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- ogłoszciiie o przctargu ?istnym nicograniczonym,

- regulamiii przctargu ustncgo nicograniczoncgo,

zaświadezenie z miejscowego planu zagospodarow:inia
przestrzennego o przeznaczeniu działek n nr ew. 740/4, 74?i3
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Izabe:lin C, dn. 13 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie
Uchwały Rady Gminy Izabelin %r XX/l 66/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nier4chomości położonej w obrębie
Truskaw gmina Izabelin

Ustalona w rzetar u cena sprzedaży nieniqhomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1l
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r.,poz. 21 74) jest ceną brutto.

* dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VI Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: Nr WA?M/00527626/8 (działka nr ew. 740/4), Nr
WA?M/00534920/l (działka n?r ew. 741/3),

0 Gmina Izabelin stała się właścicielem działek nr nr ew. 740/4, 74}i3 w drodze aktu
notarialnego,

0 nieruc5omość przeznaczona do sprzedaży stanowi mienie gminne,

0 nieruchomości niezabudowane, nieobciążone, bez zobowipań,

0 nieruchomości położona na terepie objętym ustaleniami obowiązującego planu: zmiana
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tmskaw i Tmskaw-
Helenówek, Etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13 z dnia
2Q marca 2013 r. Zgodnie z ustaleniarni planu, nieruchomość znajduje się na terenie
przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną natomiast południowa część działki nr ew.
74?/3 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowaania przestrzennego wsi
Truskaw i Truskaw-Helenówek, Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr
LV/424/2002 zdnia 19 czerwca 2002 roku (Dz.Urz.Wojew. Maz. Nr 190/2002 z dn.
19.07.2002 r. poz. 4388) i położona na terenie przeznaczonym pod teren wód rowu
południowego (oznaczony symbolem planistycznytn - Al 8-W).

0 sposób zagospodarowania: zabudowa jednorodzinna,

@ dojazd do nieruchomości od drogi publicznej gminnej: ul. Południowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o 7odz. 12oo
w sali nr 124 w budynku Centrum Kultury Izabelin ul. J.Matejki 21

w Izabelinie C

0 oferent winien zapoznać się z regulaminem prżetargu,

L.P. Nr ewidencyjny
działki

Powierzchnia

(ha)
Cena wywoławcza Wadium

1. 740/4

741/3
0,1554 490.000,00 25.000,00



* warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w forrnie pieniężnej na
konto bankowe Urzędu Gminy Izabelin II Oddział PKO BP S.A. w Warszawie Nr konta
32 1020 1026 0000 1502 0023 6208,

@ termin wpłaty wadiurn: do dnia 26 sierpnia 2019 r. (w%cznie),

0 wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się oferenta, który
przetarg wygrał, od zawarcia umo0 sprzedaży.

Dodatkowych inforrnacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzędu Gminy Izabelin, pok. nr 2 (tel. 022 722-89-62, e-mail: geodezia(,izabelin.pl,).
Materiały przetargowe można uzyskać nieodpłatnie w pok. nr 2 w Urz«;dzie Gminy Izabelin,
ul. 3 Maja 42, 05-080 IZABELIN, w godzinach pracy (pon. 9oo-l 8oo, wt.-pt. 3oo-16oo).



Załąc:nik nr / do
Zarząhenia Wójta Gminy Izabelin Nr 54/2019
z dnia 13 czerwca 2019 r.

REGULAMIN
PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

POŁOŻONEJ W OBRF,BIE TRUSKAW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady postępowania przy sprzedaży:
działek ew. nr nr 740/4 i 741/3 o łącznej powierzchni 1554 m?, opisanych w księgach
wieczystych Nr WA l M/0052 7626/8 i WA l M/005 34920/ 1,

położone we wsi Truskaw. Nieruchomość stanowi własność Gminy Izabelin.

II. FORMA PRZETARGU

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony %dzie w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz.
l 2oo w sali nr 124 w budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. J.Matejki21 we wsi Izabelin C.

III. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiotem przetargu nieograniczonego ustnego są działki ew. nr nr 740/4 o powierzchni
0,0320 ha i 741/3 o pow. 0,1234 ha, obręb Tmskaw. Nieruchomość stanowi własność Gminy
Izabelin i opisana jest w księgach wieezystych '%rNr WA?M/00527626/8, WA?M/00534920/1,
prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych
1. Zgodnie z ustaleniarni planu: zmiana miejscowego plariu zagospodarowania przestrzennego

wsi Truskaw i Truskaw-Hełenówek, Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin
Nr XXVI/208/2013 z dnia 20 marca 2013 roku (Dz.Urz.Wojew. Maz. z dn. 31.05.20l3 r.
poz. 6073), nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę
jednorodzinną (oznaczonym symbolem planistycznym 15 MN) natomiast południowa część
działki nr ew. 74?/3 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Truskaw i Tmskaw-Helenówek, Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady
Gminy Izabelini Nr LV/424/2002 z dnia 19 czerwca 2002 roku (Dz.Urz.Wojew. Maz. Nr
l 90/'2002 z dn. 19.07.2002 r. poz. 4388) i położona na terenie przeznaczonyrn pod teren wód
rowu południowego (oznaczony symbolem planistycznym - Al 8-W).

2. Nieruchomość położona jest przy ulicy Południowej. Iroga zaliczona jest do kategorii dróg
gminnych.

IV. WADIUM

1.

2.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium, naipóźniei w dniu 26 sierptąia
2019 y. tj. na 4 dni przed dniem przetargu, w wysokości:

25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięey złotych).
Sprzedawca za skutecznie wniesione wadium uważa wadium, które najpóźniej w dniu 27
sierpnia 2019 r. znajdzie się na rachunku śprzedawcy, Wadium należy wnieść na konto

l



Za%cznik nr I do
Zarządzenia Wójta Gminy [zabelin Nr 54/2019
z dnia 13 czerurca 2019 r.

3.

4.

5.

bankowe Urzędu Gminy Izabelin - Bank PKO BP S.A. II O/Warszawa Nr konta 32 1020
1026 0000 1502 0023 6208.

Wpłata wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji.
Oferentom, którzy nie nabyli niemchomości zwraca się wadium niezwłoeznie po odwołaniu
albo żarnknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia,
odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium oferentów, którzy nabyli
nieruchomość, zalicza się w poczet nabycia nieruchomości.
W razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, 0!:l zawarcia umowy nabycia
nieruchomości - wadium przechodzi na własność Gminy Izabelin.

V, WARUNKI UCZESTNICTWA

1.
2.

3.

4.

5.

6.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby odpowiedzialne
nieruchomościami w tym powołane do Komisji Przetargowej
osobom.

Oferent winien działać w imieniu własnym lub na podstawie notarialnego pełnomocnictwa, a
osoba reprezentowana powinna spełniać wamnki wynikające z regularninu. W przypadku
oferenta którym jest małżeństwo, w przetargu uczestnicz4 małżonkowie lub osoby
ustanowione przez nich jako pełnomocnik ustanowiony na podstawie notarialnego
pełnomocnictwa.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisii przetargowej przed
otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu-tożsamości, akt-ualnego

isu z Kraaowe o Re'estru S dowe o lub aktualne o w isu do ewidencii działalności
gospodarczei oraz wlaściwych pełnomocnictw osób reprezentujBcych te podmioty.
Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkatni przetargu oraz z regulaminem i
przyjmuje je bez zastrzeżeń - kt5re upoważnia dó udziału w przetargu (załącznik nr l ).
Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z ustaleniami planów: zrniana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tmskaw i Truskaw-Helenówek, Etap I,
zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVM208/2013 z dnia 20 marca 2013
roku (Dz.Urz.Wojew. Maz. z dn. 31.05.20l3 r. poz. 6073) i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Tmskaw i Truskaw-Helenówek, Etap I,
zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr LV/424/2002 z dnia 19 czerwca 2002
roku (Dz.Urz.Wojew. Maz. Nr 190/2002 z dn. 19.07.2002 r. poz. 4388), gdyż
zagospodarowanie musi by«5 zgodne z tymi planami (załącznik nr l ).

w gminie za obrót
oraz osoby bliskie tym

VI. OCENA I WYBÓR OFERTY

1.

2.

3.

4.

Wybór oferenta następuje w wyniku licytacji - osoba ofemjąca najwyższą ceną zostaje
nabywcą.
Ustala się minimalne postąpienie w licytacii:

* w wysokości 4.900,00 zł (słownie: cztery tysiace dziewiećset złotyc?
Wszelkie czynności związane z przetargiem reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz
rokowmx na zbycie nieruchomqści (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204).
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Załącznik nr l do
Zara4dzenia Wójta Gminy Izabelin Nr 54/2019
zdnial3czerwca2(19r.

VII. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zapłata całości należności nastąpić musi nie później niż w dniu podpisania aktu notarialnego
(przed jego podpisaniem).

2. Akt notarialny zostanie podpisany w terrninie nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia
doręczenia zawiadomienia osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości o miejscu i
terminie zawarcia umowy sprzedaży. Akt notarialny powinien być podpisany w terrninie 30
dni od dnia wyłonienia nabywcy.

3. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Załącznik:
oświadczenie o zapoznaniu się z wamnkami i regulaminem przetargu i o zapoznaniu się
z zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i
Truskaw-Helenówek, Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr
XXVI/208/2013 z dnia 20 marca 2013 roku oraz ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzem'iego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, Etap I,
zatwierdzonego Uehwałą Rady Gminy Izabelin Nr LV/424/2002 z dnia 19 czerwca
2002 roku. l

?JT'.i-? A =?J?
? Zmarzlck '
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Za%cznik nr l dó
Regulaminu F'rzetmgu Ustnego
Nieograniczonego na Sprzedaż

Oświadczenie

Ja, ........................................................PESEL................................

zamieszkały

/adres do

korespondencji: ....... . ...................... . . . .............................. . . ./

legitymujący (a) się dowodem osobistym/paszportem'

Oświadczam, że:

zapoznałem się z wamnkami i regulamiriem przetargu,

zapoznałem się z ustaleniami planów: zmiana miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek,

Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/20 13

z dnia 20 marca 2013 roku oraz miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, Etap I,

zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr LV/424/2002 z dnia 19

czerwca 2002 roku,

zapoznałem się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze

stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego

parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem
J

zagospodarowania.

* - niepotrzebne skreślić
(czytelny podpis imię i nazwisko)



URZĄD GMINY IZABELIN
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

REFERAT ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Izabelin, dnia 27.06.2019 roku
GPA.6727.205.201 9.JS

Referat Geodezji
i Góspodarki Gruntami
Urzędu Gminy Izabelin
w/m

ZAŚWIADCZENIE
W związku z wystąpieniem z dnia 25.06.2019 roku, działając na podstawie art. 217 §

1 i2 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku (tj.
Dz.U. z20l8 roku, poz. 2096 zpóźn. zm.), wg ustaleń zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw iTruskaw - Helenówek, ETAP 1,
zatwierdzonej Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13 zdnia 20.03.2013 roku i
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.
poz. 6073, obowiązującej z częściowym stwierdzeniem nieważności w wyżej wym. uchwały
na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia
2013 r. Nr LEX-I.4l3l.46.20l3.JF, opublikowanego W Dz.Urz.Woj. z dn. 24.04.2013. poz.
5108, zaświadcza się, że:

działka oznaczóna numerem ewidencyjnym 74014, położona wobrębie
Truskaw, jednostka ewidencyjna Izabelin, znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem planistycznym:
s 15 MN - teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

wolnostojącej i bliźnia<,zej, sieci i urządzenia infrastru?ktury technicznej
ż dópuszczeniem usług nieuciążliwych ustaleńia dla strefy wg § 13 ust. 1
tekstu Uchwały; (znaczna część działki zna3duje poza linią zabudowy
wyznaczoną w odległości 5,0 mb od drogi 10 KD (D) i 10,0 mb od granic
KPN-u);

działka oznaczona numerem ewidencyjnym 74113, położona wobrębie
Truskaw, jednostka ewidencyjna Izabelin, znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem planistycznym:
w 15 MN - teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

wolnostojącej i bliźniaczej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych ustalenia dla strefy wg § 13 ust. 1
tekstu Uchwa$;
7 WS Q (południowa częć działki), określona jako teren wód p$nących,
ustalenia dla strefy wg § 13 ust. 7 tekstu Uchwały; ta cześ«: działki połoźona
jest w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego.

s

Zaświadczenie wydaje się w celach notarialnych.
Otrzymują:

@Adresat
2. a /a

O'ę[
Wydzialu 4t@4 pr?ej

ręr inŻ. ch-. sziof Stańczyk

Sprawę prowadzi: Joanna.Skotnicka-Pergał, tel. 22 722 89 36, j.skotnicka@izabelin.pl

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
tel.: (22) 722 80 05, faks: (22) 722 80 06

www.gmina.izabelin.pl, izabelin@izabelin.pl
NIP 1181762339, REGON 013271861

PKO BP SA II O/Warszawa 311020 1026 0000 1102 0023 6034



UCHWAł,A NR XXVI/208/13
RADY GMINY IZABEL[N

z dnia 20 maxca 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodtrowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw
- Helenówek,. F,tmp I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r- o samor?ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zpóźn. m')),art.20 ust.l imat. 27 ustawy zdnia 27 marca 2003r. oplanowaniu
izagpspodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647:) i uchwa% Nr XII/104/1 1 Rady Gminy Izabólin
zdnia 30 listopada 2011 r. wsprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Tmskaw i T ruskaw - Helenówek, Btap I uchwala się, co nastąpu3e:

§ 1. 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania ptzestrzennego wsi Truskaw i Truskaw
- Helenówek, Etap I nie narusza ustaleń Studiimi uwarunkowm'i i kierunków zagospodarowania przeshzennego
gminy Izabeun zatwierdzonego uchwałą Nr XVin / 159 / 08 Rady Gminy fzabelin z hia 02 lipca 2008 r.

2. Uchwala się? zxrńusę miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn'ego wsi Truskaw iTruskaw -
Helenówek, Etap I, am:mą dalej ,,planetn".

§ 2. Plan obejmuje obszar w granicach: od póiocno - woschodniego naromka? dziauń 565/l w kierunku
wschodnim północną granicą tzw. rowu póhiocnego do północo - zachodniego naromka działki nr ew. 598/1,
następnie w kierunku południowym zachodnią granicą dziaŁki nr 598/l i dalej do południowo - wschodniego
naro:mika działki 596/3, następnie w kieninku wschodnim póhiocną linią róz@aniczajęą ul. Północmej określoną
w ,,Miejsco? Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I" do
wschodniej linii rozgraniczającej ciągu pieszo - jezdnego oznaczonego symbolem B20-KW (określonego w planie
tniejscowym pn. Truskaw i Truskaw. - Helenówek, Etap ł? zatwierdzonym zgodnie z Uchwią Rady Gminy
Izabelin Nr XVI/123/2004 zdnia 21 stycznia 2004 roku), dalej wkieninku północnym wschodnią liniaą
rozgraniczając4 ci? pieszo - jezdnego B20-KW, następnie w kierunku wschodnim południową a nas$nie
w kiemnku póhiocnym wschodnią gaxńcą, działki m ew. 600/2 oraz wschodnią grmiicą działki 600/ l i dalej, aż do
przecięcia się z póhiocną yanicą rowu póh»ocnego. W dalszej c4ci granica opracowania przebiega północną
granicą rom pómocnego do południowo- zachodniej granicy działki nr ew. 395 oraz w kieninku północnym na
dhugości 180 metrów zachodnią granicą dzxałki 395, nastqnie załamuje się w kierunku wschodnim do pokidniowo
- zachodniego naromika działki 4341? 1, dalej zachodnią i pómocną granicą dzialki 43411 1 następnie zachodnią
granicą dzxałki 436/l do póhiocno - zachodniego naromika działki 436/1, dalej w kierunku wschodnim póhiocną
granicą działek 436/1, 43"i, 438 i dalej na przedłużeniu o d%ości 6 metrów w ramach dziai 1509, nas%pnie
wkierunku południowym wschodnią linią rozgr?czającą uł. Popiehiszki idalej na jej przedłuźeniu do
południowej granicy rowu póbnocnego. Następnie guńm opracowania biegnie w kierunku zachodnim południową
granicą rowu do wysokości pohidniowo - wschodniego naro? działki 420/ 1, nastęnie w kierunku południowo-
zachodnim ul. Ptasińskiego do punkhi przecięcia się z północną granicą dziaŁ nr 1512 stanowiącą ul. 3 Maja -
dalej póbnocną linią rozgrmiiczającą ul. 3 Maja w kierunku wschodnirn do póhocno - wschodniego naro?
działki 955, następnie do pohudniowo - wschodniego narożnika działki 955 oriz wkierunku zachodnim
pohidniową granicą dzia&i 955 il512 do wschodniej linii mzgrmczającej ul. Parkowej (określonej
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tniskaw i Truskaw - Helenówek Etap I symbolem
1 6KDG), dalej w kierunku południowym wschodnią linią rozgraniczającą ul.' Parkowej do przecięcia z północną
linią rozgranicąiącsl ul. Lipkowskiej, następnie, wkierunku południowo - wschodnim północną linią
rozgranicąiącą ul. Lipkowskiej (określoną symbolem 4KLg w planie miejscowyrn wsi Truskaw i Truskaw -
Hełenówek przyjętym zgodnie z Uchwa% Rady Gminy Izabelin m LV / 424 / 2002 z dnia 19 czerwca 2002 roku),
do pół'nocno - zachodniego naroiika działki m ew. 91 2/l Mej w kierunku wschodnim północnymi fragmentatni
zabudowanych działek przylegającymi do ul. Lipkowskiej do póhiocno - wschodniego narożnika dzialki 938,

%

') Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.l591, z 2002 r- Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 18061, z 2003 r- Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 144?, Nr 175, poz. 145'l, z 2006 r- Nr 17, poz- 128, Nr 18?, poz- 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr ?gO, poz. Illl, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr28, poz. 142 i 146, Nr40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nt 134,
poz. 117; Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 20l2r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153,
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nas%pnie Wkierunku południowyrn wschodnią ?cą działki 938 do przecięcia się zgranicą opracowmiia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestr?ennego wsi Tniskaw - Hornówek czdć ,p?p dalej granicą tegoż
opracowania w kierunku północno - zachodnim do pohidniowo - zachodniego naro?a dzxaki 925, nastąpnie
w kierunku południowym linią prostą do południowo - wschodniego naroźnika działki 923/2 a dalej w kieninku
póh'iocno-zachodnim granicą Kampińoskiego Parku Narodowego do poidniowo - zachodniego naroffiika działki
864i2 (na głębokość okio 70m od ul. Lipkowskiej) z uwzgl?ienietn zabudowari na działce 876/3, nastęnie
póiocną granicą działki 865/8, dalej południową linią rozgraniczajs1cą ul. Pohidniowej oraz wkierunku
południowo - zachodnim południową granicą opracowania Mże3scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
wsi Tniskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I do styku rowu południowego z działką 796/3, na$pnie południową
@anicą rowu południowego w kierunku zachodnim do północno - zachodniego narożnika dzia&i m 639, nas%pnie
w kierunku północnyrn ?zachodnią granicą działek 1746, }745 il '144 do południowo - wschodniego naroiika
dziauci 602/3. Później granica załmnuje się wkierunku zachodnim linią prostą stanowiącą przedłużenie
poidniowych granic dziiek ewidencyjnych nr 602/3, 602/2 i 602/l do pohidniówo-zachodniego naroż?a działki
602/1, dalej w kienu'iku północnym do póŁnocno - wschodniego naro'mika dzial 1484 Mej póbiocną granicą
tejże dzialki..Nas$nie od północno - zachodniego rmo? działki 1484 w kierunku północnym Imią prostą do
punktu przecięcia się z roweux północnym, nas%pnie w kierunku wschodnim p«5hiocną granicą mwu p«!hocnego
do północno - zachodniego naro?a działki nr 519/1, dalej w kierunku południowym do punktu przecięcia
z północną linią rozgraniczającą ul. Póiocnej, dalej w kiemnku wschodnm północną linią rozgraniczającą ul.
Póhiocnej do poidniowo - wschodniego naromika działki 565/1. Dalej biegnie na północ wschodnią granicą
dziaŁki 565/ l !:l0 ptzecięcia z granicą rowu póhiócnego.

! 3. Z obszaru określonego w §2 uchwa% wy4ącza się obszar określony w Uchwale Rady Gminy Izabelin Nr
Xn/'1'?/20(n zdnia 24 października 2007 roku dia tzw. Kompleksu ,,B" opisany wnast@ujący sposób: od
północno - zachodniego naromika dzia&i oznaczonej numerem ewidencyjnym 605/3 pochodzącej z obrębu
Truskaw, poidniową linią rozgrmiiczającą ul. Łosia w kierunku wschodnim, do zacĘodniej linii rozgraniczającej '
ul. Borzęcińskiej oznaczonej w obowiązującym planie miejscowym symbolem planistycznym 3 KLg, nas$nie
w kierunku południowym zachodnią linią rozgranizającą tejże ulicy, dalej północną linią rozgraniczającą ul.
Bobrowej wkierunku zachodnim (omiaczonej wobowiązującym planie symbolem 11 KDg) oraz wkieninku
północnytn wschódnią unią rozgraniczającą ul. Lisiej (1 1KDg) do póŁnocno - zachodniego naro:mka działki m '
ew.605/3.

§ 4. Integralną Czdć planu stanowią nastąpujące za%czniki do uchwały:

1) załącznik nr l- rysunek plmiu w skali l : 1000 (Truskaw);

2) załącznik nr 2 - rysunek plmiu w skali l : 1000 (Helenówek);

3) zał4cznik nr 3 - rozstzygnięcie sposobu rozpmxzernia uwag zloźonycb do planu;

4)załącznik nr 4- rozstrzygn%ie osposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych wplanie
inwestycj i z zakresu infms? technicznej, które naleźą do zadań własnych gminy.

§ 5. W planie określa sżę:

l) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny oróżnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztiłtowania ładu przestzemiego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra5obrazu kulhuovvego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulhirawego i zabytków oraz dóbr kulhiry współczesnej ;

5) wyrnagania wynikające z potrzeb ksztahwmiia przestrzeni publtcznych;
6)zasady ksztakowania zabu«lowy oraz wskaźniki zagospodarowmiia terenu, maksymalną iminimalną

intensywność zabudowy jako wskaźnik powiazchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powia'zchni
dzialki budowlanej, rninimalny udział procentowy powierzchni biologicznie ózyrme3 wodniesieniu do
powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokoM zabudowy, min?ną liczbę miejsc do parkowania
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

7) yanice i sposoby zagospodarowania terenóvt podlegających ochronie na podstawie yzepłsóvv odrębnych;

8) szczegćAowe zasady i warunki scalania i podziału niemchomości objętych planem;

9) szczególne vmmki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich?i?owaniu, w atyrn 7skaz zabudowy;
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infras? technicznej ;
1l ) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i ?owania terenów;

12)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opła% októrej 'mowa wart. 36 ust. 4ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu ptzestrzennym.

§ 6. Na$pujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustalenimni planu:

l ) granice obszaru objętego ustaleiami planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i n5źnych zasadach

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) oznaczenia przeznaczenia terenów na cele: MN - zabudowy jednorodzinnej; MU - zabudowy mieszkaniowo -
ushigowej; UT-zabudowy usług turystycznych; ZN - tereny zieleni objle formami ochrqny prryrody,
zgodnie z przepisatni o ochronie przyrody; MN(ZIi) - zabudowy jednorodzinnej na działkach leśnych4 WS -
wód płynących;ZP - zieleni urządzonej;KD(Z), KD(L), KD(D) - dróg publicznych;KDW - dróg
wewnętrznych;

5) grmiice stref ochrony konserwatorskiej.

§ 7. Oznaczenia grificzne na rysunku planu nie ?enione w §6 mają charakter inforrnacyjny.

§ 8. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

l) ustame - należ;y przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647), o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwa%, o ile z treścĄ przepisu nie wynib inaczej;

3) planie - naieży przez to tozumieć ?lan, obejmujący obszar określony w §2 i §3 niniejszej uchwały;

4) iysunku planu - na1ety przez to rozumieć rysunek plmiu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali
l:lO00 sporządzony wdwóch c4ciach stanowiąąch załęznik nr l oraz załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie stanowiące granice między terenami o różnym
przemiaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalone niriiejszym planem;

6) przeznaczeniu pmstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa na danym terenie;

7)przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć pmeznaczenie inne, niż podstawowe, które
uzupełnia przeznaczenie podstawowe;

8) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzcbni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, o któryrn mowa w ustawie;

9) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozurnieć sumę pól powierzchni wszystkich kondygnacji
nadziemnych budynków znajdujących się na działee budowlanej, miemonych po zewnętrznym obrysie
przegród zewnętrznych; P

10) nieprzekraczalnej ?tnu zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysiuiku plmiu linie określające
najblimze dopuszczalne usytuowanie zewnętrznych kian bu4ynków wstosunku do najbliższych linii
rozgraniczających terenów, z wyłączeniem takich elementów budynków jak: balkony, galerie, loggie, werandy,
tarasy, schody zewnętrzne, okapy, gzymsy, rynny, rury spustowe, podokienniki, przedsionki, cząści podziemne
obiektów budowlanych, zadaszenia wejść, wjazdów imiejsc na pojemniki do gromadzenia odpadów sta§ch,
o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

I1) powierzchni biologicznie ?nnej - należy przez to rozumieć ,,teren biologicznie czynny?, o którym rnowa
w mzporząazeniu Minista Tnfrashuktury w sprawie waninków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie;

12) ushigach nieuci4wych - należy pr?ez to tozumieć przedsięwzięcia, które zgodnie zobowiązującymi
przepisami nie oddziahxją negatyw?ie na środowisko, nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu
? technicznej ;

13) działce - rialeo przez to rozumieć działk«; ewidencyjną;
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14) działce budowlanej - należy przez to rozumia5 ,,działkę łiudowlaną?, o k'h5rej mo'wa w ustawie;

15)froncie działki - należy przez to rozumżeć front dziaJJń, omrytn mowa wrozporządzeniu Minista
Wras? w spn4wie sposobu ustalania wyrnagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowm'iia przestrzennegp;

16) szyldzie - należy przez to rozumieć zewnętrzne graficzne, tekstowe lub tekstowo-graficzne oznaczenie
miejsca i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej w granicach planu;

17) tabuey tnformacyjnej - należy przez to rozurnieć grafiJ umiesżczoną na płaszczyźnie niosącą przekaz
informacyjny działalności gospodmaczej prowa«bnnej w granicach planu;

18) ekranie wizyjnym (telebimie) - należy przez to mzumieć oświetloną powierzcbnię ekspozycyjną czytelną
także w nocy poprzez oświetlenie własnym zewnętrznym źróaem światła o zmiennej treści;

19)rejestrze gruntów - należy przez to rozumieć ,,rejestr gruntó'w" zgodnie zrozporządzeniem wspramie
ewidencji gmntów i budynków;

20) Kampinoskim Parku Narodowym - należy przez to rozuxnieć park narodowy powołany Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Naródowego (Dz. u. m 132 poz.
876);

21) Otuunle Kampinoskiego Parku Narodowego - naleźy przez to rozumieć strefę ocbmnną, waną otuliną
powołsą Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprame Kampinoskiego Parku
Narodowego (Dz. u. nr 132 poz. 876);

22) udugach pógrze6owych - należy przez to rozumieć budynki takie jak: domy pogrzebowe czy kostnice,
sh»a4ce do składowania ciał osób zmax%ch do czasu ich pochowania;

23) budynku rekreacji indymdualnej - należy przez to rozumia5 ,,budynek rekreacji indywidualnej?, o któryrn
mowa wrozporządzeniu Ministra Infrastuktury wsprawie warunków t=hnicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

M 9. Ustala się nastęujące przeznaczenie terenów, wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:

l ) Tereny zabudowy jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu symbolem MN ;

2) Tereny zabudowy mieszkaniowo 7 ushigowej - oznaczone na rymnka planu symbolem MU ;

3) Tereny zabudowy usług turys'Łycmych - oznaczone na rysunku planu symboletn UT ;

4) Tereny zieleni objęte formmni ochrony przyrody, zgodnie z pmepisami o ochronie przyrody - oznaczone.na
rysunku planu symbolem ZN;

5) Teteny zabudowy jednorodzinnej na działkach leśnych - oznaczone na rysunku planu symbólem MN(ZL);

6) Tereny wód płynących - oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

7) tereny zieleni urządzonej - oznaczone na rysunku planu synibolem ZP

8) Tereriy dróg publicznych - oznaczone na rysunku plmiu symbolmni KD(Z), KD(L), KD(D);

9) Tereny dróg wewnętrznych - oztiazone na rysiuiku planu gymbolem KDW. '

f§ 10. Ustala się nas$ujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestzennego:

l) W grmiicach planu obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy (oznaczone odpowiednio na rysunku planu),
które lokalizuje się? w odległościach:

a) od linii rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych na rysiuiku planu sytnbolami: IKD(Z), ?KD(L),
l KD(D), 2KD(D), 3KD(D), 4KD(D), 5KD(D), 6KD(D), 7KD(D), 8KD(D), 9KD(D), IOKD(D), I IQ),
12KD(D), 13KD(D) - zgodnie z rysunkiem planu;

b) 4 m od linii mzgraniczaiąąch drogi wewm@zne oznaczone na rysunku planu symbolami', ?KDW, 2KDW,
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, IOKDW, 1 IKDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW.

2) Wamnki i zasady lokalizowania ogrode' od strony dróg wskazanych na rysunku planu:

a) ogrodzenia lokalizować na liniach mzgraniczających dróg, z któryrni styka się grodzona nienichómość;
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b) dopuszcza się wycofanie ogrodzenia w głąb działki budowlanej w tniejscu usyhiowania bram wjazdowych
w stosunku do ]inii rozgraniczającej dr6g;

c) struktura ażurowa musi być usytuowana na wysokości minimum O,6 m od poziomu terenu oraz stanowić
musi minimurn 25% powierzchni ogrodzenia przy czym udział procentowy należay liczy5 każdorazowo dla
powierzchni ogrodzenia mierzonej w świetle shupków ogrodzeniowych;

d) maksymalna wysokość ogrodzenia - 1,8 m:

e) od strony dróg, zakamije się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych o gabmytach jednego
przęsła ogrodzeniowego, dopuszcza się stosowanie betonowych elementów

f) ogrodzenia wzdłuż teraiów o?znaczónyeh symbolami: 1W8, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS,
9WS, ?OWS, 1 IWS sytuować w odległości minirnum 3 m od linii rozgraniczających ww. terenów, w celu
umożliwienia dojazdu pojazdom do konserwacji rowów melioracyjnych.

3) Ustala się następujące zasady umieszczania tablie inforrnacyjnych i szyldów:

a) zezwala się na lokalizację tablic infortnacyjnych o powierzchni nie przekraczającej3 m2;

b) zezwala się na lokalizację szyldów o powierzchni nie przekraczają.cej 2m2;

c)zapis wlit. anie doqczy tablic informacyjnych związmiych zdziałalnością Kampinoskiego Parku
Narodowego;

d) zakazu3e się umieszczania szyldów i tablic informacyjnych na balustradach balkonćiw i tarasów, na.dachach
budynków, na ogrodzeniach, na latarniach ulicznych, na drzewach, na pomnikach przyrody, na elementach
infras? technicznej;

e) zakazuje się lokalizacji ekranów wizyjnych (telebim6w).
4) Usuwanie drzevt lub krzewów - zgodnie z p'rzepisami o ochronie przyrody oraz normami;

5) Zakazuje się lokalizacji usług pogrzebowych;

6) Zakazuje się lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej;

7) Zakazuje się lokalizacji fiinkcji składowej;

8) Zakazuje się lokalizacji funkcji magazynowej, z zastrzeżeniem pkt 9;

9) W granicach planu dopuszcza się lokalizowanie obiektów handlowych o powierzcbni sprzedąży, nie w%kszej
niź 400 m2, w których powierzchnia magazynowa'%dzie stanowiła nie więej niz 50PA powierzchni sprzeda$,
przy zachowaniu zapisów § 13.

§ 11. Ustala się nas%pujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

l) Wynikające z istnienia Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Otuliny Kampinoskiego Patku Naxodoswego -
zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, rozporz?eniatni wykonawczymi do ww. przepisów.

2) Obszar objęty ustaŃeniami planu zawiera się częściowo w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska
PLCl4000l, dla którego mńją zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozpomądzeniarni
wykonawczymi do w/w ustawy.

3) W odniesieniu do przepisów prawa ochrony środowiska, dla wymienionych terenów przyjmuje się nastqujące
dopuszczahse poziomy hałasu:

a) MN, MN(ZL) - jak dla terenów mbudovry mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) MU, UT - jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych.

4) W zagospodarowaniu terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN, mają zastosowanie przepisy
o oc&onie przyrody.

§l2.Ustala się nas$ujące'zasiy ochrony dziedzicma kuliurowego izabytków oraz dóbr kultury
współczesnej :

1. Z tytuhi ?stęówania wgranicach planu stanowisk archeologicznych, wyznacza się mefy ochrony
konserwatorskiej oznaczone odpowiednio na rysunku planu symbolami: 55-64/6, 55-64n, 55-64/8, 55-64/9, 55-
64/16;
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2. W granicach stref, których mowa wust 1, roboty ziemne albo ztniana charakteru dotychczasowej
działalności, k'b5re mogą doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, wyrnagają
uprzedtiiego przeprowadzenia badań archeologicznych na zasadach określonych wprzepisach o%bnych
dotyczących ochrony .zabytków.

§ 13. Ustala się nastęujące paxarne'% i wskaźniki kształtowania zsbudoq oraz zasady zaggspodarowania dla
poszczególnych terenów:

1. Tereny omiaczone w płanie symbołami: IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, IOMN,
?IMN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN
l)Przeznyzenie' podstawowe - zabudowa jednorodzinna: wolnostojąca ibliźniacza, sieci iurządzenia

infrastrukhiry technicznej;

2) Prze4aczenie dopuszczalne - usługi nieuci0liwe;

3) Zakazuje się lokalizowania zabudowy w fomiie szeregowej;

4) Warunki zabu4owy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzemiego:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1 ;

b) maksymalny wskaźnik intensywńości zabudowy - 0,8;

c) maksymalna wysokość budynków: mierząc od poziomu terenu do kaleniq budynkii, z zashzeżeniem lit. d:

- w przypadku zastosowania dachów o kącie nachylenia piaci dachowej do płaszczyzny przekroju
poziomego budynku w przedziale 20-45o : 3 kondygnacje, w tym ostahiia w poddaszu ?owym, jednak
nie więej M Il m,

- w przypadku zastosowania dachów o kącie nachylenia połaci dachowej do plaszczymy przekroju
poziomego budynku mniejszym rM 20o : 2 kondygnacje, jednak nie więcej niż 9 m;

d) maksymalna wysokość budynków g?wych i gospodarczych - 5 m,

e) minimalny u«3zial powierzchni biologicznie czynnej - 70% powierzchni działki budowlanej,

f) kolor elewacji: biały lub jasne odcienie barw ziemi (jasny szary, jasny beźowy, jasny brązowy), nahiralny
kolor drewna (bręowy) bądź cegły (czerwony);

g) geometia dachów budynków - płaskie, jednospadowe, wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych
do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale Oo -45o;

h)kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki cermnicznej (czerwieni) zdopuszczeniem odeieni grafitu
i brązów , me dotyczy dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego
budy? w przedziale O-5o;

i) zakaz realizacji kondygnacji, których poziom posadzki znajduje się poniżej poziomu terenu.

5) Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 850 m2.
2. Teren oznaczoffiy w planie symbolem ?UT:

1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa ushig turystycznych (np. hotele, pensjonaty, kempingi), łudowle
sportowe irekreacyjne (np. boiska, place zabaw) oraz parkingi, miejsca postojowe, sieci rurzsldzenia
infras? technicznej;

2)Przeznaczenie dopuszczalne , zabudowa jednorodzinna: wolnostojąca ibliźniacza oraz obiekty małej
architektury, zieleń iitządzonaa

3) Zakazuje się lokalizowania zabudowy w formie szeregowej;

4) Wamnki zabudowy i ia terenu oraz zasady ochrony i ksztaHowania ładu przestzennego:

a) minimalny wskaźnik intensywnoki zabudowy - 0,1 ;

b) maksymalny wskaźnik intensywnoki zabudowy - 0,8;

c) maksymalna wysokość budynków merząc od poziomu terenu do kalenicy budynku, z zastrzeżeniem lit. d:
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-w przypadku zastosowania dachów okącie nachylenia połaci dachowej do płaszczyzny przekroju
poziomego budynku w przedziale 20-45o : 3 kondygnacje, w tym ostatnia w poddaszu i?owym, jednak
nie więcej niż 12m;

-w przypadku zastosowania dachów okącie nachylenia połaci dachowej do płaszczyzny przekroju
poziomego budynku mniejszym niż 20o : 2 kondygnacje, jednak nie więcej niż 9 rn;

d) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych - 5 m,

e) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 40% powierzcmi dzialki budowlanej;

f) kolor elewacji: bia$ lub jasne odcienie barw ziemi (jasny szq, jasny beżowy, jasny brązowy), naturalny
kolor drewna (brązowy) bądź cegły (czrwony);

g) geometia dachów budynków - płaskie, jednospadowe, wielospadowe, o kącie nachylenia piaci dachowych
do płaszczyzny przekroju poziomego budynfku w przedziale Oo -45o;

h)kolór dachu: odcienie klasycznej dachówki cerarnicznej (czerwieni) zdopuszmeniem odcieni grafihi
i bręów - nie dotyczy dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego
budynku w przedziale O-5o;

i) zakaz realizacji kondygnacji, których poziom posadzki znajduje si«; poniżej poziomu terenu.
5) Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dz»alek budowlanych: 2000 m2.

3. Tereny omiaczone w 'planie symbolem IMU, 2MU:

1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa jednorodzinna: yolnostojąca i bliźniacza, usługi ż zakresu opieki
zdrowotnej i społecznej ;

2)Przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciążliwe, parkingi, miejsca postojowe, sieci iumądzenia
infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, zieleń iu'ządzona;

3) Zakazuje się lokalizowania zabudowy w formie szeregowej;

4) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowmiia ładu przestrzennego:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1 ;

b) maksyinalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8;

c) mńsyrnalna wysokość budynków mierząc od poziomu terenu do kalenicy budynku, z zastrzeżeniem lit. d:

- w przypadku zastosowania dachów o kącie nachylenia połaci dachowej do płaszczyzny przekroju
poziomego budynku w przedziale 20-45o : 3 kondygnacje, w tym ostahiia w poddas: użytkowym, jednak
nie więcej niż 1l m,

-w przypadku zastosowania dachów okącie nachylenia piaci dachowej do płaszczyzny przekroju
poziomego budynku mniejszym niż 20o : 2 kondygnacje, jednak nie więcej niż 9 m;

d) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodar»ych - 5 m,

e) minimalny udzii powierzchni biologicznie czynnej - 70% powierzcłuii działki budowlanej,
f) kolor elewacji: biały łub jasne odcienie barw ziemi (jasny szary, jasny beżowy, jasny br?wy), naturalny

kolor drewna (bręowy) bądż cegły (czerwony);

g) geometria dachów budynków - płaskie, jednospadowe, wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych
do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale Oo -45o;

h)kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki ceramicznej (ezerwieni) zdopuszczeniem odcieni grafitu
i br?w - nie doblczy dachów o kęie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego
budynku w przedziale O-5o;

i) zakaz realizacji kondygnacji, których poziom posadzki znajduje się poniżej poziomu terenu;

5) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztahowania ładu przestzennego dla
zabudowy usługowej i mieszkaniowo - us%qwej:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1,
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b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - o,s,

c) maksymalna wysokość budynków mierząc od poziomu terenu do kalenicy budynku:

- w przypadku zastosowmiia dachów o kącie nachylenia połaci dachowej do płaszczyzny przekroju
poziomego budynku w przedziale 20-45o : 3 kondygnacje, w tyrn ostahiia w poddaszu u$kowym, jednak
nie więcej niż 1l m,

- w przypadkń zastosowania dachów o kącie n4chylenia połaci dachowej do płaszczyzny przekroju
poziomego budynku tmiiejszym niz 20o :2 kondygnacje, jednak nie więcej niź 9 m;

d) maksymalna wysokość budynków g?owych i gospodarczych - 5 m,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 70% powierzchni działki budowlanej;
f) kolor elewacji: bialy lub jasne odcienie barw ziemi (jasny szary, jasny beżowy, jasny brązowy), nahiralny

kolor drewna (brązowy) bądź cegły (czerwony);

g) geometria dacłiów budynków - płaskie, jedxxospadovve, wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych
do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale Oo -45o;

h)kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki ceramicznej (czerwieni) zdopuszczeniem odcieni grafitu
i łrązów - nie dotyczy dachów o kącie nachylenia połaci hchowych do płaszczyzny przekroju poziomego
budynku w przedziale O-5o;

i) zakaz realizacji kondygnacji, których poziorn posadzki znajdu')e się poniżej poziomu terenu.

6) Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziiek budowlanych: 2000 m2.

4. Tereny oznaczone w planie symbolami: l MN(ZL):

l) Przeznaczenie pobtawowe - zabudowa jednorodzinna na działkach laśnych: wolnostojąca i bliźnińcza, gieci
i uryądzenia inJrastruklury technicmiej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne - ushigi nieuciążliwe, na zasadach określonych w przepisach prawa budowlanego
wraz z przepisatni wykonawczymi do ww. przepisów;

3) Wamnki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,1 ;

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,6;

c) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaŁ budowlanej - 400 m2;

d) maksynnalna ilość budynków w granicach działki budowlanej : 1 ;

e) maksymalna wysoko!ć budynków mierząc od poziomu terenu do kalenicy budynku, z zastzeżeniem lit. f:

-w przypadku zastosowaia dachów okącie nachylenia połaci dachowej do płaszczyzny przekroju
poziomego budynku w ptzedziale 20-45o : 3 kondygnacje, w tyrn ostatnia w poddaszii użytkowym, jednak
nie wŻęce3 niż, Ll m,

- w przypadku zastosowania dachów o kącie nachylenia połaci dachowej do pkaszx,zyzny przekroju
poziomego budynku mniejszysn niz 20o :2 kondygnacie, jednak nie więcej niż 9 m;

f) maksymalna qsokoM budynków garażowych i gospodarczych - 5 m,

g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80oA powierzchni działki budowlanej,
h) kolor ekevvac5s: biały lub jasne odcienie barw ziemi (jasny szmy, jasny bezowy, jasny bręowy), naturalny

kolor drewna (brązowy) bądź cegły (czerwony);

i) geometria dachów budynków , iaskie, jednospadowe, wielospadowe, o kącie nachylenia ppłaci dachowych
do płaszczyzny przekroju poziomego budynku -w przedziale Oo-45o;

j)kolor dachu: odcienie klasycznei dachówki ceramicznej (zawieni) zdopuszczeniem odcieni grafitu
i brązów - nie doty? dachów o kęie nachylenia połaci dachowjch do płaszczyzny przekroju poziomego
budynku w przedziale O-5o;

. k) zakaz realizacj i kondygnacji, których poziom posadzki znajduje się poniżej poziomu €erenu,
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l) nakz zachowania drzewostanu na powierzchni niezabudowanej;

m) zlokalizowanie zabudowy od stony działki ewidencyjnej m 437 na gruncie rolnym i częścłowo leśnyrn
w pasie 14 m od gruntu rolnego;

4) Zakaz wydzielania nowych działek budowlanych.

5. Tereny oznaczone w planie symbolami:2 MN(ZL), 3 MN(ZL):

1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa jednorodzinna na działkach leśnych: wolnostojąca i bliźniacza, sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne - ushugi nieuciąźJiwe, na zasadach określonych w przepisach prawa budowlanegq
, wraz z przepisgni wykonawczymi do ww. przepisósw;

3) Wamnki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztakowania ładu przestrzennego:

a) minimalny wskaźnik i'ntensywnośei zabudowy - 0,1 ;

b) maksyrnalny wskamk intensywności zabudowy - 0,6;

c) maksyrnalna powierzchnia zabiidowy działki budowlanej - 500 m2;

d) maksymalna wysokość budynków rnxerz4c od poziomu terenu do kalenicy budynku, z zastrzeżeniem lit. e:

-w przypadku zasiosowania dachów okącie nachylenia połaci dachowej do płaszczyzny przekroju
poziomego budynku w przedziale 20-45o : 3 kondygnacje, w tym ostatnia w poddaszu u?owyrn, jednak
nie więcej niż 1l tn,

? - w przypadku zastosowmiia dachów okącie nachylenia piaci dachowej do płaszczyzny przekroju
poziomego budynku mniejszym n3ż 20o : 2 kondygnacje, jednak nie więcej niź 9 m;

e) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodar?ch - 5 m,

f) minimalny udzii powierzchni biologicznie czynnej - 80% powierzchni dziauci budowlanej,
g) kolor elewacji: biały lub jasne odcienie barw ziemi (jasny szary, jasny beżówy, jasny bręowy), naturalny

kolor drewna (brązowy) bądź cegły (czerwony);

h) geometria dachów budynków - płaskie, jednospadowe, wielospadowe o kącie nachyletiia połaci dachowych
do płaszczyzny przekro5u poziomego budynku w przedziale Oo -45o;

i)kolor dachu: odcieriie klasycznej dachówki ceramicznej (czerwieni) zdopuszczeniem odcieni grafitu
i bręów - nie dotyczy dacMw o kącie nachylenia piaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego
budynku w przedziale O-5o;

j) zakaz realizacji kondygnacji, których poziom posadzki znajduje się poniżej poziomu terenu,

k) nakaz zachowania dr?ewostanu na powierzchni niezabudowanej;

4) Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1300 m2-

6. Tereny oznaczone w planse symbolami: ?ZN, 2ZN, 3ZN:

l) pr4eznaczeie podstawowe - tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody, zgodnie z przepisami o ochronie
przyrody,

2) zakazuje się budowy obiektów budowlanych;

3) w zagospodarowaniu terenów mają zastosowmiie przepisy o ochronie przyroay.
7. Tereny oznaczone w planie symbolami: 1 WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS:

l ) Przeznaczenie podstawowe - wody płynące;

2) ptzeznaczenie dopuszczalne - budowle %dące urzfidzexńamx infiras? technićznej (w tym urządzenia
wodne);

3) zakazuje się lokalizacji budynków.

8. Teren oznaczony w plmiie synnbolem IZP:

l) Przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona, miejsce pamięci narodowej, obiekty rniej architektury;
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(

2) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzc? terenu l ZP.
9. Teren oznaczony w planie symbolem IKD(Z)

l)Przeznaczenie podstawowe - droga publiczna zbiorcza (powiatowa) ominimalnej szerokości wliniach
rozgraniczających-12 m.

?0. Teren oznaczony w planie symSolem IKD(L):

l)Przeznaczenie podstawowe - droga publiczna lokalna (powiatowa) ominimalnej szerokości wliniach
rozgraniczających - 10 m

1l. Tereny oznaczone w planie symbolami: IKD(D), 2KD(D), 3KD(D), 4KD(D), 5KD(D), 6]Fa)(D), 7KD(D),
8KD(D), 9KD(D), IOKD(D), ??KD(D), 12KD(D), 13KD(D):

l)Przeznaczenie podstawowe - droga publiczna dojazdowa (gminna) ominimalnej szerokości wliniach
rozgraniczających - 10 m.

i2. Tereny oznaczone w planie symbolami: IKDW, 2KDW, 9KDW:
1) Przeznaczenie podstawowe -f droga wewnętrzna o minimalnej szerokoki w liniach rozgraniczających - 7 m.

13- Tereny oznaczone w planie symbolatni: 3KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW:

1 ) Przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrzna o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczaj1cych - 5 m.

14. Teren oznaczony w planie symbołem: 4KDW, 13KDW, 14 KDW:

l) 'Przemiaczenie podstawowe - droga wewnętzna o minimalnej szerokości w liach rozgrmiiczajęych - 6 m.

15. Teren oznaczony w planie symbolem: 8KDW, IOKDW, ??KDW, 12KDW:

1 ) Przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrzna o tninimalnej szerokości w liniach rozgraniczających = 8 m.

§ 14. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziahi nieruchomości-

1. Powierzchnia wydzielonej działki nie moźe być mniejsza niż 850 mz.

2. Minimalna szerokość fronhi nowo wydzielanej działki: 18 m.

3. Kąt położenia granic dziiek w stosunku do pasa drogowego w przedziale: 45 - 90o.

§ 15. Szczególne wamnki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uźytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:

1. Dopusrcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych powstałych przed wejściem
w $cie planu, również w przypadku jeżeli:

a) ich sposób ?owania jest inny niż ustalone w planie przeznaczenie terenu, na kŁórym stoją;

b) dziauó, na których się znajdują są mniejsze od minimalnych parammów działek budowlanych ustalonych dla
danych terenów.

2. W przypadku budynków i obiektów, powstałych przed wejkiem w $cie niniejszego planu dopuszcza się ich
adaptację oraz:

a)dopuszcza się ich remonty iprzebudową także wsytuacji jeśli: ich usyhiowane jest niezgodnie
z nieprzekraczalną linią zabudowy, ich ?sokość jest niezgodna z parametrami określonymi dla terenów, na
których się znajdują, miajdują się na aziikach, które powstały przed vte3sciem w ?cie planu,

b) dopuszcza się ich rozbudowę i nadbudowę pod warunkiem, źe: nie spowoduje ona przekroczenia parametrów
okreslonych ustaleniarni szcegółowymi dla poszczególnych terenów, wprzypadku budynków iobiektów
usytuowanych niezgodnie z wyznaczoną na rysunku planu niepmekraczalną linią. zabudowy, rozbudowa nie
spowoduje przybliżenia budynku lub obiektu do drogi publicznej,

c) dopuszcza się przy ich rozbudowie i przebudowie zaqhowanie istniejących kątów nachylenia połaci dachowych.

3. Z tytułu przebiegu unii elektroenergetycznej średniego napięcia ob?owi?je zakaz zabwlovty w pasach
technicznych, w odleJości zgodnej z przepisarni o%bnymi.

4. Z tytułu przebiegu sieci geaovrych średniego ciśnienia obowiązuje zakaz zabudowy w strefach określonych
przez przepisy o%bne-
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5. Dla terenów oznaczonych symbolmni MN iMU, dopuszcza się budowę na mniejszych działkach
budowlanych niż wskazane W 513 ust. 1, § 13 ust. 3, w niżej wymienionych przypa&ach:
m) działki budowlane istniały w dniu wejścia w ?cie niniejszego planu;
b) zrniijejsżenie działki wynika z konieczności wydzielenia terenu pod drogi wyrnagane ustaleniami niniejszego

planu;

c) ztnniejszenie działki wynika z konieczności zlokalizowania obiektów infrashuktury technicznej.

§ 16. Wytnagania wynikające z potrzeb ksztakovvamia przestrzeni publicznych
1. W granicach planu wyznacza się obszary przes€rzeni publicznych, %dące drogami publicznymi, oznaczone

na rysunku' planu symbolatni: IKD(Z), IKD(L), IKD(D), 2KD(D), 3KD(D), 4KD(D), 5KD(D), 6KD(D), 7KD(D),
8KD(D), 9KD(D), IOKD(D), 1 IKD(D), 12KD(D), 13KD(D).

2. Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. l zostały określone
w §13 ust. 9, ust. 10 iust. 11.

§ 17. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komnnikaqii :

1. Ustala się nastęujące powiązania terenów z układem komunikacji drogowej :

l) teyen oznaczony na rysunku planu symbolem lA4N: poprzez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1 KD(L), 2KD(D) oraz drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem: ?OKDW;

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN: poprzez drogi publiczne oznaczorie na rysunku planu
symbolami: 1 KD(L), 3KD(D) oraz drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem, % OKDW;

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN: poprzez drogi publiczne oznaczone ria rysu? planu
syrnbolami: ?KD(L), ?KD(D);

4) teren oznaczony na rysunku plmiu symbolem 4MN: poprźez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu
symbolami: IKD(L), IKD(D), 12KD(D), 13K{XD);

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5MN: poprzez drogi publiczne oznauone na rysunku planu
symbolami: 3KD(D), 4KD(D), 5KD(D);

6) teren oznaczony na rys? planu symbolem 6MN: poprzez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu
syml»olami: 4KD(D), 5KIXD);

7) tereri oznaczony na rysunku planu symbolem 7MN: poprzez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu
sytnbolami: IKD(Z), 5KD(D), 6KD(D);

8) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8MN: poprzez arogi publiczne oznaczone na rysunku plmiu
symbolami: IKD(Z), ?OKD(D), 1 ?KD(D), 12KD(D);

9) teren oznaczony na rysunku planu sytnbolem 9MN: poprzez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu
symbolatni: IOKD(D), 12KD(D);

10) Ąren oznaczony na rysunku planu symbolśm ?OMN: poprzez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu
symbolami: ?KD(Z), 5KD(D), 6KD(D) oraz drogę wewJtrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem
2KDW;

1l) teren oznacz;ony na rysunku planu sytnbolem lIMN: poprzez drogę pubiiczną oznaczoną na rysunku planu
symbolem: 5KD(D) oraz drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu sym'łxilem IKDW;

12) teren oznaczony na rysunku ptanu symbolem 12MN: poprzez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu
syrnbolami: IKD(Z), 5KD(D), 7KD(D) oraz drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem
2KDW;

13) teren oznaczony na rysunku planu symbolem ł3MN: poprzez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu
symbolarni: IKD(Z),, 8KD(D) oraz drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem 8KDW;

14) teren oznagzony na rysunku planu symboletn 14MN: poprzez drogi publiczne o:?aczone na rysunku planu
symbolmni: IKD(Z), 10KD0D), I?KD(D) oraz drogę wewnętrzrią oznaczoną na rysunku planu symbolem
9KDW;
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15) teren oznaczony na rysunku planu symbolem l 5MN: poprzez drogę publiczną omiaczoną na rysunlai planu
symbolem: IOKD(D);

16) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 16MN: poprzez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu
symbolami: IKD(Z), 8KD(D), IOKD(D) oraz drogę wewnętmią oznaczoną na rysunku planu symbolem
9KDW;

17) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami l 7MN, l 8MN: popmez drogę publiczną oznaczoną na rysiinku
planu symbolem: 8KD(D);

18) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 19MN: poprzez drogi publiczne oznaczone na rysurb planu
symbolmni: 7KD(D) orń drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolarni 3KDW, 12KDW,
14KDW;

19) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 20MN: poprzez drogę wewn$zną oznaczoną na rysunku planu
symbolem: lIKDW;

20) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 21MN: poprzez drog4 publiczną oznaczoną na rysunku planu
symbolem: 7KD(D) oraz drogi wewnętrzne omaczone na rysunku plmiu symbolami: 4KDW, 5KDW, 6KDW,
7KDW, l IKDW, 12KDW, 13KDW;

21) teren oznaczony na rysunku planu syrnbolem 22MN poprzez drogi publiczne oznaczone na rysutiku planu
symbolami: 12KD(D), 13KD(D);

22) teren oznazony na rysun)cu planu symbolem IUT: poprzez drogę publiczną oznaczone na rysunku planu
symbolem: 2KD(D) oraz drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku plmiu symbolem IOKDW;

23) terśn ozna«,zony na rysunku planu symbolem IMU: poprzez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu
syrnbolami: 8KD(D), 9KD(D), 10 KD(D);

24) teren oznacony na rysunku planu symbolęm 2MU: poprzez drogi publi«we oznaczone na rysunku planu
symbolami: 8KD(D), 9KD(D);

25) teren pznaczony na ryminku planu symbolem ?MN(ZL): poprzez drogę wewnętzną oznaczoną na rysunku
planu symbolem: l IKDW;

26) teren oznaczony na rysunku planu symbolenn 2MN(ZL): poprzez drogę wewnątrzną oznaczoną na rysiuiku
planu symbolem: 13KDW;

2 7) teten oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN(ZL): poprzez drogi wewnętrzne oznaczoną na rysiuiku
planu sytnbolami: 6KDW, 13KDW-

2. W granicach planu dopuszcza się powstawanie nowych dróg wewnętrznych, przejść pieszych oraz ciągów
pieszo - jezdnych nie oznaczonych na rysunku planu o szerokości nie mniejszej niż 5 m.

3. Dla dróg wewn@znych o długości przekraczającej 50 m, powstałych w sposób określony w ust. 2, należy
wykonać plac rnmnewrowy o minimahiych wymiarach 12,5 m x 12,5 m.

4. Zasady lokalizowania miejsc parkingowych:
l) dla budynków lokalizowanych w granicach terenów oznaczonych symbolem MN, naleźy zapewnić miejsca

parkingowe w granicach tej samej dzia&i budowlanej;

2) dla budynków lokalizowanych w granicach terenów omiaczonych symbolami MU i UT należy zapewnić
miejsca parkingowe w granicach tych terenów;

3) minimalne ilości miejsc parkingowych dla smnochodów osobowych:

a) dla zabndowy jednorodzinnej:2 miejsca na 1 lokal mieszkalnya

b) dla zabudowy usigowej : 1 miejsce na każde 30 m2 powierzchni ?wej usług;

c)dlazabudowy mieszkmowo - usługowej oraz zabudowy ushig turystycznych: 2miejsca na l lokal
mieszkalny oraz l miejsce na kaźde 30 m2 powierzchni u?owej ushig;

d) dla budowli sportowych i rekreacyjnych: 25 miejsc na kaźde 1000 m2 powierzchni biidowli.

§ 1& Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infr? technicznej:

l.Dopuszczasięm6demizacj4rozbudowęibiidowęsieciiurz4eńinfr;ritrukturytechnicznej. '
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2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

l) zaopatrzenie b,renóvt w grmiicach planu wwodę do celów bytowych i - zwodociągu
grupó'vvego ,,Homówek? poprzez wybudowaną gminns1 sieć wodociągową (w dostosowaniu do istniejącej
zabudowy);

2) dopuszcza się korzystanie i u3ęć indywidualnych wody, do czasu budowy sieci wodocia4oswe3;

3)obowiązuje wyposażenie projektowmiej sieci whydranty przeciwpożarowe według zasad określonych
w przepisach odrębnych, przy: czyrn pararnetry sieci powinny zapewniać możliwośĆ jej wykorzystania dla
celów przeciwpożarowych;

4) dla projektowanej sieci wodociągowej ustala się nast@ujące parametry:

a) dla ?gistralnej sŃeci wodociągowej: 110-200 mm;
b) dla rozdzielczej sieci wodocią@owej minimalnie: 110 mrn.

3. W zakresże odprowadzania ścieków i wód opadowych ustala sią:

1)odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do centralnej oczyszcmlni ścieków ,,Mokre Ł,$"
zlokalizowanej wTruskawiu poprzez wybudowaną (w dostosowaniu do istnieją?ceij zabudowy) sieć
kanalizacyjną;

2)do czasu realizacji sieci ?aiizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników

3) wody opadowe nakazuje się odprowadzać na b=ren nieutwardzony lub do diów chłonnych na vAssnej działce
(alternatywnie zezwala się na inne rozwięmiia zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego
i budowlanego);

4) zakazuje się lokalizowmiia przydomowych oczyszczalni ścieków;

5) dopuszcza się lokalizację rowów odwadnia%cych i melioracyjnych nieoznaczonych na rysunku planu;

5) dla pro3ektowanej sieci kanalizacyjnej ustala się następujęe parametry:

a) dla magistralnej sieci wodociągowej: 200-500 mrn;

b) dlz rozdzielczej sieci wodociągowej maksyrnalnie: 200 mm.

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

l) zasilanie w energię elektryczną z istnieiącei i rozbudowywmiej sieci elektroenergetycznej;

2) stosowanie w robotach budowlanych dotyczących sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN i nN - linii
napowietrznych lub kablowych; zezwala się na lokalizacj«; w/w sieci iurządzeń elektroenergetycznych
w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych;

3)przyłągzmiie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych,
powstała wwyniku kolizji projektowanych sieci iurządzefi elektroenergetycznych zishiiejącyrni, le,dzie
odbywać się wuzgodnieniu ina warunkach ókreślonych przez właściwego operatora systetnu
eli zgodnie z przepisami odrębnymi i normami-
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatr?enie z sieci gazovtej popmez przy%czenia do istniejącej sieci gazowej DN65, pN50 zlokalizowmiej
w &odze oznaczonej na rysunku planu sytnbolem IKD(Z) oraz DN 40 zlokalizowanej w drodze oznaczonej na
rysunku planu symbolern 8KD(D).

2)przyłyzanie obiektów do sieci gazowej oraz przebudowa sieci gazowej odbywać się %dzie zgodnie
z przepisami odrębnymi i normami oraz na warunkach określonych przez właściwego operatora sieci gazowej.

6. W zakresie gospodam odpadami ustala się, że: gospodar: odpadatni będzie prowahona w oparciu
i zgodnie z zasadamń określonymi w przepisach odrębnych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieph»ą ustala się:

l) zaopatrzenie w energię ciepJ z indywidualnych źxódel ciepła z wykorzystaniem energii elektrycznej, drewna,
gpzu, oleju niskosiarkowego, energii słonecznej oraz paliw wytwarzmiych z węg,la niskosiarkowego;
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2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię gieplną ze zbiorczych źródeł energii cieplnej.
8. Ustala się nast@ujące inwestycje należące do zadmt własnych gminy z zakresu infrastruktury techicznej,

o których mowa w przepisach art. 20 ust. l ustawy o planowaniu i przestrzennym:

l) drogi publiczne (gminne),

2) sieci wodociągowe,

3) sieci kanalizaćyjne.
9. Roboty budowlane w zakresie inwestycji, o których mowa w ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 należy lokalizować:

1 ) w nniach rozgraniczających terenóvt przeznaczonych pod drogi publiczne i wewn@?e;
2) w przypadkach konieczności technicznych - w granicach działek budowlanych, z zachowaniem odpowiednich

odległośći od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 19. Ustalenia w zakresie lokalizacji inwestycji celu pubłicznego:
1. W granicach planu dó inwestycji celu publicznego zalicza się roboty budowlane aokonywane w granicach

następujących terenów:

1) droga publiczna oznaczona na rysunku planu symbolami: IKD(Z), IKD(L) - ponadlokalny cel pixbliczny;

2) drogi publicmie oznaczone na rysunku planu symbolami: IKD(I)), 2KD(D), 3K[KD), 4KD(D), 5KD(D),
6KD(D), 7KIXD), 8KD(D), 9KD(D), l OKD(D), l IKD(D), 12KD(D), 13KD(D) wraz z robotatni budowlanytni
sieci: wodociągowej, kanalizacyjńej, elektroenergetycznej, gazowej itelekomunikacyjnej na zasadach
określonych w § 18 - lokalny cel publiczny;

3) urządzeniei zieleni na terenie omaczonym na rysunku planu symbolem 1 ZP - lokalny cel publiczny;

4) gazociągi DN65, DN50, DN40 zlokalizowane w @'anicach terenów: IKD(Z), 8KD(D) - ponadlokalny cel
publiczny;

5) linie elektroenergetyczne SN 15 kV ' - ponadlokabny cel pubłiczny.

§ 20. Sposób i terrnin tymczasowego zagospodarowania, iuządzariia i i?owania terenów: w graniach planu
zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, wtym garaży blaszanych, obiektów
kontenerowych, tymczasowych obiektów handlowo-usługowych oraz przyłączeń takich obiektów do sieci
iurządzeń infrastruktury technicznej, zwyjątkiem lokalizacji zapleczy budowy wrozumieniu właściwych
przepisów budowlanych.

§ 21. Ustalenia dotyczące stawek, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestzenn)!m:

1. Dla terenów óznaczonych w planie symbolmni: MN, MN(ZL) - określa się stawkę w wysokości 10%;

2. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami: MU, UT - określa się stawkę w wysokości 20%;

3. Dla terenów oznaczonych w planie symbolam: WS, ZN, ZP, KD(Z), KD(D), KD(L), KDW - stawki z tytułu
przepisów art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przeshzennym nie mają zastosowania.

4.Dla działek bdących własnością gminy, art. 36 ust. 4ustawy oplanówaniu izagospodarowmiiu
przestrzennytn nie ma zastosowania.

§ 22. Wykonanie uchwaly powierza się Wójtowi Gminy Izabeljn.

§ 23. Uchwała wchodzi w ;?cie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przevtodniczący Rady Gminy
Izabełin

Jerzy Pietrzik
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Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni

Jednostka ewidencyjna: 1432€)2 2, Izabelin
Obręb ewidencyjny: Nr 0025, Truskaw

(nazwa organu wyóającego dokumen0

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 01-07-20"l9 1 2:50:12

Nr jednostki rejestrowej: G880
Osoby: 1

irma władania
Udzia/

Dane osoby fizycznej / instytucji

l 1/1 gr. 4.O IGM?NA IZABELI'N REGON: 013271861 NIP: 1181762339
wlasność siedziba: ul. 3 MAJA 42, 05-080 Izabelin C
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T l
l DN.08.10.2015

WA1M/00527626/8 AN
REP A NR 6567/2015 Z

?Razem?powierzchnia'?działek[l?.032?O -Tha
Słownie: : trzysta dwadzieścia metrów kwad?ratowych

j
l

j
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l
l

l
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Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni

Jednóstka ewidencyjna: 143202 2, Izabelin
Obręb ewidencyjny: Nr 0025, Truskaw

(nazwa organu wydającego dokumen0

INFORfVlACJA Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 01-07-201912:50:12

Nr jednostki rejestrowej: G900
Pozycja karloteki budynków: 143202 2.0025.G900
Osoby?
z

:1

Udzia/
i Forma władania l

l

.? - l11 gr. 4.0 ?GMINA IZ}
L ? wlas?ność??? isiedzi?b?a2.u

GM?NA?ZABELIN REGON:013271861 NIP:1181762339
siedziba: ul. 3 MAJA 42, 05-080 Izabelin C

Działki ewidencyjne: 1

Nr działki

Dane osob y fizycznej / instylucji

l
l

Użytek i klasa bonitacpjna
Użytek l Pow. [hal lub jme dokumepty

NrKWKW i
l

ókumenty ?

0 0963
00271

WAIM/00534920/1 AN '
FłE:r-' A NR 9131/2016 Z

DN 18.08 2016R

Powierzchnia

[ha?
Arkusz

l lj

l

t T

l

Truskaw, ul. 3 MAJA 109

-Ide'rityfikator.' 143202J?F.0?025-.74 1-/?3:Wartoś?ć:0.00Rejon słałysiyczny: 0 17?450
Uwagi.' DZ. EW. 74111 POWSTAŁA Z PODZIAŁU DZ. NR 741 0PRACOWANIEM GEODEZYJNYM NR 022-510/OEl'.
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 757:1 . 757:2

l

ż -Ratampowrarzchruadzrałak[hali. 0-1234 '.ha
Słownia: i jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery metry kwadratowe

UWA GA: W jednostce znajdują się jeszcze inne dżiałki.
Powiprzchnia całej jediiostki rejestrowej: jeden tysiąc pięćset czterdżieści dziewięć metrów kwadratowych

Adres / Położenie

l r
PsV
w

3 0. 1234

l

)

Oznaczenia użytków i klas
r

l
i

fPs.'l
.W.

7V - Paslwiska (rwale

'W - Grunty pod rowami

r : -

L? DOKUr,a,ENT NIN?EJ.6LŃ (?[
T

AlkYŁA.CZN1E 00 UZYTKU SŁU2:ś'OWE("(;

7
L l

Mąciaj Patiycy
201 9-07-01

(sporz«4dzH.' data r podpis) (rmię i r)azwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upowazruone) przez orgari.' data i' podpis)

l

Naśladownic(wo i raprodukc%a WZBRONIONE
S}rona 2 z 2



l

lit(ps://przegladarka-ckw.i'iis.gov,pl/e?ikw pi'z/KsiegiWicczystc/po.

r
ł

TRESC KSIF,GI WIECZYSTE?] NR WAIM/00534920/ 1, STA'N Z DNIA 2019-0-/'=O1
16:07

prowadzonej przez SĄD REJONOWY DL:A WARSZ'AWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, VI WYDZIAŁ
KSIĄG WIECZYSTYCH - WAIM

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Ezia+x-o iozia+x-sp jDziałXZ lozia+n3; 'DziałNV i
- - "-'/ '.

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI w

1.Nume.r bieżący.n3erucho.mości

Nr

podstawy
wpisu
1,2

ł

Działki ewidencyjne
l

i

Nr

podstawy
} ?WplSu - iii

Numer działki 74.-1/3 :1, 2
Identyfikator działki 143202 z.oo::s.z=+i7:s
?C)bręb ewidency)ny (num3 nazwa) 143202 2, IZABELIN, 0025, TRUSKAW
POłO."en,ie(?Umer?.0?"'.W?/ l MAZOWIECKIE,WARSZAWSKI
WoJeWOdZfWot r'OWla't gm/nat Ll)= lall '7Arl-InrihlT T7AQC:l'rhi ?'roi l(l/,ZACHODNI, IZABELIN, TRUSKAW
miejscowoŚĆ,
Ulrca ,'3 MAJA 109, 3 MAJA 109
Sposób korzystania PS - PASTWISKA TRWAŁE

i
i

l

kPttOzyr:?cozde:ceZo(nnuOmde:,!kl:ęięg,ibwszieacrz)ysle) ?z ,,, 00270775 , 0 , 0,1234 HA
---L

i

l

i?-'- .Nr
,podstawy
iwp
'T'i?I?" ?.

ISu

2

Ll). 1.

Ll). 2.
-. - .- -.-.-..-. .-..-.-4.?-..

Numer działki
'Ia'ń'ntQ?-kTht'o-r- dz-iałk!-?
9brę?b ewidencyjny (numer,- nazwa)
Położenie (numer porządkowy 7
województwo, powiat, gmina, Lp. l.il
miejscowość)
Ulica

S?posób????k?orzy?sta?nij
Przyłączenie (numer kśięgi wieczystej, z
której odłąc;zono działkę, obszar)

741/2 . -
143202 2.0025.741,q
143202 2, IZABELIN, 0025, TRUSKAW

MAZOWIECKIE, WARSZAWSKI
ZACHODNI, IZABEuN, TRUSKAW

3 MAJA 109

PS--PAST-Vg?SKA %RV'gAŁjE-
I

WAIM / 00270775 / 0, 0,0155 HA

Nr

l:.+odstawy
,wpisu

Numer działki ?- --17!ę7/5. 1,2r

Identyfikator działki 143202-2.0025.757/5
Obręb e?vvid?er35:?y3py?(?n3.trn?e?r,na?zw?a. -143;02-2, IZĄBELIN, 0025, TRU§-KAW

%

Lp. 3.

Iz
Ol 07201') 160



mtps://1ii'zcgladarka-ckw.ms.gov.pl/c?ikw prz/KsicgiWiccx.ysic/po.

Położenie (numer porządkowy /
województwo, powiat, gmina, Lp. 1.
miejscowość)

i

MAZOWIECKIE, WARSZAWSKI
ZACHODNI, IZABELIN, TRUSKAW

TP - GRUNTY PRZEZNACZONE POD
BUDOWĘ DRÓG PU8LICZNYCH LUB LINII
KOLEJOWYCH

l
l

l
l

1

l

P, ,rHyłąffiAeJnii (numAer?,ktlsięgi,w:ecz1ystej, ,z ?wAlM , 00270775 , o, 0,0160 HA
której odłączono działkę, obszar)

l
l

l

SposÓb korzystania

l

Obszar całej, nieruchomości 0,1549 HA i.'r', " '

', oox?utwasary sęo4cc-poosrńw4 wpxsu / DAN-E o?w-ryx-osxó -i
Nr

poóstawyi
wpisu
1 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW, 2016-11-24, STAROSTA WARSZAWSKI

ZACHODNI, OŻARÓW MAZOWIECKI; 88, WAIM/00270775/O
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; położenie:
dokumentu - numer karty akt, położenie dokumentu - numer księgi wieczystej)
DZ. KW./'WAIM/00040407/16/00i, 20.16-12-07 15:49:Ol,
2016-12-16-10.58.52.272224, NIE, 1-4
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z ui-zędu, położenie
wniosku - numer karty akt)

2 :WYRYS,Z MAPY EWIDENCYJNEJ, 2016-11-24, STAROSTA WARSZAWSKI
ZACHODNI, ÓŻARÓW MAZOWIECKI; 89-90, WA1M/OO270775iO
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; poło:?enie
dokumentu - numer karty akt, połoźenie dokumentu - numer księgi wieczystej)
DZ. KW./WAIM/00040407/16/001, 2016-12-07 15':49:Ol,
2016-12-16-10.58.52.272224, NIE, 1-4
(mdzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie
wniosku - numer karty akt)

owrÓt

%

I

.Z.
01.07,20lQ, l0 0



l'itlps ://przeglad ai-ka-ekw. m s.gov. pl/c?i kw ' prz/ Ksi cgi Wieczystc/po..

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WAIM/00534920/1, STAN Z DNIA 2019-07-Ol

l

16:04

prowadzonej przez SĄD'REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, VI SJ4YDIXi-sL
KSIĄG WIECZYSTYCH - WAIM

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

r-0 jDziałZ-Sp l,Dział?[Z iDziałłX? iDział?V i
J o?z:tht?:t-sp-SPIS pn?awZW?AZANYCH zI wtusŃoścxą j

BRAK WPISÓW

m

il

zl O].07.20]9. 16:04



li ttp s :// przeg lad arka- ekw. m s.gov. pl/eu kw 3 rz/ Ks ieg i SV ie czyste/p o...

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WAIM/00534920/1, STAN Z DNIA 2019-07-Ol
16:04 I

prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA 14! WARSZAWIE, VZ J!' ia iy2I.t.ył-
KS:[ĄG W?ECZYSTYCli - WAIM

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dział I-0 iDział I-?ział II ?Dział III iDział IV
DZIAŁ II - WŁAS?NOŚĆ-

l
}

l

Właściciele

Nr

podstawy.
wpisu
3,4

r

Lp. 1.

Lis-t;'?wffika';a-ń-'-ud'zrarŚw -w?pra-wie l

(numer;udz7ałuWprawie/'wi;Iko:'ć:Lp.l.?l I1/1
?udziału/ro?dzajwspóiności) ? : ? l ?
Jednostka samorządu terytorialnego
(związek międzygminny) (Nazwa,
siedzib?a,?RE(3?OjV) .? ii

.GMINA IZABELIN, IZABELIN,
013271861

l
:

l

ooxuxemnr sęo4ce po?o:sraw4-wpxsu?7DA-NE-O w-h:tosxu l
Nr

poostawyl
wpisq-

,3

4

ł

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAZY I V/ARUNKOWA UMOWA SPRlEi.)A?!?Y,
8547/2016, 2016-07-29, JERZY HORBAN, WARSZAWA; 70-75, WA?M/0(270775/O
(tytuł aktu, numer rep A, aata sporządzęnia, notariusz - imię/imiona 7
nazwisko/nazwiska, siedziba; położeriie dokumentu - numer karty akt, pqłożei-rie
dokumentu - numer księgi wieczystej)
DZ. KW./WAIM/00040407/16/001, 2016-12-07 15:49:Ol,
2016-12-16-10.58.52.272224, NIE, 1-4
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie
wniosku - numer karty akt,
UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCN ORAZ UMOWA SPRZEDAŹY,
9131/2016, 2016-08-18, JERZY HORBAN, WARSZAWA; 53-58, WA?M/00;)70775/O
(t'ytuł aktu, numer rep A, data sporządzeni'a, notariusz - irnię/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty al<Ł, połozenie
dokumentu - numer księgi wieczystej)
DZ. KW./WAIM/00040407/16/001, 2016-12-07 i5:49:Ol,
2016-12-16-10.58.52.272224, NIE, 1-4
(rodzaj i numer dzienni%a, chwila wpływty chwila wpisu, czy z urzędu, położenie
wniosku - numer karty akt,

l
l

m

zl Ol.07.20l9, 16:04



littlps://przegladarka-ekw.ms.gov.p1/e?ikw prz/KsiegiWicczyste/po..

TRESC KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WAIM/OÓ534920/ 1, STAN Z DNIA 2019-07-Ol
16:04

pr(;}wadzone)' przez SĄD RE,JONOWY DLA WARSZAWY-MOKO71'0!VA W WARSZAWIE, VZ V'g" i f!'1I,?J:.
KSIĄG WZECZYSTYCI-« - WAIM

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział?-O iDział?-Sp iDział?? iDział??? iDziałNV j
7 ? DZIAŁ III - PRAWA, !ROSZCZENIA I o?crtb?Jrvxczjrv?:io Z ?? ?J????I

sr3aK? =xsó=v?

i

s

zl OŁO7.20l9, 16:05



Iittps://przegladarka-ekw:i'ns.gov.pl/e?ikw prz./KsicgiWieczyste/po..

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WAIM/00534920/1, STAN Z DNIA 2019-C7-Ol
16:05

pro?adzone3 przez SĄD REJONOWY D LA WARSIAWY-MOKOTOWA W WARSZAW?E, 'i/ Z '='i' ai Ó,il.i':.r?
KSIĄG WIECZYSTYCH - WAIM

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział?-0 iDział?-Sp IDziałZZ iDział?XX IDział?V i
s B DZIAŁ IV - HIPOTEKA

'll
l

BRAK WPISÓQ

Pów:rÓta l

s

Iz Ol.07.20l9, ib-o:



littps:/7przegladarka-ekw.ins.gov.pl/e?ikw ?prz/KsiegiWieczyste/po.

1

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WAIM/00527626/8, S1-A?SI Z DNIA 2019-07-C')1
.16:00

prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, VI WYDZIAŁ
KSIĄG WIECZYSTYCH - WAIM

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

DziałZ-0 iDziałZ-Sp iDział?Z iDziałN?Z :DziałNV i
aDZNAŁ aZ'0'?OZNAC-Z?ENIE?NIERUCHOMOŚC?I l

Nr

podstawy'
wpisu
1!Sl urryer bie.żąy ?nierucpo.mo.ś.ci 1

Działki ewidencyjne
,Nr

Lp. 1. podstawy
wpisu

----l

I

N-u-m-er dńi:ałki- '740/4 1

Obręb ewidencyiny (nazwa TRUSKAW

VVCjfl::VVC]ULŁVVtJ, pUVVlaŁ, glllllla, il

miejSCOWOśĆ)

Położeriie (numer porządkowy /l %Jl%JŁ%-IX!%- [lllJl[[s-[ ffsilŁqul%%JVV7 / . ? lWOjeWÓdZtWO, pOWiat, gmłna, 'Lp. 1. ?1
l

MAZOWIECKIE, WARSZAWSKI
ZACHODNI, IZABELIN, TRUSKAW

Sposób korzystania BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

i
l

':

l

której'-odłąaczoanoa adzia'/kę', =obsza-r,P, ,r5yiąffi,eJnii (numAer,k)Isięffi,wiec?zlystej, z ,WA1M , 00241710 , , 010320 HA
-l-....-.-- -

INr

Ob-sza-r całe?l-nieruchomości - -? 'Ó?20 H?A?--- - - -
awy

.-,-..l

ooxuxihry?sę?o?4ct po-osibm4 WPI-SU / DANE O WNIOSKU? l
Nr

podstawyi
wpisu
1 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW WRAZ Z WYRYSEM Z MAPY EWI[)ENCYJNEJ,

2015-08-03, STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI, OżARóW MAZOWIECKI; 8-9
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, nazwa organu, siedziba organu; poło'ż?enie
dokumentu - ńumer karty akt)
102. KW./WAIM/00032216/15/001, 2015-10-09 13:44:34,
2015-10-27-18.19.18.530988, NIE, 2-5

isku - numer karty akt) '
'aj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, poiożenie

Dr'iiiińtaA'ł?
r7uvviu? «

zl Ol.07.2ol9, 16:00



littps://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw prz/KsiegiWieczyste/po..

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WAIM/00527026/8, STAN Z [)NIA 2019-07-Ol
16:00

prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, VI W'i"T)ZIAŁ
KSIĄG WIECZYSTYCH - WAIM

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOI/mA

Dział?-0 iDzjał?-Sp iDział?? jDział?Z? 'Dział?V i
l- - r»zxa?t :t-spm SPIS PRAW ZWIAZANYCH Z WŁASNOśCIA l

BRAK WPISÓW

ż

i'

I

zl Ol.07.20l9, 16:00



https://przegtadarka-ekw.ms.gov.pl!e?ikw prz/KsiegiWieczyste/po...

//

TRESC KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WAiM/00527626/8, STAN Z DNIA 2019-07-Ol
16:00

prowadzonej przez SĄD gEJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, VI WYDZIAŁ
KSIĄG WIECZYSTYCH - WAIM

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Dział?-0 iDział?-Sp ',Dział?Z iDziałZ!Z 'Dział?V i
D Z I A Ł?I?I i A S N O Ś-Ć ll

QĄaścicie?le

'Nr

l podstawy
----- - -?-- - -- -- ?--- ------ iwpisu

Lista wskazań udziałów w prawie
numeru ZlauWpraWle Wle O')C p

udziału/rodza) wspólności)

siedziba, REGON)

?]ednostka samorządu terytorialnego

(numerudziałuwprawie/wielkos;ćLp.l.l 1/1

(związek -międzygm:nn-y) '(Nazwa, ???'Jl
l

GMINA IZABELIN, IZABELIN,
01327186100000

l

?i

l
l

l

', ooxuxeryr?y sęo4ce PODSTAWA WPISU-/D-ANE O WNIOSKU l
Nr

podstawy'?
.WPi.S.!...........-.. .:..:....... . .............:..... ....... ....
2 UMOWA SPRZEDAŻY, 6567/2015, 2015-10-08, JERZY HORBAN, WARSZAWA; 2-5

(tytuł aktu, nurner rep A, data sporządzenia, notariusz - imię/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; położenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./WAIM/00032216/15/001, 2015-10-09 13:44:34,
?2015-10-27-18.19.18.530988, NIE, 2-5
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie

? ? ? ??? iwniosku - m.t?mer karty?a?kt) ?

Lp. 1.

b! Powrót

l

zl Ol 07 2019, 16.01



l'ittps://przegladarka-ekw.i'ns.gov.pl/e?ikw prz/KsicgiWicczyste/po...

'l

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WAIM/00527626/8, STAN Z DNIA 2019-07-Ol
16:02

prow:adzonej przez SĄD REJONOIWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, VI Ń'ol'ćDZ!;rhL
KSIĄG W?ECZYSTYCI-l - WAIM

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

- l- l- i- . 'Dział I-0 ?.Dział I-Sp ?Dzęał II ?DZlał III iDział IV i
( DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA l

BRAK WPISÓW

j'.?.Poiiotq

s

zl 01.0-}.2019, 16:03



littps://przcgladarka-ekw.ms.g'ov.pl/c?ikw lii'z/KsicgiWieczystc/po..

TREŚĆ KSIE;GI WIECZYSTEJ NR WAIM/00527626/8, STAN Z DNIA 2019-07-Ol
16:01

prowadzonej przez SĄD REJONÓWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WAR',ŹAWIE, VI !VYDZłAI:
KSIĄG '??ECZYSTYCtł - WAIM

/- /

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

DziałZ-0 iDział?-Sp' :DziałXZ IDział??? IDziałNV : .
t DZIAŁ IV - HIPOTEKA

" ?- ' l

l

BRAK WPISÓW

?

s

zl 0l.07.20l9, 16:01
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[V Izabelin - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 5000

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa
wydrukowano w serwisie izabelin.e-mapa.net dnia 2019-07-Ol 14:27:46

strona 1

'- ' U# -'-

*
W.(a d

Ć

I


