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'W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27 grudnia 2019 r. dotyczącą

budowy budynkuprzy linii brzegowej Jeziora Dziekanowskiego informuję, że
powyższa inwestycja jest realizowana na podstawie decyzji Starosty Warszawskiego

Zachodniego Nr 408/2019 z dnia 25 marca 2019 r., o pozwoleniu na budowę,

obejmującej budowę siedliska gospodarstwa rolnego- budynek mieszkalny

jednorodzinny, trzy budynki gospodarcze, garaż, dwa budynki inwentarskie (stajnia,
karuzela), na działkach nr ew. 113, 357, 422, położonych w Dziekanowie Polskim,

obręb nr 143205_5.0005, gm. Łomianki.
Działka o nr 422 (stanowiąca częściowo wody powierzchniowe Jeziora

Dziekanowieskiego) objęta jest zakresem obowiązującego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów

Polski, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXIX/460/2018
z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr

XLII/487/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Ww. nieruchomość znajduje się na
terenach oznaczonych w planie symbolamiplanistycznymi R, WS1, ZN3.

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R2:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - tereny rolnicze,
b) uzupełniające - zabudowa zagrodowa;



2) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej;

3) dopuszcza się budowę zabudowy zagrodowej w granicach wyznaczonych

przez nieprzekraczalne linie zabudowy z uwzględnieniem następujących wskaźników

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabarytów budynków:

a) wysokość zabudowy:
— dla budynków mieszkalnych - 9 m,

- dla budynków inwentarskich - 10 m,
— dla pozostałych budynków- 6 m,
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dach stromy o spadku

połaci dachowych w przedziale 25? -359,

c) intensywność zabudowywprzedziale - 0,1-0,3,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 15%,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 85%;

4) ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu:
a) fragmenty terenu położone w granicach obszaru Natura 2000 - Kampinoska

Dolina Wisły,

b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości

potencjalnego zalewu do 4 m, gdzie należy uwzględnić przepisy$ 14 ust. 5,

) fragment terenu położonyw strefie ochronnej siedliska pachnicy dębowej.

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS1:

1) przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe Jeziora Dziekanowskiego;

2) teren inwestycji celu publicznegoo znaczeniu lokalnym;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy budynkami,
b) dopuszcza się lokalizację: urządzeń wodnych, obiektów budowlanych

związanych ze sportami wodnymi i rekreacją, pomostów - wraz z niezbędnym

uzbrojeniem,
©) teren położony w granicach obszaru Natura 2000 - Kampinoska Dolina

Wisły,

d) teren położony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu - strefa zwykła,
e) nakazuje się czynnąochronękrajobrazu poprzez:

- zabezpieczenie brzegówJeziora Dziekanowskiego przeddegradacją związaną

z użytkowaniem rekreacyjnym i rolniczym,

- ochronę zachowanego starodrzewia liściastego oraz zbiorowisk roślinnych

hydrogenicznych

w
strefie brzegowej,



— ochronę zbiorowisk wodnych,
— zakaz stosowania ogrodzeń trwale związanychz gruntem,
£) w strefie brzegowej Jeziora Dziekanowskiego zlokalizowane są drzewa

rozpoznane jako zasiedlone przez pachnicę dębową,

g) fragment terenu położonyw strefie ochronnejsiedliska pachnicy dębowej.
Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN3:

przeznaczenie terenu — terenzieleni w chronionym krajobrazie;
teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
wskaźniki zagospodarowania terenu:
maksymalny udział procentowy powierzchni utwardzonej — 10%,

minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 90%;

szczególne warunki zagospodarowania terenu:
zakaz zabudowy budynkami,
dopuszcza się lokalizację: ciągów pieszych, tras do jazdy konnej, ścieżek

przyrodniczych, urządzeń wodnych, pomostów wrazz niezbędnym uzbrojeniem,
fragment terenu położony w granicach obszaru Natura 2000 — Kampinoska

Dolina Wisły,

teren położony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

- strefa zwykła,
nakazujesię czynną ochronękrajobrazu poprzez:
zabezpieczenie brzegów Jeziora Dziekanowskiego przed degradacją związaną

z użytkowaniem rekreacyjnym i rolniczym,

ochronę zachowanego starodrzewia liściastego oraz zbiorowisk roślinnych
hydrogenicznych związanych Jeziorem Dziekanowskim,

zakaz stosowania ogrodzeń trwale związanychz gruntem,
fragment terenu położonyw strefie ochronnej siedliska pachnicy dębowej,

fragment terenu położonyw strefie 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego,

fragment terenu położony w obszarze obejmującym terenynarażonena zalanie

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości

potencjalnego zalewu powyżej 4 m.

Zgodniez projektem zagospodarowania terenu załączonym przez inwestora do

wniosku

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, budynki wchodzące w skład siedliska

gospodarstwarolnego nie są usytuowane na obszarze Natura 2000. Południowa część

działki nr ew. 422 od strony jeziora Dziekanowskiego znajdująca się na obszarze

Natura 2000, została wyłączona z możliwości zabudowy poprzez maksymalną



nieprzekraczalną linię zabudowy ustaloną w odległości 50 m od granic konturu

Klasyfikacyjnego Ws.
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