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WPROWADZENIE
PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Łomianki (zwane dalej Studium), jest dokumentem planistycznym określającym politykę
przestrzenną gminy, sporządzanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn.
zmianami).
Studium to dokument planistyczny, kreujący politykę przestrzenną gminy, ustalający
wytyczne

dla

sporządzanych

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego,

zapewniający spójność zamierzeń dotyczących dysponowania przestrzenią miasta i gminy oraz
koordynację opracowań branŜowych. Studium oprócz swoich podstawowych funkcji informuje
mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych o zamierzeniach władz lokalnych.
Studium uchwala Rada Miejska po przedstawieniu go do uzgodnienia i zaopiniowania
właściwym organom.
Niniejsza zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Łomianki wynika bezpośrednio z podjęcia przez Radę Miejską w Łomiankach
uchwały nr .............z dnia ................

przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium.

Zmiana Studium oparta będzie przede wszystkim na następujących regulacjach prawnych:
−

ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

−

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r.
Nr 118, poz. 1233),

−

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z późniejszymi zmianami),

−

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

−

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późniejszymi zmianami),

−

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań
ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298),

−

ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (
Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

−

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880
z późniejszymi zmianami),
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−

ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami),

−

ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami),

−

ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z późniejszymi zmianami),

−

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia
obszarów NATURA 2000 (Dz.U. z 2005 r. Nr 94, poz. 795),

−

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313 z późniejszymi zmianami).

CHARAKTERYSTYKA WPROWADZANYCH ZMIAN
Studium, w pierwotnej formie, uchwalone zostało 6 lutego 2002 roku i zatwierdzone
uchwałą nr XXXV/252/2002r., a następnie dwukrotnie dokonywano zmian w jego zawartości:
uchwałą nr XLIII/293/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz uchwałą nr XIX/10/2011 z dnia 22 grudnia
2011r.
Pierwsza zmiana Studium dotyczyła głównie dostosowania zapisów Studium do wymogów
nowej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
częściowych zmian w planowanym systemie komunikacji i zasadach zagospodarowania stref i
jednostek przestrzennych (w tym wydzielenia nowych jednostek).
Druga zmiana Studium dotyczyła zmian kierunków polityki przestrzennej dla wydzielonych
obszarów A (południowa część Łomianek Dolnych oraz osiedla: Łomianki Baczyńskiego i Łomianki
Prochownia) i B (wschodnia część Dąbrowy Leśnej oraz południowo-zachodnia część Burakowa).
W jej ramach dokonano przede wszystkim zmiany przeznaczenia działek rolnych na budowlane i
usługowe i dopuszczono lokalizację obiektów handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaŜy
powyŜej 2000 m2.

O konieczności przystąpienia do prac nad przygotowaniem kolejnej zmiany dokumentu
Studium zawaŜyły przede wszystkim następujące aspekty:
−

dostrzeŜenie przez władze gminy dezaktualizacji niektórych uwarunkowań, potrzeb i barier
rozwojowych oraz konieczności nakreślenia nowych kierunków w kształtowaniu struktury
przestrzennej i zrównowaŜonego rozwoju gminy;

−

problemy w osiągnięciu spójności zapisów w uchwalanych i projektowanych miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obszarów
miasta i gminy z zapisami obowiązującego Studium. Wynika to zarówno ze zmiany
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otoczenia prawnego procesu planowania przestrzennego, jak i zmiany poszczególnych
uwarunkowań czy elementów zagospodarowania;
−

brak zgodności pomiędzy wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy, świadczącymi o
faktycznych kierunkach intensyfikacji zainwestowania terenów, preferencjach w zakresie
rodzaju zabudowy oraz dynamice ruchu inwestycyjnego a ustaleniami obowiązującego
Studium;

−

nieczytelność lub niejednoznaczność niektórych zapisów dokumentu Studium;

−

częsty brak moŜliwości realizacji przewidzianych w Studium rozwiązań (np.
komunikacyjnych);

−

brak akceptacji miejscowej społeczności dla rozwiązań zaproponowanych niejednokrotnie
jeszcze w 2002 roku przy diametralnie róŜnych niŜ obecnie uwarunkowaniach społecznych
i gospodarczych;

−

ogromna presja budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na terenach uŜytkowanych
dotychczas rolniczo;

−

wnioski wynikające ze sporządzonej w 2013 roku "Analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym miasta i gminy Łomianki w okresie 2009-2012 wraz z przewidywaniami i
kierunkami działań dotyczącymi przyszłego rozwoju" wskazujące na konieczność
aktualizacji zapisów obowiązującego Studium, a tym samym wypełnienie wymogu
wynikającego z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym;

−

duŜa liczba wniosków mieszkańców wskazujących na potrzebę wyznaczenia nowych
kierunków zagospodarowania, zaktualizowanych o współczesne wymagania i potrzeby
rozwojowe gminy Łomianki.

Niniejsza zmiana Studium obejmuje dostosowanie zapisów Studium w zakresie zarówno
uwarunkowań, czyli zagadnień, które uwzględnia się w załoŜeniach polityki przestrzennej gminy,
jak równieŜ właściwych ustaleń Studium, jakimi są kierunki zagospodarowania przestrzennego
gminy. Prace planistyczne nad zmianami dotyczyły przede wszystkim:
−

aktualizacji Tomu I "Uwarunkowania rozwoju";

−

określenia kierunków zagospodarowania terenów gminnych poprzez wyznaczenie podziału
na nowe strefy o róŜnych charakterystykach funkcjonalnych i odmiennych zasadach
zagospodarowania;

−

wprowadzeniu wskaźników zagospodarowania dla poszczególnych stref kształtujących
oczekiwane formy zainwestowania;

−

otwarciu terenów uŜytkowanych rolniczo dla ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej;
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−

modyfikacji zakładanego docelowego systemu komunikacji i układu drogowego w
odniesieniu do planowanych inwestycji ponadlokalnych oraz oczekiwanego rozwoju
terenów budowlanych gminy;

−

dostosowaniu zapisów dotyczących ochrony przyrody do obowiązujących przepisów rangi
krajowej, ponadlokalnej i lokalnej.

Obecna zmiana Studium została przygotowana jako tekst jednolity ze względu zarówno na
fakt aktualizacji zapisów Studium w

praktycznie wszystkich rozdziałach dotyczących

uwarunkowań, dalekoidących zmian w wyznaczeniu stref i kierunków ich zagospodarowania oraz
poprawienia czytelności dokumentu Studium z dnia 22 grudnia 2011r, który zachował zarówno
usunięte fragmenty poprzednich zmian (przekreślone lub w nawiasie) jak i wstawiał nowe zapisy
wyróŜnione trzema rodzajami czcionki.
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TOM I

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPIS TREŚCI – UWARUNKOWANIA
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1. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW
Uwarunkowania sprzyjające realizacji celów wynikają głównie z wysokich walorów połoŜenia
miasta i gminy Łomianki w Obszarze Metropolitalnym Warszawy oraz ich miejsca w obszarze
węzłowym o znaczeniu międzynarodowym krajowej sieci ekologiczną ECONET - Polska.
Uwarunkowania ograniczające realizację celów wynikają z zagroŜenia powodzią znacznej
części miasta i gminy, a w szczególności Doliny Łomiankowskiej oraz ingerencji projektu
Planu Ochrony KPN w ustalenia szczegółowe, które dla planowania miejscowego mają
charakter obligatoryjny. Ograniczenia wynikają takŜe z nienadąŜania realizacji systemów
infrastruktury technicznej za postępującą urbanizacją.

1.1. UWARUNKOWANIA SPRZYJAJĄCE REALIZACJI CELÓW
1) PołoŜenie miasta i gminy przy jednym z głównych wylotów szlaków drogowych z
Warszawy w odległości 12,0 + 20,0 km od centrum stolicy na skraju Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, stało się głównym mechanizmem wzrostu pasma
zurbanizowanego, zaliczanego obecnie do Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
2) W strukturze przestrzennej Obszaru Metropolitalnego miasto Łomianki zaliczono łącznie
z gminami warszawskim do Obszaru Centralnego.
3) Gmina Łomianki wyróŜniona jest w Obszarze Metropolitalnym jako znaczący element
jednej z głównych osi metropolii Doliny Wisły.
4) PołoŜenie miasta i gminy Łomianki w przestrzeni chronionej włączonej do Europejskiej
Sieci Ekologicznej (ECONET - Polska) powinno być wykorzystane jako dodatkowy atut
obszaru, zwiększający jego moŜliwości rozwojowe. Wyjątkowe walory przyrodnicze
Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Doliny Wisły zwiększają atrakcyjność
sąsiadującego z nimi obszaru. Obowiązujące na opracowanym obszarze rygory
ochronne mogą być wykorzystane jako dodatkowy czynnik wprowadzający ład
przestrzenny oraz chroniący środowisko tych fragmentów gminy, które są szczególnie
wartościowe przyrodniczo.
5) Bogate walory przyrodnicze rejonu Łomianek połoŜonych między Puszczą Kampinoską a
doliną Wisły mogą stanowić podstawę:
•

rozwoju róŜnych form turystyki krajoznawczej (pieszej, rowerowej, narciarstwa
biegowego) w Kampinoskim Parku Narodowym oraz w dolinie Wisły (wypoczynku
codziennego, weekendowego);
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•

rozwoju funkcji lecznictwa zamkniętego, klimatoterapii itp.;

•

rozwoju funkcji prestiŜowych ponadlokalnych np.: nauka;

6) Prawo chroniące wartości Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny ogranicza
degradację

przestrzeni

gminy

i

zapewnia

jednocześnie

bardziej

racjonalne

zagospodarowanie poszczególnych stref przestrzennych przy uwzględnieniu zasad
równowaŜenia i harmonizowania rozwoju.
7) Znaczący udział przestrzeni biologicznie czynnych w ogólnej powierzchni gminy
obejmujących: Kępe Kiełpińską, zespół jezior - starorzecza Wisły, północno -wschodni
skraj Puszczy Kampinoskiej. Tereny te pod warunkiem utrzymania i wzbogacania ich
walorów mogą stanowić podstawę rozwoju tradycyjnej funkcji rekreacji codziennej i
weekendowej mieszkańców Łomianek i Warszawy.
8) Podmiejskie tradycje osadnicze i wypoczynkowe Łomianek Ŝywe w świadomości
mieszkańców aglomeracji warszawskiej stymulują popyt na przestrzeń miasta i gminy.
9) Bogate walory krajobrazu powiązanych z kompleksami leśnymi rezydencjonalnych
zespołów mieszkaniowych (Dąbrowa, Dziekanów).
10) Znaczące zasoby archeologiczne w dolinie Wisły, świadczące o bogatych tradycjach
osadniczych w tej części Mazowsza.
11) Silne powiązania funkcjonalno - przestrzenne gminy z miastem stołecznym Warszawą
przejawiające się codziennymi przemieszczeniami do pracy, szkół i usług.
12) Stałe przenikanie ze środowiska warszawskiego potencjału kulturowego, intelektualnego
i gospodarczego stymulującego rozwój społeczny i cywilizacyjny społeczności lokalnej.
13) Kształtujące się funkcje naukowo - badawcze w zakresie nauk przyrodniczych, zdrowia i
nauk społecznych.
14) Znaczący popyt w okresie transformacji na dobrze skomunikowaną z centrum Warszawy,
a jednocześnie relatywnie tańszą przestrzeń podmiejską. Walory takie posiada obszar
byłego korytarza ekologicznego oraz strefa połoŜona wzdłuŜ trasy przelotowej, o
dogodnej lokalizacji dla realizacji przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i
usługowych, przenoszących się z Warszawy lub szukających lokalizacji w jej otoczeniu.
Do takich naleŜą równieŜ firmy zagraniczne bądź polskie z udziałem kapitału
zagranicznego.
15) Rosnący popyt wśród dobrze sytuowanych mieszkańców Warszawy na zamieszkanie w
strefie

podmiejskiej,

na

zdrowych

klimatycznie

terenach,

w

prestiŜowych

miejscowościach.
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16) Coraz większy popyt na względnie tańsze i zdrowsze mieszkania w zespołach
ekstensywnej zabudowy podmiejskiej.
17) Potencjalnie duŜe moŜliwości rozwoju róŜnych form turystyki krajoznawczej í rekreacji,
opartej o zasoby Kampinoskiego Parku Narodowego.

1.2. UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE MOśLIWOŚCI
REALIZACJI CELÓW
1) ZagroŜenie powodziowe stuletnią wodą niemal całego obszaru miasta i gminy (poza
Dąbrową Leśną i Burakowem).
2) Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z włączenia miasta i gminy do duŜych systemów
ochrony środowiska przyrodniczego (Kampinoski Park Narodowy, Dolina Wisły,
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu) ograniczają moŜliwość swobodnego
ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego. Konieczność uwzględnienia
licznych zaleceń, zakazów í nakazów powoduje, Ŝe przyrodnicze uwarunkowania
przestrzenne mogą być uznane za czynnik hamujący rozwój obszaru.
3) Rozwój pasma zurbanizowanego wzdłuŜ drogi tranzytowej nr 7 Warszawa -Gdańsk przy
lawinowym wzroście natęŜenia ruchu samochodowego jest przyczyną konfliktów
strukturalnych wynikających z podziału pasma zurbanizowanego na dwie części o
utrudnionych relacjach wewnętrznych.
4) W strukturze przestrzennej łomiankowskiego pasma zurbanizowanego brak jest istotnych
wyróŜników charakterystycznych dla obszarów miejskich, jak:
•

obszary koncentracji usług tworzących centra i śródmieścia;

•

systemu terenów publicznych otwartych;

•

znaczące obiekty publiczne określające toŜsamość miasta;

•

systemy

placów,

pasaŜy,

wydzielonych

ciągów pieszych

bezpiecznych

dla

uŜytkownika pieszego;
•

system ścieŜek rowerowych.

5) Chaos estetyczny zabudowywanej Ŝywiołowo strefy wzdłuŜ ulicy Kolejowej; brak regulacji
frontu zabudowy oraz kompleksowego zagospodarowania przestrzeni prywatnych i
przestrzeni publicznej ulic; niedostateczne wykorzystanie moŜliwości zastosowania
zieleni i małej architektury. Utrzymanie bądź pogłębienie tego stanu będzie powodowało
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coraz bardziej negatywny odbiór Łomianek przez potencjalnych inwestorów i
mieszkańców.
6) System komunikacji wewnętrznej Łomianek niespełniający prawidłowo wymogów obsługi
miasta i gminy, z uwagi na brak hierarchizacji ulic i właściwych parametrów technicznych
dróg, ulic, skrzyŜowań i węzłów.
7) Nieuregulowane stosunki własnościowe działek drogowych.
8) Brak centralnej przestrzeni integracyjnej o skoncentrowanych usługach w strukturze
funkcjonalne - przestrzennej miasta nie sprzyja tworzeniu się więzi społecznych oraz
utrudnia normalne funkcjonowanie miasta.
9) NienadąŜający za dynamicznym rozwojem urbanizacji systemy infrastruktury usług
publicznych w zakresie oświaty, kultury, opieki zdrowotnej, wypoczynku i. Szczególnie
dotyczy to:
•

braku odpowiedniej wielkości publicznej przychodni zdrowia;

•

nierównomierne rozmieszczenie szkół podstawowych;

•

brak odpowiedniej ilości mieszkań komunalnych.

10) Brak pełnych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych i
deszczowych dla miasta Łomianki. Znaczące finansowe obciąŜenie budŜetu miasta i
gminy ich realizacją.
11) Brak sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich gminy Łomianki.
12) Konieczność rozbudowy ujęć wody.
13) Konieczność budowy nowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych dla nowych
obszarów rozwojowych.
14) Konieczność rozbudowy systemu zaopatrzenia w gaz.
15) Brak kablowej sieci energetycznej SN.
16) Bardzo wysoki stopień zdeterminowania rozwiązań przestrzennych przez specyficzną
(zagonową) geometrię struktury własnościowej.
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2. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
2.1. LUDNOŚĆ
2.1.1 Ludność w mieście i na wsi - demografia
W roku 2012 gmina posiadała 24 428 mieszkańców. Miasto zamieszkuje 16 600 osób, co
stanowi 67 % ogólnej liczby mieszkańców w gminie, natomiast w części wiejskiej mieszka
8 051 osób, co stanowi 33%. Przy powierzchni 39 km2 gęstość zaludnienia wynosi 632
osób/km2. Saldo migracji wynosi 304 osób. Wskaźnik przyrostu naturalnego jest dodatni, na
poziomie 74.
W rzeczywistości ludności miejskiej jest jeszcze więcej (kosztem liczebności ludności
wiejskiej), poniewaŜ stanowi ją równieŜ ludność nierolnicza, mieszkająca w budynkach
jednorodzinnych, głównie w zespołach mieszkaniowych w Dziekanowie Leśnym i Kiełpinie.
Na 100 męŜczyzn w gminie przypada 104 kobiet i jest to wskaźnik zbliŜony do średniego dla
gmin miejsko-wiejskich w woj. mazowieckim i znacznie niŜszy od wskaźnika dla m. st.
Warszawy, który wynosi 117 kobiet/100 męŜczyzn.
Stan ludności dla miasta i gminy Łomianki według ekonomicznych grup wieku przedstawia
poniŜsze zestawienie.
wyszczególnienie

ogółem

w wieku
przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyjnym

5257

15542

3852

100

21

63,0

16

MęŜczyźni

11901

2689

7927

1285

%

100

22

67

11

Kobiety

12750

2568

7615

2567

%

100

20

60

20

Łomianki
%

ogółem 24 651

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS w Warszawie, 2012r.

Prognozuje się, Ŝe do 2030r. wzrost liczby ludności będzie na poziomie około 40 tyś.
mieszkańców. Liczba ludności moŜe znacznie wzrosnąć po wprowadzeniu moŜliwości
zabudowy na terenach Doliny Łomiankowskiej. Efektem wzrostu liczby ludności moŜe być
osiągnięcie średniej gęstości zaludnienia na poziomie 840-1040 osób na 1 km2, co
praktycznie oznacza zurbanizowanie całej powierzchni gminy.
Na tempo wzrostu liczby ludności moŜe mieć przede wszystkim wpływ:
• przyrost wynikający z imigracji,
• dodatni przyrost naturalny,
• atrakcyjności osiedlania wobec rosnącej konkurencji gmin leŜących nieco dalej
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od Warszawy i postępującej urbanizacji Łomianek.

2.1.2 Ludność i uŜytkowanie gruntów
Z informacji zawartych w Banku Danych Regionalnych GUS w Warszawie na podstawie
analizy danych Narodowego Spisu Powszechnego w 2010r. na temat ludności i uŜytkowania
gruntów jest to, Ŝe gmina łomianki jest w znikomym stopniu rolnicza. Ogółem w całej gminie
jest

344

gospodarstw

rolnych.

Prawdopodobnie

większość

gospodarstw

rolnych

utrzymywana jest przez właścicieli tylko ze względu na uzyskanie moŜliwości zabudowy na
terenach rolnych.

2.2 MIESZKALNICTWO
W 2012 r. wg. Banku Danych Regionalnych GUS w Warszawie przeciętnie na 1 osobę
przypada 47,3 m2 powierzchni uŜytkowej mieszkania, podczas gdy w Powiecie
Warszawskim Zachodnim – 39,1 m2 i w województwie mazowieckim - 28,4 m2.
Ilość mieszkań komunalnych jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb mieszkaniowych.
Do gminnych zasobów mieszkaniowych naleŜy 9 budynków komunalnych, posiadających
łącznie 92 lokale mieszkaniowe. Dodatkowo budynki i mieszkania komunalne są zły stanie
technicznym i posiadają niski standard wyposaŜenia. Prawie wszystkie budynki wymagają
remontu. W dobrym stanie jest budynek komunalny przy ul. Fabryczna 2A w Łomiankach,
który został wyremontowany w 2003r.
Zasoby mieszkaniowe w gminie Łomianki na 2012r. przedstawia poniŜsze zestawienie.
wyszczególnienie

ogółem

% w mieście

w tym
miasto

Wieś

mieszkania

8909

5837

3072

65,5%

izby

45505

29949

15556

65,8%

757085

408563

64.9%

m2
powierzchni 1165648
uŜytkowej

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS w Warszawie, 2012r.

2.3 OŚWIATA
Na terenie gminy istnieją: 3 publiczne przedszkola prowadzone przez gminę posiadające
łącznie 229 miejsc, 10 przedszkoli niepublicznych posiadających łącznie 557 miejsc, 6
niepublicznych punktów przedszkolnych posiadających łącznie 166 miejsc, oraz 6 szkół
podstawowych posiadających łącznie 1550 miejsc (w tym 4 szkoły podstawowe prowadzone
przez gminę posiadające 1350 miejsc), 2 gimnazja prowadzone przez gminę posiadające
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łącznie 660 miejsc oraz 1 liceum ogólnokształcące publiczne prowadzone przez powiat (180
miejsc).

2.4 SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ
Sytuacja w zakresie ochrony zdrowia uznać naleŜy za trudną. Na terenie gminy znajdują się
dwie przychodnie publiczne. Sytuację poprawiają dwie przychodnie prywatne oraz gabinety
lekarskie o róŜnych specjalizacjach.
W Dziekanowie Leśnym funkcjonuje Szpital Dziecięcy im. Dzieci Warszawy.

2.5 POMOC SPOŁECZNA
W 2013 r. z róŜnych form pomocy w ramach zadań gminnych i zleconych skorzystało:
-

350 rodzin (bez świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i stypendium),

-

2 553 osobom przyznano świadczenia w ramach zadań własnych i zleconych bez
względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania,

-

787 rodzinom przyznano świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu
alimentacyjnego,

-

65 osobom udzielono pomocy w formie stypendium,

-

13 osobom udzielono pomocy w formie zasiłku szkolnego,

-

4 rodziny korzystały z dodatku mieszkaniowego,

-

wydano 943 karty (620 Karty 3+ i 323 Kart 4+).

Dominującymi przyczynami udzielenia pomocy były: ubóstwo (119 rodzin), bezrobocie (127
rodzin),

niepełnosprawność

(75

rodzin),

bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-

wychowawczych prowadzenia gospodarstwa domowego (13 rodzin), alkoholizm (47 rodzin),
długotrwała choroba (102 rodziny).

2.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urząd Miasta i Gminy Łomianki funkcjonuje w trzech oddalonych od siebie budynkach, przy
ul. Warszawskiej 71, 115 oraz przy ul. Staszica 2. Usytuowanie funkcji administracyjnej
urzędu w trzech oddalonych od siebie budynkach jest uciąŜliwe zarówno dla petentów jak i
dla pracowników, a takŜe nie sprzyja integracji społecznej zarówno jednych jak i drugich.
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2.7 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, SPORT I REKREACJA
Kulturotwórczą i integracyjną funkcję pełni aktywnie działający Dom Kultury. W 2012 r.
została zakończona rozbudowa, przebudowa i modernizacja Dom Kultury, który obecnie
posiada dobrze wyposaŜone sale do zajęć plastyczny, muzyczny, komputerową, sportową a
takŜe widowiskową.
Potrzeby czytelników zaspokaja biblioteka w Łomiankach wraz z dwiema filiami w
Dziekanowie Nowym i Dąbrowie. Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturowooświatową w szkołach, organizuje spotkania, konkursy czytelnicze, rysunkowe itp.
W Łomiankach funkcjonuje wybudowane w 2004r. Integracyjne Centrum DydaktycznoSportowe. Obiekt ten składa się z nowoczesnej szkoły i części sportowej wraz z aulą
widowiskową – koncertową, łącząc w ten sposób kilka funkcji: sportową, edukacyjną,
kulturową, społeczną.

2.8 BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo publiczne zapewnia Komisariat Policji, StraŜ Miejska i kilka prywatnych firm
ochroniarskich.
Komisariat Policji oraz biura StraŜy Miejskiej znajdują się w nowo oddanym budynku w
centrum Łomianek przy ul. Warszawskiej 87.

3. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE
3.1 ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I ZAGROśENIA
ŚRODOWISKOWE
3.1.1 WALORY I ZASOBY ŚRODOWISKA
3.1.1.1PołoŜenie
Gmina Łomianki leŜy w obrębie głównego „węzła ekologicznego „ Mazowsza. Tworzy go
Puszcza Kampinoska i jej bezpośrednie otoczenie oraz Dolina Wisły. W tym centralnie
połoŜonym rejonie Niziny Mazowieckiej zbiegają się promieniście doliny duŜych rzek,
zapewniające ekologiczne związki z pasem WyŜyn Środkowopolskich, z bagnami Polesia, z
obszarem tzw. Zielonych Płuc Polski. W efekcie występuje tu wyjątkowa róŜnorodność
gatunkowa roślin. Migrują bowiem na ten obszar zarówno gatunki borealne jak i
kontynentalne, południowe oraz zachodnie. Ponadto w tym rejonie przecinają się dwa bardzo
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waŜne europejskie szlaki migracji ptaków wodno-błotnych: szlak północ-południe i szlak
wschód-zachód.

3.1.1.2 Budowa geologiczna i rzeźba ternu
We współczesnej rzeźbie obszaru zajętego przez gminę i miasto Łomianki zaznaczają się
trzy jednostki morfologiczne. Są to wysoczyzna polodowcowa na południu, zespół
młodopleistoceńskich tarasów akumulacyjnych w części środkowej i zachodniej oraz
holoceńska dolina Wisły. W pierwszej z tych jednostek, będącej najwyŜszym poziomem
hipsometrycznym, podłoŜe budują serie dyslokowanych iłów plioceńskich, na których
zalegają utwory akumulacji glacjalnej. Druga jednostka, toŜsama ze średnim poziomem
hipsometrycznym pokryta jest utworami piaszczystymi akumulacji eolicznej, które tworzą tu
cenne przyrodniczo pagórki wydmowe porozdzielane zagłębieniami. Trzecia jednostka
morfologiczna to najniŜszy poziom hipsometryczny wypełniony pylasto-piaszczystymi seriami
aluwialnymi, w części przykrawędziowej zasobnymi w substancje próchnicze. Generalnie
cały ten obszar zabudowany jest z utworów średnio i dobrze przepuszczalnych.

3.1.1.3 Klimat
Z bioklimatycznego punktu widzenia obszar Łomianek moŜna zaliczyć do typu o słabo
bodźcowych warunkach klimatycznych, z tym Ŝe na obszarze występują dwa podtypy
bioklimatu. Pierwszy z nich przydatny dla rozwijania róŜnorodnych form rekreacji, obejmuje
tereny leśne charakteryzuje się cechami oszczędzającymi, wynikającymi z łagodzenia przez
szatę roślinną bodźców radiacyjnych i termiczno – wilgotnościowych. Drugi podtyp występuje
na ternach zurbanizowanych, na których zaznacza się wpływ cech klimatu, które działają
obciąŜająco, a więc niekorzystnie dla człowieka.

3.1.1.4 Warunki wodne
Wschodnia i północna granica gminy Łomianki przebiega wzdłuŜ koryta Wisły. Jest ono tutaj
nieregulowane, z licznymi łachami tworzącymi piaszczyste wyspy. Jego szerokość waha się
od 600 do 1000 m. Wisła, tak jak większość rzek polskich, charakteryzuje się śnieŜnodeszczowym ustrojem zasilania. Minimalne stany wody obserwuje się we wrześniu i
październiku, maksymalne w miesiącach wiosennych oraz w lipcu.
Współcześnie rzeka na wysokości gminy Łomianki tworzy zakole zmieniające swój bieg z
północnego na zachodni. Szerokość tarasu zalewowego Wisły w granicach gminy Łomianki
jest zróŜnicowana. Wał przeciwpowodziowy nie przebiega wzdłuŜ jej granicy. PołoŜona poza
międzywalem znaczna część omawianego obszaru znajduje się w zasięgu cieku
Dziewanowska Struga, który jest dopływem Wisły. Jedynie niewielki południowy fragment
naleŜy do dorzecza Bzury. Dziewanowska Struga stanowi, oprócz Wisły, główny system
wodny na obszarze gminy. Bierze ona początek w okolicach miejscowości Buraków,
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początkowo płynie na północ równolegle do koryta Wisły jako ciek stały, przepływając przez
szereg niewielkich zbiorników wodnych. Na północ od Łomianek Dolnych juŜ jako ciek
okresowy łączy dwa największe jeziora omawianego obszaru: jezioro Kiełpińskie z Jeziorem
Dziekanowskim. Jeziora te stanowią podstawę drenaŜu podziemnych spływających z
wysoczyzny polodowcowej i tarasu nadzalewowego. Są one fragmentami starorzecza Wisły,
a ich usytuowanie pozwala na odtworzenie przebiegu koryta rzeki z niedalekiej przeszłości.
Obecnie starorzecze Wisły naleŜy traktować jako obszar o wyjątkowych walorach
środowiska przyrodniczego. Wody gruntowe starorzecza pozostają w więzi hydraulicznej z
wodami Wisły.
WyŜszy taras Kampinoski (średni poziom hipsometryczny), poza występującymi okresowo
dwoma rozlewiskami, pozbawiony jest zbiorników wodnych. Występują tutaj bagna i
mokradła.
UŜytkowany przez mieszkańców gminy pierwszy horyzont wód podziemnych zalega w
piaszczystych utworach z okresu zlodowacenia północnopolskiego oraz osadach rzecznych
holocenu na niewielkich głębinach.

3.1.1.5 Gleby
Na terenie zajętym przez trasa zalewowy (Dolina Łomiankowska, strefa zurbanizowana)
przewaŜają mady właściwe, gleby brunatne wyługowane i gleby gruntowo-glejowe właściwe.
Stopień ich zakwaszenia jest niekiedy duŜy, co moŜe być następstwem nawoŜenia
mineralnego. Na terenie Doliny Łomiankowskiej znajdują się enklawy, w których gleby te
zostały zaliczone do III i IV klasy bonitacyjnej.
Na terenach leśnych w okolicach Dąbrowy i na terenach Kampinoskiego Parku Narodowego
występują przede wszystkim słabo wykształcone gleby bielicowane, gleby bielicowe
właściwe, gleby bielicowo-glejowe, gleby murszowo-mineralne i gleby torfowe.

3.1.1.6 Środowisko biotyczne
Zbiorowiska leśne i zaroślowe w gminie Łomianki zajmują około 30% powierzchni gminy.
WyróŜnia się tutaj 12 zespołów leśnych i 5 zaroślowych. Na badanym obszarze występuje
około 300 gatunków roślin naczyniowych i blisko 30 gatunków mchów. Najbogatsza w
gatunki (230) jest Puszcza Kampinoska. UboŜsze są zadrzewienia i zarośla śródpolne
(ponad 100 gatunków). Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe naturalne zbiorowiska połoŜonego
w granicach gminy fragmentu Puszczy Kampinoskiej są przewaŜnie odporne na wejście
antropofitów.
W Dolinie Łomiankowskiej w sąsiedztwie zbiorników wodnych występują zbiorowiska
roślinne i niewielkim udziale antropofitów. Na pozostałych obszarach drobnopowierzchniowe
zadrzewienia i zarośla śródpolne są w zasadzie przez nie opanowane. Wśród zbiorowisk

18

trawiastych dominują łąki o zmienionym i uproszczonym składzie florystycznym. Na obszarze
miasta i gminy Łomianki takie mało przekształcone ekosystemy występują, oprócz
Kampinoskiego Parku Narodowego, we fragmentach Doliny Łomiankowskiej i międzywala
Wisły.

3.1.2 ZAGROśENIA ŚRODOWISKOWE
3.1.2.1 ZagroŜenia wystąpienia powodzi i podtopień
Znaczna powierzchnia gminy Łomianki naraŜona jest na niebezpieczeństwo wystąpienie
powodzi oraz podtopień. Teren międzywala jest obszarem szczególnego zagroŜenia
powodzi w granicach, którego obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych. Dolina
Łomiankowska naleŜy do strefy o znacznym zagroŜeniu.

Natomiast tereny tarasu

nadzalewowego naraŜone są w stopniu umiarkowanym lub niewielkim. Jedynie Dąbrowa
oraz część Dziekanowa Leśnego wolne są od zagroŜenia powodziowego.
W obniŜeniu w rejonie wsi Sadowa okresowo występują podtopienia na skutek podnoszenia
się poziomu wód gruntowych.

3.1.2.2 Degradacja atmosfery
Przewaga wiatrów zachodnich powoduje, Ŝe miasto i gmina Łomianki połoŜone są po
nawietrznej w stosunku do duŜych punktowych emitorów Warszawy. MoŜna więc załoŜyć, Ŝe
ich wpływ na stan aerosanitarny omawianego obszaru jest niewielki. W samych Łomiankach
brak jest istotnych emitorów punktowych, stąd naleŜy przypuszczać, Ŝe jedynym istotnym
źródłem degradacji atmosfery jest droga ekspresowa nr 7.
Wstępne szacunki zagroŜeń związanych z ogromnym natęŜeniem ruchu pojazdów
spalinowych wskazują, w bezpośrednim otoczeniu jezdni stęŜenia zanieczyszczeń
charakterystycznych (tlenki azotu, tlenki ołowiu, ozon) przekraczają normy.

3.1.2.3 Degradacja wód powierzchniowych i podziemnych
W omawianych wodach powierzchniowych występuje podwyŜszona zawartość związków
sodu, siarczanów i chlorków, co wskazuje na to, Ŝe są one zanieczyszczane przez ścieki
bytowe, nawoŜenia mineralne oraz środki chemiczne uŜywane zimą do oczyszczania dróg.
Odnotowano ponadto podwyŜszoną zawartość w wodach powierzchniowych fosforantów i
azotanów.
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UŜytkowany przez mieszkańców gminy pierwszy horyzont wód podziemnych zalega w
piaszczystych utworach z okresu zlodowacenia północnopolskiego oraz osadach rzecznych
holocenu na niewielkich głębokościach. W eksploatowanych wodach podziemnych tarasu
Kampinoskiego zaobserwowano nieznaczne zanieczyszczenie związane z nadmiernym
gnojowicowaniem. Silnie zanieczyszczone są wody tarasu zalewowego, na co wpływa
oprócz gnojowicowania takŜe intensywne nawoŜenie mineralne i dopływ ścieków bytowych.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na niebezpieczeństwo skaŜeniem uŜytkowych poziomów
wodonośnych przez arsen i chrom występujący w podłoŜu w rejonie ulicy Fabrycznej, a więc
w południowo-wschodniej części Doliny Łomiankowskiej. Rejon ten połoŜony w niewielkiej
odległości od ujęcia wody wymaga podjęcia szybkich działań zmniejszające skaŜenie gleb i
podglebia oraz likwidujących zagroŜenie transportu tych wysoce toksycznych metali do
wodonośców.

3.1.2.4 Degradacja gleb
W południowo-wschodniej części Doliny Łomiankowskiej, w rejonie ulicy Fabrycznej, w
glebie występuje arsen i chrom. Są one pozostałością po nieistniejącej juŜ garbarni. Biorąc
pod uwagę przestrzenny rozkład zawartości arsenu i chromu w glebie i podglebiu tutaj
wydzielić trzy typy terenu. Pierwszy, w którym podwyŜszoną zawartość obu metali
stwierdzono nie tylko w glebie, ale i w podglebiu. Drugi, w którym skaŜenia obserwuje się
jedynie w obrębie warstwy gleby. Trzeci o najmniejszej i najpłycej występującej zawartości
arsenu i chromu.

3.1.2.5 Degradacja środowiska biotycznego
Proces urbanizacji, wkraczanie w gminie Łomianki zabudowy na obszary zalesione i polne
powoduje:
-

uboŜenie składu florystycznego i zanik zespołów segetalnych

-

wzrost udziału w zbiorowiskach roślinnych gatunków o szerokiej amplitudzie
ekologicznej, głównie antropofitów, a zanik gatunków charakterystycznych;

-

zanik i spadek liczebności wielu gatunków ptaków dominujących na obszarach
zalesionych i polnych oraz wymianę ich na gatunki synantropijne (wróbel, kawka,
szpak);

-

podobną wymianę gatunkową obserwuje się wśród drobnych ssaków.

Opisane powyŜsze niekorzystne zmiany w środowisku biotycznym wskazują na konieczność
ochrony miasta i gminy Łomianki takie mało przekształcone ekosystemy takie mało
przekształcone ekosystemy występują, oprócz Kampinoskiego Parku Narodowego, we
fragmentach Doliny Łomiankowskiej i międzywala Wisły.
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3.2 OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH

3.2.1 OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY
Przepisy ogólne:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 627 z późń.
zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2012 r., poz. 358)
Na obszarze miasta i gminy Łomianki obowiązują przepisy o ochronie środowiska
przyrodniczego o randze krajowej, regionalnej i lokalnej.

3.2.1.1 Kampinoski Park Narodowy
Kampinoski Park Narodowy został utworzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
16.01.1959 r. w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz.U.nr 17, poz.
90). Granice Parku i jego otuliny oraz zakazy obowiązujące na terenie Parku ustalone
zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.08.1997 r. w sprawie Kampinoskiego
Parku Narodowego (Dz. U. nr 132, poz. 876). Kampinoski Park Narodowy nie posiada
obowiązującego planu ochrony.
Działalność ochronna prowadzona jest na podstawie rocznych zadań ochronnych
zatwierdzonych przez Ministra Środowiska. W 2000 roku Kampinoski Park Narodowy został
wpisany przez UNESCO na Światową Listę Rezerwatów Biosfery.
Zgodnie z zapisami Dyrektywy Rady 79/409/EWG (tzw. Dyrektywa Ptasia) i Dyrektywy Rady
92/43/EWG (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) został ustanowiony jako Obszar Natura 2000
Puszcza Kampinoska PLC 140001.
W granicach Parku wydzielone są obszary objęte ochroną ścisłą lub częściową. W części
Parku naleŜącym do Gminy Łomianki znajduje się fragment obszaru ochrony ścisłej im. prof.
R. Kobendzy – Rezerwat Przyrody „Sieraków”, największy i najbardziej wartościowy
przyrodniczo.
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W granicach Gminy Łomianki znajduje się północno - wschodnia część Kampinoskiego
Parku Narodowego, natomiast zasięg jego otuliny obejmuje Gminę w całości.

3.2.1.2 Dolina Środkowej Wisły – Obszar Natura 2000
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 – wyznaczony
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21. 07. 2004r (Dz.U. Nr 229, poz. 2313), na
podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2.04.1979 r. w sprawie dzikich ptaków.
Granice obszaru zweryfikowano na mocy

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia

12.01. 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133; zał.)
Dolina Wisły to jedna z ostatnich duŜych, naturalnych, zalewowych dolin rzecznych Europy.
Stanowi optymalny biotop dla wielu rzadkich i ginących gatunków ptaków. Tworzy go odcinek
Wisły o długości ok. 260 km, pomiędzy miastem Puławy a Płockiem, z licznymi wyspami (od
łach piaszczystych po dobrze uformowane wyspy porośnięte roślinnością zielną). Brzegi
rzeki wraz z terasą zalewową zajmują intensywnie eksploatowane zarośla wikliny, łąki i
pastwiska.
O duŜych walorach przyrodniczych decydują zachowane fragmenty lasów łęgowych
wierzbowo - topolowych, spotykane obecnie sporadycznie w dolinach duŜych rzek, a takŜe
obecność znacznych powierzchni porośniętych nadrzecznymi zaroślami wierzbowymi,
których

występowanie

wiąŜe

się

z

powstawaniem

świeŜych

aluwiów.

Obecność

specyficznych środowisk sprawiła, Ŝe obszar ten stał się bardzo waŜną ostoją ptaków
wodno-błotnych, zapewniającą miejsca lęgowe dla 40-50 gatunków ptaków. Jest to
najwaŜniejsze lęgowisko mewy siwej i rybitwy białoczelnej w Polsce, jedno z waŜniejszych
rybitwy rzecznej i mewy czarnogłowej. Stanowi teŜ miejsce gniazdowania wielu rzadkich
gatunków ptaków takich jak ostrygojad czy ohar.
Obszar ma ogromne znaczenie jako korytarz migracyjny ptaków – krzyŜówki, czapli siwej,
bociana czarnego i sieweczki obroŜnej

które zatrzymują się w dolinie rzeki podczas

sezonowych wędrówek. Jest takŜe miejscem schronienia dla gatunków zimujących – gągoła,
nurogęsi, bielaczka oraz krzyŜówki. Ponadto Dolina Środkowej Wisły stanowi waŜny korytarz
przepływu genów pomiędzy populacjami gatunków o rozległych i rozczłonkowanych
zasięgach, a takŜe korytarze ekspansji gatunków pierwotnie występujących w basenie
Bałtyku na tereny śródlądzia kraju.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 24.09.2011 r przystąpiła do sporządzania Planu
Zadań Ochronnych (PZO) dla Obszaru Dolina Środkowej Wisły.

3.2.1.3 Kampinoska Dolina Wisły – Obszar Natura 2000
Kampinoska Dolina Wisły PLH 140029 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty został po
raz pierwszy zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10.01.2011r. w sprawie
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przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region
biogeograficzny (nr aktu normatywnego C(2010) 9669) opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2011 r. Obecnie zatwierdzony Decyzją Komisji
z dnia 16.11.2012 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EEC, szóstego
zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na
kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE z dnia 26.01.2013 r.)
Kampinoska Dolina Wisły obejmuje odcinek rzeki pomiędzy Warszawą a Płockiem.
Naturalne, roztopowe koryto rzeki, charakteryzujące się występowaniem licznych łach
i

namulisk.

Kształtowane

jest

dynamicznymi

procesami

erozyjno-akumulacyjnymi,

warunkującymi powstawanie naturalnych fitocenoz leśnych i nieleśnych w swoistym układzie
przestrzennym. W

dolinie zachowały się liczne tworzące charakterystyczne ciągi

starorzecza, otoczone mozaiką zarośli wierzbowych, lasów łęgowych oraz ekstensywnie
uŜytkowanych łąk i pastwisk. Jedne z najcenniejszych fragmentów lasów łęgowych znajdują
się właśnie w gminie Łomianki w obrębie rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie”.
Przedmiotami ochrony są siedliska przyrodnicze związane z doliną Wisłą. Bezpośrednio
z korytem rzeki związane są nadrzeczne łęgi wierzbowe i topolowe, których występowanie
ograniczone jest do międzywala i starszych wysp. Tereny przyskarpowe wieńczące dolinę
Wisły, porastają łęgi olszowo - jesionowe oraz. Prezentują róŜne fazy rozwojowe, od
dojrzałych i reprezentatywnych płatów po stosunkowo młode fitocenozy z niedojrzałym
drzewostanem, stanowiące początkową fazę regeneracyjną. Dopełnieniem krajobrazu
leśnego są łęgi wiązowo - jesionowe oraz grądy subkontynentalne. Z rzeką nierozerwalnie
związane są starorzecza zwane wiśliskami. W obrębie doliny znaczący udział mają łąki, do
najcenniejszych naleŜą ekstensywnie uŜytkowane łąki rajgrasowe oraz bardzo rzadkie
w obrębie tarasu zalewowego zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.
W obrębie obszaru występuje jedna z najliczniejszych w Polsce populacji bolenia. Z korytem
rzeki związane są takŜe populacje bobra oraz wydry. Starorzecza z kolei stanowią siedlisko
Ŝycia dla kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Obszar powiązany jest przede wszystkim
z Doliną Środkowej Wisły PLB140004.
Obszar objęty jest takŜe w części ochroną rezerwatową (rezerwat przyrody „Ławice
Kiełpińskie” i „Jezioro Kiełpińskie”) oraz jako Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w dniu 17.06.2013r. obwieściła o przystąpieniu do
opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla danego Obszaru.
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3.2.1.4 Rezerwat przyrody „Ławice Kiełpińskie”
Rezerwat przyrody „Ławice Kiełpińskie” został utworzony Rozporządzeniem Ministra
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody
Rezerwat został utworzony w celu ochrony i zachowania ostoi lęgowych rzadkich i ginących
gatunków ptactwa występującego na obszarze wysp i tarasu zalewowego Wisły. Ochroną
został objęty obszar o powierzchni 803 ha zajmujący współczesną dolinę nieuregulowanej
Wisły z wodami płynącymi, ze starorzeczami, piaszczystymi łachami, wyspami, łęgami
i zaroślami stanowiącymi niezwykle waŜne biotopy dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Jest
miejscem gniazdowania ptactwa wodno- błotnego (szczególnie kolonie gniazdowe rybitwy
biało czelnej), a takŜe miejscem lęgowym mewy śmieszki, mewy pospolitej, rybitwy rzecznej,
sieweczki rzecznej, sieweczki obroŜnej, brodźca piskliwego, tracza nurogęsia i zimorodka.
W granicach administracyjnych gminy Łomianki znajduje się 327,07 ha powierzchni
rezerwatu.

3.2.1.5 Rezerwat przyrody „Jezioro Kiełpińskie”
Rezerwat przyrody „Jezioro Kiełpińskie” został utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony
Środowiska i Zasobów Naturalnych z dn. 1.07.1988r w sprawie uznania za rezerwaty
przyrody.
Rezerwat

został

utworzony

w

celu

ochrony

i

zachowania

starorzecza

Wisły

z charakterystyczną fauną i florą. Jezioro stanowi teŜ cenny obiekt badań nad biologicznymi
procesami samooczyszczania się wód stojących. Powierzchnia rezerwatu wynosi 20,54 ha.
W skład rezerwatu wchodzi Jezioro Kiełpińskie wraz z przyległymi do niego terenami –
pasem o szerokości 50 m od brzegów jeziora stanowiącym łąki, pastwiska i grunty orne.
Rezerwat nie posiada ustanowionej otuliny, ani planu ochrony.

3.2.1.6 Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK)
Obszar utworzono 29 sierpnia 1997 r. Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego w
sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa. Aktualnym
aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007
r.(Dz. U. Woj. Maz. Nr 42, poz. 870 oraz z 2008 r. Nr 185, poz. 6629) zmienione Uchwałą Nr
34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. (Dz. U. Woj. Maz. z
dnia 27 lutego 2013 r., poz. 2486).
Generalnie Obszar obejmuje tereny wyróŜniające się krajobrazowo oraz cenne ze względu
na bioróŜnorodność. Stanowią teŜ często istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.
Mogą tez zaspokajać potrzeby związane z turystyką i wypoczynkiem.
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W granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyodrębniono strefy:
1. Strefa szczególnej ochrony ekologicznej, tj. tereny, które decydują o potencjale
biotycznym obszarów oraz o istotnym znaczeniu dla migracji zwierząt, roślin i
grzybów – strefa ta obejmuje tzw. międzywale Wisły, tereny i wody połoŜone na
północ i wschód od biegnącego wzdłuŜ Wisły wału przeciwpowodziowego. Objęte są
takŜe ochroną jako Rezerwat przyrody „Ławice Kiełpińskie” i obszary Natura 2000
(Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły)
2. Strefa ochrony urbanistycznej, tj. obejmująca wybrane tereny oraz grunty o
wzmoŜonym naporze urbanizacyjnym posiadające szczególne wartości przyrodnicze.
W Gminie Łomianki strefa ta zlokalizowana jest:
• Miejscowość Sadowa – wzdłuŜ płd. zach. granicy gminy (w tym
bezpośrednie otoczenie Kampinoskiego Parku Narodowego)
• Miejscowość Nowy Dziekanów, Dziekanów Polski i zachodnia część
Dziekanowa Leśnego – głównie tereny w rejonach tras komunikacyjnych
oraz w bezpośrednim otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego
3. Strefa „zwykła” obejmująca Dolinę Łomiankowską oraz tereny w otoczeniu
Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Dąbrowa i Łomianki.

3.2.1.6 Pomniki przyrody
W gminie znajdują się w sumie 93 drzewa Pomniki Przyrody (z czego: 3 pojedyncze, dwie
aleje i jedna grupa). Aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 21 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
połoŜonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

PoniŜsza tabela przedstawia pomniki przyrody znajdujące się w Gminie Łomianki:
Lp

Miejscowość

BliŜsza
lokalizacja

56

Dąbrowa

57
58

Dąbrowa
Dąbrowa

59

Dąbrowa

p. Stanisław
Czarnowąs/na
działce rolnej, w
odl. ok.130m od
zabudowań przy
ul. Zachodniej
Dolna 20
Skarb Państwa –
Urząd Gminy
Łomianki po obu
stronach ulicy
Wesoła 8

Nazwa
gatunkowa
polska
Dąb szypułkowy

Nazwa
gatunkowa
łacińska
Quercus robur

drzewo
aleja

Dąb szypułkowy
Lipa
drobnolistna
(45 sztuk)

drzewo

Dąb szypułkowy

obiekt
drzewo

Obwód
(cm)

Wys.
(m)

365

18

Quercus robur
Tilia cordata

325
110-220

17
15

Quercus robur

320

20

25

Leśna
Dąbrowa
Leśna

Skarb Państwa –
aleja
Dąb szypułkowy Quercus robur 160-280
Urząd Gminy
(27 sztuk)
Łomianki/ wzdłuŜ
drogi na odc.
Ok.150m
61
Kępa
Wspólnota wsi
grupa
Topola czarna Populus nigra; 330-600
KiełKępa
(16
sztuk); Populus
canadensis
pińska
Kiełpińska/pomięd
topola
zy wałem przeciw
kanadyjska
(2 sztuki)
-powodziowym a
brzegiem Wisły
na pastwisku
gromadzkim (na
przeciw wyspy
Kępy w korycie
Wisły)
nr wg Załącznika do rozporządzenia nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r.
60

16-18

20-30

3.2.2 OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O
OCHRONIE WÓD OTWARYCH
Do wód powierzchniowych połoŜonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy
Łomianki zalicza się:
-

Rzekę Wisłę,

-

Jezioro Kiełpińskie (rezerwat przyrody),

-

Jezioro Dziewanowskie,

-

Jezioro Fabryczne,

-

Struga Dziekanowska,

-

cieki wodne stanowiące układ hydrologiczny terenu będącego w istniejących granicach
gminy.

Szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony wód powierzchniowych zlokalizowanych na
terenie gminy Łomianki zawarte są w projekcie Planu Ochrony Kampinoskiego Parku
Narodowego oraz w Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia
Warszawskiego Obszaru Ochrony Krajobrazu (KPN).

3.2.3 OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O
OCHRONIE GRUNTÓW LEŚNYCH
Wytyczne dotyczące ochrony gruntów leśnych oraz zlokalizowanych na terenie gminy
Łomianki zawarte są w projekcie Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w
Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia Warszawskiego Obszaru
Ochrony Krajobrazu (KPN).
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3.2.4 OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O
OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U. 2013 poz.
1205 z późn. zm.)
Na mocy obowiązującej ustawy szczególną ochroną objęte zostały grunty rolne stanowiące
uŜytki rolne klasy I - III. W ramach prac nad miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego niezbędne jest przeprowadzenie procedury zmiany przeznaczenia tych
gruntów rolnych.
W odniesieniu do wszelkich gruntów rolnych obowiązują ponadto przepisy zawarte w
Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, z wyłączeniem strefy zurbanizowanej. Zakazuje się takŜe
wszelkich działań mogących przyczynić się do obniŜenia na tych terenach zwierciadła wód
gruntowych.

3.3 POZOSTAŁE UWARUNKOWANIA PRZYRODNIECZE
3.3.1 MIĘDZYWALE WISŁY WRAZ Z WAŁEM PRZECIWPOWODZIOWYM
W

międzywalu

Wisły

obowiązuje

zakaz

zabudowy,

za

wyjątkiem

urządzeń

hydrotechnicznych oraz słuŜących rekreacji i turystyki. Konieczna jest równieŜ ochrona
Doliny Wisły jako korytarza ekologicznego o znaczeniu europejskim.

3.4 WNIOSKI
Wynikające z połoŜenia miasta i gminy Łomianki uwarunkowania niewątpliwie ograniczają
moŜliwość

swobodnego

ustalenia

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego.

Konieczność uwzględnienia licznych zaleceń, zakazów i nakazów powoduje, Ŝe przyrodnicze
uwarunkowania przestrzenne mogą być uznane za czynnik hamujący rozwój obszaru.
PołoŜenie miasta i gminy moŜe jednak być wykorzystane jako dodatkowy atut obszaru,
zwiększający jago moŜliwości rozwojowe. Wyjątkowe walory przyrodnicze Kampinoskiego
Parku Narodowego oraz Doliny Wisły zwiększają atrakcyjność obszaru z nimi sąsiadującego.
Obowiązujące na opracowanym obszarze rygory ochronne mogą być wykorzystane jako
dodatkowy czynnik wprowadzający ład przestrzenny oraz chroniący środowisko tych
fragmentów gminy, które są szczególnie wartościowe przyrodniczo.

27

4. ŚRODOWISKO KULTUROWE
Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obejmuje ochronę dziedzictwa
jako nośnika pamięci zbiorowej mieszkańców aglomeracji warszawskiej o tradycyjnych
funkcjach

podmiejskich

tradycji

osadniczych,

w

tym

rozwój

funkcji

wypoczynku

podmiejskiego (ochrona obszarów wypoczynkowych Doliny Łomiankowskiej) i tradycji miast
ogrodów (Dąbrowa Leśna).
Kierując się względami historyczno- kulturowymi w obrębie gminy naleŜy:
•

zachować historyczne podziały i nazewnictwo osad podmiejskich,

•

zachować historyczny układ dróg i ulic podkreślający pasmowość struktur
osadniczych powstających równolegle do tarasu zalewowego Wisły

W obrębie miasta i gminy Łomianki znajdują się obiekty objęte ochroną z mocy Ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Obiekty znajdujące się w rejestrze i w ewidencji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
Lp

Miejscowość

1089

Łomianki

1090

Łomianki

1091

Łomianki

672

Kiełpin

673

Kiełpin

291

Dziekanów
Leśny

Adres
Dolna 41
Pionierów 38

Racławicka 15
(wg ewidencji
21)

Opis obiektu
Willa (wraz z działką i
zielenią), Datowanie - 1931
Willa (wraz z zielenią w
granicach posesji), 1938-40
Willa (wraz posesją)
Początek XX w.,
rozbudowa 1934
Cmentarz rzymskokatolicki wraz ze staro drzewiem; pocz. XIX w
Dzwonnica na cmentarzu
rzymsko-katolickim; lata 30-te
XX w.
Cmentarz kolonistów z II poł.
XX w.

Nr
wpisu

Data wpisu

1459

1990-12-27
1983-05-02

1227
1985-06-13
1265

1376

1989-07-26

1376

1986-07-26

Ew.

Ponadto w Łomiankach przy ul. Warszawskiej, dz. ew. nr 540/2 naprzeciw adresu
Warszawska 68 zlokalizowana jest kapliczka znajdująca się w rejestrze zabytków ruchomych
(nr 1076).
Na obszarze miasta i gminy Łomianki znajduje się teŜ 92 stanowiska archeologiczne ujęte w
ewidencji stanowisk archeologicznych – Archeologicznym Zdjęciu Polski (AZP). Często są to
stanowiska

o

szczególnym

znaczeniu

historycznym

reprezentujące

wartościowe

cmentarzyska, osady datowane od VIII w p.n.e. do III w n.e.
Ochrona dziedzictwa archeologicznego polega na zachowaniu stanowiska nieprzebadanego
albo przebadanego fragmentarycznie. Zasady ochrony stanowiska mogą dopuścić
utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania, uznanego za nieniszczące lub określić
działania zakazane. Odstąpienie od ochrony stanowiska archeologicznego moŜe nastąpić
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tylko na skutek decyzji organu ds. ochrony zabytków – po negatywnej weryfikacji stanowiska
lub zakończeniu badan archeologicznych, polegających na całkowitym wyeksplorowaniu.
W obrębie stref konserwatorskich ochrony stanowisk archeologicznych przekształcenia
ograniczone są uwarunkowaniami ochrony i obserwacji archeologicznej. Wszelka działalność
w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu podlega uzgodnieniu z
wojewódzkim konserwatorem zabytków z uwzględnieniem przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
Na zamieszczonej mapce w rejonie gdzie nie ma uchwalonych ani sporządzanych mpzp
przedstawiono stanowiska archeologiczne ujawnione w Archeologicznym Zdjęciu Polski. Jest
to lokalizacja przybliŜona,

która zostanie zweryfikowana

w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego. Na pozostałym terenie przedstawiono dokładną
lokalizację stanowisk i stref ochrony archeologicznej.

5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY
5.1 STAN ISTNIEJĄCY
Uwarunkowania komunikacyjne na obszarze miasta i gminy Łomianki naleŜy rozwaŜyć w
dwóch aspektach.
Pierwszy wynikający z połoŜenia na obrzeŜu miasta stołecznego Warszawy, która stanowi o
pełnieniu przez Łomianki funkcji:
Sypialnianej dla miasta Warszawy wywołującej ruchliwość ludności w określonych godzinach
i określonych kierunkach, łatwej do zdefiniowania i podjęcia skutecznych przedsięwzięć dla
rozwiązania problemu;
Gospodarczej, rozwijającej się dynamicznie na terenach podmiejskich, związanych z
moŜliwością łatwiejszego (i tańszego niŜ w Warszawie) pozyskiwania terenu w sąsiedztwie
szerokiego rynku zbytu jakim jest Warszawa; tutaj zdefiniowanie ruchu bez dodatkowych
badań a takŜe prognozowanie ruchu stwarza ogromne trudności z uwagi na dynamikę
rozwoju strefy gospodarczej oraz zmienności profilu usług, co wiąŜe się ściśle z
generowaniem określonej ilości i rodzaju ruchu.
Drugi aspekt stanowiący o uwarunkowaniach komunikacyjnych tego obszaru i o problemach
z nich wynikających, to połoŜenie obszaru miasta i gminy wzdłuŜ głównej drogi krajowej nr 7
(E77):Stanowiącej połączenie portów morskich: Gdańska i Gdyni ze stolicą kraju oraz
południowym obszarami przemysłowymi Polski (Katowice, Kraków), mającej równieŜ
znaczenie w przewozach międzynarodowych relacji Półwysep Skandynawski, Litwa, Obwód
Kaliningradzki z krajami Europy Południowej: Słowacją, Austrią, Włochami.
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5.2 CHARAKTERYSTYKA
System transportowy miasta i gminy Łomianki oparty jest na sieci drogowo-ulicznej, którego
podstawę stanowi droga nr 7 (relacji Gdańsk – Warszawa – Kraków), spełniająca w układzie
krajowym funkcję głównej drogi tranzytowej znaczenia krajowego i międzynarodowego.
Droga ta w obrębie miasta i gminy posiada dwie jezdnie dwukierunkowe z pasem
rozdzielczym w środku. Po obu stronach drogi znajdują się ulice dojazdowe dla obsługi
zlokalizowanej tam zabudowy, posiadające w przewaŜającej części nawierzchnię gruntową
w bardzo złym stanie technicznym.
Do ponadgminnej sieci drogowej znajdująca się w obrębie granic administracyjnych miasta i
gminy Łomianki, naleŜą:
• droga krajowa międzyregionalna nr 7 (o której była mowa wyŜej), w granicach
administracyjnych miasta ul. Kolejowa,
• drogi powiatowe: ul. Warszawska, ul. Rolnicza, ul. Wiślana, ul. Kampinoska.
Pozostałe drogi naleŜą do miasta i gminy Łomianki a takŜe jako drogi dojazdowe do osób
prywatnych .
Stan techniczny i parametry sieci drogowej na terenie gminy są bardzo zróŜnicowane. Ulica
Kolejowa (droga nr 7) jest dwu jezdniowa z dwoma pasami dla kaŜdej jezdni. Stan
techniczny tej drogi jest róŜny. W najlepszym stanie jest nowo remontowany odcinek na
wysokości ul. Brukowej.
Większość dróg na terenie gminy nie spełnia standardów. Są one szerokości mniejszej niŜ
10 m. Szczególna sytuacja jest na terenie Dziekanowa Leśnego i Dziekanowa Bajkowego.
Jest tam gęsta sieć bardzo wąskich ulic.

5.2.1 TRANSPORT PUBLICZNY
W Łomiankach funkcjonuje od 1991 roku własna samodzielna komunikacja autobusowa
posiadająca na terenie gminy oprócz taboru, takŜe swoją bazę z zapleczem technicznym.
Ponadto do Łomianek dojeŜdŜają autobusy linii ZTM Warszawa.

5.3 UWARUNKOWANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MIASTA I GMINY
Zewnętrzne:
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PołoŜenie przy drodze tranzytowej szybkiego ruchu Gdańsk – Warszawa stanowi dla
obszaru:
•

bardzo dobre połączenie komunikacyjne z Warszawą,

•

dobre powiązania komunikacyjne z układem międzynarodowym i krajowym,

•

podstawę rozwoju gospodarczego strefy podmiejskiej Warszawy,

•

potencjalne moŜliwości utworzenia węzła transportowego z połączeniem kierunku
Białystok – Ostrołęka.

Wewnętrzne:
Potencjalne moŜliwości ograniczające uciąŜliwość ruchu tranzytowego poprzez:
•

realizację węzłów bezkolizyjnych połączeń poprzecznych integrujących tereny
miejskie,

•

wyprowadzenie trasy tranzytowej poza obszar zainwestowania miejskiego.

5.4 UWARINKOWANIA HAMUJĄCE ROZWÓJ MIASTA I GMINY
Zewnętrzne:
Konflikty wynikające z przebiegu trasy tranzytowej wpływające na:
•

Dezintegrację tkanki miejskiej rozdzielonej ul. Kolejową, utrudnione powiązanie
między centrum Łomianek a Dąbrową;

•

Zanieczyszczenie środowiska terenów w sąsiedztwie trasy;

•

Rosnący konflikt między potrzebami osadniczymi i turystycznymi mieszkańców i
wymaganiami ochronnymi dla obszaru Parku Kampinoskiego.

Wewnętrzne:
Nie w pełni wykształcony układ komunikacyjny miasta, na który składa się:
•

Brak hierarchizacji ulic miejskich i dróg gminnych, zbyt zaniŜone parametry
techniczne sieci ulic, ograniczone moŜliwości przebudowy układu ze względu na brak
rezerw terenowych.
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6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
6.1 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Teren miasta Łomianki znajduje się w zasięgu napowietrznej sieci zasilające-rozdzielczej
średniego napięcia 15 kV zasilanej ze stacji elektroenergetycznej „Młociny”, odległej o ok.
5,5 km. Przez omawiany teren przebiegają tranzytem następujące linie elektroenergetyczne:
- dwutorowa linia 400 kV st. „Miłosna” – st. „Mościska”;
- jednotorowa linia 220 kV st. „Miłosna” – st. „Mory”;
- dwutorowa linia 110 kV st. „Mościska” – EC „śerań”.
Na terenie miasta znajduje się stacja elektroenergetyczne 110/15 kV „Łomianki”, której
przewidywane jest docelowo zasilanie miasta i gminy. Stacja ta zasilana jest linią 110 kV ze
stacji 400/110 kV „Mościska” oraz ze stacji 110/15 kV „Nowy Dwór”. Istniejąca sieć średniego
napięcia składa się z kablowych i napowietrznych linii średniego napięcia zasilających
wieŜowe lub słupowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Stan techniczny tej sieci jest
zadowalający. Jej układ i parametry techniczne dostosowane są do aktualnych potrzeb.

6.2 ZAOPATRZENIE W WODĘ – CHARKTERYSTYKA
Na zakończenie 2013r. długość sieci wodociągowej wynosiła łącznie 62,8 km (bez
przyłączy). Na koniec 2013 r. długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej
wynosiła łącznie 51,9 km (bez przykanalików).
Na terenie gminy Łomianki rozbudowywana jest sieć wodociągowo-kanalizacyjna. Do
2015roku planowane jest objęcie całego miasta siecią wodociągowo-kanalizacyjna.

Plany realizacji inwestycji sieci wodno kanalizacyjnej w Gminie Łomianki:
1) Osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią wodociągową aglomeracji Łomianki na
poziomie 95% do końca 2015 r.
2) Rozszerzenie

zasięgu

dostawy

wody

oraz

odbioru

ścieków,

związane

z

powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych oraz rozwojem budownictwa
jednorodzinnego.
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3) PodwyŜszenie jakości świadczonych usług poprzez zastosowanie nowych technologii
uzdatniania wody, które przyczynią się do zdecydowanej poprawy jej jakości.
4) ObniŜenie kosztów produkcji wody i odprowadzania ścieków poprzez zastosowanie
energooszczędnych rozwiązań technicznych, szczególnie automatyki.
5) Osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią kanalizacyjną aglomeracji Łomianki na
poziomie 95% do końca 2015 r.
6) Ochrona środowiska wynikająca z konieczności dostosowania do obowiązującego
ustawodawstwa.
7) Systematyczna rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, po 2015 roku, na
obszarach poza granicami aglomeracji, gdzie jest to uzasadnione względami
technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.

6.3 ODPROWADZENIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW –
CHARAKTERYSTYKA
Oczyszczalnia ścieków została oddana do rozruchu w grudniu 1997r. została przygotowana
do przyjmowania i unieszkodliwiania dwóch rodzajów ścieków, a mianowicie:
- ścieków dowoŜonych taborem asenizacyjnym.
- ścieków dopływających siecią kanalizacyjną.
Przepustowość projektowa oczyszczalni wynosi:
Q = 4000m3/d + 240 m3/d ścieków dowoŜonych =4240 m3/d Q
Zaprojektowano i zrealizowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię z usuwaniem
związków azotu i fosforu. Osady są odwodnione mechanicznie i gromadzone na terenie
oczyszczalni. Oczyszczalnia została zlokalizowana pomiędzy północo-wschodnią częścią
miasta w wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły, przy ul. Brukowej. Obszar działki
oczyszczalni w linii ogrodzeń wynosi ok. 1,4 ha, teren działki jest płaski, rzędne wahają się w
granicach 78,60 -80,00 m.n.p.m. Teren wokół nie jest zainwestowany. Stanowią go uprawy
polowe, łąki i pastwiska a w części nieuŜytki.

Dojazd do oczyszczalni prowadzi ulicą

Brukową od ulicy Warszawskiej. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Wisła. Ścieki układem
pomp pompowni przywałowej przerzucane SA poza wał przeciwpowodziowy i dalej
grawitacyjnie odpływają do rzeki. Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodno-prawne
na odprowadzenie ścieków oczyszczonych. Kanalizację zaprojektowano w układzie
grawitacyjno-pompowym.
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W pozostałych miejscowościach gminy, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków ma
charakter lokalny. Ma to miejsce w Instytucie Ekologii PAN, gdzie ścieki odprowadzane są
układem lokalnym do oczyszczalni i rozsączkowywane do gruntu, a takŜe w Wojewódzkim
Szpitalu Dziecięcym, gdzie ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do cieków
powierzchniowych z zlewni Łasicy. W obydwu przypadkach ścieki spływają na teren
Kampinoskiego Parku Narodowego.
Na terenach wiejskich ścieki gromadzone są w zbiornikach i wywoŜone.

6.4 REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH – CHARAKTERYSTYKA
Miasto i gmina Łomianki połoŜone są na prawym brzegu Wisły. Od południa gmina graniczy
z m.st. Warszawa. Pod względem morfologicznym analizowany teren połoŜony jest na
dwóch tarasach: tarasie dolnym – dawnym zalewowym tarasie rzeki Wisły i na tarasie
górnym tzw. Nadzalewowym. Krawędź tarasu nadzalewowego przebiega mniej więcej
równolegle

do

Łomiankowską,

ul.

Rolniczej.

chroniony

Dawny

jest

taras

obecnie

zalewowy

przed

nazywany

zalewami

obecnie

Doliną

Wisły

wałem

rzeki

przeciwpowodziowym. Układ hydrograficzny gminy zlokalizowany jest głównie na terenie
Doliny

Łomiankowskiej.

Tworzą

go

trzy

wzajemnie

połączone

zbiorniki

wodne,

pozostałościami starorzecza Wisły. Zbiornikami tymi są: jez. Pawłowskie, jez. Fabryczne, jez.
Kiełpińskie i jez. Dziewanowskie. Naturalna zlewnia jezior i łączącego ich rowu sięga wsi
Buraków. Z jez. Dziewanowskiego, połoŜonego w dolnym odcinku ciągu wodnego istnieje
moŜliwość odprowadzenia nadmiaru wód do rzeki Wisły. Odbywa się to poprzez śluzę
wałową.
W okresie trwania wezbrań w rzece Wiśle, śluza wałowa jest zamykana. W okresie tym wody
z terenu Doliny są retencjonowane w znajdującym się na jej terenie układzie
hydrograficznym.

W stanie obecnym układ wodny Doliny Łomiankowskiej pełni funkcje

naturalne,

sprowadzają

które

się

do

odbioru

wód

pochodzących

ze

spływów

powierzchniowych i infiltracyjnych.
Na terenie miasta i gminy (poza szczątkowymi wyjątkami) nie ma kanalizacji deszczowej.

6.5 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ – CHARAKTERYSTYKA
Na terenie Łomianek istniejące budownictwo mieszkaniowe i usługowe zaspokaja potrzeby
cieplne z własnych indywidualnych źródeł ciepła. Stan zaopatrzenia miasta i gminy moŜna
uznać jako dobry.
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6.6 ZAOPATRZENIE W GAZ – CHARAKTERYSTYKA
Miasto Łomianki jest zgazyfikowane gazem ziemnym przewodowym. Źródłem dostawy gazu
jest gazociąg wysokiego ciśnienia Ø 400 – odgałęzienie „Rembelszczyzna – Mory”. Przy
gazociągu tym na zapleczu ul. Polnej, znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa Io. Ze stacji
wybiega gazociąg średniego ciśnienia w kierunku ul. Warszawskiej. W rejonie tym gazociąg
rozgałęzia się w trzech kierunkach:
•

Ø 200 ul. Warszawską w kierunku północnym dla zasilenia miasta, północnych
rejonów gminy oraz gminy Czosnów;

•

Ø 200 ul. Warszawską w kierunku południowym dla zasilania Brukowa oraz dzielnica
śoliborz w Warszawie;

•

Ø 100 ul. Leśną Dolną dla zasilania Dąbrowy. Na bazie ww. gazociągów
rozbudowana została rozdzielcza sieć średniego ciśnienia.

Stan zaopatrzenia w gaz miasta jest dobry, zaś terenów wiejskich niezadowalający.

6.7 UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW – CHARAKTERYSTYKA
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) gmina Łomianki zobowiązana
jest do zagospodarowania odpadów komunalnych. Zadaniem gminy jest odbieranie od
mieszkańców, transport, zbieranie, odzysk ( w tym recykling) a takŜe unieszkodliwianie
odpadów.
Na terenie gminy przy oczyszczalni ścieków funkcjonuje Gminy Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK). Przyjmowane i gromadzone są tam odpady
komunalne, które ze względu na rodzaj lub rozmiar nie mogą być zostawiane w pojemnikach
stanowiących wyposaŜenie posesji.

6.8 CMENTARZ
Na terenie gminy znajduje się jeden czynny cmentarz rzymsko-katolicki. Zlokalizowany jest w
Kiełpinie przy ul. Rolniczej i został załoŜony w 1820 r. Składa się z dwóch części. Pierwsza
część połoŜona jest między ul. Rolniczą a ul. Cienistą. Obejmuje najstarsze groby, kwatery
wojskowe i kombatanckie oraz cmentarz

parafialny grzebalny. Całość jest wpisana do

rejestru zabytków pod numerem 1376. Druga część została wydzielona w latach 80. XX w i
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połoŜona jest na północ od ul. Cienistej. Jest to cmentarz komunalny. Jego powierzchnia
jest wystarczająca aby w dłuŜszej perspektywie zapewnić potrzeby gminy. Na dzień
dzisiejszy około 30% powierzchni zostało dopiero zagospodarowane.
W Dziekanowie Leśnym na terenie Kampinoskiego Paku Narodowego znajduje się
nieczynny cmentarz ewangelicki.
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TOM II

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

1

CZĘŚĆ I
KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ - ZAŁOŻENIA

2

Kierunki polityki przestrzennej mają charakter zaleceń uwzględniających:
1) cele rozwoju;
2) uwarunkowania realizacji celów;
3) kierunki rozwoju podstawowych sfer życia mieszkańców miasta i gminy Łomianki;
4) strategię zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Kierunki polityki przestrzennej odniesiono do całości miasta i gminy w sposób szczególny
traktując ich części wyróżniające się pod względem potrzeb lub możliwości. Poprzez
zakładane uwarunkowania

zurbanizowana przestrzeń miejska dostosowywana jest do

standardów europejskich a zagospodarowanie pozostałych terenów gminnych ma
gwarantować mieszkańcom jak najwyższą jakość życia.

1 CELE ROZWOJU
Celem strategicznym przekształceń struktury przestrzennej gminy jest takie sukcesywne
kształtowanie jej rozwoju, aby stworzyć jak najlepsze warunki godnego i bezpiecznego życia
jej mieszkańców i ich rodzin oraz rozwijania ich przedsiębiorczości i aktywności zawodowej,
kulturalnej i społecznej przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych gminy oraz bliskości
Warszawy.
Realizacja tak postawionego celu ma jednocześnie służyć kreowaniu tożsamości kulturowej
i budowaniu więzi społecznych mieszkańców gminy.

Cel strategiczny podlega konkretyzacji poprzez cele szczegółowe wywodzące się z:
− oceny potencjałów przedstawionych w formie uwarunkowań sprzyjających realizacji
celów;
− oceny barier rozwojowych opisanych w formie uwarunkowań ograniczających możliwości
realizacji celów.
Cele szczegółowe dotyczą środowiska przyrodniczego, społecznego, ekonomicznego oraz
transportu i infrastruktury technicznej.
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1.1 CELE EKOLOGICZNE
1) Dążenie do zrównoważonego rozwoju gminy i ochrony środowiska poprzez odpowiednią
waloryzację przestrzeni ekologicznej, identyfikację uwarunkowań przyrodniczych oraz
społecznych i gospodarczych potrzeb rozwojowych w podziale na strefy funkcjonalne
z określonymi zasadami zagospodarowania.
2) Kształtowanie rozwoju miasta i gminy Łomianki ze szczególną dbałością o jakość
warunków

przyrodniczych

Kampinoskiego

Parku

Narodowego

oraz

walorów

przyrodniczych rzeki Wisły wraz z jej bezpośrednim otoczeniem.
3) Racjonalne zagospodarowanie terenu Doliny Łomiankowskiej oraz otwarcie się na Wisłę
jako obszar o szczególnych walorach turystycznych, rekreacyjnych i krajobrazowych
środowiska.
4) Zapewnienie ciągłości i trwałości ekologicznej gminy oraz wzbogacenie bazy
przyrodniczej, m. in. poprzez ochronę i zagospodarowanie terenów zieleni wokół Strugi
Dziekanowskiej.
5) Zharmonizowanie procesu urbanizacyjnego terenów wiejskich gminy z zasobami
przyrodniczymi.
6) Ochrona

przed

zanieczyszczeniami

środowiska

poprzez

unikanie

lokalizacji

przedsięwzięć generujących znaczące emisje zanieczyszczeń powietrza, ścieków,
odpadów, obiektów wodochłonnych oraz kontynuacja prowadzonych działań na rzecz
prawidłowej gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami.

1.2 CELE EKONOMICZNE
1)

Stymulowanie procesu rozwoju przedsiębiorczości ukierunkowanego na utrzymanie
w miarę możliwości zrównoważonego rynku wymiany towarów, usług i pracy.

2)

Wzrost liczby ludności poprzez wyznaczanie nowych terenów dla zabudowy
mieszkaniowej wpisanych w planowany system osadnictwa i obsługi infrastrukturalnej.

3)

Rozwijanie ponadlokalnych funkcji usługowych w zakresie: usług komercyjnych, nauki,
kultury, zdrowia i turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, skumulowanego
potencjału gospodarczego i intelektualnego oraz predyspozycji lokalizacyjnych do
tworzenia struktur uzupełniających w stosunku do miasta stołecznego Warszawy.
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1.3 CELE SPOŁECZNE
1)

Kształtowanie prospołecznego modelu gminy i tworzenie klimatu integracji mieszkańców
w oparciu o lokalne wspólnoty oraz o centra usługowe (szkoły, ośrodki sportowe, domy
kultury, kluby, sale koncertowe, domy spokojnej starości, przedszkola, parafie. itp.).

2)

Kształtowanie przestrzeni ogólnodostępnych i obiektów infrastruktury społecznej
w sposób zapewniający możliwość integracji i zapewniania potrzeb zbiorowych
mieszkańców.

3)

Działania związane z rozwojem i propagowaniem turystyki i rekreacji wśród
społeczności lokalnej.

1.4 CELE TRANSPORTOWE
1)

Przebudowa systemu komunikacyjnego i jego realizacja warunkująca właściwą
dostępność

terenu

gminy

i

odpowiednie

możliwości

powiązań

wewnętrznych

i zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji lokalnego i zbiorczego układu
komunikacyjnego, obsługującego tereny na które wprowadzona zostanie funkcja
zabudowy mieszkaniowej.
2)

Odciążenie gminy od ruchu tranzytowego poprzez przesunięcia przebiegu i węzłów dróg
krajowych z pasma zurbanizowanego na jej obrzeża w taki sposób, aby zagwarantować
spójność terytorialną gminy i jej integralny rozwój przy jednoczesnym optymalnym
powiązaniu z gminnym układem komunikacyjnym.

3)

Poprawa komunikacji pasażerskiej z Warszawą, min. poprzez budowę połączenia
szynowego lekkiego, realizację bus-pasów na DK7.

4)

Poprawa powiązań z terenami położonymi po drugiej stronie Wisły oraz zachodnią
częścią województwa z pominięciem obszaru Warszawy.

5)

Wzmocnienie powiązań komunikacyjnych z Warszawą oraz zwiększenie przepustowości
ruchu na wyjazdach/wjazdach do/z Warszawy.

6)

Dążenie do ustanowienia połączenia terenu gminy Łomianki publiczną komunikacją
tramwajową z północną częścią Warszawy.

7)

Rozwój istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, między innymi poprzez budowę sieci
ścieżek rowerowych, miejsc do przechowywania i parkowania rowerów czy też
lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej wzdłuż wybranych gminnych
i powiatowych ciągów komunikacyjnych.
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1.5 CELE INFRASTRUKTURALNE
1)

Uzyskanie właściwego standardu obsługi mieszkańców miasta i gminy w zakresie
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczenia ścieków, zapewniającego
odpowiednie warunki sanitarne i ochronę środowiska.

2)

Prawidłowe zaopatrzenie w energię elektryczną i oświetlenie ulic.

3)

Stworzenie możliwości objęcia całej gminy systemem gazu przewodowego dla potrzeb
gospodarstw domowych, a przede wszystkim dla celów ogrzewania mieszkań.

4)

Stworzenie możliwości objęcia całego obszaru gminy siecią teleinformacyjną.

5)

Stworzenie możliwości objęcia Łomianek systemem monitoringu miejskiego.

6)

Rozwijanie i udoskonalanie systemu utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych.

2 UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW
Uwarunkowania sprzyjające realizacji celów wynikają głównie z wysokich walorów położenia
miasta i gminy Łomianki w Obszarze Metropolitalnym Warszawy oraz ich miejsca w obszarze
węzłowym o znaczeniu międzynarodowym krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska.
Uwarunkowania ograniczające realizację celów wynikają z zagrożenia powodzią znacznej
części miasta i gminy, a w szczególności Doliny Łomiankowskiej oraz ingerencji projektu
Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego w ustalenia szczegółowe, które dla
planowania miejscowego mają charakter obligatoryjny. Ograniczenia wynikają także
z nienadążania realizacji systemów infrastruktury technicznej za postępującą urbanizacją.

2.1 UWARUNKOWANIA SPRZYJAJĄCE REALIZACJI CELÓW
1)

Położenie miasta i gminy przy jednym z głównych wylotów szlaków drogowych
z Warszawy w odległości 12,0 ÷20,0 km od centrum stolicy, na skraju Powiatu
Warszawskiego-Zachodniego, stało się głównym mechanizmem wzrostu pasma
zurbanizowanego, zaliczanego obecnie do Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

2)

W strukturze przestrzennej Obszaru Metropolitalnego miasto Łomianki zaliczono łącznie
z gminami warszawskimi do Obszaru Centralnego.

3)

Gmina Łomianki wyróżniona jest w Obszarze Metropolitalnym jako znaczący element
jednej z głównych osi metropolii Doliny Wisły.

4)

Położenie miasta i gminy Łomianki w przestrzeni chronionej włączonej do Europejskiej
Sieci Ekologicznej (ECONET - Polska) powinno być wykorzystane jako dodatkowy atut
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obszaru, zwiększający jego możliwości rozwojowe. Wyjątkowe walory przyrodnicze
Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Doliny Wisły zwiększają atrakcyjność
sąsiadującego z nimi obszaru. Obowiązujące na opracowanym obszarze rygory
ochronne mogą być wykorzystane jako dodatkowy czynnik wprowadzający ład
przestrzenny oraz chroniący środowisko tych fragmentów gminy, które są szczególnie
wartościowe przyrodniczo.
5)

Bogate walory przyrodnicze rejonu Łomianek położonych między Puszczą Kampinoską
a doliną Wisły mogą stanowić podstawę:
• rozwoju różnych form turystyki krajoznawczej i rekreacyjnej (pieszej, rowerowej,
narciarstwa biegowego) w Kampinoskim Parku Narodowym oraz w dolinie Wisły
(wypoczynek codzienny, weekendowy);
• rozwoju obiektów ochrony zdrowia, domów opieki społecznej;
• rozwoju funkcji prestiżowych ponadlokalnych /np.: nauka, kultura/.

6)

Prawo chroniące wartości Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny ogranicza
degradację

przestrzeni

gminy

i

zapewnia

jednocześnie

bardziej

racjonalne

zagospodarowanie poszczególnych stref przestrzennych przy uwzględnieniu zasad
równoważenia i harmonizowania rozwoju.
7)

Znaczący jest udział przestrzeni biologicznie czynnych w ogólnej powierzchni gminy
obejmujących: Kępę Kiełpińską, zespół jezior - starorzecza Wisły, północno - wschodni
skraj Puszczy Kampinoskiej. Tereny te pod warunkiem utrzymania i wzbogacania ich
walorów mogą stanowić podstawę rozwoju tradycyjnej funkcji rekreacji codziennej
i weekendowej mieszkańców Łomianek i Warszawy.

8)

Podmiejskie tradycje osadnicze i wypoczynkowe Łomianek żywe w świadomości
mieszkańców aglomeracji warszawskiej stymulują popyt na przestrzeń miasta i gminy.

9)

Bogate walory krajobrazu powiązane są z kompleksami leśnymi rezydencjonalnych
zespołów mieszkaniowych (Dąbrowa, Dziekanów Polski i Leśny).

10) Znaczące zasoby archeologiczne w dolinie Wisły, świadczące o bogatych tradycjach
osadniczych w tej części Mazowsza.
11) Silne powiązania funkcjonalno - przestrzenne gminy z miastem stołecznym Warszawą
przejawiające się codziennymi przemieszczeniami do pracy, szkół i usług.
12) Stałe przenikanie ze środowiska warszawskiego potencjału kulturowego, intelektualnego
i gospodarczego stymulującego rozwój społeczny i cywilizacyjny społeczności lokalnej.
13) Znaczący popyt na dobrze skomunikowaną z centrum Warszawy, a jednocześnie
relatywnie tańszą przestrzeń podmiejską. Walory takie posiada obszar byłego korytarza
ekologicznego oraz strefa położona wzdłuż trasy przelotowej, o dogodnej lokalizacji dla
realizacji przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i usługowych, przenoszących się
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z Warszawy lub szukających lokalizacji w jej otoczeniu. Do takich należą również firmy
zagraniczne bądź polskie z udziałem kapitału zagranicznego.
14) Rosnący popyt wśród dobrze sytuowanych mieszkańców Warszawy na zamieszkanie w
strefie

podmiejskiej,

na

zdrowych

klimatycznie

terenach,

w

prestiżowych

miejscowościach.
15) Coraz większy popyt na względnie tańsze i zdrowsze mieszkania w zespołach
ekstensywnej zabudowy podmiejskiej.
16) Zmniejszenie udziału sektora rolniczego w gospodarce miasta i gminy Łomianki.

2.2 UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ
REALIZACJI CELÓW
1)

Zagrożenie powodziowe stuletnią wodą niemal całego obszaru miasta i gminy (poza
Dąbrową Leśną i Burakowem).

2)

Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z włączenia miasta i gminy do dużych
systemów ochrony środowiska przyrodniczego (Kampinoski Park Narodowy, Dolina
Wisły,

Warszawski

Obszar

Chronionego

Krajobrazu)

ograniczają

możliwość

swobodnego ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego. Konieczność
uwzględnienia licznych zaleceń, zakazów i nakazów powoduje, że przyrodnicze
uwarunkowania przestrzenne mogą być uznane za czynnik hamujący rozwój obszaru.
3)

Rozwój pasma zurbanizowanego wzdłuż drogi tranzytowej nr 7 Warszawa - Gdańsk przy
lawinowym wzroście natężenia ruchu samochodowego jest przyczyną konfliktów
strukturalnych wynikających z podziału pasma zurbanizowanego na dwie części o
utrudnionych relacjach wewnętrznych.

4)

W strukturze przestrzennej łomiankowskiego pasma zurbanizowanego brak jest
istotnych wyróżników charakterystycznych dla obszarów miejskich, jak:
• obszary koncentracji usług tworzących centra i śródmieścia;
• systemu terenów publicznych otwartych;
• znaczące obiekty publiczne określające tożsamość miasta;
• systemy placów, pasaży, wydzielonych ciągów pieszych bezpiecznych dla
użytkownika pieszego;
• system ścieżek rowerowych.

5)

Chaos estetyczny zabudowywanej żywiołowo strefy wzdłuż ulicy Kolejowej; brak
regulacji frontu

zabudowy

oraz

kompleksowego

zagospodarowania

przestrzeni

prywatnych i przestrzeni publicznej ulic; niedostateczne wykorzystanie możliwości
zastosowania zieleni i małej architektury. Utrzymanie bądź pogłębienie tego stanu
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będzie powodowało coraz bardziej negatywny odbiór Łomianek przez potencjalnych
inwestorów i mieszkańców.
6)

System komunikacji wewnętrznej Łomianek niespełniający prawidłowo wymogów obsługi
miasta i gminy, z uwagi na brak hierarchizacji ulic i właściwych parametrów technicznych
dróg, ulic, skrzyżowań i węzłów. Wadliwa obsługa komunikacyjna większości
nowozurbanizowanych terenów miasta i gminy

7)

Nieuregulowane stosunki własnościowe działek drogowych.

8)

Stosunkowo wysoki udział gruntów klasy III na nowourbanizowanych terenach gminy
Łomianki.

9)

Brak centralnej przestrzeni integracyjnej o skoncentrowanych usługach w strukturze
funkcjonalno - przestrzennej miasta nie sprzyja tworzeniu się więzi społecznych oraz
utrudnia normalne funkcjonowanie miasta.

10) Tendencja do rozpraszania zabudowy w terenach wiejskich gminy.
11) Brak pełnych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych
i deszczowych dla miasta Łomianki.
12) Brak sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich gminy Łomianki.
13) Konieczność rozbudowy ujęć wody– warunkujących rozwój miasta i gminy.
14) Konieczność budowy nowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych dla nowych
obszarów rozwojowych.
15) Konieczność rozbudowy systemu zaopatrzenia w gaz.
16) Bardzo wysoki stopień zdeterminowania rozwiązań przestrzennych przez specyficzną
geometrię struktury własnościowej.

3 KIERUNKI ROZWOJU PODSTAWOWYCH SFER ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW: MIESZKANIE, PRACA, OBSŁUGA

3.1 MIESZKANIE
1)

Zaspokojenie zapotrzebowania społecznego na różne rodzaje mieszkań, odpowiednio
do sytuacji materialnej i socjalnej rodzin oraz osób tworzących społeczność Iokalną:
•

mieszkania o podstawowym minimalnym standardzie technicznym dla rodzin
i osób, których sytuacja życiowa uniemożliwia w ogóle zakup mieszkania
z własnych środków,

•

mieszkania (domy) dla przeciętnej rodziny o przeciętnej w danym okresie
wielkości i standardzie techniczno - funkcjonalnym,

•

mieszkania dla osób starszych w domach - pensjonatach,
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•

mieszkania (domy) dla rodzin (osób) dobrze sytuowanych, pragnących
mieszkać w komfortowych warunkach przyrodniczych i zdrowotnych.

2)

Tworzenie rezerw terenowych dla zróżnicowanych typów zabudowy mieszkaniowej
odpowiednio do prognozowanej struktury gospodarstw domowych.

3)

Poprawa zdrowotności i estetycznych walorów terenów mieszkaniowych poprzez
sukcesywne i skuteczne zwiększanie powierzchni aktywnej biologicznie zarówno
w odniesieniu od istniejącej zabudowy, jak i nowych rezerw terenowych.

4)

Wzbogacenie istniejących osiedli mieszkaniowych w zieleń, urządzone skwery i parki,
place zabaw dla dzieci,

5)

Utworzenie puli mieszkań rotacyjnych na wypadek zdarzeń losowych, wyburzeń lub
remontów;

Według danych GUS na koniec 2012 r. w Gminie Łomianki przypadało na 1 mieszkańca
średnio 47,3 m 2 mieszkania, podczas gdy w Powiecie Warszawskim Zachodnim
i Województwie Mazowieckim odpowiednio 39,1 i 28,4 m2.
Brak jest poprawy w gminnym zasobie mieszkań komunalnych pod względem stanu
technicznego mieszkań i potrzeb ilościowych. Niezbędna i coraz bardziej paląca staje się
konieczność rozwiązania tego problemu poprzez znalezienie środków na budowę lub zakup
odpowiedniej liczby mieszkań, a także poprawienie stanu technicznego istniejących
budynków komunalnych. Inwestycje te są możliwe do realizacji przez Gminę przy użyciu
środków pozyskanych z funduszy unijnych.

3.2 PRACA
Utrzymanie równowagi i zdolności rynku pracy do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez:
1)

Wspieranie procesu rozwoju przedsiębiorczości ukierunkowane na ochronę miejsc pracy
stałych

mieszkańców;

umocnienie

pozycji

istniejących

rozwojowych

jednostek

gospodarczych zdolnych kreować nowe miejsca pracy;
2)

Tworzenie warunków do rozwoju intelektualizacji pracy i minimalizowania skutków „Iuki
edukacyjnej"

poprzez

wyprzedzające

działania

umożliwiające

szkolenia

i przekwalifikowania w Centrum Kształcenia Ustawicznego, a także poprzez inicjatywy
łączące wsparcie kapitałowe i edukacyjne np. w inkubatorze przedsiębiorczości;
3)

Wspieranie rozwoju istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy w usługach rynkowych
o wysokim standardzie oraz w ochronie środowiska, oświacie i nauce, usługach zdrowia
i turystyki, tworzących struktury komplementarne z ponadlokalnymi;

10

4)

Tworzenie

warunków

do

rozwoju

jednostek

gospodarczych

(usługowych)

o podwyższonej pracochłonności wobec tendencji do rozwoju nowoczesnych technik
i technologii sprzyjających redukcji miejsc pracy w przemyśle i rolnictwie.
5)

Wykorzystanie predyspozycji środowiska naturalnego oraz istniejącej bazy materialnej
i kadry kwalifikowanej do dalszego rozwoju usług lokalnych i ponadlokalnych, nauki,
zdrowia i opieki społecznej, tworzących znaczna liczbę nowych miejsc pracy głównie dla
kobiet;

6)

Przyjmowanie firm o technologiach medycznych i komplementarnych odpowiednio do
rozwijających się usług zdrowotnych i socjalnych;

7)

Tworzenie warunków do umacniania się istniejących i powstawania nowych firm
Iogistyczno-projektowych oraz pośrednictwa finansowego charakteryzujących się
wysokim profesjonalizmem i różnorodnością, stymulujących wzrost gospodarczy;

8)

Wspieranie gospodarstw rolnych wykazujących predyspozycje do przekształcenia
w gospodarstwa agroturystyczne;

9)

preferencje w pozyskaniu terenu dla przedsięwzięć inwestycyjnych istniejących firm,
skłonnych łączyć kapitał w celu działalności grupowej (spółki, spółdzielnie);

10) ograniczenie dostępności terenu dla nowych zakładów o uciążliwym profilu działalności
odpowiednio do potrzeb lokalnych;
11) preferencje dla firm o technologiach ekologicznych i niskiej terenochłonności.

3.3 OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
W ramach dążenia do ciągłego podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy Łomianki
zakłada się:
1)

kształtowanie systemu przestrzeni publicznych i ogólnodostepnych odpowiadających
skali miasta, a także wspomagających identyfikację i utrwalających więzi i poczucie
bezpieczeństwa społeczności Iokalnej. Należą do nich:
− centrum usługowe (w tym administracja publiczna, kultura, firmy Iogistycznei
finansowe, handel),
− budowę placu z miejskiego z ratuszem miejskim,
− zakładanie parków miejskich oraz terenów zieleni urządzonej,
− subcentrum usługowe związane z ponadpodstawową obsługą ludności i gospodarki
łomiankowskiego pasma zurbanizowanego (parki handlowe, otoczenie biznesu, banki,
hotele, obiekty kultury i rozrywki),
− podstawowe obiekty służby zdrowia i opieki społecznej (przychodnia zdrowia, domy
pomocy społecznej),
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− podstawowe placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja),
− ośrodek sportowy,
− obiekty bezpieczeństwa publicznego (posterunek policji, baza obrony cywilnej, straż
pożarna, straż miejska, monitoring ulic),
− podstawowe urządzenia wypoczynkowe na terenach mieszkaniowych (place zabaw dla
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz skwery i ścieżki spacerowe),
− kształtowanie niewielkich lokalnych centrów usługowych (zwłaszcza usługi I-ego
stopnia) w poszczególnych sołectwach gminnych,
− ogólnodostępne zespoły parkingowe i zatoki uliczne dla samochodów osobowych (na
terenach zabudowy jednorodzinnej w ilości odpowiadającej ½ wskaźnika motoryzacji,
na terenach zabudowy wielorodzinnej w ilości odpowiadającej ¾ wskaźnika
motoryzacji),
− system powiązań pieszych i rowerowych bezpiecznych dla użytkowników.
2)

tworzenie kompleksów wybranych usług ponadpodstawowych odpowiednio do potrzeb
społeczności Iokalnej i koniunktury wynikającej z bezpośredniego sąsiedztwa Warszawy
i utrwalających się z tym miastem więzi funkcjonalno –przestrzennych (miejsca
innowacji, parki technologiczne). Należą do nich:
− liceum wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego,
− gimnazjum,
− obiekty typu hotelowego jak np. pensjonaty,
− obiekty Ieczniczo - sanatoryjne i domy pomocy społecznej,
− obiekty nauki,
− obiekty turystyki, np. pola campingowe,
− wyodrębnione tereny parkowe i przyjeziorne ze ścieżkami rowerowymi i spacerowymi,
− gospodarstwa agroturystyczne.

3)

preferencje inwestycyjne dla obiektów centrotwórczych w zakresie komercji, kultury,
obsługi turystyki, Iogistycznej obsługi firm, pracowni projektowych oraz handlu i
rzemiosła o wysokim standardzie obsług;

4)

zapobieganie marginalizacji usług publicznych i inicjatyw kulturotwórczych oraz
budowanie tożsamości kulturowej społeczności Iokalnej poprzez utworzenie lobby
kultury i oświaty;

5)

rozwijanie kulturotwórczej działalności gminy, instytucji kultury, lokalnych redakcji oraz
zespołów sportowych, szkół, klubów, parafii i innych środowisk mieszkańców;

6)

wykorzystanie potencjału naukowego i elity intelektualnej oraz zgromadzeń i instytucji
religijnych do wychowywania i kształcenia dzieci i młodzieży oraz współtworzenia
lokalnego klimatu „miejsca dla Iudzi"; zgodnie z polityką prorodzinną Państwa,
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zapobieganie skrajnemu ubóstwu oraz patologii poprzez tworzenie lub wspomaganie
tworzenia instytucji charytatywnych;
7)

podnoszenie poziomu edukacyjnego poprzez modernizację istniejącej bazy szkolnoprzedszkolnej oraz budowę nowych obiektów oświaty i elementów infrastruktury
towarzyszącej.

8)

tworzenie centrum Łomianek o charakterze miejskim wzdłuż ulicy Warszawskiej,
skupiającego obiekty usług publicznych, komercyjnych o znaczeniu lokalnym i
ponadlokalnym oraz przestrzeni publicznych i ogólnodostępnych wysokiej jakości.,

9)

dążenie do kreowania lokalnych przestrzeni publicznych i ogólnodostępnych wysokiej
jakości w zakresie poszczególnych sołectw gminnych, mających charakter integracyjny
dla poszczególnych zespołów zabudowy, w których należy lokalizować obiekty służące
obsłudze mieszkańców, jak również obiekty infrastruktury społecznej, służące rekreacji
miejskiej.

4 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY
ŚRODOWISKA
Specyfika położenia terenu gminy (sąsiedztwo KPN, dolina Wisły, bliskość aglomeracji
warszawskiej) i charakter środowiska predysponują omawiany obszar do lokalizacji funkcji
przyjaznych środowisku, w tym do organizacji przestrzeni w taki sposób, by osiągnąć
maksymalne ograniczenie ingerencji w środowisko w tych obszarach, gdzie skupiają się
funkcje przyrodnicze, ochronne i klimatyczne.
Posiadane atuty przyrodnicze i lokalizacyjne predysponują tereny gminy do wprowadzania
zagospodarowania związanego z turystyką i rekreacją weekendową dla mieszkańców
Warszawy oraz do oferowania terenów mieszkaniowych o wysokim

standardzie,

ekstensywnej zabudowie i tworzących formy 'zielonych osad'.
W kształtowaniu przestrzeni Gminy obowiązywać będzie zasada ochrony walorów
stanowiących o jej tożsamości przyrodniczej oraz wzmocnienia biologicznie słabych struktur
przyrodniczych w tym:
-

ochrona rezerwatów i ich otulin oraz pozostałych obszarów prawnie chronionych,

-

ochrona

cennych

przyrodniczo

terenów

doliny

Łomiankowskiej

poprzez

wprowadzanie zagospodarowania proekologicznego i ekstensywnego osadnictwa,
-

ochrona naturalnego charakteru doliny Wisły w strefie międzywala,
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-

ochrona

kompleksów

leśnych

oraz

zadrzewień

śródłąkowych,

śródpolnych,

przydrożnych,
-

ochrona i wzmocnienie zieleni w obszarze miasta (istniejących skupisk zieleni
wysokiej, pojedynczych cennych przyrodniczo drzew, zadrzewień przyulicznych,
skwerów)

-

ochrona, zabezpieczenie czystości środowiska (wód, powierzchni ziemi, gruntów),

-

utrzymanie strefy ochronnej (wolnej od zabudowy, ogrodzeń, terenów utwardzonych)
w pasach po 20 metrów po obydwu stronach cieków wodnych i wokół naturalnych
zbiorników wodnych,

-

utrzymanie strefy ochronnej (wolnej od zabudowy, ogrodzeń, terenów utwardzonych)
w pasie 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego,

4.1 OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
O OCHRONIE PRZYRODY
Prawna ochrona przyrody realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627).
W obrębie Gminy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się następujące obszary
i obiekty objęte ochroną z mocy Ustawy o ochronie przyrody:
• Kampinoski Park Narodowy z otuliną
• Rezerwat przyrody „Ławice Kiełpińskie”
• Rezerwat przyrody „ Jezioro Kiełpińskie”
• obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły
• obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły
• Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
• Pomniki przyrody
• Pachnica dębowa
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Dla obszarów i obiektów objętych prawną ochrony przyrody wprowadza się następujące
wytyczne:
− przewiduje

się

sposób

zagospodarowania

podporządkowany

zasadom

ochrony

ustanowionym na podstawie przepisów wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
− zachowuje się ciągłość powiązań przyrodniczych pomiędzy poszczególnymi obszarami
przyrodniczymi objętymi prawną ochroną,
− w planach miejscowych wskazuje się wprowadzić następujące ustalenia:
−

dla obszarów i obiektów objętych prawną ochroną przyrodniczą należy
wprowadzić formy zagospodarowania podporządkowane funkcji wiodącej
– ochronie przyrody;

−

dla

terenów

położonych

w

sąsiedztwie

obszarów

i

przyrodniczych prawnie chronionych należy wprowadzić
ograniczenia

w

zagospodarowaniu,

których

obiektów
stosowne

zadaniem

będzie

minimalizowanie potencjalnie negatywnych skutków dla przedmiotów
ochrony;
−

należy wyznaczyć strefy ochronne 200m od drzew, na których wskazano
występowanie pachnący dębowej.

4.2 OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
Ustawa z dn. 18.07.2001r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 145, z późniejszymi
zmianami
Ustawa z dn. 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym (j.t. Dz.U. z 2009r. Nr 189 poz. 147
z późniejszymi zmianami).

Do wód powierzchniowych położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy
Łomianki zalicza się:
•

rzekę Wisłę;

•

Jezioro Kiełpińskie

•

Jezioro Dziekanowskie;

•

Jezioro Fabryczne;

•

Jezioro Pawłowskie;
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•

Strugę Dziekanowską;

•

cieki wodne stanowiące układ hydrologiczny terenu będącego w granicach gminy

Szczegółowe wytyczne dotyczące wód powierzchniowych zawarte są w projekcie Planu
Ochrony

Kampinoskiego

Parku

Narodowego

oraz

w

Rozporządzeniu

Wojewody

Mazowieckiego w sprawie utworzenia Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(WOChK).

Dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych wprowadza się następujące wytyczne:
-

wprowadza się ograniczenia i zakazy zagospodarowania wynikające z przepisów
ochrony przyrody i wód powierzchniowych,

-

zachowanie istniejących cieków i zbiorników wodnych,

-

odtworzenie systemu cieku wodnego Strugi Dziekanowskiej, z uwzględnieniem funkcji
ochrony przyrodniczej, retencyjnych i przeciwpowodziowych,

-

zachowanie i ochrona podmokłych zagłębień terenu (min. poprzez niedopuszczenie do
obniżenia poziomu wód gruntowych, zmiany rzeźby terenu – zasypanie obniżeń),

-

wyposażenie całej gminy w sieć wodociągowo - kanalizacyjną (na terenach zagrożonych
powodzią

siecią

wodno-kanalizacyjną

powinna

być

realizowana

równocześnie

z rozwojem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
-

ustala się strefy ochronne cieków i zbiorników wodnych w odległości nie mniejszej niż 20
m od linii brzegów,

-

dopuszcza się zagospodarowanie i użytkowanie rekreacyjne istniejących zbiorników
wodnych,

-

ustala się działania mające na celu poprawienie jakości wód w ciekach i zbiornikach
powierzchniowych,

-

renowacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków,

-

wdrażanie zasad ochrony w strefach ochrony ujęć wód podziemnych.

4.3 OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH
Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.1205
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2011r, Nr 12 poz. 59) z późniejszymi
zmianami)
Na mocy obowiązującej ustawy szczególną ochroną objęte zostały grunty rolne stanowiące
użytki rolne I - III klasy.
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Kwestie związane ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych reguluje projekt Planu
Ochrony

Kampinoskiego

Parku

Narodowego

oraz

Rozporządzenie

Wojewody

Warszawskiego w sprawie utworzenia Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(WOChK).

Dla ochrony gruntów rolnych i leśnych wprowadza się następujące wytyczne:
- ochrona gruntów rolnych i leśnych przed zmianą użytkowania i przeznaczenia na cele
nierolnicze i nieleśne gruntów poprzez zachowanie dotychczasowej rolniczej funkcji
terenów Strefy 3 – Dolina Łomiankowska Ekologia i rekreacja oraz funkcji leśnej na terenie
Stref 5, 7 (szczególnie zwartych i dużych kompleksów leśnych na terenie Dąbrowy
Zachodniej i Dąbrowy Leśnej)
- wskazuje się grunty rolne wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze w następujących obszarach:
-

w Strefie 4 - Ochrona Doliny Wisły – Ekologia i osadnictwo (miejscowości:
Kępa Kiełpińska, Zachodnie Łomianki Dolne),

-

w Strefie 6 - Suburbanizacja gminna intensywna (miejscowości: Dziekanów
Nowy, Dziekanów Polski),

- wskazuje się grunty leśne, dla których dopuszcza się zmianę przeznaczenia gruntów
leśnych na cele nieleśne w następujących obszarach strefy 5, 7 i 8, na terenach
zainwestowanych oraz niewielkich terenów leśnych na obszarach przeznaczonych pod
zabudowę.

4.4 ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
4.4.1 Zagrożenie wystąpienia powodzi i podtopień
Znaczna powierzchnia gminy Łomianki narażona jest na niebezpieczeństwo wystąpienie
powodzi oraz podtopień. Teren międzywala jest obszarem szczególnego zagrożenia
powodzią, w granicach którego obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych. Dolina
Łomiankowska należy do strefy o znacznym zagrożeniu.

Natomiast tereny tarasu

nadzalewowego narażone są w stopniu umiarkowanym lub niewielkim. Jedynie Dąbrowa
oraz część Dziekanowa Leśnego wolne są od zagrożenia powodziowego.
W obniżeniu w rejonie wsi Sadowa okresowo występują podtopienia na skutek podnoszenia
się poziomu wód gruntowych.
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Wprowadza się następujące wytyczne dotyczące ochrony przed powodzią i podtopieniami:
- ograniczenie możliwości zainwestowania terenów narażonych na wystąpienie powodzi
oraz podtopień,
- zakaz wykonywania pomieszczeń poniżej poziomu terenu (częściowych lub całkowitych
podpiwniczeń) przy jednoczesnym głębokim posadowieniu budynku,
- zalecenie stosowania budynków 2 kondygnacyjnych na terenie Doliny Łomiankowskiej,
- obiekty użyteczności publicznej takie jak szkoły, przedszkola, żłobki lokalizowane w
Dolinie Łomiankowskiej powinny zostać zaprojektowane z uwzględnieniem zagrożenia
powodziowego, zarówno w zakresie rozwiązań technicznych jaki i możliwości ewakuacji,
- zalecenie stosowania budynków o konstrukcji „lekkiej” (drewnianej, szkieletowej),
- na terenach najbardziej zagrożonych wystąpieniem powodzi i podtopień odstąpienie od
lokalizacji nowej zabudowy z możliwością jedynie zachowania istniejącej zabudowy
mieszkaniowej i zagrodowej,
- utrzymanie retencji powierzchniowej (zachowanie terenów naturalnie obniżonych,
istniejących naturalnych cieków i zbiorników wodnych),
- zachowanie jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej.

4.4.2 Zanieczyszczenie powietrza
Głównym zagrożeniem zanieczyszczenia powietrza jest ruch samochodowy. Wraz
z rozwojem gminy, budowy nowych dróg (w tym drogi ekspresowej o znaczeniu tranzytowym
oraz Trasy Legionowskiej) nastąpi wzrost natężenia ruchu pojazdów i związany z nim wzrost
ilości spalin samochodowych.
Wprowadza się następujące wytyczne dotyczące ochrony przed zanieczyszczeniami
powietrza:
-

ograniczenie

emisji

zanieczyszczeń

komunalno-bytowych

poprzez

stosowanie

niskoemisyjnych paliw i alternatywnych źródeł energii;
-

ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego.

4.4.3 Hałas
Ruch samochodowy, głównie o charakterze tranzytowym jest podstawowym źródłem
uciążliwości akustycznych na terenie gminy. W przypadku dalszego rozwoju miejscowości
oraz rozbudowy układu komunikacyjnego wzrost natężenia ruchu pojazdów jest nie
unikniony. Konieczna jest poprawa stanu i ochrona środowiska w tym zakresie, zgodnie z
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obowiązującymi standardami. Należy wprowadzić odpowiednie ustalenia na etapie
planowania, projektowania i eksploatacji systemu transportowego.
Wprowadza się następujące wytyczne dotyczące ochrony przed hałasem:
-

przerzucenie ruchu tranzytowego poza miasto (wyznacza się przebieg trasy S7 przy
KPN),

-

ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich w centrum miasta,

-

przerzucenie ruchu lokalnego poza centrum miasta na drogę zbiorczą, lokalną
obwodnicę gminy (ul. Kościelna Droga),

-

rozbudowa sieci dróg lokalnych i dojazdowych,

-

rozwój transportu zbiorowego i rowerowego,

-

stosowanie inżynieryjnych rozwiązania komunikacyjnych i organizacyjnych,
polepszających płynność ruchu transportowego,

-

wprowadzenie zieleni izolacyjnej.

4.4.4 Rekultywacja
Na terenie gminy istnieje składowisko odpadów wymagające przeprowadzenia rekultywacji.
Dodatkowo, mimo zakazu zmiany rzeźby terenu wynikającego między innymi z zapisów
dotyczących ochrony Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, powstały obszary,
na których dokonano zmiany ukształtowania terenu.
Wprowadza się następujące wytyczne dotyczące rekultywacji:
Nakaz przeprowadzenia rekultywacji:
- terenu istniejącego składowiska odpadów,
- terenów, na których została wprowadzone zmiany ukształtowania powodujące degradację
środowiska (np.: tor motocyklowy w międzywalu) oraz mające negatywny wpływ na
warunki środowiskowe terenów sąsiednich (np. zmiana rzeźby terenu).

4.5 OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Na terenie Gminy nie ma zbyt wielu obiektów zabytkowych. Tym ważniejsze zatem jest
zapewnienie właściwego standardu utrzymania i wykorzystania zabytków oraz unikalnych
elementów przyrodniczych. Dotyczy to zwłaszcza:
- pomników przyrody (patrz tom I Uwarunkowania rozwoju, rozdz. 3.2.1.6),
- obiektów zabytkowych (patrz tom I Uwarunkowania rozwoju, rozdz. 4).
19

Ochrona

krajobrazu

kulturowego

obejmuje

także

dostosowywanie

nowych

form

zagospodarowania i zabudowy do tradycyjnych, charakterystycznych dla danego miejsca.
Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub, przy ich
braku, przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy należy wnikliwie analizować cechy
otoczenia i przestrzegać zasady harmonijnej kompozycji.
Na rysunku STUDIUM wyznaczono lokalizacje pomników przyrody, obiektów zabytkowych i
stanowisk archeologicznych.
Wszelka działalność inwestycyjna w tych miejscach wymaga uprzedniego powiadomienia
organów Służby Ochrony Zabytków.

4.6 ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONA TERENÓW ZIELONYCH
Wprowadza się następujące ustalenia zagospodarowania terenów zieleni (dla wszystkich
stref):
1) W obrębie Gminy wskazuje się następujące tereny zieleni:
-

teren zieleni w ciągu strugi Dziekanowskiej

-

tereny zieleni naturalnej, istniejące naturalne zadrzewienia, zlokalizowane głównie wokół
zbiorników wodnych i naturalnych obniżeń

-

tereny zieleni urządzonej (parki, skwery, place zabaw itp.)

-

tereny ogródków działkowych

-

teren cmentarza

-

tereny lasów

2) Dla wszystkich terenów zieleni wprowadza się następujące ogólne ustalenia:
-

zachowanie i modernizacja istniejących terenów zieleni;

-

tworzenie i zagospodarowanie nowych terenów zieleni.

3) Wprowadza się następujące wytyczne dla poszczególnych terenów zieleni:
3.1) teren zieleni w ciągu strugi Dziekanowskiej posiadają wysokie walory przyrodnicze
i krajobrazowe; struga Dziewanowska łączy szereg zbiorników wodnych starorzecza
Wisły min.: Jezioro Fabryczne, Jezioro Kiełpińskie i Jezioro Dziekanowskie.
Wytyczne:
- ochrona i rekultywacja układu starorzeczy,
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-

ochrona naturalnych warunków siedliskowych, w tym w szczególności ochronę
roślinności wodnej i nadwodnej,

- zachowanie walorów krajobrazowych,
- ochrona poprzez ustalenie w planach miejscowych terenów zieleni naturalnej w
granicach rezerwatu Jeziora Kiełpińskiego oraz na pozostałych obszarach terenów
zieleni urządzonej,
- zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z obsługą ruchu
rekreacyjnego i turystycznego oraz służących obsłudze i utrzymaniu terenu
- minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – 90%.

3.2) tereny zieleni naturalnej, istniejące naturalne zadrzewienia, zlokalizowane głównie wokół
zbiorników wodnych i naturalnych obniżeń
Wytyczne:
- ochrona naturalnych zbiorników wodnych,
- nieprzekraczalna linia zabudowy – 20 m od linii brzegowej
- utrzymanie naturalnych zadrzewień i zakrzewień,
- dla terenów położonych w sąsiedztwie wprowadzenie ograniczeń zagospodarowania
wynikających z ochrony terenów zieleni (ograniczenie dla zagospodarowania, które
może powodować obniżenie zwierciadła wód gruntowych lub zanik naturalnych
zbiorników wodnych),
- zakaz zabudowy,
- minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej – 90%.

3.3) tereny zieleni urządzonej (parki, skwery, place zabaw, cmentarze itp.)
Wytyczne:
- zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń technicznych służących obsłudze i
utrzymaniu terenu, małej architekturze,
- tereny zieleni urządzonej (parki, skwery, place zabaw) minimalny udział powierzchni
terenu biologicznie czynnej 80%,
- tereny zieleni z udziałem terenów sportu i rekreacji minimalny udział powierzchni
terenu biologicznie czynnej 60%,
-

wzmocnienie wartości przyrodniczych poprzez zachowanie, uporządkowanie i
wprowadzenie zieleni parkowej i przyulicznej,

3.4) tereny ogródków działkowych
Wytyczne:
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- zakaz lokalizacji zabudowy z wyjątkiem altan i obiektów gospodarczych,
- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 80%.

3.5) tereny lasów
Wytyczne:
- zakaz lokalizowania zabudowy z wyjątkiem obiektów związanych z gospodarka leśną
lub obiektów i urządzeń służących obsłudze turystyki, rekreacji i sportu,

5 KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI
5.1 KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI DROGOWEJ
Kierunki polityki przestrzennej rozwoju sieci transportowej określają zakres niezbędnych
inwestycji dotyczących komunikacji i transportu publicznego warunkujących realizacje
struktury przestrzennej obszaru.

2) Obsługa transportowa obszaru opierać się będzie na systemie komunikacji drogowej, w
którym wyróżnia się hierarchiczny układ drogowy:
−

−

główny układ komunikacyjny, obejmujący:
-

drogi ekspresowe,

-

drogi główne ruchu przyspieszonego,

-

drogi zbiorcze,

-

drogi lokalne,

lokalny układ komunikacyjny, obejmujący:
-

drogi dojazdowe, wewnętrzne, techniczne oraz drogi dojazdowe do
gruntów rolnych i leśnych,

-

ścieżki rowerowe.

Główny układ komunikacyjny przechodzący przez obszar miasta i gminy Łomianki wynika z
położenia w stosunku do Warszawskiego Węzła Transportowego oraz na terenie Obszaru
Metropolitalnego Warszawy. Obecnie główny korytarz transportowy stanowi droga nr 7 [E77] relacji Gdańsk - Warszawa – Chyżne, zaś pozostałe ciągi komunikacyjne wynikają z
obecnego stanu rozwoju sieci dróg i ulic w gminie Łomianki oraz z zasad kształtowania sieci
komunikacyjnej zawartych w obowiązujących dokumentach planistycznych (obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Łomianki czy też obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego).
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Główny planowany układ komunikacyjny przechodzący przez obszar miasta i gminy
Łomianki stanowi droga ekspresowa (S) - trasa Mszczonowska, droga główna ruchu
przyspieszonego (GP) - trasa Legionowska oraz projektowana droga zbiorcza - ul. Kościelna
Droga.

Wprowadza się następujący układ drogowy:
Klasa
drogi

i

symbol

Opis drogi

Opis powiązań

Stan
funkcjonowania

Właściciel

Połączenie Trasy
Armii Krajowej w
Warszawie z
Gdańskiem na
odcinku gminy
Łomianki i
Czosnów

projektowana

krajowa

(KS)

Fragment
północnego wylotu
drogi ekspresowej
S7

Główna
ruchu
przyspieszonego

Fragment DK 7 (ul.
Kolejowa)

Połączenie
Warszawy z
Gdańskiem i
Krakowem, na
terenie gminy
Łomianki ul.
Kolejowa stanowi
przedłużenie
Trasy Mostu
Północnego i
Wisłostrady w
kierunku Gminy
Czosnów

istniejąca

krajowa

Trasa Legionowska

Połączenie Gminy
Łomianki,
Jabłonnej i
Legionowa, wraz
z przeprawą
przez Wisłę

projektowana

wojewódzka

Północna część ul.
Kościelna Droga

Połączenie ul.
Rolniczej z ul.
Brukową, łączy
miejscowości
Kiełpin i Kiełpin
Poduchowny z
osiedlami
Chopina oraz
Łomianki
Pawłowo, a
następnie przez
ul. Brukową i ul.
Kolejową stanowi

częściowo
istniejącą,
częściowo
projektowana

gminna

Ekspresowa

(KDGP)

Zbiorcza
(KDZ)
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wylotówkę w
kierunku
Warszawy

Lokalna
(KDL)

Dojazdowa
(KDD)

Południowa część
ul. Kościelna Droga

Połączenie ul.
Rolniczej z
przedłużeniem
drogi zbiorczej,
projektowanej na
terenie Gminy
Czosnów

projektowana

gminna

Fragment ul.
Rolniczej

Połączenie
projektowanego
układu
komunikacyjnego
ulic zbiorczych
(ul. Kościelna
Droga)

istniejąca

powiatowa

ul. Brukowa

Połączenie
projektowanej
drogi zbiorczej (ul.
Kościelna Droga)
z ul. Trenów w
Warszawie

istniejąca

gminna,
prywatna,
skarbu
państwa

- ul. Akacjowa
- ul. Wiślana
- ul. Dolna
- ul. Sierakowska
- ul. Warszawska
- ul. Ogrodowa
- ul. Armii Poznań
- ul. Wędkarska
- ul. Podróżna
- ul. Turystyczna
- ul Miła
- ul. Marii
Konopnickiej
- ul. Graniczka
- ul. 6 Pułku
Piechoty
- ul. Brzegowa
- ul. Chopina
Nie oznaczone na
rysunku
studium,
projektowane
w
oparciu o przepisy
odrębne
lub
ustalenia
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego

Tworzą
podstawową sieć
uliczną na terenie
poszczególnych
osiedli i
miejscowości,
wprowadzone na
rysunku
STUDIUM bez
oznaczeń
literowych

projektowane i
istniejące

gminne,
powiatowe

Tworzą gęstą
sieć uliczną na
terenie
poszczególnych
osiedli i
miejscowości

projektowane i
istniejące

gminne
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Ścieżki rowerowe

Bez oznaczenia literowego, podstawowy schemat układu ścieżek rowerowych
przedstawiony na rysunku STUDIUM

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja głównego układu komunikacyjnego gminy powinna
być realizowana zgodnie z klasyfikacją funkcjonalną, określoną na rysunku STUDIUM.

2) W układzie kierunkowym przewidywane jest:
•

podniesienie części trasy tranzytowej Warszawa - Gdańsk do parametrów drogi
ekspresowej,

•

zachowanie,

modernizacja

i

przebudowa

istniejącej

drogi

głównej

ruchu

przyspieszonego (DK 7) mające na celu poprawę bezpieczeństwa i poprawę
warunków jazdy oraz zapewnie w systemie poprzecznym na terenie miasta przez co
najmniej

trzech

bezkolizyjnych

przejazdów

przez

ul.

Kolejową

(wiadukty,

skrzyżowania z sygnalizacją świetlną),
•

zagwarantowanie dobrego dostępu do korytarza transportowego w minimum dwóch
miejscach na terenach miasta i dwóch miejscach na terenie gminy, a także
bezkolizyjne połączenia komunikacyjne pomiędzy obszarem gminy położonym po
obu stronach ulicy Kolejowej,

•

realizacja bezkolizyjnego węzła dla połączenia trasy tranzytowej z drogą przez Wisłę
do Jabłonny i Legionowa w kierunku Białystok - Ostrołęka. Pożądane jest
opracowanie wstępnej koncepcji programowo - przestrzennej dla uściślenia
przebiegu trasy Mostowej w kierunku Jabłonny i Legionowa oraz potrzeb terenowych
dla realizacji drogi głównej ruchu przyspieszonego i węzła,

•

projektowana Trasa Mostowa oraz istniejący przebieg drogi krajowej nr 7 (ul.
Kolejowa) zostały zaliczone do projektowanej Trasy Małej Obwodnicy Warszawy,

•

budowa drogi zbiorczej: ul. Kościelna Droga według nowego przebiegu na terenie
Dziekanowa Polskiego i Dziekanowa Nowego, mającej połączenie komunikacyjne z
układem drogowym w gminie Czosnów.

3) Wewnętrzna obsługa terenu realizowana będzie w oparciu o istniejącą sieć ulicznodrogową głównego i lokalnego układy komunikacyjnego, wymagającą przebudowy,
modernizacji i realizacji brakujących w powiązaniach odcinków, w których wyróżniono:
•

sieć ulic zbiorczych układu miejsko-gminnego pełniąca główną rolę w obsłudze
komunikacyjnej miasta,

•

sieć

ulic

lokalnych

układu

miejsko-gminnego,

uzupełniającą

układ

główny,

zapewniającą powiązanie relacji ulice zbiorcze - obsługa terenu,
•

sieć ulic dojazdowych stanowiących o bezpośredniej obsłudze terenu (działki),
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•

sieć ciągów pieszych głównych i uzupełnionych, zapewniających komfort pieszego
w środowisku miejskim,

•

sieć dróg wewnętrznych, stanowiących dojazdy do terenów rolnych i leśnych,

•

sieć ciągów rowerowych wyznaczonych specjalnie dla celów komunikacji rowerowej,

Szczególnie niezbędne jest budowanie dla terenów zainwestowanych i przeznaczonych
do zainwestowania czytelnego układu komunikacyjnego opartego na ulicach zbiorczych i
lokalnych, które powinny pełnić zasadniczą funkcję w obsłudze komunikacyjnej miasta i
gminy oraz posiadać odpowiednie parametry techniczne dla pełnienia tej funkcji.
Na rysunku STUDIUM wprowadzono i oznaczono główny układ komunikacyjny gminy
oraz sieć dróg rowerowych.

4) W celu zabezpieczenia obszaru przed wpływem uciążliwości ruchu samochodowego na
tereny sąsiednie ustala się:
•

pod drogi transportowe przeznaczyć tyle terenu, aby można było wprowadzić
izolację mieszczącą się w pasie drogowym;,

•

wzdłuż ulic zbiorczych dopuszcza się realizacja usług, parkingów oddzielających
zabudowę mieszkaniową od uciążliwości ruchu miejskiego,

•

pieszego użytkownika ulicy (drogi) jak najdalej odsuwać od jezdni, wprowadzając
izolację zieloną, wskazane jest nie kojarzyć z krawędzią jezdni ciągów pieszych
i rowerowych.

5) W celu z zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej komunikacji ruchu samochodowego
i pieszego na pasach terenu do tego wydzielonych należy zapewnić:
•

czytelne połączenie sieci drogowo-ulicznej, możliwie bez fizycznych kolizji,

•

przekroje poprzeczne jezdni dostosowane do potrzeb wynikających z wielkości
i struktury ruchu.

5.2 KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Stworzenie możliwości funkcjonowania systemu miejskiej komunikacji masowej poprzez:
•

rozwój komunikacji autobusowej w oparciu o istniejący system autobusowy,
rozbudowywany poprzez wprowadzanie nowych tras i zwiększanie częstotliwości
w

zależności od powstających nowych rejonów inwestycyjnych, rekomenduje się

prowadzenie linii autobusowych wzdłuż wszystkich dróg układu zbiorczego
i lokalnego,
•

uzupełnienie wyposażenia przystanków autobusowych w zatoczki, wiaty, pętle
końcowe i zadaszenia,
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•

dopuszcza się wskazanie nowej lokalizacji zajezdni autobusów Komunikacji Miejskiej
Łomianek

z

innymi

obiektami

bazy

transportowej

(myjnią,

stanowiskami

naprawczymi),
•

dążenie do wydzielenia bus – pasów na drodze krajowej nr 7 między ulicą Brukową
w Łomiankach a Trasą Mostu Północnego w Warszawie.

•

dążenia do przedłużenia do Łomianek linii warszawskiej komunikacji szynowej;

5.3 KIERUNKI ROZWOJU RUCHU ROWEROWEGO I PIESZEGO
1) Dla realizacji systemu ciągów rowerowych dla ruchu lokalnego i zewnętrznego wskazane
jest:
•

w celu zapewnienia powiązań między terenami mieszkalnymi a miejscami pracy,
szkoły, usług w Gminie Łomianki, jak i również zagwarantowania ciągłości
komunikacyjnej
sąsiadujących

ruchu
gmin

turystycznego
zaleca

się

metropolii

prowadzenie

warszawskiej
ścieżek

oraz

rowerowych

innych
zgodnie

z rysunkiem STUDIUM;
•

w zależności od potrzeb i celowości budowy ciągów rowerowych, dopuszcza się
realizację, modernizację i przebudowę ścieżek rowerowych oddzielonych od
pozostałego ruchu kołowego wzdłuż wszystkich ulic układu gminnego, zaś na
drogach publicznych o mniejszym ruchu oraz na drogach wewnętrznych na terenach
rolnych i leśnych, wspólnie z ruchem pojazdów samochodowych;

•

tworzenie miejsc do przechowywania i parkowania rowerów, szczególnie przy
szkołach, obiektach usługowych i administracyjnych.

2) Dla realizacji systemu ciągów pieszych tworzonych w miarę możliwości poza systemem
drogowo-ulicznym, wskazane jest:
•

realizacja ciągów głównych doprowadzających ruch pieszy z dzielnic zamieszkania
do strefy centralnej miasta oraz do głównych miejsc wypoczynku oraz ciągów
pieszych uzupełniających;

•

utworzenie systemów szlaków turystycznych składających się ze szlaków pieszych,
rowerowych i wodnych oraz tworzenie wspólnych węzłów obsługi;

•

realizacja ciągów pieszych z przystosowaniem chodników oraz miejsc przejść przez
jezdnię dla pieszych do poruszania się osób niepełnosprawnych.
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5.4 POLITYKA PARKINGOWA
W celu zapewnienia miejsc obsługi ruchu kołowego, ustala się:
• Potrzeby parkingowe dla istniejących, rozbudowywanych i projektowanych obiektów
należy realizować na terenie lokalizacji własnych w ilości nie mniejszej niż
wynikającej z wartości podanych w tabeli wskaźników do bilansu miejsc parkingowych:

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

Minimalny
wskaźniki miejsc
postojowych

2

3

4

Lp.
1
1.

Budynki mieszkalne wielorodzinne

1 mieszkanie

1,2

Zabudowa jednorodzinna

1 lokal mieszkalny

2

Budynek jednorodzinny

1 budynek

2

3.

Domy studenckie, hotele
pracownicze

10 łóżek

2,3

4.

Hotele, pensjonaty

10 łóżek

5

5.

Domy dziennego i stałego pobytu dla
15 łóżek
osób starszych

6.

Obiekty handlowe

100 m pow. sprzedaży

7.

Targowiska, hale targowe

8.

2.

1,3

2

3

100 m pow. całkowitej

2

2,5

Restauracje, kawiarnie, bary

100 miejsc konsumpcyjnych
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9.

Biura, urzędy, poczty, banki

100 m pow. użytkowej

10.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

100 m pow. użytkowej

11.

Kościoły, kaplice

100 m pow. użytkowej

12.

Domy parafialne, domy kultury

13.

2

3

2

2,5

2

1,2

100 m pow. użytkowej

2

0,8

Kina, teatry

100 miejsc siedzących

11

14.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

100 użytkowników równocześnie

15.

Obiekty muzealne i wystawowe

1000 m pow. użytkowej

16.

Szkoły podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie do nauczania

1,5

17.

Szkoły średnie

1 pomieszczenie do nauczania

1,5

18.

Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne

10 słuchaczy

1,5

19.

Przedszkola, świetlice

1 oddział

2

25 + 0,3 m.p. dla
autokaru
20 + 0,3 m.p. dla
autokaru

3
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Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

Minimalny
wskaźniki miejsc
postojowych

2

3

4

Lp.
1
20.

Szpital, klinika

10 łóżek

21.

Place składowe, hurtownie,
magazyny

1000 m pow. składowej

22.

Usługi podstawowe (np.: fryzjer,
kosmetyczka, biuro rachunkowe)

100 m pow. użytkowej

23.

Warsztat samochodowy

100 m pow. użytkowej

24.

Rzemiosło usługowe

25.

Myjnia samochodowa

2

4,5

2

3

2

3

100 m pow. użytkowej

2

3

1 stanowisko do mycia

2

Baseny pływackie, siłownia
26.

5

2

1000 m pow. użytkowej

10

Inne małe obiekty sportu i rekreacji
2

27.

Kąpieliska

100 m terenu
zagospodarowanego

2

28.

Korty tenisowe (bez miejsc dla
widzów)

1 kort

2

6

KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Kierunki polityki przestrzennej w zakresie infrastruktury technicznej określają inwestycje
warunkujące realizację struktury przestrzennej w zakresie systemów inżynierskich
obejmujących zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, ciepło i gaz, odprowadzanie i
oczyszczanie ścieków, regulację stosunków wodnych, telekomunikację, unieszkodliwianie
odpadów.
Wszystkie systemy sieciowe winny być w miarę możliwości prowadzone w przeznaczonych
na ten cel pasach, wzdłuż dróg i ulic.

6.1

ELEKTROENRGETYKA

Istniejący system przesyłu i rozdziału energii jest wystarczający dla zaspokojenia potrzeb
rozwojowych miasta i gminy Łomianki. Przewiduje się budowę lini wysokiego napięcia 110 kv
Łomianki – Czosnów. Niezbędna rozbudowa Iinii średnich (15 kV) i niskich (0,4 kV) napięć
oraz stacji transformatorowych (15 / 0,4 kV) związana będzie w ścisły sposób z zakładanym
rozwojem przestrzennym gminy. Przewiduje się systematyczne podłączanie nowych
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odbiorców poprzez rozbudowę linii kablowych średnich (SN) i niskich (nn) napięć na terenie
całej gminy. Nową sieć zaleca się realizować jako uzbrojenie podziemne. Istniejącą sieć
elektroenergetyczną należy na bieżąco modernizować aby zwiększyć jej efektywność przy
zastosowaniu różnych rozwiązań technicznych.

6.2

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Obecnie w zasięgu sieci wodociągowej znajduje się znaczna część aglomeracji Łomianek.
Do końca 2015r. planuje się wyposażyć w sieć wodociągową około 95% tego obszaru.
Docelowo cały obszar gminy zostanie pokryty siecią wodociągową, zwłaszcza tereny
zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej.
Zaspokojenie potrzeb wynikających z kierunków polityki przestrzennej wymaga :
•

dokończenia realizacji układów zaopatrzenia w wodę;

•

rozbudowy i budowy ujęć i stacji uzdatniania wody;

•

budowy układu przesyłu wody;

•

budowy sieci wodociągowych na nowo zagospodarowywanych obszarach.

6.3

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Wskazuje się docelowo objąć wszystkie tereny urbanizowane zorganizowanym systemem
odprowadzania ścieków.
Zaspokojenie potrzeb wynikających z kierunków polityki przestrzennej wymaga:
•

dokończenia realizacji układów odprowadzania ścieków w granicach miasta;

•

budowy układu odprowadzania ścieków z obszarów rozwojowych (układy magistralne
i kolektory);

•

systematycznej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków;

•

budowy sieci kanalizacyjnych na nowo zagospodarowywanych obszarach.
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6.4

GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie miasta i gminy będzie nadal funkcjonował zintegrowany system gospodarki
odpadami. Gmina zobowiązana jest do odbierania, transportowania, zbierania,
odzyskiwania, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą procedurą
postępowania z odpadami.
Gospodarowanie odpadami wynikające z kierunków polityki przestrzennej wymaga:
•

Dalszego rozwoju selektywnego zbierania odpadów;

•

Kontynuowania i udoskonalania monitoringu systemu gospodarki odpadami;

•

Kontynuowania

programu

edukacji

ekologicznej

mieszkańców

w

zakresie

postępowania z odpadami.

6.5

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na terenie miasta i gminy (poza szczątkowymi wyjątkami) nie ma kanalizacji deszczowej.
Dziedzina

ta

nie

warunkuje

rozwoju

przestrzennego

miasta.

Budowa

kanalizacji

deszczowych powinna być realizowana w ramach budowy i modernizacji ulic miejskich.

6.6

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ

Ze względu na niską gęstość istniejącej i projektowanej zabudowy nie przewiduje się
wprowadzenia scentralizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. Zaopatrzenie w ciepło
powinno być nadal oparte na indywidualnych instalacjach grzewczych stosujących
niskoemisyjne paliwa i technologie. Zaleca się stosowanie źródeł ciepła wykorzystujących
energię odnawialną.

6.7

ZAOPATRZENIE W GAZ

Diagnoza stanu istniejącego pozwala na stwierdzenie, że stan zaopatrzenia w gaz miasta
jest dobry, zaś terenów wiejskich niezadowalający.

Przewiduje się budowę gazociągu

wysokiego ciśnienia Rembelszczyzna – Huta – Mory. Wskazuje się rozbudowę sieci
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gazowych średniego i ewentualnie niskiego ciśnienia, stosownie do przewidywanego rozwoju
przestrzennego. Należy preferować sieci rozdzielcze średniociśnieniowe i indywidualną
redukcję ciśnienia w miejscach odbioru gazu.

6.8

SIEĆ TELEINFORMACYJNA

Należy dążyć do pokrycia całego obszaru gminy siecią teleinformacyjną kablową i radiową
spełniającą wymogi współczesnej teletransmisji cyfrowej.

6.9

CMENTARZ

W dalszej perspektywie zapotrzebowanie gminy w miejsca pochówku jest zapewnione. Nie
ma potrzeby wyznaczać terenów pod lokalizację nowych cmentarzy. Oba cmentarze
wymagają jedynie kontynuowania bieżących prac renowacyjnych.
W Studium wyznaczono dwie strefy wokół cmentarzy: 50 i 150- metrową. W strefach tych
wprowadza się:
•

nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej wszystkich użytkowników,

•

nakaz docelowego odprowadzania ścieków sanitarnych do zorganizowanego
systemu kanalizacji dopuszczając – do czasu realizacji zorganizowanego
systemu kanalizacji – odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych
zbiorników, opróżnianych taborem asenizacyjnym.

Ponadto, w strefie 50 m od granic cmentarza wyklucza się realizację zabudowy
mieszkaniowej, usług publicznych oraz ujęć wody i przewodów wodociągowych , a w strefie
150 m wyklucza się lokalizacje ujęć wody.

7 INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU
PONADLOKALNYM
Na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz
analizy potrzeb w zakresie rozwoju komunikacji i rozwoju infrastruktury technicznej,
przyjmuje się, że program inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym powinien
uwzględnić następujące przedsięwzięcia:
- budowa trasy Legionowskiej,
- budowa północnego wylotu drogi ekspresowej S7,
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- rozbudowa ujęć wody i sieci wodociągowej,
- budowa lini 110 kV Łomianki – Czosnów,
- budowa linii kolejowej Łomianki – Modlin,
- budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 mm Rembelszczyzna – Huta – Mory,
- budowa linii tramwajowej Warszawa – Łomianki,
- realizacja Trasy Małej Obwodnicy Warszawy.

8 INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM
Na terenie miasta i gminy Łomianki przewiduje się realizacje następujących lokalnych
inwestycji celu publicznego:
W zakresie infrastruktury oświatowej i kulturalnej:
•

rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z obiektami sportowymi w
Dziekanowie Polskim,

•

budowę Szkoły Podstawowej wraz z obiektami sportowymi w Dąbrowie
Leśnej,

•

rozbudowę zespołu szkolno-przedszkolnego z obiektami sportowymi w
Sadowej,

•

budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Łomiankach Dolnych,

•

budowę przedszkola publicznego w Dziekanowie Leśnym,

•

wskazanie lokalizacji do budowy przedszkoli samorządowych w Dąbrowie i
Dziekanowie Polskim,

•

budowę żłobka miejskiego,

•

budowę skansenu na terenie Łomianek Dolnych,

W zakresie infrastruktury społecznej:
• budowę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach,
• modernizację istniejących budynków komunalnych i pozyskanie terenów pod
budowę nowych budynków,
W zakresie obiektów użyteczności publicznej:
• budowę ratusza miejskiego wraz z placem miejskim,
• budowę stadionu miejskiego,
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• modernizację istniejących i budowę nowych obiektów rekreacji i sportu ( place,
skwery, parki, w tym parki tematyczne np. park linowy)
W zakresie ochrony środowiska:
•

rekultywację terenów Jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku miejskiego,

•

rewitalizację starorzecza strugi Dziekanowskiej
terenów zieleni,

z zagospodarowaniem

W zakresie systemu komunikacyjnego:
•

kontynuowanie przebudowy ul. Warszawskiej w celu wykształcenia miejskiego
centrum,

•

przebudowę gminnych dróg lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem
zachowania ciągłości przestrzeni publicznej i estetyki (np. ul. Zachodnia,
Chopina, Armii Poznań)

•

budowę i modernizację dróg gminnych,

•

budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie całej gminy,

W zakresie infrastruktury inżynieryjnej:
•

rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy
Łomianki wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków,

•

budowę nowych ujęć wody, adekwatnie do wzrostu zapotrzebowania.

9 OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST
SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
Na terenie Gminy Łomianki, jako obszary, dla których sporządzenie planów miejscowych
będzie

obowiązkowe

na

podstawie

przepisów

odrębnych,

wskazuje

się

obszary

rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², opisane
w Tomie II Kierunki zagospodarowania przestrzennego, w rozdziale 12.

Na terenie gminy znajdują się grunty rolne i leśne, dla których, zgodnie z opisem w rozdziale
4.3 wskazano możliwość przeznaczenia pod zabudowę. Stosownie do zapisów ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
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W chwili obecnej nie ma możliwości dokładnego określenia granic oraz kolejności
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gdyż przystępowanie
i opracowywanie poszczególnych koncepcji projektów planów będzie dyktowane popytem na
nowe tereny rozwoju zabudowy.

10 OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ
I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Na terenie gminy nie wystąpiła potrzeba wyznaczenia obszarów wymagających scaleń
i podziału nieruchomości.

11 OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
1) Na terenie gminy nie wprowadza się obszarów przestrzeni publicznej.
2) Wprowadza się zasady kształtowania przestrzeni ogólnodostępnych:
- wyznacza się układ miejsc i przestrzeni ogólnodostępnych, w którego skład wchodzą:
•

drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe,

•

przestrzenie

ogólnodostępne

tworzące

system

ciągów

pieszych,

rowerowych i szlaków turystycznych,
•

tereny miejskiej zieleni urządzonej (parki, skwery i zieleńce), wraz
terenami zieleni urządzonej z układem zbiorników i cieków wodnych
starorzeczy,

•

przestrzenie ogólnodostępne przed obiektami użyteczności publicznej
oraz obiektami usług sportu i rekreacji (plac miejski, administracja
publiczna, usługi oświaty, kultury, zdrowia, boiska sportowe, hale
sportowe itp.)

•

tereny parkingów ogólnodostępnych,

•

miejscami

i

przestrzeniami

ogólnodostępnymi

mogą

być

również

niewygrodzone tereny przed niektórymi obiektami usługowymi.
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- należy dążyć do kreowania lokalnych przestrzeni ogólnodostępnych wysokiej jakości
integrujących mieszkańców w poszczególnych miejscowościach; tereny te wymagają
szczególnego opracowania miejsc koncentracji ruchu pieszego (posadzki, mała
architektura) oraz starannej aranżacji zieleni towarzyszącej,
- dla miejsc i przestrzeni ogólnodostępnych należy zapewnić dostępność osobom
niepełnosprawnym do terenów komunikacji, obiektów usługowych oraz terenów zieleni
urządzonej,
- ustala się następujące zasady zagospodarowania ul. Warszawskiej:
•

W zagospodarowaniu terenów wzdłuż ulicy Warszawskiej należy dążyć do
uregulowania linii zabudowy i wykształcenia pierzei, wyznaczenia stałej
wysokości zabudowy po obu stronach ulicy oraz uporządkowania zieleni
miejskiej i wprowadzenia dodatkowych elementów małej architektury
o ustalonym jednolitym charakterze, identyfikującym centrum Łomianek,

•

w strukturze ulicy Warszawskiej wprowadza się podział na trzy podstrefy :
o

wjazdu (na odcinku od ul. Brukowej do ul. Leśnej/ Polnej), której
należy

dążyć

do

wytworzenia

reprezentacyjnego

charakteru,

z preferencją lokalizacji budynków usługowych,
o

centrum (na odcinku od ul. Leśnej/ Polnej do ul. Wiosennej), w której
zagospodarowanie jako priorytet powinno uwzględniać ruch pieszy,
z preferencją budynków użyteczności publicznej, placu miejskiego
z ratuszem; obiekty użyteczności publicznej mogą, a nawet powinny
mieć charakter identyfikatorów przestrzeni, w szczególności obiekty
administracji i obiekty sakralne,

o

zabudowań mieszkaniowo-usługowych (na odcinku od ul. Wiosennej
do ul. Graniczka i ul. Kolejowej), które powinny mieć charakter mniej
formalny i bardziej otwarty dla mieszkańców, nadający indywidualny
charakter ulicy.

12 OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I ROZMIESZCZENIA
OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY
POWYŻEJ 2000 M ²
Wskazuje się obszary dopuszczalnego rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m² mieszczące się w granicach Strefy 8 - Aktywizacja gospodarcza
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i usługowa, w części położonej przy ul. Brukowej i ul. Kolejowej (teren istniejącego centrum
handlowego). Konkretne lokalizacje będą rozpatrywane na etapie sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w zależności od potrzeb.

13 KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
Dla ochrony i kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej wyznacza się tereny
rolne i leśne położne w obszarach cennych przyrodniczo oraz w największym stopniu
narażonych na występowanie powodzi i podtopień, które zostały wskazane w Tomie II
Kierunki zagospodarowania przestrzennego, w części I Kierunki polityki przestrzennej Założenia, w rozdziale 4.3, jako wymagające ochrony gruntów rolnych i leśnych przed
zmianą

użytkowania.

uwzględnieniem

Ochrona

zwartych

gruntów

kompleksów,

rolnych
leżących

wysokich
poza

klasy

terenami

ze

szczególnym

zurbanizowanymi

realizowana będzie poprzez wprowadzanie zakazu zabudowy. Ochrona lasów realizowana
będzie poprzez zachowanie dotychczasowej funkcji terenu.
W Strefach 3, 4, 5, 6 i 7, na obszarach dotychczasowego użytkowania terenów lasów, pól,
łąk, i pastwisk oraz na terenach podmokłych dopuszcza się wprowadzanie zakazu zabudowy
nie związanej z produkcją rolną i utrzymania istniejącej funkcji terenu.
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CZĘŚĆ II
KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ - WYTYCZNE

1

1. OGÓLNE ZASADY PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY
PRZESTRZENNEJ
Jako podstawę do ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęto
następujące zasady ogólne polityki przestrzennej dla miasta i gminy Łomianki:
1) Dopuszczenie wielofunkcyjności obszaru miejskiego na poszczególnych terenach
wszędzie tam, gdzie nie ma przeciwwskazań środowiskowych, społecznych lub
ekonomicznych wskazujących na możliwość pogarszania jakości przestrzeni i
warunków jej użytkowania.
2) Wzrost kreacji w polityce przestrzennej w celu poprawy wizerunku miasta i budowy
jego tożsamości poprzez kompleksowe działanie w wybranych strefach
kształtujących strukturę miasta, obejmujące m.in.:
• wykreowanie przestrzeni publicznej przyjaznej człowiekowi w centrum miasta;
• rewaloryzację najbardziej zdegradowanej przestrzeni w strefie stykowej pasma
zurbanizowanego i przestrzeni chronionej KPN;
3) Kompleksowe podnoszenie standardu wyposażenia w infrastrukturę techniczną
łącznie z tworzeniem systemu przestrzeni ogólnodostępnych.
4) Otwarcie terenów nieużytków rolnych dla budownictwa mieszkaniowego;
6) Zapewnienie pełnej integracji przestrzennej i funkcjonalnej Łomianek m.in.
poprzez:
• zorganizowanie i zrealizowanie centrum administracyjno - usługowego;
• modernizację systemu ulicznego i bezpieczne połączenie obu części
Łomianek przedzielonych obecnie trasą tranzytową,
• tworzenie bezkolizyjnego i bezpiecznego systemu komunikacji pieszej i
rowerowej na obszarze miasta i gminy łączącego centrum z terenami
mieszkaniowymi i wypoczynkowymi,
• rozbudowę

systemu

infrastruktury

społecznej

w

zakresie

oświaty

ponadpodstawowej, ochrony zdrowia, opieki społecznej i kultury.
8) Budowa tożsamości miasta – ogrodu, poprzez sukcesywnie wyposażanie
przestrzeni publicznej w parki, a frontowych przestrzeni działek prywatnych w
kompozycje zieleni i małej architektury.
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9) Promocja wizerunku Łomianek jako gminy przyjaznej środowisku poprzez
kształtowanie harmonijnej relacji pomiędzy zabudowa a ochroną walorów
przyrodniczych,
10) Harmonizowanie i porządkowanie procesów przestrzennych – niedopuszczenie
do powstania zabudowy chaotycznej i dysharmonii między jej elementami.

1.1. OPIS ELEMENTÓW STRUKTURY PRZESTRZENNEJ
W celu stworzenia systemu odniesień przestrzennych dla ustaleń „Studium” obszar
miasta i gminy podzielono na strefy funkcjonalne.
Ich cechą jest względna jednorodność wynikająca z przesłanek:
• przyrodniczych determinujących zarówno dotychczasowy jak i przyszły
rozwój;
• historycznych wynikających głównie ze struktury terytorialnej wsi i osiedli;
• funkcjonalnych wynikających z istniejącego zagospodarowania, jak i
preferencji w przyszłych rozwiązaniach;
• hierarchicznych określających rangę poszczególnych obszarów;
• planistycznych wynikających z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy, warunkowanych przepisami ochrony
przyrody.
Strefy funkcjonalne stanowią makrostrukturę funkcjonalno – przestrzenną miasta i
gminy o cechach względnie jednorodnych w zakresie polityk przestrzennych władz
samorządowych na obszarze Łomianek (podział funkcjonalny).
Dla stref sformułowano kierunki polityki przestrzennej określające:
• zasady ochrony obszarów objętych lub wskazanych do objęcia ochroną na
podstawie przepisów szczególnych;
• zasady zagospodarowania określające przeznaczenie obszarów jako
dominujące i dopełniające funkcje terenów oraz preferowane formy i
standardy zagospodarowania, a także politykę przestrzenną.
W rezultacie w strukturze przestrzennej miasta i gminy wyodrębniono 8 stref
uszeregowanych od 1 do 8 wg rangi ochronnej. Są to:
• strefy o dominującym przeznaczeniu na cele związane z ochroną środowiska:
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Strefa 1 – Korytarz Ekologiczny Wisły
Strefa 2 – Kampinoski Park Narodowy
•

Strefa 3 – Dolina Łomiankowska– Ekologia i rekreacja

Strefa 4 – Dolina Łomiankowska – Ekologia i osadnictwo
• strefy o dominującym przeznaczeniu na cele zabudowy:
Strefa 5 – Suburbanizacja gminna ekstensywna
Strefa 6 – Suburbanizacja gminna intensywna
Strefa 7 – Wielofunkcyjność miejska
Strefa 8 – Aktywizacja gospodarcza i usługowa

Podział miasta i gminy na strefy funkcjonalne przedstawiono na rysunku studium.

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEKSZTAŁCEŃ I
ZAGOSPODAROWANIA STREF FUNKCJONALNYCH
2.1. STREFA 1 – KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY
Przeznaczenie dominujące: Ochrona o randze krajowej
Przeznaczenie dopełniające: Turystyka krajoznawcza i specjalistyczna związana z
rekreacją wodną i przyrodniczą (w szczególności: wędrówki piesze, rowerowe,
wędkarstwo, żegluga)

2.1.1 Charakterystyka strefy
Strefa o powierzchni 670 ha obejmuje koryto Wisły z fragmentami tarasu
zalewowego sięgającego do wału przeciwpowodziowego. Do strefy tej należy wał
wraz z przylegającymi obustronnie pasami terenu o szerokości 50 m, licząc od stopy
wału.
Są to tereny międzywala Wisły z naturalną zielenią łęgową, stanowiące korytarz
ekologiczny o randze międzynarodowej.
W granicach tej strefy znajduje się m.in.:
- piaskarnia na wysokości ul. Wiślanej,
- tor motorowy w pobliżu oczyszczalni ścieków,
- przeprawa promowa Łomianki-Białołęka z przystań na wysokości Burakowa.
W Dziekanowie Nowym przy Jeziorze Dziekanowskim zlokalizowana jest śluza.
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Przez obszar przechodzą linie wysokiego napięcia, ropociąg oraz gazociąg
wysokiego ciśnienia.
Na wysokości Kępy Kiełpińskiej planowana jest przeprawa mostowa Trasy
Legionowskiej łącząca Łomianki z Jabłonną.
Obszar należy do strefy bezpośredniego zagrożenia powodzią.

2.1.2 Prawna ochrona przyrody
W strefie 1 obowiązują ustalenia wynikające z ochrony przyrody:
− obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły,
− obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły,
− rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie”,
− Kampinoskiego Parku Narodowego (otulina),
− Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, strefy szczególnej ochrony
ekologicznej.

2.1.3 Zasady zagospodarowania
1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz
służących rekreacji i turystyce.
2) Zakaz prowadzenia wszelkich działań mogących negatywnie oddziaływać na
przedmioty objęte prawną ochroną przyrody, w szczególności mogących
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla
których wyznaczono obszary Natura 2000 (np. tory dla motocykli, quadów).
3) Dopuszcza się funkcjonowanie piaskarni w oparciu o przepisy odrębne (m.in. na
zasadach prawa geologicznego i górniczego, wodnego, a także ochrony przyrody
i środowiska).
4) Dopuszcza się zagospodarowanie sezonowe „na wodzie” (przeprawa promowa
Łomianki – Białołęka).
5) Na wysokości Burakowa dopuszcza się lokalizowanie przystani promowej
z miejscem biwakowym wyposażonym między innymi w wiatę, parking rowerowy,
elementy informacyjne.
6) Dopuszcza

się

wyznaczenie

szlaków

turystycznych,

ścieżek

pieszych,

rowerowych i dydaktycznych.
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7) Realizacja Trasy Legionowskiej jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym. Wyznaczenie przebiegu Trasy Legionowskiej i jej budowa będzie
realizowana w oparciu o przepisy odrębne, uwzględniające odpowiednie
rozwiązania

techniczne

i

organizacyjne,

dostosowane

do

uwarunkowań

środowiskowych, w tym w istniejących form ochrony przyrody.
8) W obrębie pasa technicznego wału przeciwpowodziowego dopuszcza się
możliwość adaptacji, realizacji i modernizacji infrastruktury technicznej, w tym wału
przeciwpowodziowego,

komunikacji

lokalnej,

obiektów

związanych

z

przekraczaniem koryta rzeki, ujęciami wody i wylotami ścieków, pod warunkiem
zachowania wymaganych zasad wynikających z przepisów odrębnych.

Parametry i współczynniki
Nie ustala się.

2.2. STREFA 2 – KAMPINOWSKI PARK NARODOWY
Przeznaczenie dominujące: Ochrona o randze krajowej
Przeznaczenie dopełniające:
1) Usługi zdrowia,
2) Usługi nauki.

2.2.1 Charakterystyka strefy
Strefa o powierzchni 557 ha obejmuje tereny Kampinoskiego Parku Narodowego w
jego ustanowionych granicach. Na jego terenie zlokalizowany jest szpital dziecięcy w
Dziekanowie Leśnym

z przedszkolem oraz obiekty Państwowej Akademii Nauk.

Szpital posiada własną oczyszczalnię ścieków.
Znaczna część obszaru należy do strefy pośredniego zagrożenia powodzią. Są to
zagrożenia niewielkie, ewentualnie bardzo płytkich zalewów. Tereny wydm znajdują
się w strefie wolnej od zagrożeń powodziowych. Na ternie parku występują obszary
okresowych podtopień.

2.2.2 Prawna ochrona przyrody
W strefie 2 obowiązują ustalenia wynikające z ochrony przyrody:
− Kampinoskiego Park Narodowy
− obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska
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− rezerwatu obszaru ochrony ścisłej Sieraków.
2.2.3 Zasady zagospodarowania
1) Zakaz prowadzenia jakichkolwiek inwestycji poza związanymi z funkcją ochronną
Parku, dopuszcza się zachowanie i adaptację istniejących obiektów szpitala i
Państwowej Akademii Nauk [PAN], zlokalizowanych w Dziekanowie Leśnym i na
obszarze KPN,
2) Dopuszcza się wyznaczenie szlaków turystycznych istotnych dla systemu
powiązań gminy Łomianki.
3) Dopuszcza

się

zachowanie,

modernizację

i

przebudowę

istniejącego

zagospodarowania terenów szpitala w Dziekanowie Leśnym (w tym obiektów i
urządzeń budowlanych i technicznych) wraz z możliwością zmiany obiektów
szpitala i przedszkola na inne usługi zdrowia i oświaty. Przewiduje się rozbudowę i
modernizację oczyszczalni ścieków.
4) Dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania terenów obiektów
Państwowej Akademii Nauk [PAN].

2.2.4 Parametry i współczynniki
Ustala się następujące zasady dla zabudowy na terenie szpitala w Dziekanowie
Leśnym:
- zakaz zmiany wskaźników w zakresie powierzchni zabudowy, intensywności
zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej oraz wysokości zabudowy.

2.3. STREFA 3 – DOLINA ŁOMIANKOWSKA - EKOLOGIA I REKREACJA
Przeznaczenie dominujące: Ochrona o randze krajowej realizowana poprzez
ochronę wartości przyrodniczych oraz zachowanie funkcji rolniczej terenu –
zabudowa zagrodowa i agroturystyczna.
Przeznaczenie dopełniające:
1) Usługi sportu (w tym sportów wodnych) i rekreacji z obsługą ruchu turystycznego
zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Dziekanowskiego.
2) Usług sportu i rekreacji z obsługą ruchu turystycznego na terenach między drogą
ul. Kościelna Droga a rezerwatem Jezioro Kiełpińskie.
3) Usługi użyteczności publicznej, w tym usługi oświaty, zdrowia, socjalne na
terenach między drogą ul. Kościelna Droga a rezerwatem Jezioro Kiełpińskie.
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2.3.1 Charakterystyka strefy
Strefa o powierzchni

253 ha obejmuje północno-wschodnią część obrębu

ewidencyjnego Dziekanowa Nowego, północną część Dziekanowa Polskiego,
fragment północnej części Dziekanowa Leśnego, Kiełpin i Kiełpin Poduchowny.

Są to tereny niezagospodarowane łąk i pól. Południową granicę stanowi Struga
Dziekanowska z Jeziorem Dziekanowskim. Pomimo braku wykształconej bazy
turystycznej, Jezioro Dziekanowskie stanowi istotne miejsce rekreacji i wypoczynku
dla mieszkańców Łomianek. W pozostałej części strefy występuje pojedyncza
zabudowa zagrodowa oraz zabudowa letniskowa będąca prawdopodobnie samowolą
budowlaną.
Przez wschodnią część będzie przebiegać planowana Trasa Legionowska.
Strefa znajduje się w zasięgu znacznych zagrożeń powodzi, głębokich zalewów.
Tereny doliny Strugi Dziekanowskiej należy do strefy zagrożeń znacznych podtopień.
Natomiast pozostałe tereny do strefy zagrożeń umiarkowanych.

2.3.2 Prawna ochrona przyrody
W strefie 3 obowiązują ustalenia wynikające z ochrony przyrodu:
− obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły,
− obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły,
− rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie”,
− Kampinoskiego Parku Narodowego (otulina),
− Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, strefy szczególnej ochrony
ekologicznej.

2.3.3 Zasady zagospodarowania
1) Zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 4.4.1 w Części I Kierunki Polityki
Przestrzennej – Założenia, przy lokalizowaniu nowej zabudowy zagrodowej
i agroturystycznej należy uwzględnić ustalenia związane z ochroną przed
zagrożeniem wystąpienia powodzi i podstopień.
2) Dopuszcza się lokalizację niekubatorowych urządzeń służących do obsługi
turystyki wodnej w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Dziekanowskiego, takich
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jak:

przystań,

pomosty,

miejsca

biwakowe,

parkingi

terenowe,

obiekty

i urządzenia techniczne służące obsłudze i utrzymaniu terenu, w tym sanitariaty.
3) Dopuszcza się lokalizację usług sportu i rekreacji z obsługą ruchu turystycznego
wraz z usługami użyteczności publicznej na terenach między drogą ul. Kościelna
Droga a rezerwatem Jezioro Kiełpińskie.
4) Dopuszcza się wprowadzenie usług użyteczności publicznej, służących obsłudze
ludności lokalnej, których konkretne lokalizacje będą rozpatrywane na etapie
sporządzania

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego

w

zależności od potrzeb; obiekty użyteczności publicznej powinny mieć charakter
identyfikatorów przestrzeni.
5) Wzdłuż Strugi Dziekanowskiej wprowadza się funkcję ogólnodostępnego terenu
zieleni urządzonej o szerokości min. 20 m po obu stronach koryta cieku i jezior.

6) Zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych wzdłuż strugi Dziekanowskiej na
terenach

zieleni

urządzonej.

Dopuszcza

się

urządzenia

obsługi

ruchu

rekreacyjnego i turystycznego, takie jak: ścieżki przyrodnicze, ścieżki rowerowe,
trasy do jazdy konnej, ciągi piesze, itp.; place zabaw dla dzieci, miejsca
biwakowe; obiekty i urządzenia techniczne służące obsłudze i utrzymaniu terenu,
w tym sanitariaty.
7) Utrzymanie funkcji ochronnej na terenie rezerwatu Jeziora Kiełpińskie. Zakaz
prowadzenia wszelkich działań mogących negatywnie oddziaływać na przedmioty
ochrony rezerwatowej.
8) Realizacja Trasy Legionowskiej jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym. Wyznaczenie przebiegu Trasy Legionowskiej i jej budowa będzie
realizowana w oparciu o przepisy odrębne, uwzględniające odpowiednie
rozwiązania

techniczne

i

organizacyjne,

dostosowane

do

uwarunkowań

środowiskowych, w tym w istniejących form ochrony przyrody.
9) Zakaz lokalizowania zabudowy letniskowej.
10) Zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenów rolniczych bez
możliwości zabudowy na obszarze Natura 2000.

2.3.4 Parametry i współczynniki
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy zagrodowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 5000 m2,
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− Minimalna

szerokość frontu

działki,

ew.

zespołu

działek

tworzących

gospodarstwo – 40 m,
−

Maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego gospodarstwa – 0,08,

− Maksymalna intensywność zabudowy pojedynczego gospodarstwa – 0,15,
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9 m),
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 85%.
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji urządzeń obsługi turystyki wodnej
Jeziora Dziewanowskiego (nie dotyczy parkingów) oraz dla terenów zieleni
urządzonej:
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 90%.
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usług sportu i rekreacji między
drogą ul. Kościelna Droga a rezerwatem Jezioro Kiełpińskie:
−

Minimalna powierzchnia działki: 3000m2

−

Minimalna szerokość frontu działki: 35 m

−

Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,08

−

Maksymalna intensywność: 0,15

−

Wysokość zabudowy maksymalna: 9 m

−

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%.

Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usług użyteczności publicznej
między drogą ul. Kościelna Droga a rezerwatem Jezioro Kiełpińskie:
−

Minimalna powierzchnia działki: 3000m2

−

Minimalna szerokość frontu działki: 35m

−

Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,08

−

Maksymalna intensywność: 0,15

−

Wysokość zabudowy maksymalna: 9m

−

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%.
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2.4. STREFA 4 – DOLINA ŁOMIANKOWSKA - EKOLOGIA I OSADNICTWO
Przeznaczenie dominujące: Ochrona o randze krajowej realizowana poprzez
zachowanie ekstensywnej formy zagospodarowania w postaci:
1) Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej ekstensywnej,
2) Zabudowy zagrodowej,
3) Gospodarstw agroturystycznych,
4) Usług sportu i rekreacji z obsługą ruchu turystycznego.
Przeznaczenie dopełniające:
1) Tereny rolne,
2) Zabudowa pensjonatowa,
3) Tereny zieleni urządzonej wzdłuż strugi Dziekanowskiej,
4) Usługi użyteczności publicznej, w tym usługi oświaty, kultury, sakralne,
5) Usługi towarzyszące funkcji mieszkaniowej służące obsłudze ludności lokalnej.

2.4.1 Charakterystyka strefy
Strefa o powierzchni 553 ha obejmuje północno-wschodnią część obrębu
ewidencyjnego Dziekanowa Polskiego, północną część Dziekanowa Leśnego,
północną część Kiełpina i Kiełpina Poduchownego, północno-zachodnią część
Łomianek Dolnych, północno-wschodnią część obrębu 0006 i północną część obrębu
0001 miasta Łomianki .
Strefa jest w niewielki stopniu zainwestowana. W całej strefie obserwuje się coraz
silniejszą tendencję odchodzenia od tradycyjnego rolnictwa i upraw, na rzecz
agroturystyki i zabudowy mieszkaniowej. Tereny Kępy Kiełpińskiej to głównie tereny
otwarte pól i łąk z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Na terenie
tym zlokalizowane są również obiekty pełniące funkcję agroturystki oraz usług sportu
i rekreacji. Tereny sołectwa Zachodnie Łomianki Dolne są silniej zagospodarowane.
Dominuje tam zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. Z kolei tereny w pobliżu
oczyszczalni ścieków pozostają nadal wolne od zabudowy, głównie jako tereny, na
których nie prowadzi się obecnie działalności rolniczej. W Burakowie znajdują się
ogródki działkowe.
Na ternach Kępy Kiełpińskiej został wyznaczony przebieg planowanej Trasy
Legionowskiej.
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Przez obszar przechodzą linie wysokiego napięcia, ropociąg oraz gazociąg
wysokiego ciśnienia. Przy ulicy Brukowej zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków
oraz Gminny Punkt Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych.
Strefa znajduje się w zasięgu znacznych zagrożeń powodzi, głębokich zalewów.
Występują na tym terenie potopienia umiarkowane i niewielkie.

2.4.2 Prawna ochrona przyrody
W strefie 4 obowiązują ustalenia wynikające z ochrony przyrody:
− Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (strefa zwykła),
− Obszaru Natura 2000 (Strefa 4 bezpośrednio sąsiaduje z obszarem objętym
ochroną),
− Kampinoskiego Parku Narodowego (otulina).
2.4.3 Zasady zagospodarowania
1) Zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 4.4.1 w Części I Kierunki Polityki
Przestrzennej – Założenia, przy lokalizowaniu nowej zabudowy należy uwzględnić
ustalenia związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia powodzi i
podstopień.
2) Dopuszcza

się

lokalizowanie

usług

podstawowych,

nieuciążliwych,

towarzyszących funkcji mieszkaniowej i służących obsłudze ludności lokalnej jako:
•

wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
ekstensywną na terenie całej Strefy 4,

•

w formie wolnostojącej jedynie wzdłuż gminnego głównego układu
komunikacyjnego.

3) Dopuszcza się wprowadzenie usług użyteczności publicznej, służących obsłudze
ludności lokalnej, których konkretne lokalizacje będą rozpatrywane na etapie
sporządzania

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego

w zależności od potrzeb i przy uwzględnieniu zagrożenia powodziowego, obiekty
użyteczności publicznej powinny mieć charakter identyfikatorów przestrzeni.
4) Na terenach ogródków działkowych wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy,
z wyjątkiem altan i obiektów gospodarczych lokalizowanych na podstawie zgłoszenia
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, dopuszcza się zachowanie i modernizację
istniejących obiektów na terenach ogródków działkowych.
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5) Przewiduje się rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.
6) Wzdłuż Strugi Dziekanowskiej wprowadza się funkcję ogólnodostępnego terenu
zieleni urządzonej o szerokości min. 20 po obu stronach koryta cieku i jezior.
7) Zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych wzdłuż strugi Dziekanowskiej i jezior
na terenach zieleni urządzonej. Dopuszcza się urządzenia obsługi ruchu
rekreacyjnego i turystycznego: ścieżki przyrodnicze, ścieżki rowerowe, trasy do
jazdy konnej, ciągi piesze, itp.; place zabaw dla dzieci, miejsca biwakowe; obiekty
i urządzenia techniczne służące obsłudze i utrzymaniu terenu, w tym sanitariaty.
8) Realizacja Trasy Legionowskiej jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym. Wyznaczenie przebiegu Trasy Legionowskiej i jej budowa będzie
realizowana w oparciu o przepisy odrębne, uwzględniające odpowiednie
techniczne

rozwiązania

i

organizacyjne,

dostosowane

do

uwarunkowań

środowiskowych, w tym w istniejących form ochrony przyrody.
9) Zakaz lokalizowania zabudowy letniskowej.

2.4.4 Parametry i współczynniki
Ustala

się

następujące

zasady

dla

lokalizacji

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej wolnostojącej ekstensywnej i zabudowy pensjonatowej:
− Minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej ekstensywnej: 2500 m2
− Minimalna powierzchnia działki dla zabudowy pensjonatowej: 2500 m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 25 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,15
− Maksymalna intensywność: 0,25
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9 m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%
Ustala

się

następujące

zasady

dla

lokalizacji

zabudowy

zagrodowej,

agroturystycznej:
− Minimalna powierzchnia działki: 3000 m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 35 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,08
− Maksymalna intensywność: 0,15
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− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9 m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 85%.
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usług sportu i rekreacji:
− Minimalna powierzchnia działki: 3000m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 35 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,08
− Maksymalna intensywność: 0,15
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9 m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 70%
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usługowej:
− Minimalna powierzchnia działki : 2000 m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 25 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,15
− Maksymalna intensywność: 0,25
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 70%.
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usług użyteczności
publicznej:
− Minimalna powierzchnia działki: 1000m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
− Maksymalna intensywność: 1
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60%
Ustala się następujące zasady dla terenów ogródków działkowych:
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%
Ustala się następujące zasady dla terenów zieleni urządzonej:
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 90%.
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2.5. STREFA 5 – SUBURBANIZACJA GMINNA EKSTENSYWNA
Przeznaczenie dominujące: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca
(z dopuszczeniem usług wbudowanych w zabudowę mieszkaniową).
Przeznaczenie dopełniające:
1) Zabudowa zagrodowa,
2) Tereny rolne,
3) Usługi użyteczności publicznej, w tym usługi oświaty, zdrowia, nauki, socjalne,
kultury, sakralne,
4) Usługi towarzyszące funkcji mieszkaniowej służące obsłudze ludności lokalnej,
5) Usługi zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S7.

2.5.1 Charakterystyka strefy
Strefa o powierzchni 200 ha obejmuje południową część obrębów ewidencyjnych:
Sadowej, Dziekanowa Polskiego, Dziekanowa Leśnego, południowo-zachodnią
część Kiełpina oraz wschodnią część Dąbrowy. Strefa bezpośrednio przylega do
Kampinoskiego Parku Narodowego.
W strefie tej rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W miejscowości
Sadowa zlokalizowany jest dom opieki społecznej, natomiast w Dziekanowie
znajduje się ośrodek Państwowej Akademii Nauk z towarzyszącą zabudową
mieszkaniową wielorodzinną.
W niewielkiej odległości od tej strefy planowany jest przebieg trasy S7 z
projektowanym węzłem „Kolejowa”.
Przez teren Dąbrowy przebiega linia wysokiego napięcia.
Obszar Sadowej należy do strefy zagrożeń umiarkowanych wystąpienia powodzi, a
pozostałe tereny do strefy zagrożeń niewielkich.
Podtopienia występują jedynie w Sadowej.

2.5.2 Prawna ochrona przyrody
W strefie 5 obowiązują ustalenia wynikające z ochrony przyrody:
− Kampinoskiego Parku Narodowego (otulina),
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− Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (strefa zwykła - fragm.
Sadowa, Dziekanów Polski, Dąbrowa),
− Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (strefa urbanistyczna Sadowa, Dziekanów Leśny),
− Obszaru Natura 2000 (Strefa 5 bezpośrednio sąsiaduje z obszarem objętym
ochroną),

2.5.3 Zasady zagospodarowania
1) Dopuszcza się zachowanie, modernizację i przebudowę istniejącej zabudowy
usługowej (w tym usług użyteczności publicznej) oraz zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
2) Ustala się lokalizowanie usług towarzyszących funkcji mieszkaniowej służących
obsłudze ludności lokalnej jako usługi podstawowe nieuciążliwe wbudowane w
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą wzdłuż gminnego głównego
układu komunikacyjnego.
3) W pasie min. 100m od projektowanej trasy S7 (w szczególności w sąsiedztwie
węzła komunikacyjnego drogi ekspresowej) dopuszcza się lokalizowanie usług
komercyjnych w formie zabudowy wolnostojącej wraz zielenią izolacyjną.
4) Dopuszcza się wprowadzenie usług użyteczności publicznej, służących obsłudze
ludności lokalnej, których konkretne lokalizacje będą rozpatrywane na etapie
sporządzania

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego

w zależności od potrzeb i przy uwzględnieniu zagrożenia podtopieniami, obiekty
użyteczności publicznej powinny mieć charakter identyfikatorów przestrzeni.
5) Dopuszcza się zachowanie zwartych i dużych kompleksów leśnych na terenie
Dąbrowy Zachodniej.
6) Utrzymuje się istniejące zagospodarowanie terenu domu opieki w Sadowej wraz z
możliwością jego przebudowy, rozbudowy i modernizacji.
7) Wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy 25 m od Kampinoskiego Parku
Narodowego.

2.5.4 Parametry i współczynniki
Ustala

się

następujące

zasady

dla

lokalizacji

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej wolnostojącej:
− Minimalna powierzchnia działki: 2000m2
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− Minimalna szerokość frontu działki: 30m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,15
− Maksymalna intensywność: 0,25
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji istniejącej zabudowy usługowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 2000 m2
− Minimalna szerokość frontu działki – 30 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,2
− Maksymalna intensywność: 0,4
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60%
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy zagrodowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 3000 m2
− Minimalna

szerokość frontu

działki,

ew.

zespołu

działek

tworzących

gospodarstwo – 50 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,08
− Maksymalna intensywność: 0,15
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9 m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 85%

Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usługowej wzdłuż
projektowanej Trasy S7:
− Minimalna powierzchnia działki: 2000m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 30m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,3
− Maksymalna intensywność: 0,5
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%.
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Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usług użyteczności
publicznej:
− Minimalna powierzchnia działki: 1000m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
− Maksymalna intensywność: 1
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60%
2.6 STREFA 6 – SUBURBANIZACJA GMINNA INTENSTENSYWNA
Przeznaczenie dominujące: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i
bliźniacza, z dopuszczeniem usług wbudowanych w zabudowę mieszkaniową.
Przeznaczenie dopełniające:
1) Usługi towarzyszące funkcji mieszkaniowej służące obsłudze ludności lokalnej,
2) Usługi użyteczności publicznej (usługi oświaty i sportu, usługi zdrowia i
administracji, obiekty sakralne);
3) Usługi sportu (w tym sportów wodnych) i rekreacji z obsługą ruchu turystycznego
związane z obsługą i w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Dziekanowskiego.

2.6.1 Charakterystyka strefy
Strefa o powierzchni 424 ha stanowi centralną część obrębu ewidencyjnego
Dziekanowa Nowego, Dziekanowa Polskiego, Dziekanowa Leśnego oraz północną i
centralną część Sadowej
Zagospodarowanie

w

tej

strefie

głównie

stanowi

zabudowa

mieszkaniowa

jednorodzinna. Znaczna powierzchnia tej strefy to tereny rolne o stosunkowo
wysokim udziale gleb III klasy bonitacyjnej. W całej strefie obserwuje się coraz
silniejszą tendencję odchodzenia od tradycyjnego rolnictwa i upraw na rzecz
zabudowy mieszkaniowej. Na większości terenów zachowany został „zagonowy”
podział ewidencyjny gruntów, uniemożliwiający racjonalne zagospodarowanie terenu
pod zabudowę.
Strefa ta narażona jest występowanie niewielkich i bardzo płytkich powodzi.
Podtopienia mogą wystąpić na terenach zlokalizowanych

w bezpośrednim

sąsiedztwie Jeziora Dziekanowskiego, na zachód od niego.
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Strefa ta obejmuje tern, który do niedawna był korytarzem ekologicznym łączącym
Kampinoski Park Narodowy z korytarzem Wisły.

2.6.2 Prawna ochrona przyrody
W strefie 6 obowiązują ustalenia wynikające z ochrony przyrody:
− Kampinoskiego Parku Narodowego (otulina),
− Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (strefa zwykła - Sadowa,
Dziekanów Polski),
− Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (strefa urbanistyczna Dziekanów Leśny, pn część: Sadowej, Dziekanowa Polskiego).

2.6.3 Zasady zagospodarowania
1) Dopuszcza

się

lokalizowanie

usług

podstawowych,

nieuciążliwych,

towarzyszących funkcji mieszkaniowej i służących obsłudze ludności lokalnej jako:
•

wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenie
całej Strefy 6,

•

w

formie

wolnostojącej

jedynie

wzdłuż

głównego

układu

komunikacyjnego.
2) Dopuszcza się wprowadzenie usług użyteczności publicznej, służących obsłudze
ludności lokalnej, których konkretne lokalizacje będą rozpatrywane na etapie
sporządzania

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego

w zależności od potrzeb, obiekty użyteczności publicznej powinny mieć charakter
identyfikatorów przestrzeni,.
3) W

bezpośrednim

sąsiedztwie

Jeziora

Dziekanowskiego

dopuszcza

się

lokalizowanie usług sportu (w tym sportów wodnych) i rekreacji z obsługą ruchu
turystycznego jako podstawowej bazy usługowo-serwisowej (bazy noclegowej,
lokali gastronomicznych, wypożyczalni sprzętu wodnego, punktu informacyjnego,
parkingu terenowego) z dopuszczeniem usług kultury, zdrowia. Dopuszcza się
lokalizację niekubaturowych urządzeń służących do obsługi turystyki wodnej,
takich jak: przystań, pomosty, miejsca biwakowe, parkingi terenowe, obiekty i
urządzenia techniczne służące obsłudze i utrzymaniu terenu, w tym sanitariaty.
4) Dopuszcza się zachowanie istniejących terenów rolnych oraz zabudowy
zagrodowej wraz z jej modernizacją i przebudową.
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2.6.4 Parametry i współczynniki
Ustala

się

następujące

zasady

dla

lokalizacji

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej wolnostojącej:
− Minimalna powierzchnia działki: 800m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,2
− Maksymalna intensywność: 0,35
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60%
Ustala

się

następujące

zasady

dla

lokalizacji

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej bliźniaczej:
− Minimalna powierzchnia działki: 500m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,2
− Maksymalna intensywność: 0,4
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usługowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 800m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,25
− Maksymalna intensywność: 0,4
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%.
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usług sportu i rekreacji:
− Minimalna powierzchnia działki: 500m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,2
− Maksymalna intensywność: 0,4
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− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%.
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usług użyteczności
publicznej:
− Minimalna powierzchnia działki: 500m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
− Maksymalna intensywność: 1
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%
2.7 STREFA 7 – WIELOFUNKCYJNOŚĆ MIEJSKA
Przeznaczenie dominujące:
1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
2) Usługi.
Przeznaczenie dopełniające:
1) Usługi użyteczności publicznej (w tym: usługi oświaty, zdrowia, administracji,
kultury, socjalne, nauki, obiekty sakralne)
2) Zieleń publiczna z obiektami małej architektury (skwery, parki, parki tematyczne,
place zabaw),
3) Usługi sportu i rekreacji,
4) Tereny infrastruktury komunikacyjnej.

2.7.1 Charakterystyka strefy
Strefa o powierzchni 1010 ha stanowi obszar aglomeracji miejskiej Łomianek.
Jest to strefa najsilniej zurbanizowana. Występują tu następujące rodzaje zabudowy:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
zabudowa usługowa.
W granicach strefy 7 znajduje się cmentarz gminny.
Wzdłuż południowej granicy tej strefy planowany jest przebieg trasy S7, zaś w jej
północno-zachodniej części planowany jest przebieg Trasy Legionowskiej. Przez
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teren przebiegają linie wysokiego napięcia, ropociąg oraz gazociąg wysokiego
ciśnienia.
Strefa ta narażona jest występowanie niewielkich i bardzo płytkich powodzi. Tereny
Dąbrowy częściowo należą do obszaru wolnego od zagrożenia powodziowego.
W strefie znajdują się też obszary, na których nie występuje zagrożenie podtopienia.
Podtopienia mogą wystąpić na terenach zlokalizowanych

w bezpośrednim

sąsiedztwie Jeziora Dziekanowskiego, na zachód od niego.

2.7.2 Prawna ochrona przyrody
W strefie 7 obowiązują ustalenia wynikające z ochrony Kampinoskiego Parku
Narodowego (otulina).

2.7.3 Zasady zagospodarowania
1) W

centrum

miasta

Łomianek,

wzdłuż

ul.

Warszawskiej

wskazuje

się

lokalizowanie usług o funkcjach centrotwórczych, o dużej intensyfikacji
zagospodarowania (usługi handlu, kultury, gastronomii, administracji, oświaty i
zdrowia, finansów, ubezpieczeń i innych), uzupełnione zabudową mieszkaniową.
2) Usługi użyteczności publicznej powinny stanowić dominanty przestrzenne (ratusz
miejski, usługi administracji, oświaty i zdrowia).
3) W zagospodarowaniu terenów wzdłuż ulicy Warszawskiej należy dążyć do
uregulowania linii zabudowy oraz kształtowania pierzejowego charakteru
zabudowy śródmiejskiej i wyznaczenia maksymalnej wysokości zabudowy
wynoszącej 12m po obu stronach ulicy.
4) W zagospodarowaniu terenów wzdłuż ulicy Warszawskiej:
•

na odcinku od ul. Brukowej do ul. Leśnej/ Polnej preferuje się
lokalizację budynków usługowych,

•

na odcinku od ul. Leśnej/ Polnej do ul. Wiosennej preferuje się
lokalizację budynków użyteczności publicznej oraz placu miejskiego
z ratuszem i innych przestrzeni ogólnodostępnych,

•

na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Graniczka i ul. Kolejowej preferuje
się lokalizację budynków mieszkaniowo-usługowych.

5) Wprowadza się obszary przestrzeni ogólnodostępnych takie jak rynek, plac
miejski, skwery, place dla organizacji imprez masowych, parki, boiska sportowe.
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6) Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz dopuszcza się jej modernizację i wymianę na nową przy zachowaniu
parametrów i współczynników obecnego zagospodarowania.
7) Wskazuje się adaptację i ochronę istniejącego układu urbanistycznego Dąbrowy,
realizowanego przez funkcję zabudowy mieszkaniowej opartej na założeniach
miasta ogrodu.
8) W centrum miasta Łomianki zakazuje się lokalizacji usług uciążliwych takich jak
stacja paliw, usługi związane z naprawą i demontażem samochodów,
składowaniem części używanych samochodów.
9) W pasie min. 100m od ul. Kolejowej po obu stronach wyklucza się lokalizację
szpitali, domów opieki oraz usług związanych ze stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży.
10) Dopuszcza się zachowanie, modernizację i przebudowę istniejących terenów
produkcji,

przetwórstwa

i

składów

przy

zachowaniu

dotychczasowych

parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu.
11) Przewiduje się zachowanie i ochronę istniejącego cmentarz w Kiełpinie.
12) Dopuszcza się zachowanie zwartych i dużych kompleksów leśnych na terenie
Dąbrowy Zachodniej i Dąbrowy Leśnej,
13) Dopuszcza się wprowadzenie terenów infrastruktury komunikacyjnej (parkingi,
MOP-y, pętle i zatoki autobusowe, punkty przesiadkowe),
14) Na terenach zieleni publicznej dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej
architektury , takich jak place zabaw dla dzieci, obiekty i urządzenia techniczne
służące obsłudze i utrzymaniu terenu, w tym sanitariaty.

2.7.4 Parametry i współczynniki
Ustala

się

następujące

zasady

dla

lokalizacji

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej wolnostojącej:
− Minimalna powierzchnia działki: 500m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
− Maksymalna intensywność: 0,75
− Wysokość zabudowy:
•
•

maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje (9m)
wysokość zabudowy wzdłuż ul. Warszawskiej – 12 m;
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−

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%.

Ustala

się

następujące

zasady

dla

lokalizacji

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej bliźniaczej:
− Minimalna powierzchnia działki: 400m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
− Maksymalna intensywność: 0,75
− Wysokość zabudowy:
•
•

maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje (9m)
wysokość zabudowy wzdłuż ul. Warszawskiej – 12 m;

− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%.
Ustala

się

następujące

zasady

dla

lokalizacji

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej szeregowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 250m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6
− Maksymalna intensywność: 0,8
− Wysokość zabudowy:
• maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje (9m)
• wysokość zabudowy wzdłuż ul. Warszawskiej – 12 m;
•
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%.
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usługowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 500m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6
− Maksymalna intensywność: 0,8
− Wysokość zabudowy:
• minimalna wysokość zabudowy wzdłuż ul. Warszawskiej – 9 m;
• maksymalna wysokość zabudowy – 12 m;
• wysokość zabudowy wzdłuż ul. Warszawskiej – 12 m;
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%.
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Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usług sportu i rekreacji:
− Minimalna powierzchnia działki: 800m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6
− Maksymalna intensywność: 0,8
− Wysokość zabudowy maksymalna: 12 m
− Maksymalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%.
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usług użyteczności
publicznej:
− Minimalna powierzchnia działki: 500m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6
− Maksymalna intensywność: 0,8
− Wysokość zabudowy maksymalna: 12m
− Maksymalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%
Ustala się następujące zasady dla terenów zieleni publicznej:
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%.
2.8 STREFA 8 – AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I USŁUGOWA
Przeznaczenie dominujące:
1) Tereny usług i handlu, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2,
2) Tereny produkcji, przetwórstwa, magazynów i składów
Przeznaczenie dopełniające:
1) Zabudowa mieszkaniowa,
2) Usługi użyteczności publicznej,
3) Tereny infrastruktury komunikacyjnej,

2.8.1 Charakterystyka strefy
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Strefa o powierzchni 270 ha (łącznie) składa się z dwóch obszarów. Pierwszy
stanowią tereny wzdłuż ul. Kolejowej o szerokości 250-300m, należące do obrębów
ewidencyjnych: Dziekanów Nowy, Sadowa, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny,
Kiełpin. Drugi obszar to południowo-zachodnia część obrębu 0001 miasta Łomianki.
Strefa ta częściowo jest już zainwestowana. Zlokalizowane są tu obiekty o funkcji
usługowej (teren obecnego Centrum Handlowego Auchan). Na terenie Dziekanowa
Bajkowego i Leśnego powstała gęsta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
We wschodniej części tej strefy poprowadzone zostały linie wysokiego napięcia,
ropociąg oraz gazociąg wysokiego ciśnienia. W zachodniej części strefy 8 planowana
jest przebudowa ul. Kolejowej wraz z podniesieniem jej parametrów do klasy drogi
ekspresowej i budową 4 węzłów drogowych na wskazanym odcinku. Ponadto ul.
Kolejowa będzie łączyła się z planowanym północnym wylotem Trasy S7 oraz
planowaną Trasą Legionowską.
Tereny Sadowej, Kiełpina oraz północna część terenu C.H. Auchan znajduje się w
strefie zagrożeń niewielkich, bardzo płytkich zalewów. Pozostałe tereny wolne są od
zagrożeń powodziowych.

2.8.2 Prawna ochrona przyrody
W strefie 8 obowiązują ustalenia wynikające z ochrony Kampinoskiego Parku
Narodowego (otulina).

2.8.3 Zasady zagospodarowania
1) Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej i bliźniaczej oraz dopuszcza się jej modernizacji, nadbudowę,
rozbudowę i przebudowę.
2) Ustala się lokalizację centrów logistycznych, usług handlu, baz, magazynów,
składów, obiektów produkcyjnych, usług obsługi komunikacji samochodowej (w
tym stacje paliw, myjnie) i innych funkcji usług komercyjnych, dla których
zapleczem powinny być usługi biurowe, hotelowe i gastronomiczne.
3) Zakazuje się lokalizowanie usług oświaty i zdrowia w pasie min. 100m od ul.
Kolejowej po obu jej stronach.
4) Dopuszcza się wprowadzenie terenów infrastruktury komunikacyjnej (parkingi,
MOP-y, pętle i zatoki autobusowe, punkty przesiadkowe).
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5) W części położonej przy ul. Brukowej i ul. Kolejowej (teren istniejącego centrum
handlowego Auchan) dopuszcza się rozmieszczenie obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².
społecznego,

lokalizacja

takich

W zależności od zapotrzebowania

obiektów

będzie

wskazana

na

etapie

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2.8.4 Parametry i współczynniki
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usługowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 800m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,4
− Maksymalna intensywność: 1,0
− Wysokość zabudowy maksymalna: 12 m
•

dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²: 14 m

− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 15% .
Ustala się następujące zasady dla lokalizacji terenów produkcji, przetwórstwa,
magazynów i składów:
− Minimalna powierzchnia działki: 800m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,4
− Maksymalna intensywność: 1
− Wysokość zabudowy maksymalna: 12m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%
Ustala

się

następujące

zasady

dla

lokalizacji

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej:
− Minimalna powierzchnia działki:
•

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 500m2

•

dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 400m2

− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
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− Maksymalna intensywność: 0,75
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
•

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 50%

•

dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 40%

Ustala się następujące zasady dla lokalizacji zabudowy usług użyteczności
publicznej:
− Minimalna powierzchnia działki: 500m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
− Maksymalna intensywność: 1
− Wysokość zabudowy maksymalna: 12m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%
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ANEKS

1. Rysunek pomocniczy: Podział na strefy funkcjonalne
2. Tabela: Uproszczone zestawienie wytycznych i zasad zagospodarowania
terenów w poszczególnych strefach

29

Rodzaj zabudowy

Strefa 1 – KORYTARZ
EKOLOGICZNY WISŁY
Strefa 2 – KAMPINOSKI
PARK NARODOWY
Strefa 3 – DOLINA
ŁOMIANKOWSKA:
EKOLOGIA I REKREACJA
Strefa 4 – DOLINA
ŁOMIANKOWSKA:
EKOLOGIA I
OSADNICTWO

Strefa 5 –
SUBURBANIZACJA
GMINNA EKSTENSYWNA
Strefa 6 SUBURBANIZACJA
GMINNA INTENSYWNA
Strefa 7 –
WIELOFUNKCYJNOŚĆ
MIEJSKA

Strefa 8 – AKTYWIZACJA
GOSPODARCZA I
USŁUGOWA

Minimalna
powierzchnia
działki [m²]

Maksymalna
wysokość
zabudowy

Powierzchnia
biologicznie
czynna

Ochrona o randze krajowej
zagrodowa
usługi sportu i rekreacji
usługi użyteczności publicznej

5000
3000
3000

9m
9m
9m

85%
80%
80%

wolnostojąca
pensjonatowa
zagrodowa
usługowa
usługi sportu i rekreacji
usługi użyteczności publicznej
tereny ogrodów działkowych
tereny zieleni urządzonej
wolnostojąca
zagrodowa
usługowa wzdłuż S7
usługi użyteczności publicznej
istniejąca zabudowa usługowa
wolnostojąca
bliźniacza
usługowa
usługi sportu i rekreacji usługi użyteczności
publicznej
wolnostojąca
bliźniacza
szeregowa
usługowa
usługi sportu i rekreacji usługi użyteczności
publicznej
tereny zieleni publicznej
wolnostojąca
bliźniacza
usługowa
użyteczności publicznej
produkcja, przetwórstwo, magazyny i składów

2500
2500
3000
2000
3000
1000
—
—
2000
3000
2000
1000
2000
800
500
800
500
500
500
400
250
500
800
500
—
500
400
800
500
800

9m
9m
9m
9m
9m
9m
—
—
9m
9m
9m
9m
9m
9m
9m
9m
9m
9m
9 m / 12 m
9 m / 12 m
9 m / 12 m
9 m / 12 m
12 m
12 m
5m
9m
9m
12 m / 14 m
12 m
12 m

80%
80%
85%
70%
70%
60%
80%
90%
80%
85%
40%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
40%
50%
40%
40%
40%
40%
40%
80%
50%
40%
15%
40%
40%

Strefa
STREFA 1 –
KORYTARZ
EKOLOGICZNY
WISŁY

STREFA 2 –
KAMPINOWSKI
PARK NARODOWY

Przeznaczenie:
Przeznaczenie dominujące:
Ochrona o randze krajowej

Zasady zagospodarowania:
1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz
służących rekreacji i turystyce.

Przeznaczenie dopełniające:
Turystyka krajoznawcza i specjalistyczna
związana z rekreacją wodną
i przyrodniczą (w szczególności:
wędrówki piesze, rowerowe, wędkarstwo,
żegluga)

2)

Zakaz prowadzenia wszelkich działań mogących negatywnie oddziaływać na
przedmioty objęte prawną ochroną przyrody, w szczególności mogących
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla
których wyznaczono obszary Natura 2000 (np. tory dla motocykli, quadów).

3)

Dopuszcza się funkcjonowanie piaskarni w oparciu o przepisy odrębne (m.in. na
zasadach prawa geologicznego i górniczego, wodnego, a także ochrony
przyrody i środowiska).

4)

Dopuszcza się zagospodarowanie sezonowe „na wodzie” (przeprawa promowa
Łomianki – Białołęka).

5)

Na wysokości Burakowa dopuszcza się lokalizowanie przystani promowej z
miejscem biwakowym wyposażonym między innymi w wiatę, parking rowerowy,
elementy informacyjne.

6)

Dopuszcza się wyznaczenie szlaków turystycznych, ścieżek pieszych,
rowerowych i dydaktycznych.

7)

Realizacja Trasy Legionowskiej jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym. Wyznaczenie przebiegu Trasy Legionowskiej i jej budowa
będzie realizowana w oparciu o przepisy odrębne, uwzględniające odpowiednie
rozwiązania techniczne i organizacyjne, dostosowane do uwarunkowań
środowiskowych, w tym w istniejących form ochrony przyrody.

8)

W obrębie pasa technicznego wału przeciwpowodziowego dopuszcza się
możliwość adaptacji, realizacji i modernizacji infrastruktury technicznej, w tym
wału przeciwpowodziowego, komunikacji lokalnej (w tym drogi technicznej),
obiektów związanych z przekraczaniem koryta rzeki, ujęciami wody i wylotami
ścieków, pod warunkiem zachowania wymaganych zasad wynikających
z przepisów odrębnych.

1)

Zakaz prowadzenia jakichkolwiek inwestycji poza związanymi z funkcją
ochronną Parku, dopuszcza się zachowanie i adaptację istniejących obiektów
szpitala i Państwowej Akademii Nauk [PAN], zlokalizowanych w Dziekanowie
Leśnym i na obszarze KPN,

2)

Dopuszcza się wyznaczenie szlaków turystycznych istotnych dla systemu
powiązań gminy Łomianki.

3)

Dopuszcza się zachowanie, modernizację i przebudowę istniejącego
zagospodarowania terenów szpitala w Dziekanowie Leśnym (w tym obiektów
i urządzeń budowlanych i technicznych) wraz z możliwością zmiany obiektów
szpitala i przedszkola na inne usługi zdrowia i oświaty. Przewiduje się
rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.

Przeznaczenie dominujące:
Ochrona o randze krajowej
Przeznaczenie dopełniające:
1) Usługi zdrowia,
2) Usługi nauki.

Parametry i współczynniki:
Nie ustala się.

dla zabudowy na terenie szpitala w Dziekanowie Leśnym:
- zakaz zmiany wskaźników w zakresie powierzchni zabudowy, intensywności
zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej oraz wysokości zabudowy.
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Strefa

STREFA 3 –
DOLINA
ŁOMIANKOWSKA EKOLOGIA I
REKREACJA

Przeznaczenie:

Przeznaczenie dominujące:
Ochrona o randze krajowej realizowana
poprzez ochronę wartości
przyrodniczych oraz zachowanie funkcji
rolniczej terenu – zabudowa zagrodowa
i agroturystyczna.
Przeznaczenie dopełniające:
1) Usługi sportu (w tym sportów
wodnych) i rekreacji z obsługą ruchu
turystycznego zlokalizowane
w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora
Dziekanowskiego.
2) Usług sportu i rekreacji z obsługą
ruchu turystycznego na terenach
między drogą ul. Kościelna Droga a
rezerwatem Jezioro Kiełpińskie.
3) Usługi użyteczności publicznej, w
tym usługi oświaty, zdrowia, socjalne
na terenach między drogą ul.
Kościelna Droga a rezerwatem
Jezioro Kiełpińskie.

Zasady zagospodarowania:
4)

Dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania terenów obiektów
Państwowej Akademii Nauk [PAN].

1)

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 4.4.1 w Części I Kierunki Polityki
Przestrzennej – Założenia, przy lokalizowaniu nowej zabudowy zagrodowej
i agroturystycznej należy uwzględnić ustalenia związane z ochroną przed
zagrożeniem wystąpienia powodzi i podstopień.

2)

Dopuszcza się lokalizację niekubatorowych urządzeń służących do obsługi
turystyki wodnej w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Dziekanowskiego, takich
jak: przystań, pomosty, miejsca biwakowe, parkingi terenowe, obiekty
i urządzenia techniczne służące obsłudze i utrzymaniu terenu, w tym
sanitariaty.

3)

Dopuszcza się lokalizację usług sportu i rekreacji z obsługą ruchu
turystycznego wraz z usługami użyteczności publicznej na terenach między
drogą ul. Kościelna Droga a rezerwatem Jezioro Kiełpińskie .

4)

Dopuszcza się wprowadzenie usług użyteczności publicznej, służących
obsłudze ludności lokalnej, których konkretne lokalizacje będą rozpatrywane na
etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w
zależności od potrzeb, obiekty użyteczności publicznej powinny mieć charakter
identyfikatorów przestrzeni.

5)

Wzdłuż Strugi Dziekanowskiej wprowadza się funkcję ogólnodostępnego terenu
zieleni urządzonej o szerokości min. 20 m po obu stronach koryta cieku i jezior.

6)

Zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych wzdłuż strugi Dziekanowskiej na
terenach zieleni urządzonej. Dopuszcza się urządzenia obsługi ruchu
rekreacyjnego i turystycznego, takie jak: ścieżki przyrodnicze, ścieżki
rowerowe, trasy do jazdy konnej, ciągi piesze, itp.; place zabaw dla dzieci,
miejsca biwakowe; obiekty i urządzenia techniczne służące obsłudze
i utrzymaniu terenu, w tym sanitariaty.

7)

Utrzymanie funkcji ochronnej na terenie rezerwatu Jeziora Kiełpińskie. Zakaz
prowadzenia wszelkich działań mogących negatywnie oddziaływać na
przedmioty ochrony rezerwatowej.

8)

Realizacja Trasy Legionowskiej jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym. Wyznaczenie przebiegu Trasy Legionowskiej i jej budowa
będzie realizowana w oparciu o przepisy odrębne, uwzględniające odpowiednie
rozwiązania techniczne i organizacyjne, dostosowane do uwarunkowań
środowiskowych, w tym w istniejących form ochrony przyrody.

9)

Zakaz lokalizowania zabudowy letniskowej.

Parametry i współczynniki:

dla lokalizacji zabudowy zagrodowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 5000 m2,
− Minimalna szerokość frontu działki, ew. zespołu działek tworzących
gospodarstwo – 40 m,
− Maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego gospodarstwa – 0,08,
− Maksymalna intensywność zabudowy pojedynczego gospodarstwa – 0,15,
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9 m),
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 85%.
dla lokalizacji urządzeń obsługi turystyki wodnej Jeziora Dziekanowskiego oraz dla
terenów zieleni urządzonej:
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 90%.
dla lokalizacji zabudowy usług sportu i rekreacji między drogą ul. Kościelna Droga a
rezerwatem Jezioro Kiełpińskie:
− Minimalna powierzchnia działki: 3000m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 35 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,08
− Maksymalna intensywność: 0,15
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9 m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%.
dla lokalizacji zabudowy usług użyteczności publicznej między drogą ul. Kościelna
Droga a rezerwatem Jezioro Kiełpińskie:
− Minimalna powierzchnia działki: 3000m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 35m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,08
− Maksymalna intensywność: 0,15
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%.
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Strefa

Przeznaczenie:

Zasady zagospodarowania:
10) Zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenów rolniczych bez
możliwości zabudowy na obszarze Natura 2000.

Parametry i współczynniki:

STREFA 4 –
DOLINA
ŁOMIANKOWSKA EKOLOGIA I
OSADNICTWO

Przeznaczenie dominujące:
Ochrona o randze krajowej realizowana
poprzez zachowanie ekstensywnej formy
zagospodarowania w postaci:
1) Zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej
ekstensywnej,
2) Zabudowy zagrodowej,
3) Gospodarstw agroturystycznych,
4) Usług sportu i rekreacji z obsługą
ruchu turystycznego.

1)

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 4.4.1 w Części I Kierunki Polityki
Przestrzennej – Założenia, przy lokalizowaniu nowej zabudowy należy
uwzględnić ustalenia związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia
powodzi i podstopień,

2)

Dopuszcza się lokalizowanie usług podstawowych, nieuciążliwych,
towarzyszących funkcji mieszkaniowej i służących obsłudze ludności lokalnej
jako:
wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
ekstensywną na terenie całej Strefy 4,
w formie wolnostojącej jedynie wzdłuż gminnego głównego układu
komunikacyjnego.

dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej ekstensywnej i
zabudowy pensjonatowej:
− Minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej ekstensywnej: 2500 m2
− Minimalna powierzchnia działki dla zabudowy pensjonatowej: 2500 m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 25 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,15
− Maksymalna intensywność: 0,25
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9 m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%

Przeznaczenie dopełniające:
1) Tereny rolne,
2) Zabudowa pensjonatowa,
3) Tereny zieleni urządzonej wzdłuż
strugi Dziekanowskiej,
4) Usługi użyteczności publicznej, w tym
usługi oświaty, kultury, sakralne,
5) Usługi towarzyszące funkcji
mieszkaniowej służące obsłudze
ludności lokalnej.

•
•
3)

Dopuszcza się wprowadzenie usług użyteczności publicznej, służących
obsłudze ludności lokalnej, których konkretne lokalizacje będą rozpatrywane na
etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w zależności od potrzeb i przy uwzględnieniu zagrożenia powodziowego,
obiekty użyteczności publicznej powinny mieć charakter identyfikatorów
przestrzeni.

4)

Na terenach ogródków działkowych wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy,
z wyjątkiem altan i obiektów gospodarczych lokalizowanych na podstawie
zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, dopuszcza się zachowanie
i modernizację istniejących obiektów na terenach ogródków działkowych;

5)

Przewiduje się rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.

6)

Wzdłuż Strugi Dziekanowskiej wprowadza się funkcję ogólnodostępnego terenu
zieleni urządzonej o szerokości min. 20 po obu stronach koryta cieku i jezior.

7)

Zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych wzdłuż strugi Dziekanowskiej
i jezior na terenach zieleni urządzonej. Dopuszcza się urządzenia obsługi ruchu
rekreacyjnego i turystycznego, takie jak: ścieżki przyrodnicze, ścieżki rowerowe,
trasy do jazdy konnej, ciągi piesze, itp.; place zabaw dla dzieci, miejsca
biwakowe; obiekty i urządzenia techniczne służące obsłudze i utrzymaniu
terenu, w tym sanitariaty.

8)

Realizacja Trasy Legionowskiej jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym. Wyznaczenie przebiegu Trasy Legionowskiej i jej budowa
będzie realizowana w oparciu o przepisy odrębne, uwzględniające odpowiednie
rozwiązania techniczne i organizacyjne, dostosowane do uwarunkowań
środowiskowych, w tym w istniejących form ochrony przyrody.

9)

Zakaz lokalizowania zabudowy letniskowej.

dla lokalizacji zabudowy zagrodowej, agroturystycznej:
− Minimalna powierzchnia działki: 3000 m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 35 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,08
− Maksymalna intensywność: 0,15
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9 m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 85%.
dla lokalizacji zabudowy usług sportu i rekreacji:
− Minimalna powierzchnia działki: 3000m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 35 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,08
− Maksymalna intensywność: 0,15
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9 m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 70%
dla lokalizacji zabudowy usługowej:
− Minimalna powierzchnia działki : 2000 m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 25 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,15
− Maksymalna intensywność: 0,25
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 70%.
dla lokalizacji zabudowy usług użyteczności publicznej:
− Minimalna powierzchnia działki: 1000m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
− Maksymalna intensywność: 1
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60%
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Strefa

Przeznaczenie:

Zasady zagospodarowania:

Parametry i współczynniki:
dla terenów ogródków działkowych:
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%
dla terenów zieleni urządzonej:
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 90%.

STREFA 5 –
SUBURBANIZACJA
GMINNA
EKSTENSYWNA

Przeznaczenie dominujące:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca (z dopuszczeniem usług
wbudowanych w zabudowę
mieszkaniową).
Przeznaczenie dopełniające:
1) Zabudowa zagrodowa,
2) Tereny rolne,
3) Usługi użyteczności publicznej, w tym
usługi oświaty, zdrowia, nauki,
socjalne, kultury, sakralne,
4) Usługi towarzyszące funkcji
mieszkaniowej służące obsłudze
ludności lokalnej,
5) Usługi zlokalizowane wzdłuż trasy S7.

1)

Dopuszcza się zachowanie, modernizację i przebudowę istniejącej zabudowy
usługowej (w tym usług użyteczności publicznej) oraz zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.

2)

Ustala się lokalizowanie usług towarzyszących funkcji mieszkaniowej służących
obsłudze ludności lokalnej jako usługi podstawowe nieuciążliwe wbudowane
w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą wzdłuż gminnego
głównego układu komunikacyjnego.

3)

W pasie min. 100m od projektowanej trasy S7 (w szczególności w sąsiedztwie
węzłów komunikacyjnych drogi ekspresowej) dopuszcza się lokalizowanie usług
komercyjnych w formie zabudowy wolnostojącej wraz zielenią izolacyjną.

4)

Dopuszcza się wprowadzenie usług użyteczności publicznej, służących
obsłudze ludności lokalnej, których konkretne lokalizacje będą rozpatrywane na
etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w
zależności od potrzeb i przy uwzględnieniu zagrożenia podtopieniami, obiekty
użyteczności publicznej powinny mieć charakter identyfikatorów przestrzeni.

5)

Dopuszcza się zachowanie zwartych i dużych kompleksów leśnych na terenie
Dąbrowy Zachodniej.

6)

Utrzymuje się istniejące zagospodarowanie terenu domu opieki w Sadowej wraz
z możliwością jego przebudowy, rozbudowy i modernizacji.

7)

Wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy 25 m od Kampinoskiego Parku
Narodowego.

dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej:
− Minimalna powierzchnia działki: 2000m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 30m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,15
− Maksymalna intensywność: 0,25
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%
dla lokalizacji istniejącej zabudowy usługowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 2000 m2
− Minimalna szerokość frontu działki – 30 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,2
− Maksymalna intensywność: 0,4
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60%
dla lokalizacji zabudowy zagrodowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 5000 m2
− Minimalna szerokość frontu działki, ew. zespołu działek tworzących
gospodarstwo – 50 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,08
− Maksymalna intensywność: 0,15
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9 m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 85%
dla lokalizacji zabudowy usługowej w bezpośrednim sąsiedztwie
projektowanej Trasy S7:
− Minimalna powierzchnia działki: 2000m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 30m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,3
− Maksymalna intensywność: 0,5
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%.
dla lokalizacji zabudowy usług użyteczności publicznej:
- Minimalna powierzchnia działki: 1000m2
- Minimalna szerokość frontu działki: 20m
- Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
- Maksymalna intensywność: 1
- Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60%

4

Strefa
STREFA 6 –
SUBURBANIZACJA
GMINNA
INTENSTENSYWN
A

Przeznaczenie:
Przeznaczenie dominujące:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca i bliźniacza, z
dopuszczeniem usług wbudowanych w
zabudowę mieszkaniową.

Zasady zagospodarowania:
1) Dopuszcza się lokalizowanie usług podstawowych, nieuciążliwych,
towarzyszących funkcji mieszkaniowej i służących obsłudze ludności lokalnej
jako:
•
wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenie całej Strefy 6,
•
w formie wolnostojącej jedynie wzdłuż głównego układu komunikacyjnego.
2)

Przeznaczenie dopełniające:
1) Usługi towarzyszące funkcji
mieszkaniowej służące obsłudze
ludności lokalnej,
2) Usługi użyteczności publicznej (usługi
oświaty i sportu, usługi zdrowia i
administracji, obiekty sakralne),
3) Usługi sportu (w tym sportów wodnych)
i rekreacji z obsługą ruchu
turystycznego związane z obsługą
i w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora
Dziekanowskiego.

3)

4)

Dopuszcza się wprowadzenie usług użyteczności publicznej, służących
obsłudze ludności lokalnej, których konkretne lokalizacje będą rozpatrywane na
etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w
zależności od potrzeb, obiekty użyteczności publicznej powinny mieć charakter
identyfikatorów przestrzeni.
W bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Dziekanowskiego dopuszcza się
lokalizowanie usług sportu (w tym sportów wodnych) i rekreacji z obsługą ruchu
turystycznego jako podstawowej bazy usługowo-serwisowej (bazy noclegowej,
lokali gastronomicznych, wypożyczalni sprzętu wodnego, punktu
informacyjnego, parkingu terenowego) z dopuszczeniem usług kultury, zdrowia.
Dopuszcza się lokalizację niekubaturowych urządzeń służących do obsługi
turystyki wodnej, takich jak: przystań, pomosty, miejsca biwakowe, parkingi
terenowe, obiekty i urządzenia techniczne służące obsłudze i utrzymaniu
terenu, w tym sanitariaty).
Dopuszcza się zachowanie istniejących terenów rolnych oraz zabudowy
zagrodowej wraz z jej modernizacją i przebudową.

Parametry i współczynniki:
dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej:
− Minimalna powierzchnia działki: 800m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,2
− Maksymalna intensywność: 0,35
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60%
dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej:
− Minimalna powierzchnia działki: 500m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,2
− Maksymalna intensywność: 0,4
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%
dla lokalizacji zabudowy usługowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 800m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,25
− Maksymalna intensywność: 0,4
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%.
dla lokalizacji zabudowy usług sportu i rekreacji:
− Minimalna powierzchnia działki: 500m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,2
− Maksymalna intensywność: 0,4
− Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%.
dla lokalizacji zabudowy usług użyteczności publicznej:
- Minimalna powierzchnia działki: 500m2
- Minimalna szerokość frontu działki: 20m
- Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
- Maksymalna intensywność: 1
- Wysokość zabudowy maksymalna: 9m
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%

STREFA 7 –
WIELOFUNKCYJN
OŚĆ MIEJSKA

Przeznaczenie dominujące:
1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;
2) Usługi.

1) W centrum miasta Łomianek, wzdłuż ul. Warszawskiej wskazuje się lokalizowanie
usług o funkcjach centrotwórczych, o dużej intensyfikacji zagospodarowania
(usługi handlu, kultury, gastronomii, administracji, oświaty i zdrowia, finansów,
ubezpieczeń i innych), uzupełnione zabudową mieszkaniową.

Przeznaczenie dopełniające:
1) Usługi użyteczności publicznej (w tym:
usługi oświaty, zdrowia, administracji,

2) Usługi użyteczności publicznej powinny stanowić dominanty przestrzenne (ratusz
miejski, usługi administracji, oświaty i zdrowia).

dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej:
− Minimalna powierzchnia działki: 500m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
− Maksymalna intensywność: 0,75
− Wysokość zabudowy:
• maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje (9m)
• wysokość zabudowy wzdłuż ul. Warszawskiej – 12 m;
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Przeznaczenie:
kultury, socjalne, nauki, obiekty
sakralne)
2) Zieleń publiczna z obiektami małej
architektury (skwery, parki, parki
tematyczne, place zabaw),
3) Usługi sportu i rekreacji,
4) Tereny infrastruktury komunikacyjnej,

Zasady zagospodarowania:
3) W zagospodarowaniu terenów wzdłuż ulicy Warszawskiej należy dążyć do
uregulowania linii zabudowy oraz kształtowania pierzejowego charakteru
zabudowy śródmiejskiej i wyznaczenia maksymalnej wysokości zabudowy
wynoszącej 12m po obu stronach ulicy.
4) W zagospodarowaniu terenów wzdłuż ulicy Warszawskiej:
• na odcinku od ul. Brukowej do ul. Leśnej/ Polnej preferuje się lokalizację
budynków usługowych,
• na odcinku od ul. Leśnej/ Polnej do ul. Wiosennej preferuje się lokalizację
budynków użyteczności publicznej oraz placu miejskiego z ratuszem i innych
przestrzeni ogólnodostępnych,
• na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Graniczka i ul. Kolejowej preferuje się
lokalizację budynków mieszkaniowo-usługowych.
5) Wprowadza się obszary przestrzeni ogólnodostępnych takie jak rynek, plac
miejski, skwery, place dla organizacji imprez masowych, parki, boiska sportowe.
6) Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz dopuszcza się jej modernizację i wymianę na nową przy zachowaniu
parametrów i współczynników obecnego zagospodarowania.
7) Wskazuje się adaptację i ochronę istniejącego układu urbanistycznego Dąbrowy,
realizowanego przez funkcję zabudowy mieszkaniowej opartej na założeniach
miasta ogrodu.
8) W centrum miasta Łomianki zakazuje się lokalizacji usług uciążliwych takich jak
stacja paliw, usługi związane z naprawą i demontażem samochodów,
składowaniem części używanych samochodów.
9) W pasie min. 100m od ul. Kolejowej po obu stronach wyklucza się lokalizację
szpitali, domów opieki oraz usług związanych ze stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży.
10) Dopuszcza się zachowanie, modernizację i przebudowę istniejących terenów
produkcji, przetwórstwa i składów przy zachowaniu dotychczasowych
parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu.
11) Przewiduje się zachowanie i ochronę istniejącego cmentarz w Kiełpinie.
12) Dopuszcza się zachowanie zwartych i dużych kompleksów leśnych na terenie
Dąbrowy Zachodniej i Dąbrowy Leśnej.
13) Dopuszcza się wprowadzenie terenów infrastruktury komunikacyjnej (parkingi,
MOP-y, pętle i zatoki autobusowe, punkty przesiadkowe.
14) Na terenach zieleni publicznej dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej
architektury , takich jak place zabaw dla dzieci, obiekty i urządzenia techniczne
służące obsłudze i utrzymaniu terenu, w tym sanitariaty.

Parametry i współczynniki:
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%.
dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej:
− Minimalna powierzchnia działki: 400m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
− Maksymalna intensywność: 0,75
− Wysokość zabudowy:
• maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje (9m)
• wysokość zabudowy wzdłuż ul. Warszawskiej – 12 m;
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%.
dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 250m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6
− Maksymalna intensywność: 0,8
− Wysokość zabudowy:
• maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje (9m)
• wysokość zabudowy wzdłuż ul. Warszawskiej – 12 m;
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%.
dla lokalizacji zabudowy usługowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 500m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6
− Maksymalna intensywność: 0,8
− Wysokość zabudowy:
• minimalna wysokość zabudowy – 9 m;
• maksymalna wysokość zabudowy – 12 m;
• wysokość zabudowy wzdłuż ul. Warszawskiej – 12 m;
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%.
dla lokalizacji zabudowy usług sportu i rekreacji:
− Minimalna powierzchnia działki: 800m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6
− Maksymalna intensywność: 0,8
− Wysokość zabudowy maksymalna: 12 m
− Maksymalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%.
dla lokalizacji zabudowy usług użyteczności publicznej:
- Minimalna powierzchnia działki: 500m2
- Minimalna szerokość frontu działki: 20m
- Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6
- Maksymalna intensywność: 0,8
- Wysokość zabudowy maksymalna: 12m
- Maksymalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%
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Przeznaczenie:

Zasady zagospodarowania:

Parametry i współczynniki:
dla terenów zieleni publicznej:
0− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%.

STREFA 8 –
AKTYWIZACJA
GOSPODARCZA I
USŁUGOWA

Przeznaczenie dominujące:
1) Tereny usług i handlu, w tym obiekty
handlowe o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2,
2) Tereny produkcji, przetwórstwa,
magazynów i składów.
Przeznaczenie dopełniające:
1) Zabudowa mieszkaniowa,
2) Usługi użyteczności publicznej,
3) Tereny infrastruktury komunikacyjnej.

1) Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej i bliźniaczej oraz dopuszcza się jej modernizacji, nadbudowę,
rozbudowę i przebudowę.
2) Ustala się lokalizację centrów logistycznych, usług handlu, baz, magazynów,
składów, obiektów produkcyjnych, usług obsługi komunikacji samochodowej
(w tym stacje paliw, myjnie) i innych funkcji usług komercyjnych, dla których
zapleczem powinny być usługi biurowe, hotelowe i gastronomiczne.
3) Zakazuje się lokalizowanie usług oświaty i zdrowia w pasie min. 100m
od ul. Kolejowej po obu jej stronach.
4) Dopuszcza się wprowadzenie terenów infrastruktury komunikacyjnej (parkingi,
MOP-y, pętle i zatoki autobusowe, punkty przesiadkowe).
5) W części położonej przy ul. Brukowej i ul. Kolejowej (teren istniejącego centrum
handlowego Auchan) dopuszcza się rozmieszczenie obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m². W zależności od zapotrzebowania
społecznego, lokalizacja takich obiektów będzie wskazana na etapie
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

dla lokalizacji zabudowy usługowej:
− Minimalna powierzchnia działki: 800m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20 m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,4
− Maksymalna intensywność: 1,0
− Wysokość zabudowy maksymalna: 12 m
• dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²: 14 m
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 15% .
dla lokalizacji terenów produkcji, przetwórstwa, magazynów i składów:
- Minimalna powierzchnia działki: 800m2
- Minimalna szerokość frontu działki: 20m
- Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,4
- Maksymalna intensywność: 1
- Wysokość zabudowy maksymalna: 12m
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%
dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej:
− Minimalna powierzchnia działki:
• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 500m2
• dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 400m2
− Minimalna szerokość frontu działki: 20m
− Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
− Maksymalna intensywność: 0,75
− Wysokość zabudowy maksymalna: 2 kondygnacje (9m)
− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
• dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 50%
• dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 40%
dla lokalizacji zabudowy usług użyteczności publicznej:
- Minimalna powierzchnia działki: 500m2
- Minimalna szerokość frontu działki: 20m
- Maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5
- Maksymalna intensywność: 1
- Wysokość zabudowy maksymalna: 12m
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%
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