodarow anie wód opadowych i roztopowych na terenie zabudow y usługowej U w granicach
własnej działki, z uwzględnieniem ustaleń pkt. 4;
4) dopuszcza się odprow adzenie nadmiaru wód przelewem awaryjnym do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej;
5) wody opadow e lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zam knięte system y kanalizacyjne, pochodzące
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z terenów dróg
i parkingów, powinny być oczyszczone w stopniu w ym aganym w przepisach odrębnych;
6) obowiązek kształtow ania powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed
spływem wód opadowych i roztopowych;
7) zakaz budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków.
§ 20. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki ustala się:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z linii elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV;
2) m ożliw ość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej, odpow iadających przepisom
odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, w tym w szczególności ze
źródeł odnaw ialnych, z zastrzeżeniem § 22
§ 2 1 . W odniesieniu do infrastruktury
ogrzew ania budynków ustala się:

technicznej

z zakresu

gazownictwa

oraz z zakresu

1) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej;
2) m ożliw ość korzystania z indywidualnych źródeł ciepła odpowiadających przepisom odrębnym
dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, z preferencją dla wykorzystania
źródeł energii odnaw ialnej, z zastrzeżeniem § 22
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3) przekrój przewodu sieci gazowej - nie mniej niż <j)32.
§ 22. Zakazuje się lokalizacji urządzeń w ytw arzających energię z odnawialnych źródeł energii
w ykorzystujących energię wiatru.
§ 23. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej ustala się
m ożliw ość realizacji tej infrastruktury na całym obszarze objętym planem , z uwzględnieniem
przepisów odrębnych dotyczących w szczególności ochrony środow iska i przyrody.
§ 24. W zakresie gospodarki odpadam i ustala się nakaz zapew nienia na każdej działce budowlanej
w arunków do praw idłow ego postępow ania z odpadam i kom unalnym i, w szczególności do
segregow ania i m agazynow ania odpadów kom unalnych pow stałych na terenie nieruchomości przed
ich transportem do m iejsc odzysku lub unieszkodliw ienia.
Rozdział 11.
Sposób i term in tym czasow ego zagospodarow ania, urządzania i użytkowania terenów
§ 25. 1. Dopuszcza się wykorzystanie terenu i obiektów w sposób dotychczasow y, do czasu ich
zagospodarow ania zgodnie z ustaleniami planu.
2. Zakazuje się lokalizowania tym czasow ych obiektów budowlanych.
Rozdział 12.
Stawka procentow a na podstawie której ustala się opłatę zw iązaną ze wzrostem w artości
nieruchom ości
§ 26. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości
nieruchom ości spow odow anego uchwaleniem planu, dla terenu zabudow y usługowej U - w wysokości
20 %,
DZIAŁ II.
Przepisy szczegółow e
§ 27. Dla terenu zabudow y usługowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem U ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) zabudow a usługow a,
b) niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) m iejsca do parkow ania;
d) zieleń urządzona.
2) zasady kształtow ania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarow ania terenu:
a) pow ierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - nie mniej niż 10 000 m2,
b) wysokość zabudow y - nie więcej niż 15 m,
c) ustalenie, o którym m owa w lit. b nie dotyczy inwestycji z zakresu łączności publicznej,
d) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 30% ,
e) intensywność zabudow y - nie mniej niż 0,04 i nie więcej niż 2,0,
f) geom etria dachu: dachy dwuspadowe, czterospadow e lub wielospadowe o sym etrycznym
układzie odpow iadających sobie połaci dachow ych i nachyleniu od 20° do 35° lub dachy
płaskie,
g) m ateriały i kolorystyka elewacji:
- zakazuje się stosow ania jaskraw ych kolorów w płaszczyźnie elewacji,
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- zakazuje się stosow ania jak o m ateriałów w ykończeniow ych: tworzyw sztucznych typu
siding, blachy falistej i fałdowej.
D ZIA Ł III.
Przepisy końcowe
§ 28. N a terenie objętym planem traci moc m iejscow y plan zagospodarow ania przestrzennego
terenów wsi Bielawa, zatw ierdzony uchwałą N r 360/11/56/98 Rady M iejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 18 czerw ca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. W arszawskiego z 1998 r. N r 42, poz. 137 z późn. zm.).
§ 29. W ykonanie uchwały pow ierza się Burm istrzowi Gm iny Konstancin Jeziorna.
§ 30. Uchw ała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
W ojewództwa M azow ieckiego.
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Załącznik Nr I do uchwal) Nr
Rad) Miejskiej Konslancm-Je/ioma

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu obejmującego obręb
geodezyjny 03-32 w mieście
Konstancin-Jeziorna - etap 2

,dn'a

21,19r

Skala 1:1000
Ustalenia płanu
i granice obszaru objetego płanem miejscowym
linie rozgraniczajce tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania
—— — linia zabudowy nieprzekraczalna
6

.

\-------- \ wymiarowanie odległości (w metrach)
| U - teren zabudowy usługowej
Oznaczenie graficzne wynikajace z przepisów odrębnych

11 l l l pas-technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego naptęaa 110 kV
Oznaczenie graficzne mające charakter informacyjny
napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV

Projekt planu został sporządzony przez:
Wydział Planowania Przestrzennego
mgr inż arch Ewa Klimkowska-Sul - Kierownik zespołu,
inż. Małgorzata Andrzejak,
mgr Elżbieta Bartoszewska
mgr inż Patrycja Czech
mgr inż Piotr W ojdyna
Wy rys ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
M iasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
zatwierdzonego uchwalą Nr 97/111/17/99
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 grudnia 1999 r

Załącznik do uchwały N r ......................
Rady M iejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia...................... 2019 r.
R ozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań w łasnych gm iny oraz zasadach ich finansowania

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorow ych potrzeb
m ieszkańców stanowią - zgodnie z art. 7 ustawy z d n ia 8 m arca 1990 r. o sam orządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm .) - zadania własne gminy.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej określone w planie obejm ują w szczególności
sprawy w odociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzym ania czystości i porządku,
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, a także budowy dróg.
§ 2. Określa się sposób realizacji inwestycji w skazanych w § 1 ust. 2:
1) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie zobow iązującym i przepisam i w tym m.in.
ustawą prawo budowlane, ustawą o zam ów ieniach publicznych, sam orządzie gm innym ,
gospodarce kom unalnej i ochronie środow iska, finansach publicznych.
2) Sposób realizacji inwestycji określonych w § 1 ust. 2 może ulegać m odyfikacji wraz
z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym , zgodnie z zasadą stosow ania najlepszej
dostępnej techniki określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z d n ia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środow iska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleń planu.
3) Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazow ych, energii elektrycznej lub ciepła
określone w § 1 ust. 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z d n ia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).
§ 3. Finansow anie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gm iny, ujętych w planie podlega przepisom ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.)
§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg gm innych finansow ane będą z budżetu gminy lub na
podstaw ie porozum ień z innymi podm iotam i.
2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie
art. 15 ust. 1 ustawy z d n ia 7 czerw ca 2001 r. o zbiorow ym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprow adzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), ze środków własnych
przedsiębiorstw a w odociągow o-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalone przez Radę M iejską
w ieloletnie plany rozwoju i m odernizacji urządzeń sieci wodociągow o-kanalizacyjnej ( art. 21 ww.
ustawy) lub w oparciu o budżet gminy.
3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie
art. 7 ust. 4 i 5
ustawy z d n ia
10 kw ietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2019 r.
poz. 755 z późn. zm.).
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U zasadnienie
do Uchw ały Nr.
Rady M iejskiej konstancin-Jeziorna z dnia....................w sprawie
m iejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu obejm ującego obręb geodezyjny
03-32 w m ieście K onstancin-Jeziorna - etap 2.
Projekt m iejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu obejm ującego obręb
geodezyjny 03-32 w m ieście Konstancin-Jeziorna - etap 2 został opracow yw any na podstawie
uchwały nr 271 /V II/19/2016 Rady M iejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia m iejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu
obejm ującego obręb geodezyjny 03-32 w m ieście Konstancin-Jeziorna, zm ienionej uchwałam i Rady
Miejskiej
Konstancin-Jeziorna:
nr 645/Y11/38/2017
z dnia
25 października
2017 r.
i nr
803/Y11/45/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.
Plan obejm uje działkę o nr ew. 176/1 z obrębu 03-32 w jej granicach geodezyjnych. Obszar objęty
projektem planu położony jest w północnej części gm iny Konstancin-Jeziorna, w północnej części
miasta Konstancin-Jeziorna, przy ulicy W arszawskiej. W granicach obszaru objętego planem
zlokalizow ana została zabudowa usługowa - siedziba Polskich Sieci Elektroenergetycznych, która
świadczy usługi przesyłania energii elektrycznej, przy zachow aniu wym aganych kryteriów
bezpieczeństwa pracy Krajowego System u Elektroenergetycznego (KSE).
Obsługę kom unikacyjną obszaru zapew nia ulica W arszawska (droga w ojew ódzka nr 724), która
znajduje się poza granicam i obszaru objętego planem.
W analizow anym obszarze występują sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz
gazowa.
Pow ierzchnia obszaru objętego projektem planu wynosi 5, 99 ha.
Zakres m iejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego oraz zasady jego sporządzania
określają przepisy ustawy z dnia 27 m arca 2003 r. o planow aniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1 9 4 5 z p ó ź ń . zm .). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy w miejscowym planie
zagospodarow ania przestrzennego następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozm ieszczenia
inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarow ania i w arunków zabudowy
terenu. Burm istrz sporządza projekt planu m iejscowego, zaw ierający część tekstow ą i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisam i odrębnym i, odnoszącym i się do obszaru objętego
planem , wraz z uzasadnieniem.
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 m arca 2003 r. o planow aniu i zagospodarow aniu przestrzennym
plan m iejscow y nie m oże naruszać ustaleń studium.
Przedm iotow y plan uwzględnia kierunki polityki przestrzennej określone w obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarow ania przestrzennego M iasta i Gm iny KonstancinJeziorna.
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarow ania przestrzennego
M iasta i Gm iny Konstancin-Jeziorna, zatw ierdzonym uchwałą nr 97/111/17/99 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999 r., obszar objęty planem położony jest w strefie rozwoju
(projektowanej zabudow y) lU r, która obejm uje tereny wolne od zabudowy, przeznaczone do
realizacji, dla których zatw ierdzono lub podjęto opracow anie m iejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W strefie lU r obowiązuje realizacja zgodnie z planem m iejscowym . W studium
przew idziano pełne uzbrojenie, bezpieczne ekologicznie. Preferowaną funkcję podstaw ową są usługi.
Usługi m ogą być realizowane jako:
a)
podstawowe, uzupełniające i wspom agające funkcję m ieszkaniową w zakresie handlu, rzemiosła,
gastronom ii, kultury, oświaty, zdrow ia, o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki,
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b)
kom ercyjne
i publiczne
o charakterze
ponadlokalnym
4 kondygnacje (3 kondygnacje z poddaszem użytkow ym )),

(nieprzekraczalna

wysokość

c) związane z obsługa turystyki i rekreacji.
M ieszkalnictwo m oże być realizowane jako:
a) zbiorow e (hotelowe, pensjonatowe) o wysokości 4 kondygnacji (3 kondygnacje z poddaszem
użytkowym),
b) jednorodzinne, na działkach o m inimalnej powierzchni 1000-3000 m2 (w zależności od specyfiki
obszaru), o nieprzekraczalnej wysokości zabudow y - 3 kondygnacje (2 kondygnacje z poddaszem
użytkowym), przy m aksym alnym zalesieniu działek oraz realizacji zgodnie z m iejscow ym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o planow aniu i zagospodarow aniu przestrzennym burmistrz
sporządza projekt planu m iejscow ego, zawierający część tekstow ą i graficzną, zgodnie z przepisami
studium oraz z przepisam i odrębnym i, odnoszącym i się do obszaru objętego planem , wraz
z uzasadnieniem. W uzasadnieniu przedstaw ia się w szczególności:
1) sposób realizacji w ym ogów w ynikających z art. 1 ust. 2 - 4 ;
2) zgodność z wynikami analizy zm ian w zagospodarow aniu przestrzennym gm iny KonstancinJeziorna;
3) w pływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
W planie m iejscow ym uwzględnia się sposób realizacji następujących wym ogów:
1) wym agań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
2)

w alorów architektonicznych i krajobrazow ych;

3) wym agań ochrony środowiska, w tym gospodarow ania wodami i ochrony gruntów rolnych
i leśnych;
4)

wym agań ochrony dziedzictwa kulturow ego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wym agań ochrony zdrow ia oraz bezpieczeństw a ludzi i mienia, a także potrzeby osób
n iepełnospraw ny ch;
6)

w alorów ekonom icznych przestrzeni;

7)

praw a własności;

8)

potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa;

9)

potrzeb interesu publicznego;

10) potrzeb
w zakresie
szerokopasm ow ych;

rozwoju

infrastruktury

technicznej,

w szczególności

11) zapew nienia udziału społeczeństwa w pracach m iejscow ym planem
przestrzennego, w tym przy użyciu środków kom unikacji elektronicznej;

sieci

zagospodarowania

12) zachow ania jaw ności i przejrzystości procedur planistycznych;
13) potrzeb zapew nienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.
Ponadto ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania
i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci
wniosków i uwag, zm ierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, ja k i zmian
w zakresie jeg o zagospodarowania, a także analizy ekonom iczne, środowiskowe i społeczne.
W przypadku

sytuow ania nowej zabudowy,
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efektyw nego gospodarow ania przestrzenią oraz w alorów ekonom icznych przestrzeni następuje
poprzez:
1) kształtow anie struktur przestrzennych
transportochłonności układu przestrzennego;

przy

uwzględnieniu dążenia do m inim alizowania

2) lokalizow anie nowej zabudowy m ieszkaniowej w sposób
m aksym alne w ykorzystanie publicznego transportu zbiorow ego
transportu;
3) zapew nianie
i rowerzystów;

rozwiązań

przestrzennych,

ułatw iających

um ożliwiający mieszkańcom
jako podstaw owego środka

przem ieszczanie

się

pieszych

4) dążenie do planow ania i lokalizowania nowej zabudowy:
a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,
w granicach jednostki osadniczej w rozum ieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędow ych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. N r 166, poz. 1612 oraz
z 2005 r. N r 17, poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
b) na terenach położonych na obszarach innych niż w ym ienione wyżej, wyłącznie w sytuacji braku
dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach,
o których m owa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu
przygotow anych do zabudowy, przez co rozum ie się obszary charakteryzujące się najlepszym
dostępem do sieci kom unikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe,
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłow nicze oraz sieci i urządzenia telekom unikacyjne,
adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.
W art. 1 ust. 2 ustawy o planow aniu i zagospodarow aniu przestrzennym zostały wym ienione
konkretne wartości, które ustawodawca nakazuje respektować i chronić podczas planowania
przestrzennego zagospodarow ania terenów, a zwłaszcza przy stanowieniu aktów planow ania
przestrzennego, w tym szczególnie przy stanowieniu planu m iejscowego.
W pkt 1 Ustawodawca zawarł konieczność uw zględnienia wym agań ładu przestrzennego, w tym
urbanistyki i architektury. Pojęcie ładu przestrzennego, zostało zdefiniow ane w art. 2 pkt 1 ustawy
o planow aniu i zagospodarow aniu przestrzennym . Zgodnie z tą definicją, przez ład przestrzenny
należy rozum ieć takie ukształtow anie przestrzeni, które tw orzy harm onijną całość oraz uwzględnia
w uporządkow anych relacjach wszelkie uw arunkow ania i wym agania funkcjonalne, społecznogospodarcze, środow iskow e, kulturowe oraz kom pozy cyjno-este tyczne. N atom iast do wym agań
architektury należy zaliczyć normy techniczno-budow lane przewidziane w przepisach z zakresu
Prawa budowlanego.
W ymagania te zostały uwzględnione w sporządzonym m iejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Drugi punkt odnosi się do uwzględnienia w alorów architektonicznych i krajobrazow ych. Wykładni
pojęcia walorów krajobrazow ych m ożna doszukiwać się w przepisach ustawy o ochronie przyrody,
gdzie zostało zdefiniow ane pojęcie „ochrona krajobrazow a” Ponadto w tej ustawie zostały
wym ienione praw ne formy ochrony walorów krajobrazow ych. Obszar opracow ania położony jest
w granicach otuliny rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego, objętej ochroną
praw ną na podstaw ie przepisów ustawy o ochronie przyrody.
W planie w prow adzono również przepisy ograniczające dopuszczalną wysokość zabudowy, która
nie pow inna przekraczać 15 m. Pozytywnie na w alory architektoniczne i krajobrazow e będą
oddziaływały także zapisy dotyczące kolorystyki elewacji i kształtu dachu.
Punkt 3 odnosi się do uwzględnienia wym agań ochrony środowiska, w tym gospodarow ania
wodam i i ochrony gruntów rolnych i leśnych.
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W przygotowanym planie zakazano lokalizacji przedsięw zięć m ogących znacząco oddziaływać na
środowisko z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej i dróg, garaży, parkingów
samochodowych lub zespołów parkingów oraz obiektów usługow ych z zakresu usług publicznych,
obsługi biurowej i adm inistracji.
Ponadto w planie ustalono zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń,
obowiązujących standardów em isyjnych, w tym w zakresie hałasu.

które

nie dotrzym ują

Ponadto w projekcie planu znajdują się przepisy korzystne dla ochrony wód. Do najważniejszych
należą m ów iące o konieczności podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ochrona
gruntów rolnych i leśnych regulow ana jest przepisam i zaw artym i w ustawie o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. Przepisy w/cyt ustawy wprow adzają zasady przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Powyższe grunty nie w ym agają uzyskania stosownych zgód na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele inwestycyjne.
Ochrona dziedzictwa kulturow ego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej jest regulowana
przepisam i zawartym i w ustaw ie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pojęcie zabytku
zostało zdefiniow ane jak o nieruchom ość lub rzecz ruchom ą, ich części lub zespoły, będące dziełem
człowieka lub związane z jeg o działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia,
których zachow anie leży w interesie społecznym ze w zględu na posiadaną wartość historyczną,
artystyczną lub naukową.
W obszarze objętym planem nie występują obiekty objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy
0 ochronie zabytków i opieki nad zabytkam i oraz nie w ystępują dobra kultury współczesnej.
Punkt 5 odnosi się do uw zględnienia wymagań ochrony zdrow ia oraz bezpieczeństwa ludzi
1 mienia, a także potrzeb osób niepełnosprawnych. A spekty ochrony zdrow ia w planowaniu
przestrzennym regulow ane są na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrow otnej oraz na podstawie Rozporządzenia M inistra Zdrow ia i Opieki Społecznej
w sprawie wym agań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pom ieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrow otnej. N atom iast aspekty bezpieczeństwa ludzi
i m ienia w planow aniu przestrzennym regulow ane są zapisami ustawy Prawo budowlane.
W przygotow anym projekcie m iejscow ego planu zagospodarow ania
przeznaczenie podstaw owe została ustalona zabudow a usługowa.

przestrzennego

jako

W projekcie planu uw zględniono wym agania wynikające z przepisów odrębnych, w tym z Ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrow iskow ym , uzdrow iskach i obszarach ochrony
uzdrow iskow ej oraz o gm inach uzdrow iskow ych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056.) oraz z obowiązującego
Statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna zatw ierdzonego uchwałą N r 244/V /l 7/2008 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. (Dz.Urz.W oj.M az. z 2008 r. N r 209 poz. 8243 z późn.
zm.). Zgodnie ze statutem uzdrow iska teren objęty projektem planu położony jest w strefie C ochrony
uzdrow iskow ej, w której procentow y udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż 45%
powierzchni strefy, oraz, w której zabrania się m.in. prow adzenia robót m elioracyjnych i innych
działań pow odujących niekorzystną zm ianę istniejących stosunków wodnych oraz prowadzenia
działań m ających negatyw ny w pływ na fizjografię uzdrow iska i jego układ urbanistyczny lub
właściwości lecznicze klim atu.
O prócz ww. pozytyw nych aspektów wprowadzenia w życie przepisów planu należy dodać, że
wzrost hałasu i zanieczyszczeń powietrza będzie następstw em rozwoju kom unikacyjnego, co
w ograniczonym stopniu, niekorzystnie wpłynie na ludzi. Ponadto w planie ustalono konieczność
zabezpieczenia m iejsc przeznaczonych na parkow anie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
Jeżeli chodzi o walory ekonom iczne przestrzeni to należy stwierdzić, że pojęcie to jest
niedookreślone. W aspekcie
rozstrzygnięć planistycznych przeznaczenie oraz zasady
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zagospodarowania powinny być
wykorzystanie danego terenu.

ukierunkow ane

na

osiągnięcie

celu, jakim

jest

optymalne

Zgodnie z obowiązującym Studium uw arunkow ań i kierunków zagospodarow ania przestrzennego
m iasta i gm iny K onstancin-Jeziorna funkcją wiodącą w rozw oju przestrzennym i gospodarczym
gm iny jest funkcja uzdrow iskow a w raz z towarzyszącym i jej funkcjam i: usługową, w tym związaną
z obsługą turystyki i rekreacji, m ieszkaniową, rolniczą i produkcyjną.
W prow adzone przeznaczenie przyczyni się do optym alnego w ykorzystania istniejących zasobów.
N ależy stwierdzić, że przedm iotow y projekt m iejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego
terenu obejm ującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna - etap 2 um ożliwia
rozwój społeczno-ekonom iczny m iejscowości poprzez kontynuację zabudowy usługowej.
Projektowane funkcje terenów w yw ołują procesy, które oddziałują na środow isko zarówno
pozytyw nie jak i negatyw nie. Przedm iotow y plan z pewnością będzie przekładał się pozytywnie na
kształtow anie korzystnych dla środow iska uwarunkowań rozw oju urbanistycznego. Oceniając ww.
w pływ trzeba mieć świadom ość, że każdy rodzaj działalności człow ieka w różnym stopniu i ze
zm ienną intensywnością wpływ a na środowisko.
Zaproponow ane w planie funkcje niosą za sobą niskie ryzyko pogorszenia się stanu środowiska,
a w wybranych przypadkach w ręcz wpłyną pozytyw nie na jakość środowiska przyrodniczego.
W pkt 7 ustawodawca zobow iązał organ sporządzający plan do uwzględnienia prawa własności.
Obow iązek uwzględnienia powyższej zasady wynika z regulacji konstytucyjnych, w szczególności
z art. 21 Konstytucji, gw arantującego ochronę własności.
Przygotow any miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego terenu obejm ującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście
Konstancin-Jeziorna - etap 2 został sporządzony w sposób uwzględniający wniosek właściciela.
W pkt 8 ustaw odaw ca um ieścił potrzebę uwzględnienia wym agań obronności i bezpieczeństwa
państwa. Aspekty te w planow aniu przestrzennym są regulow ane przepisam i ustawy Prawo
budowlane oraz rozporządzeniem w spraw ie w arunków technicznych, jakim pow inny odpowiadać
budynki służące bezpieczeństwu lub obronności i bezpieczeństwa państwa.
Potrzeba ochrony interesu publicznego w planowaniu przestrzennym została określona w kolejnym
punkcie. W m iejscowym planie zagospodarow ania przestrzennego terenu obejm ującego obręb
geodezyjny 03-32 w m ieście Konstancin-Jeziorna - etap 2, działka objęta planem została
przeznaczona pod zabudowę usługową. W obszarze planu znajdują się obiekty strategiczne Polskich
Sieci Elektroenergetycznych, która świadczy usługi przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu
w ym aganych kryteriów bezpieczeństw a pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).
Punkt 10 odnosi się do uw zględnienia potrzeb w zakresie rozw oju infrastruktury technicznej,
w szczególności sieci szerokopasm ow ych.
W zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności
m iejscow y plan zagospodarow ania przestrzennego ustala:

sieci

szerokopasmowych,

- m ożliwość realizacji infrastruktury technicznej w obszarze całego planu,
- zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej lub i ze studni;
- ustala się m ożliwość budowy studni;
- odprow adzenie ścieków - do gm innej sieci kanalizacji sanitarnej;
- zakaz budowy indywidualnych przydom owych oczyszczalni ścieków;
- zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej;
- zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych lub lokalnych z preferencją dla źródeł
odnawialnych; przy uwzględnieniu zakazu wpisanego poniżej;
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- zakaz lokalizacji urządzeń wytw arzających energię z odnaw ialnych źródeł energii
wykorzystujących energię wiatru;
- zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci średniego i niskiego napięcia;
- m ożliw ość realizacji infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej na całym obszarze
objętym planem , z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących
w szczególności ochrony środow iska i ochrony przyrody;
- w zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz zapew nienia na każdej działce budowlanej
warunków do praw idłowego postępow ania z odpadami kom unalnym i, w szczególności do
segregow ania i m agazynow ania odpadów kom unalnych powstałych na terenie nieruchom ości przed
ich transportem do miejsc odzysku lub unieszkodliw ienia.
Punkt 11 odnosi się do zapew nienia udziału społeczeństwa w pracach nad m iejscow ym planem
zagospodarow ania przestrzennego, w tym przy użyciu środków kom unikacji elektronicznej.
W procesie sporządzania m iejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego znaczącą rolę
odgrywają prawne gwarancje udziału społeczeństwa. Poprzez w yrażenie swojego stanowiska
zainteresowani um ożliw iają władzom gm iny zidentyfikow anie istotnych interesów indywidualnych,
które powinny być uwzględnione w tworzeniu polityki przestrzennej gminy, ja k również prawa
m iejscowego. Udostępnianie informacji o środow isku, w tym procedura składania uwag i wniosków
odbywa się dwutorowo, na gruncie ustawy o planow aniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.
Udział społeczności w planow aniu ładu przestrzennego jest zgodny z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i odbyw a się w trakcie sporządzenia m iejscowego planu
zagospodarow ania przestrzennego przez:
-sk ład an ie w niosków do projektu
i zagospodarowaniu przestrzennym ;

planu

m iejscow ego -

art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu

- uczestniczenie w dyskusji publicznej nad rozw iązaniam i przyjętym i w projekcie
m iejscow ego - art. 17 pkt 9 ustawy o planow aniu i zagospodarow aniu przestrzennym ;

planu

- zgłaszanie uwag do projektu planu m iejscow ego wyłożonego do publicznego wglądu art. 18 ustaw y o planowaniu i zagospodarow aniu przestrzennym .
W przypadku rozpoczęcia sporządzenia m iejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego
każdorazow o organ ma obowiązek pow iadom ienia m ieszkańców - poprzez ogłoszenie w prasie oraz
obwieszczenie. Organ sporządzający plan jest rów nież zobowiązany do określenia formy, miejsca
i term inu składania w niosków dotyczących planu m iejscowego.
W nioski w sprawie planu m iejscow ego m ogą także składać organy adm inistracji publicznej, w tym
opiniujące i uzgadniające projekt planu.
Kolejnym krokiem , uwzględniającym partycypację społeczną jest publiczna dyskusja nad
rozw iązaniam i przyjętymi w projekcie planu m iejscowego. Dyskusja publiczna ma m iejsce w trakcie
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i jest ogólnie dostępna oraz każdy może podczas
niej zabrać głos. Przeprowadzona dyskusja publiczna musi być udokum entowana w form ie protokołu,
zgodnie z określonym wzorem.
Ponadto organ sporządzający plan w yznacza term in nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia
okresu wyłożenia, w którym każdy m oże zgłosić uwagi do projektu planu m iejscowego, bez
konieczności wykazywania istnienia lub naruszenia własnego interesu prawnego.
Uwagi do planu m iejscowego m ogą być zgłoszone rów nież w postaci elektronicznej. Każda uwaga
złożona w tej postaci musi zostać:
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
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2) opatrzone podpisem potw ierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W opracow anym projekcie planu zapew niony został udział społeczeństwa na zasadach określonych
w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środow isku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środow iska oraz o ocenach oddziaływ ania na środow isko oraz ww.
ustawie o planow aniu i zagospodarow aniu przestrzennym . Zgodnie z obwieszczeniem i ogłoszeniem
z dnia 27.04.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia m iejscow ego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu obejm ującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście K onstancin-Jeziom a - etap
2 um ożliw iono składanie w niosków do planu w term inie do dnia 23 maja 2016 r. N astępnie zgodnie
z obwieszczeniem i ogłoszeniem o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu ustalono termin
w yłożenia projektu planu w term inie od dnia 11 czerw ca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. Na dzień
24 czerwca 2019 r. wyznaczono term in dyskusji publicznej. Z dyskusji publicznej zostanie
sporządzony protokół. Jednocześnie wyznaczono term in składania uwag do dnia 15 lipca 2019 r.
Powyższe obwieszczenia zostały zam ieszczone na stronie urzędu http://bip.konstancinjeziorna.pl/ .
Ogłoszenie o m ożliwości -składania w niosków zostało zam ieszczone w Kurierze Południowym z dnia
29 kwietnia-5 maja 2016 r. N atom iast ogłoszenie w spraw ie w yłożenia projektu planu do publicznego
wglądu zostało zam ieszczone w Kurierze Południow ym z dnia 31 m aja-06 czerw ca 2019 r Projekt
m iejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu obejm ującego obręb geodezyjny 03-32
w m ieście K onstancin-Jeziom a - etap 2 w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu został
udostępniony w postaci elektronicznej na w/w stronie internetowej urzędu.
W term inie do dnia 15 lipca 20119 r. do projektu planu nie wpłynęła żadana uwaga.
Przy przygotowaniu projektu m iejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu
obejm ującego obręb geodezyjny 03-32 w m ieście K onstancin-Jeziom a - etap 2 zachowano jaw ność
i przejrzystość procedury planistycznej.
W planow aniu i zagospodarow aniu przestrzennym uwzględnia się również potrzebę zapewnienia
odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.
O bszar opracow ania jest zasilany z sieci miejskiej wodociągowej. Jednakże ze względu na
charakter istniejącej zabudow y - ustala się m ożliw ość realizacji studni.
Ponadto ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania
i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci
w niosków i uwag, zm ierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarow ania terenu, jak i zmian
w zakresie jeg o zagospodarow ania, a także analizy ekonom iczne, środow iskow e i społeczne.
W przygotowanym projekcie planu uwzględniono interes publiczny i interesy prywatne a także
analizy ekonom iczne, środow iskow e i społeczne. Do przygotow anego projektu m iejscowego planu
zagospodarow ania przestrzennego sporządzono prognozę oddziaływ ania na środow isko oraz prognozę
skutków finansowych. Ze względu na ustalone w planie przeznaczenie nie przew iduje się w granicach
planu wzrostu liczby ludności.
Jednocześnie należy uznać, że przedm iotow y teren położony jest w granicach jednostki osadniczej,
gdzie została wykształcona struktura funkcjonalno-przestrzenna. Teren, dla którego opracowano
projekt m iejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego, leży północno-zachodniej części
gminy. W sąsiedztwie działki, od strony zachodniej znajduje się zabudow a mieszkaniowa
jednorodzinna. Od północy i południa sąsiaduje z zabudową usługową. Od wschodu teren działki
przylega do ul. W arszawskiej.
O bszar jest wyposażony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową oraz
w sieć i urządzenia telekom unikacyjne. Ulica Warszawska jest drogą publiczną.
W dniu 10 października 2018 r. Rada M iejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę
N r 890/V I1/49/2018
w sprawie
oceny
aktualności Studium
uw arunkowań
i kierunków
zagospodarow ania przestrzennego oraz planów m iejscow ych w Gm inie Konstancin-Jeziorna. Dla
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terenu, objętego granicam i projektu m iejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego
obow iązuje aktualnie m iejscowy plan zagospodarow ania przestrzennego terenów wsi Bielawa,
zatw ierdzony uchwałą N r 360/11/56/98 Rady M iejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 czerwca 1998 r.
(Dz. Urz. Woj. W arszawskiego z 1998 r. N r 42, poz. 137 z późn. zm .).
M iejscowy plan zagospodarow ania przestrzennego został sporządzony pod rządami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym zatem zakres ustaleń planu odbiega od
w ym aganego obecnie. Ponadto plan w ym aga aktualizacji w szczególności w zakresie dotyczącym:
-param etrów i w skaźników zabudowy oraz zasad zagospodarow ania terenu - brak ustaleń dot.
w skaźników intensywności zabudowy oraz linii zabudow y na części działek, brak jednoznacznego
wyznaczenia przebiegu linii rozgraniczających terenów zam iast przebiegu wyznaczonego
orientacyjnie,
-uzdrowisk - brak aktualnych ustaleń dotyczących zasad ochrony uzdrow iskow ej, w tym brak
aktualnego oznaczenia przebiegu stref ochrony uzdrowiskowej oraz brak ustaleń dotyczących reklam
w ynikających z obowiązującego statutu uzdrowiska.
-ochrony przyrody - brak informacji o położeniu obszaru w granicach W OCHK,
infrastruktury technicznej - likwidacja oznaczenia orientacyjnej strefy uciążliwości pom powni,
zm iana zasad gospodarki odpadami.
Gm ina K onstancin-Jeziorna przy realizacji ustaleń planu nie poniesie kosztów związanych
z wykupem gruntu pod drogi, realizacją infrastruktury technicznej.
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