
 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA obejmujący fragment miejscowość Osowiec – obszar I  
Grzegorzewice 

 1  

 
 
 
 

MIEJSCOWY  PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY ŻABIA WOLA 
 

OBEJMUJĄCY MIEJSCOWOŚĆ OSOWIEC – obszar I  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA obejmujący fragment miejscowość Osowiec – obszar I  
Grzegorzewice 

 2  

 
PRACOWNIA  
URBANISTYCZNO - PROJEKTOWA 
96-315 WISKITKI UL. PLAC WOLNOŚCI 35 

           tel. (0-46) 856 – 93 -94 

 
 

 
 
 

           Zespół projektowy: 
   

Projektant: 
 

  mgr inż. Katarzyna Dąbrowska 
    uprawniona do sporządzania mpzp na podstawie 
  art. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia   27 marca 2003r. 
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 
Kierownik Pracowni: 
 
mgr inż. Jadwiga Jeznach        
uprawniona do sporządzania mpzp na podstawie 

  art. 5 pkt 5 ustawy z dnia   27 marca 2003r. 
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 
   
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA obejmujący fragment miejscowość Osowiec – obszar I  
Grzegorzewice 

 3  

UCHWAŁA NR ……………… 
RADY GMINY ŻABIA WOLA  

………………….. 2022r. 

 
W SPRAWIE  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY  ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ OSOWIEC – OBSZAR I.  

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 
poz. 559 z późn. zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 503 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 18/XVIII/2016 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola  obejmującego miejscowość Osowiec w granicach 
administracyjnych, zmienionej Uchwałą Nr 52/XXXVII/2021  Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 kwietnia 
2021r., zmienionej kolejno Uchwałą Nr 11/L/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 lutego 2022r. 
stwierdzając, iż ustalenia niniejszego planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola (Uchwała nr 8/XVII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z 
dnia 24 kwietnia 2012r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:    

 
§ 1. 

 
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmujący fragment 
miejscowości Osowiec – obszar I na obszarze i w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą. 
 

§ 2. 
 

1. Plan obejmuje fragment miejscowości Osowiec o powierzchni ok. 4,87ha, położony w gminie Żabia 
Wola. 

2. Granica  obszaru planu  wyznaczona jest południowo – zachodnią granicą działki o nr ew. 332 oraz 
granicami działki o nr ew. 762/31. Dalej przecina prostopadle działkę nr ew. 762/27 i biegnie wzdłuż 
południowo – wschodniej granicy działki 762/1, przecina ją oraz działki 89/2 i 87/69. Następnie prowadzi 
wzdłuż północno – zachodniej granicy działki nr ew. 87/69 oraz nr ew. 124/1 do wysokości zachodniej 
granicy działki nr ew. 87/70. Następnie biegnie granicami działki nr ew. 87/71, przecina działkę nr ew. 
88 i biegnie granicą administracyjną miejscowości Osowiec.  

3. Granice obszaru objętego planem oznaczone są odpowiednim symbolem graficznym na rysunku planu 
sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 (graficzny) do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 
1. Plan obejmuje: 
1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałę;  
2) rysunek planu w skali 1:1000 będący integralną częścią niniejszej uchwały stanowiący załącznik nr 1; 
3)  rozstrzygnięcie będące załącznikiem nr 2 dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu 

zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu; 
4) rozstrzygnięcie będące załącznikiem nr 3 dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, które należą do zadań własnych gminy; 
5) dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będące załącznikiem nr 4.  

2. Rysunek planu  odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego granicami planu przy 
użyciu oznaczeń zastosowanych i opisanych odpowiednio w legendzie: 

1) oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu: 
a) granica obszaru objętego planem miejscowym, 
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach                            

zagospodarowania, 
c) wymiarowanie linii rozgraniczających, 
d) przeznaczenie terenów – określone symbolem literowym i cyfrowym. 

2) oznaczenia informacji wynikających z przepisów odrębnych; 
3) oznaczenia informacji niestanowiących ustaleń planu; 
4) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola wraz 

z określeniem granic obszaru objętego niniejszym planem.  
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§ 4.    
 

1. Plan sporządza się w zakresie zgodnym z ustawą.  
2. W planie nie występują: 
1) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
2) obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, w tym krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury współczesnej; 
3) tereny lub obiekty podlegające ochronie ustalone na podstawie odrębnych przepisów, tereny górnicze, 

a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych, krajobrazy priorytetowe określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego województwa; audyt krajobrazowy dla województwa 
mazowieckiego nie został uchwalony. 

 
 

§ 5.  
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący 

fragment miejscowości Osowiec – obszar I w gminie Żabia Wola o którym mowa w §1 uchwały; 
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie zasadniczej i 

ewidencyjnej w skali  1:1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały; 
3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Żabia Wola, o ile z treści 

przepisu nie wynika inaczej; 
4) ustawie – należy przez to rozumieć przepisy ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 
5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które powinno 

dominować w danym terenie w sposób określony ustaleniami planu; 
6) przeznaczeniu dopuszczalnym – przeznaczenie terenu i związany z nim sposób 

zagospodarowania dopuszczone na wyodrębnionym terenie, przy czym warunki tego dopuszczenia 
określa niniejsza uchwała.   

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i niezdefiniowanych w niniejszej uchwale należy 
stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

 
DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 
 

Rozdział 1 
Informacje dotyczące konstrukcji planu 

 
§ 6. 

1. Przepisy ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem, przepisy szczegółowe obowiązują dla 
poszczególnych terenów oznaczonych symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Dla każdego terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i zabudowy 
zapisano przepisy szczegółowe. 

3. Dla terenów wyznaczonych planem ustala się przeznaczenie podstawowe oraz dla niektórych terenów 
przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia. 
 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenu 

 
§ 7. 

Plan wyznacza tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym: 
 

ZL tereny lasów, 

R/Z teren rolniczy – istniejących zadrzewień, 

KD/D tereny komunikacji – tereny dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy 
dojazdowej, 

KD/Dp teren komunikacji – teren części drogi publicznej, kategorii gminnej, klasy 
dojazdowej. 
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Rozdział 3 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

 
§ 8 

 
Zasady struktury funkcjonalno – przestrzennej: 
1) Ustala się pozostawienie terenów w dotychczasowym użytkowaniu – leśnym i rolnym;  
1. Ustala się układ komunikacyjny składający się dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy dojazdowej – 

1KD/D, 2KD/D, 1KD/Dp.   
2) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowania ładu przestrzennego na poszczególnych terenach są 

określone w Dziale II niniejszej uchwały. 
 

Rozdział 4 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

 
§ 9. 

1. Ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie 
ludzi w rozumieniu przepisów ustawy z zakresu udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy inwestycji celu publicznego takich jak drogi i urządzenia 
infrastruktury technicznej. 

3. Ustala się, że prace melioracyjne i prace ziemne związane z przekształceniem układu 
hydrograficznego, w tym również sypanie wałów, przekształcenie poziomu terenu, mogące naruszyć 
spływ powierzchniowy wody i stosunki wodne należy prowadzić w sposób zapewniający 
niepogorszenie i niezakłócenie spływu wód podziemnych i powierzchniowych na działkach i terenach 
sąsiednich zgodnie z przepisami z zakresu Prawa Wodnego. 
 

 
Rozdział 5 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
 

§ 10. 
 

W obszarze objętym planem nie ustala się granic terenów wymagających scalenia i podziału  
nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami. 

 
Rozdział 6 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy. 

 
§ 11. 

 
1. Dla terenu oznaczonego symbolem  R/Z ustala się zakaz budowy budynków. 
2. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL ustala się zakaz zabudowy. 

 
    Rozdział 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 
 

§ 12. 
 

2. Określenie układu komunikacyjnego wraz z parametrami oraz klasyfikacją dróg; Plan wskazuje 
następujące drogi publiczne, kategorii gminnej, klasy dojazdowej – 1KD/D, 2KD/D, 1KD/Dp.   

3. Określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym: Układ 
komunikacyjny obszaru planu powiązany jest drogą publiczną, kategorii gminnej, klasy dojazdowej 
1KD/D  z drogą powiatową nr 1505W (ul. Mazowiecką). Poprzez drogą powiatową nr 1505W w 
kierunku południowym łączy się z układem dróg lokalnych wzdłuż drogi krajowej nr S8, a w m. Józefina 
– z drogą krajową nr S8; w kierunku północnym – z m. Grodzisk Maz. 

 
Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 
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§ 13. 
 

Zasady odprowadzania wód opadowych: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód, ziemi oraz 
urządzeń wodnych z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego. 
 

§ 14. 
 

Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: Ustala się zasilanie terenu w energię elektryczną poprzez sieci 
średniego i niskiego napięcia. 

 
Rozdział 9 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 
 

§ 15. 
 
Ustala się, że tereny, których przeznaczenie zostało zmienione planem,  mogą być użytkowane w sposób 
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami  niniejszego planu. 

 
 

Rozdział 10 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu. 
 

§ 16. 
  

Ustala się dla terenów opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu w 
wysokości 0%.  

Dział II 
Przepisy szczegółowe 

 
 Rozdział 1   
Przeznaczenie terenu. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. 
 

§ 17. 
 

Oznaczenie terenu 1ZL - 2ZL 
1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny lasów.  
 
Sposób zagospodarowania terenu – użytkowanie gruntów 
leśnych w rozumieniu przepisów o lasach. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodarowania Ustala się zakaz zabudowy. 
 

 
 

§ 18. 
 

Oznaczenie terenu 1R/Z  
1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Teren rolnicze – istniejących zadrzewień. 
 

2) Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
komunikację. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodarowania Ustala się zakaz budowy budynków. 
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§ 19. 
 

Oznaczenie terenu 1KD/D, 2KD/D 
1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Tereny komunikacji – tereny dróg publicznych, kategorii 
gminnej, klasy dojazdowej. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodarowania a) tereny obejmują realizację elementów drogi i urządzeń z nią 
związanych, 

b) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, 
pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, 

2) Szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających 

1KD/D - szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 
12,0m, 

2KD/D - szerokość drogi w liniach rozgraniczających zmienna i 
wynosi od 6,5m do 8,0m (całkowita szerokość drogi – 
10,0m). 

 
Na skrzyżowaniach dróg – narożne ścięcia linii 
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. 
 

 
§ 20. 

 

Oznaczenie terenu 1KD/Dp 
1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie podstawowe Teren komunikacji - teren części drogi publicznej, kategorii 
gminnej, klasy dojazdowej. 

2. Zasady zagospodarowania 

1) Ogólne zasady zagospodarowania a) teren obejmuje realizację elementów drogi i urządzeń z nią 
związanych, 

b) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod 
warunkiem zachowania przepisów odrębnych, 

2) Szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających 

1KD/Dp - szerokość części drogi w liniach rozgraniczających 
zmienna i wynosi od 3,0m do 6,5m (całkowita szerokość 
drogi – 10,0m); na skrzyżowaniu drogi – narożne ścięcia 
linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. 

 
 

Dział  III 
Rozdział 1 

Przepisy końcowe 
 

 
§ 21. 

 
Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 
 

§ 22. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 

§ 23. 
 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia 
Wola. 


