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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
I 1

I. WSTEP

Dokument pod nazwa "Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Brochów" jest podstawa koordynacji wszystkich miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji i przedsiewziec realizacyjnych

samorzadu, jest bowiem opracowaniem okreslajacym polityke w zakresie gospodarki

przestrzennej gminy. W Studium uwzglednione powinny byc ustalenia strategii rozwoju

województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydania decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W studium okresla sie w szczególnosci:

- obszary objete lub wskazane do objecia ochrona na podstawie przepisów szczegól-

nych,

- lokalne wartosci zasobów srodowiska przyrodniczego i zagrozenia srodowiskowe,

- obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wylaczone z zabudowy,

- obszary zabudowane, ze wskazaniem w miare potrzeby, terenów wymagajacych

przeksztalcen lub rehabilitacji,

obszary, które moga byc przeznaczone pod zabudowe, ze wskazaniem, w mIare

potrzeby, obszarów przewidzianych do zorganizowanej dzialalnosci inwestycyjnej,

- kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym obszary, na których

beda stosowane indywidualne i grupowe systemy oczyszczania scieków, a takze

tereny niezbedne do wytyczania sciezek rowerowych,

- obszary, dla których sporzadzanie miejscowych planów zagospodarowania prze-

-,

~I

l

strzennego jest obowiazkowe na podstawie przepisów szczególnych lub ze wzgledu

na istniejace uwarunkowania,

- obszary, które moga byc przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa wynikajaca

z potrzeby zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorzadowej.

I
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium tworzy ramy przestrzenne dla realizacji ustalonych kierunków programu

rozwoju spoleczno - gospodarczego.

Dokument ten odgrywa role w ksztaltowaniu struktury funkcjonalno - przestrzen-

nej jako srodek infonnacji o mozliwosciach i ograniczeniach w odniesieniu do poszcze-

gólnych obszarów.

Ponizej przedstawiono miejscowe uwarunkowania, które zdefiniowano w trakcie

sporzadzania diagnozy stanu gminy, w podziale na stanowiace szanse rozwoju i zagro-

zenie rozwoju.

II. UWARUNKOWANIA INSPIRUJACE ROZWÓJ

. Wysokie walory przyrodniczo - krajobrazowe Kampinoski Park Narodowy wraz

z otulina (Wwarszawski Obszar Chronionego Krajobrazu), 2 rezerwaty przyrody,

dolina Wisly i Bzury, zwarty kompleks lasów, które wchodza w sklad systemu ekolo-

gicznego ECONET - POLSKA, czynniki te korzystnie oddzialywuja na srodowisko,

tworzac zaplecze dla rozwoju funkcji ekologicznych, rekreacyjnych, turystycznych.

. Wartosci bioklimatyczne obszaru umozliwiajace rozwój funkcji wypoczynkowych.

. Gminaposiadaobiektydziedzictwakulturowego,zespolydworsko- parkowe, kosciól

w stylu obronnym, historyczne uklady ruralistyczne z zabudowa o cechach regional-

nej architektury, stanowiska archeologiczne, co mozna wykorzystac rozwijajac funk-

cje turystyczna. Zespoly dworsko - parkowe w Brochowie i Tulowicach sa w dobrym

stanie technicznym.

n

Ii

. Mozliwosc uzupelniania zródel dochodów gospodarstw rolnych wskutek przydatnosci

terenów dla rozwoju agroturystyki, szczególnie w pólnocnej czesci gminy w dolinie

I
'I

I

Wisly i Bzury.

. Wystepowanie zlóz kopalin pospolitych (Janów, Plecewice), stwarza mozliwosc

rozwoju w oparciu o ich wydobycie i przetwarzanie (Plecewice).

5
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

. Zmienia sie korzystnie struktura gospodarki, wzrasta liczba podmiotów gospodar-

czych, w wiekszosci jest to sektor prywatny, liczba podmiotów gospodarczych na

1000 Mk miesci sie w granicach sredniej dla powiatu sochaczewskiego.

. Dominacja gospodarki rolnej indywidualnej.

.

.
II

. Sasiedztwo aglomeracji warszawskiej stwarza mozliwosc aktywizacji gospodarczej

w oparciu o rozwój funkcji rekreacyjnych powiazanych z wykorzystaniem walorów

przyrodniczych i kulturowych.

. Rozwój wytwórczosci i rzemiosla zorientowany na sasiedztwo miejskiego rynku

zbytu (Sochaczew); wyksztalcony obszar aktywizacji gospodarczej (wies Plecewice) -
sprzyja rozwojowi gospodarczemu i wykorzystaniu istniejacych rezeIW sily roboczej.

. Prawie stuprocentowy udzial indywidualnego budownictwa mieszkaniowego

w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

. Korzystna sytuacja gminy w zakresie wyposazenia w zbiorowe systemy infrastruktu-

ry technicznej, ksztaltujaca sie na poziomie powyzej sredniej w regionie:

- dobrze rozwinieta siec wodociagowa w poludniowej czesci gminy (wskaznik zwo-

dociagowania 48 %),

I
J
I
I
I
I

I

- sukcesywnie porzadkowana gospodarka sciekowa - istniejaca oczyszczalnia scie-

ków w Tulowicach przejmie scieki z terenów zurbanizowanych w gminie,

- porzadkowana gospodarka odpadami stalymi bytowo - gospodarczymi, z wywo-

zem odpadów na skladowisko poza obszarem gminy,

- wysoki stopien telefonizacji - pelne zaspokojenie potrzeb. I'

.1

. Planowana dostepnosc do linii elektroenergetycznych WN 110 kV, co umozliwi

rozwój inwestycji o zapotrzebowaniu powyzej l MW.

. Korzystny dla rozwoju uklad komunikacyjny zarówno w relacjach wewnetrznych

obszaru gminy z jej osrodkiem administracyjno - uslugowym jakim jest zespól wsi

Brochów - Janów i osrodkami uslugowo - gospodarczymi,jak i w powiazaniu z ob-

szarami sasiednimi w skali regionalnej. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 575 do

klasy G (glównej) i realizacji przeprawy mostowej przez Wisle na wysokosci Nowy

6 a
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Secymin -Chociszewo (droga krajowa Nr 62) wzmocni powiazania z ukladem krajo-

wym.

. Dobry stan techniczny istniejacej bazy oswiatowej.

. Korzystna struktura budzetu gminy - wskaznik udzialu dochodów wlasnych

w budzecie gminy wynosi ok. 50 % i jest wyzszy od sredniej krajowej.

. Wskaznik bezrobocia maleje, ludnosc posiada inicjatywe i wykazuje sie przedsiebior-

czoscia. Poziom bezrobocia w granicach sredniej wojewódzkiej.

. Nastepuja korzystne zmiany prawne (uwarunkowania zewnetrzne) dotyczace finan-

sów gmin, wzrosnie udzial gmin w podatkach od osób fizycznych i prawnych, moz-

liwosc uczestniczenia gminy w dzialalnosci gospodarczej.

I
. Wystepowanie terenów ofertowych do zainwestowania na pólnoc od wsi Brochów

oraz w dolinie rzeki Wisly dla funkcji rekreacyjno - turystycznych posiadajace zgode

na wylaczenie z uzytkowania rolniczego, we wsi Brochów, Janów wyposazone

w media.

.
I
I
I
I
I

I

. Wyksztalcone osrodki osadnicze na terenie gminy: Brochów - Janów, Tulowice,

Sladów, Wólka Smolana - Plecewice, które moga pelnic role wsi wielofunkcyjnych

skupiajacych uslugi, mieszkalnictwo, dzialalnosc gospodarcza; zaawansowane proce-

sy urbanizacyjne, wysoki stopien koncentracji ludnosci i dzialalnosci gospodarczej:

Ii

- najwieksza liczba ludnosci: Brochów, Tulowice, Plecewice,

- najwieksza ilosc zarejestrowanych podmiotów gospodarczych: Brochów, Konary,

Tulowice, Plecewice,

- najwiekszy ruch inwestycyjny: Janów -Janówek, Brochów, Plecewice, Tulowice.

. Wzglednie jednolity charakter zagospodarowania wynikajacy ze specyfiki srodowiska

przyrodniczego i jednolity profil spoleczno -gospodarczy, rekreacyjno - rolniczy.

7
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

III. UWARUNKOWANIA OGRANICZAJACE ROZWÓJ

. Polozenie calego obszaru gminy w ekologicznym systemie obszarów chronionych, co

wymaga hannonijnego rozwoju spoleczno - gospodarczego w powiazaniu z warto-

sciami przyrodniczymi, likwidacja dzialalnosci uciazliwych.

. Brak skutecznych preferencji prawnych dla dzialan proekologicznych.

. Niewykorzystane walory srodowiska przyrodniczego gminy, brak zagospodarowania

turystycznego i rekreacyjnego, slabo rozwinieta obsluga ruchu turystycznego, nieza-

dawalajacy stan czystosci wód powierzchniowych rzek Wisly i Bzury

. Rygory ochronne wynikajace z wartosci srodowiska przyrodniczego i kulturowego

ograniczaja swobodna dzialalnosc gospodarcza. Chaotyczna zabudowa i niski poziom

architektury budynków zagraza powaznym zniszczeniem srodowiska kulturowego

(historyczne uklady ruralistyczne); wystepuja ograniczenia dla zabudowy wynikajace

z ochrony stanowisk archeologicznych.

. Pólnocna i zachodnia czesc gminy narazone sa na zagrozenie powodziowe ze strony

rzeki Wisly i Bzury.

.
II

I

I
I
I
I

. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych i dzialek powoduje tendencje do rozpraszania sie

osadnictwa (w tym na tereny cenne przyrodniczo).

. Malo korzystna struktura agrarna gospodarstw (rozdrobnienie, wysoki wskaznik

zatrudnieniaw rolnictwie);udzialgospodarstwrolnych,o powierzchnipowyzej 10ha

wynosi 16%, a 70 % to gospodarstwaponizej5ha.

. Niedoinwestowanie w zakresie przetwórstwa rolno - spozywczego,malo wykorzysta-

ne mozliwosci zagospodarowania plodów rolnych na miejscu.

~

. Dochód gminy na l mieszkanca ksztaltuje sie ponizej sredniej wojewódzkiej (73 %).

. Niski poziom wydatków inwestycyjnych w budzecie gminy ok. 10 %, nizszy od

sredniej krajowej25 %; niskie zaangazowaniewydatkówinwestycyjnychw wydat-

kach ogólem swiadczy o malym majatku trwalym gminy.

I
8
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

. Niska retencja naturalna, zaniedbane nieliczne obiekty malej retencji.

. Elementy infrastruktury tworzace znaczace obszarowo korytarze infrastruktury, co

stanowi przestrzenne ograniczenia zagospodarowania, a takze stwarza mozliwosc

nadzwyczajnych zagrozen srodowiska:

- linie elektroenergetyczne WN 400 kV powoduja ograniczenie zagospodarowania

w pasie 100 m,

- linie elektroenergetyczne WN 220 kV ze strefa 40 m,

- planowana linia elektroenergetyczna WN 110kV ze strefa 40 m.

. Slabo rozwinieta siec dróg o ulepszonej nawierzchni we wschodniej czesci gminy,

niezadowalajacy stan techniczny istniejacej sieci drogowej.

. Niedoinwestowanie w sferze infrastruktury spolecznej, obsludze rekreacji.

. Niekorzystne procesy demograficzne, spadek liczby ludnosci, ujemny przyrost

naturalny, starzenie sie ludnosci (wzrost grupy osób w wieku poprodukcyjnym; mi-

gracje ludnosci).

. Male zasoby mienia komunalnego i Skarbu Panstwa - dostepniejszych do zagospoda-

rowania przy realizacji przedsiewziec publicznych. Brak zasobów gruntów komunal-

nych o znaczeniu strategicznym.

. Istniejace rezerwy gruntów do zagospodarowania w obowiazujacym mIejScowym

planie zagospodarowania przestrzennego, a takze duza liczba (ok. 300) wniosków

ludnosci o zmiane przeznaczenia gruntów rolnych na funkcje w wiekszosci mieszka-

niowe, swiadczy o slabej aktywnosci planistycznej gminy.

...

IV. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

. Koniecznosc zachowania wysokich, niekiedy unikatowych walorów srodowiska

przyrodniczego: Kampinoski Park Narodowy, rezerwaty, doliny rzek Wisly, Bzury,

..,

przy jednoczesnej potrzebie zapewnienia

mieszkanców.

ekonomicznych podstaw egzystencji

[

9
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

. Koniecznosc zachowania zasobów kulturowych (obiekty zabytkowe i historyczne

uklady ruralistyczne) i walorów krajobrazowych (dolina Wisly, Bzury) przy jedno-

czesnym zagrozeniu wynikajacym z przeksztalcen struktury funkcjonamo - prze-

strzennej wsi, braku srodków na rewitalizacje i dostosowanie obiektów do wspólcze-

snych standardów.

. Niewykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych gmmy

jako podstawy rozwoju turystyki i wypoczynku.

. Niekorzystne procesy demograficzne: spadek liczby ludnosci i starzenie sie ludnosci.

. Sredni stopien rozwoju gospodarczego w zakresie funkcji gminy jaka jest rolnictwo;

mala efektywnosc ekonomiczna rozdrobnionej gospodarki rolnej.

. Rozproszone osadnictwo wiejskie absorbujace nadmiernie elementy wyposazenia

infrastrukturalnego.

. Koniecznosc tworzenia warunków dla rozwoju i restrukturyzacji rolnictwa, wielo-

funkcyjnego rozwoju wsi i alternatywnych zródel zatrudnienia.

CELE ROZWOJU GMINY BROCHÓW

W toku prac nad fonnulowaniem polityki przestrzennej gminy, w wyniku

identyfikacji problemów i uwarunkowan, okreslono cele rozwoju gminy oraz ogólne

sposoby dzialania prowadzace do ich osiagniecia.

Cele rozwoju fonnulowano w oparciu o potrzeby i aspiracje mieszkanców.

Przedmiotem "Studium" jest okreslenie polityki przestrzennej gminy, tj. miedzy

innymi wskazanie tych obszarów gminy, które sa najodpowiedniejsze do pelnienia

'I

okreslonych funkcji.

Rozwój gminy Brochów byl, jest i nadal bedzie zdeterminowany istnieniem

Kampinoskiego Parku Narodowego.

Rozwój gminy powinien polegac na mozliwie pelnym zaspokojeniu potrzeb

spolecznosci lokalnej, przy jednoczesnym zrównowazonym zagospodarowaniu terenów

gminy. Naczelnym celem uksztaltowania ladu zintegrowanego jest harmonizacja

10
--. ~.~>



-.

I
I

I
I
I

I

.

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

i równowazenie przemian strukturalnych prowadzacych do stopniowej eliminacji

dysproporcji oraz ksztaltowania ukladów minimalizujacych konflikty funkcjonalne, co

zapewnia coraz wyzsza jakosc srodowiska i zycia oraz efektywnosc gospodarowania.

Ochrona srodowiska przyrodniczego stanowi podstawowe ogniwo w realizacji celów

rozwoju gminy i powinna stanowic nierozlaczna czesc wszystkich procesów rozwojo-

wych.

CEL 5TRA TEGICZNY:

. osiagniecie stabilnego rozwoju, w którym byloby zapewnione zaspokojenie biezacych

potrzeb mieszkanców, warunki umozliwiajace wzrost poziomu zycia i zaspokojenie

potrzeb nastepnych pokolen.

CELE OPERACYJNE:

. dostosowanie rozwoju gospodarczego do uwarunkowan przyrodniczych,

. ksztaltowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego i zachowanie krajobrazów

naturalnych,

. ochrona bioróznorodnosci istniejacych cennych przyrodniczo obszarów - Kampinoski

Park Narodowy, oraz zachowanie ciaglosci i w miare naturalnego charakteru i eksten-

sywnego uzytkowania obszarów w korytarzach ekologicznych,

. wzmOClllellle systemu obszarów chronionych przez utworzenie: Narwiansko -

WislanskiegoParku Krajobrazowego,objecie ochrona w ramach systemu Natura
'"

2000,

I

I

I

I

I

. aktywizacja rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych gminy, ksztaltowanie

struktury funkcjonalno - przestrzennej w nawiazaniu do systemu ekologicznego,

II.;
I

I
. wdrazanie zakazu realizacji na terenie gminy inwestycji mogacych znaczaco oddzia-

lywac na srodowisko,

I .

I i

t. porzadkowanie struktury przestrzennej gminy decydujacej o warunkach zamieszka-

nia, pracy, obslugi i wypoczynku; kompleksowe porzadkowanie terenów urbanizuja-

cych sie, poprzez zapewnienie wyposazenia w kompletna infrastrukture techniczna

11 ,
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sluzaca ochronie srodowiska i porzadkowanie komunikacji; ksztaltowanie wielofunk-

cyjnego rozwoju wsi: Brochów -Janów, Tulowice, Plecewice.

VI. USTALENIA W ZAKRESIE KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZES-

TRZENNEGO GMINY

A. Obszary zmian w zaQospodarowaniu przestrzennym

Dla realizacji celów rozwoju gminy przy wystepujacych okreslonych uwarunko-

waniach tego rozwoju wyodrebniono nastepujace strefy o zróznicowanych rezimach

ochronnych:

. strefa zachowania, rekonstrukcji i ochrony wartosci przyrodniczych i kraiobrazo-

~, objeta ochrona prawna w ramach Kampinoskiego Parku Narodowego. Zajmuje

ona wschodnia czesc gminy. Jest to rejon charakteryzujacy sie wysokimi walorami

srodowiska przyrodniczego, tworzacy system powiazan przyrodniczych, warunkujacy

wlasciwe przewietrzanie terenu, utrzymujacy stala retencje wód wskazany do pozo-

stawienia w stanie najbardziej zblizonym do naturalnego i rekonstrukcji walorów

przyrodniczo - krajobrazowych. W sklad tej strefy wchodza lasy Puszczy Kampino-

skiej, zbiorowiska lakowe (uzytki zielone spelniajace role ukladów wentylacyjnych

i zachowania wlasciwych stosunków wodnych), uzytki rolne, obszary objete ochrona

prawna (istniejace rezerwaty lesne), tereny istniejacego ukladu osadniczego.

. strefa ksztaltowania ukladów osadniczych obejmujaca tereny istniejacego i przyszle-

go zagospodarowania w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego, a

jednoczesnie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Strefa ta objeto

obszary glównych skupisk zabudowy mieszkaniowej i uslugowej oraz tereny uznane

za stosunkowo najdogodniejsze dla rozwoju dzialalnosci wyrazajacych sie

w przestrzeni w róznego rodzaju formach zabudowy terenu. Szczególnie w granicach

wsi: Sladów, Tulowice, Brochów, Janów, Wólka Smolana, Plecewice. Pierwszenstwo

maja funkcje mieszkaniowe i uslugowe w zakresie rekreacji i turystyki.
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO

. strefa rolniczo - osadnicza obejmujaca tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej

i rozproszona zabudowe terenów otwartych w zachodniej czesci gminy, tez w grani-

cach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. Sa to rejony o dominacji dobrych

gleb, wskazane do ekologizacji produkcji rolnej.

B. Kierunki zmian w strefach w ujeciu strukturalnym

Niniejsze "Studium" ustala preferencje dla wiodacych funkcji i zasad zagospoda-

rowania terenów w poszczególnych strefach.

Podstawowe kierunki zagospodarowania przestrzennego i dominujace dzialania

w wydzielonych strefach przedstawiono ponizej:
I

1. Strefa zachowania. rekonstrukcji i ochrony wartosci przyrodniczych

i krajobrazowych - I.

Kierunki dzialan w tej strefie podporzadkowane sa obowiazujacym przepisom

szczególnym (Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego i Rozporzadzenie ...

MOSLiZN dotyczace rezerwatów), które reguluja zasady ochrony przyrody i udostep-

niania terenu dla róznych dzialalnosci czlowieka.

Przeksztalcenia w tej strefie podporzadkowane sa ochronie istniejacych zasobów

przyrodniczych, bioróznorodnosci, walorów krajobrazowych i kulturowych i obejmuja:

- zachowanie wielkosci i wartosci ekologicznej istniejacych obszarów wezlowych

systemu (lasy, zielen nieurzadzona, zadrzewienia, uzytki zielone, doliny rzek

~

i cieków),
II
I~1['0

~\ .- eliminacje gatunków obcych rodzimej florze i faunie,

- ochrone naturalnych zasobów, walorów i procesów przyrodniczych oraz ich aktywne

wzbogacanie,

- przywrócenie równowagi ukladu hydrograficznego i zabezpieczenie wód powierzch-

niowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem,

.

~
III

I

l
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sukcesywne eliminowanie wszelkich fonn zagospodarowania nie zwiazanego

z Parkiem, z wylaczeniem terenów nie przeznaczonych do wykupu,

- rekonstrukcja wartosci przyrodniczych poprzez naturalna sukcesje roslinnosci,

- zabezpieczenie obszaru przed zanieczyszczeniem powietrza i utrzymanie przewidy-

wanych prawnie nonn w tym zakresie.

Dla obszaru Parku obowiazuja nastepujace zasady gospodarowania:

sterowanie ruchem turystycznym na wyznaczonych szlakach i w oparciu o wezly

wejsciowe (Wilcze Tulowskie),

- rozwój funkcji naukowo - dydaktycznej,

- zakaz prowadzenia nowych inwestycji liniowych o znaczeniu ponadlokalnym,

- wycofywanie rolniczej dzialalnosci gospodarczej,

- prowadzenie gospodarki lesnej z uwzglednieniem ochronnego charakteru lasów,

- adaptacja istniejacych tras i urzadzen komunikacji i infrastruktury technicznej

w dopuszczeniu w niezbednych przypadkach ich uzupelniania.

Funkcje osadnicze ograniczono do:

- adaptacji istniejacego ukladu osadniczego o dominacji funkcji mieszkaniowej

i rekreacyjnej: - dzialania porzadkowania i przeksztalcen na funkcje zwiazane z Par-

kiem,

- potencjalnego rozwoju i odbudowy funkcji mieszkaniowej - siedliska rolnicze we wsi

Famulki Brochowskie (obszar ochrony krajobrazowej) o nastepujacych zasadach

I
I
I
I

-II

zagospodarowania:

- zabudowa ekstensywna, maksymalny wskaznik zabudowy dzialki (powierzchnia
f'
, <

zabudowana i utwardzona na dzialce do powierzchni ogólnej) - 20 %,

- zastosowanie fonn architektonicznych i struktury zabudowy umozliwiajacych

swobodny przeplyw powietrza,

- maksymalnawysokoscbudynków2 kondygnacjew tympoddaszeuzytkowe,

- ochrona istniejacej zieleni nieurzadzonej,

- uporzadkowana gospodarka sciekowa,

~,I
,
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- dostosowanie fonn architektonicznych zabudowy do tradycji regionalnej, dbalosc

o detal architektoniczny.

2. Strefa ksztaltowania ukladu osadniczego -II

Jest to przestrzen urbanizacyjna istniejacego i potencjalnego zainwestowania

obejmujaca uklad osadniczy wsi polozonych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodo-

wego w zachodniej czesci gminy.

Okreslenie zasad zagospodarowania ma na celu uczytelnienie przestrzennych

granic inwestowania, wskazanie zasad mieszania funkcji dla sprawniejszego funkcjono-

wania struktury, a takze zapobiezenie niekontrolowanym procesom rozprzestrzeniania

sie osadnictwa. Rozwiazywanie problemów rozwojowych powinno sie odbywac przede

wszystkim poprzez odpowiednie wykorzystanie terenów w granicach zurbanizowanych,

tworzenie wiekszej zwartosci przestrzennej struktury miejscowosci. Pozwoli to na

zblizenie dopelniajacych sie funkcji, skrócenie powiazan komunikacyjnych, oszczed-

niejsze gospodarowanie terenem.

Przeksztalcenia w tej strefie maja cechy intensyfikacji procesów inwestycyjnych,

urbanizacyjnych zwiazanych glównie z rola wsi Brochów jako osrodka obslugi

o charakterze lokalnym (gminnym) oraz z wsiami Janów, Tulowice, Plecewice koncen-

trujacymi dzialalnosc inwestycyjna, mieszkaniowa i produkcyjno - uslugowa.W/w

miejscowosci predysponowane sa do aktywnego wdrazania koncepcji wsi wielofunkcyj-

nej. W tej strefie uznano funkcje osadnicze za priorytetowe.

Zagospodarowanie zabezpieczajace rozwój strefy II, przy uwzglednieniu wymogów

przepisów szczególnych dotyczacych obszarów i obiektów podlegajacych ochronie,

obejmuje:

. wyznaczeme terenów przeksztalcen, porzadkowania i intensyfikacji istniejacego

ukladu osadniczego obejmujacego funkcje mieszkaniowe, uslugowe, produkcyjno -

skladowe i dzialalnosci gospodarczej.

Celem dzialan w tym obszarze jest intensyfikacja procesów przeksztalceniowych

i inwestycyjnych zwiazanych z rola wsi Brochów jako gminnego osrodka obslugi

r
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

oraz ksztaltujacych sie wielofunkcyjnych osrodków: Brochów - Janów, Tulowice,

Plecewice.

. rewaloryzacje i promocje historycznej struktury przestrzennej gminy.

Ochrona istniejacych zachowanych wartosci kulturowych, archeologicznych stano-

wiacych o tozsamosci gminy poprzez:

1) ochrone obiektów zabytkowych:

- zespolu kosciola parafialnego pw. sw. Rocha w Brochowie (kosciól, dzwonnica,

mur obronny) - unikalnego w skali europejskiej laczacego funkcje obronne

I

l.

i sakralne,

zespolu dworsko -parkowego w Brochowie,

I
-

- cmentarza parafialnego (z drzewostanem i nagrobkami) oraz kaplica cmentarna

(I pol. XIX w.) w Brochowie - Janowie,

- zespolu dworsko -parkowego w Tulowicach (nagrodzonego przez Min. Kultury

i Sztuki za najlepiej odrestaurowany obiekt zabytkowy oraz Medalem Europa

Nostra - prestizowa nagroda europejska- w dziedzinie ochrony zabytków) -
ochrona ekspozycjiwidokowej,

- budynku mieszkalnegowe wsi Górki nr 13;

Wszelkie prace przy obiektach zabytkowych i w jego otoczeniu winny byc

prowadzone w uzgodnieniu ze Sluzba Ochrony Zabytków - Wojewódzkim Konser-

watorem Zabytków. Do wniosku inwestora o pozwolenie na roboty budowlane winna

byc dolaczona decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydana na podsta-

wie ustawy o ochronie dóbr kultury.

,
I
I

L

II

Wlasciciel i uzytkownik zabytku obowiazany jest dbac o jego zachowanie

a w szczególnosci:

- zabezpieczyc przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacja,

- niezwlocznie zawiadomic Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydarze-

niach mogacych miec wplyw ujemny na stan i zachowanie zabytku,

r
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- zawiadomic w ciagu l miesiaca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

o zmianie wlasciciela, lub oddaniu zabytku w calosci lub w czesci w uzytkowanie,

najem lub dzierzawe.

Bez zezwolenia wlasciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wolno w/w

obiektów zabytkowych przerabiac, odnawiac, rekonstruowac, konserwowac, zabu-

dowywac, odbudowywac, zdobic, uzupelniac, rozkopywac ani dokonywac zadnych

innych zmian. Powyzsze dotyczy takze robót mogacych zeszpecic otoczenie zabytku

lub widoku na ten zabytek, a takze robót, które moga naruszyc skomponowany lub

ustalony tradycja uklad terenowy.

2) ochrone zachowanych ukladów ruralistycznych we wsiach:

- Brochów - uklad wsi typu ulicówka,

Tulowice - uklad wsi typu ulicówka,

Kromnów -uklad wsi typu rzedówka holenderska

- Sladów Nadwislanski - uklad wsi typu rzedówka holenderska;

3) ochrone stanowisk archeologicznych w tym wpisanych do rejestru zabytków

w Janowie i Tulowicach:

- 5459/19 - osada hutnicza z okresu wplywów rzymskich CI- IIIw ne)

- 5459/57 - osadnictwo starozytne

- 5559/20 - osadnictwo starozytne;

4) wyznaczenie zespolów kulturowo - krajobrazowych laczacych wartosciowe ele-

menty kulturowe i osadnicze z krajobrazem w Brochowie (wraz z dolina Bzury) i

Tulowicach, a takze Sladowie Nadwislanskim i Kromnowie oraz Utworzenie

I
I
I
I

Kampinoskiego Parku Kulturowego,

5) wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej wokól zalozen dworsko -parkowych

w Brochowie i Tulowicach - w zakresie utrzymania wartosci przestrzennych tere-

nów Uego rozplanowanie, wartosci naturalnego uksztaltowania), charakteru zago-

spodarowania, miedzy innymi dla ochrony wlasciwej ekspozycji zabytków,
I

r
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

6) ochrona ekspozycji widokowej dworku w Tulowicach, a takze zespolów kosciola

dworsko - parkowego w Brochowie poprzez wlasciwe ksztaltowanie zabudowy

i zieleni odslaniajacekrajobraz kulturowy poprzez wyznaczenie osi widokowych,

7) objecie prawna ochrona obiektów o duzej wartosci historycznej, które zostana

wprowadzone do gminnej ewidencji dóbr kultury, a zadania z zakresu ich ochrony

beda uwzglednione w mpzp.

- Budynki mieszkalne (chalupy):

Sladów Nadwislanski 55; 66 (67?)

Kromnów Polski 28

Janów 16; 22

Wilcze Tulowskie 6

Olszowiec 13

Lasocin 46

Miszory 14, 32, 53

Framulki Królewskie 62(?), 60, 49.

- cmentarze:

Piaski Duchowne - cmentarz kolonistów, 2 pol. XVIII w.

Nowa Wies - Sladów - cmentarz kolonistów, 2 polo XVIIIw.

Miszory - cmentarz kolonistów, 1871 r.

Kromnów - cmentarz kolonistów, 2 pol. XVIII W.

Malanowo - mogila - kopiec z I wojny swiatowej.

I

Postepowanie z w/w obiektami w razie podejmowania jakichkolwiek prac bu-

dowlanych jest regulowane takimi samymi ograniczeniami i przepisami jak dla

obiektów wpisanych do rejestru.

. wyznaczenie terenów potencjalnego rozwoju funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem

funkcji uslugowej, skupionych glównie we wsiach Brochów, Janów, Tulowice, Ple-

cewice; koncentracja uslug w obszarach zurbanizowanych wyklucza uslugi uciazliwe

dla otoczenia (mogace znaczaco oddzialywac na srodowisko),

lI
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. wyznaczenIe terenów potencjalnego rozwoju funkcji uslugowej i produkcyjnej

skupionych glównie we wsiach Janów - Janówek zwiazanych z aktYwizujaca rola

drogi wojewódzkiej m 705; dopuszcza sie nieznaczny program zabudowy mieszka-

niowej dla uzytkowników funkcji podstawowej,

. wyznaczenie terenów potencjalnego rozwoju funkcji rekreacyjnej i turystycznej we

wsiach: Wólka Smolana, Lasocin, Lasice, Górka, Sladów, Piaski Duchowne.

Przyjmuje sie nastepujace zasady zagospodarowania w strefie:

- zabudowa ekstensywna; maksymalny wskaznik zabudowy dzialki (powierzchnia

zabudowana dzialki do powierzchni ogólnej):

dla terenów mieszkaniowych 40 % (wsie Brochów, Janów), 30 % na pozostalym

obszarze gminy

dla terenów uslug

dla terenów wytwórczosci

60%

70%

- zabudowa mieszkaniowa na obszarze gminy poza zespolem wsi Brochów - Janów

na duzych dzialkach o powierzchni minimum 1500 m2,

- maksymalna wysokosc budynków 3 kondygnacje w tym poddasze uzytkowe,

- odleglosc zabudowy 50 m od granicy lasu i 100m od granic Kampinoskiego Parku

Narodowego,

- wyposazenie zwartej zabudowy w zbiorcze systemy utylizacji scieków oraz wyko-

rzystanie paliw i technologii ekologicznych w gospodarce cieplnej,

- zachowanie regionalnego charakteru architektonicznych fonn zabudowy,

- zakaz zabudowy w miedzywalu Wisly i Bzury, za wyjatkiem urzadzen hydrotech-

nicznych i sluzacych rekreacji i turystyce,

)
I
I

na obszarach potencjalnego zagrozenia powodziowego, które moze wystapic

w przypadku nieskutecznosci istniejacych zabezpieczen powinno obowiazywac

wyniesienie poziomu parteru nad rzedna wody stuletniej. Wzrost bezpieczenstwa

na w/w terenach zapewnia kompleksowe roboty regulacyjne: likwidacja miejsc

zatorogennych na rzekach poprzez przeprowadzenie prac regulacyjnych i pogle-
l
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biarskich, modernizacje obwalowan, regulacje stosunków wodnych na obszarze

zawala, niezbedne dla przeciwdzialania zaklóceniom w odprowadzeniu wód wla-

snej zlewni, zbiorniki retencyjne.

- zmiany przeznaczenia gruntów na obszarze strategicznych powiazan przyrodni-

czych Parku z dolina Wisly w rejonie Kromnowa i z dolina Bzury w rejonie Prze-

slawie, Tulowie i Wólki Smolonej moga dotyczyc tylko funkcji mieszkaniowej

i rekreacyjno- turystycznej na duzych dzialkach powyzej 3000 m2,

- zastosowanie form architektonicznych i struktury zabudowy umozliwiajacych

swobodny przeplyw powietrza i migracje gatunków

- ochrona istniejacej zieleni nieurzadzonej.

Na terenach lezacych w zwartej zabudowie wsi uzupelnianie zabudowy moze naste-

powac pod warunkiem zachowania istniejacej, wyksztalconej linii zabudowy

w sasiedztwie, a takze uwzglednienia charakteru obiektów chronionych na podstawie

przepisów szczególnych. Obowiazuje zachowanie istniejacej zieleni nieurzadzonej

i wykorzystaniejej w planowanym zagospodarowaniu.

Promocja funkcji turystyczno - rekreacyjnych gminy obejmuje:

. krajobrazowe sciezki rowerowe i kolejka waskotorowa,

. rozwój funkcji rekreacyjnej poprzez utworzenie zbiorników wodnych w rejOnIe

Piasków Królewskich i na kanale Lasica w rejonie Tulowie,

. realizacja gospodarstw agroturystycznych,

. wyznaczenie i urzadzenie punktów widokowych w Brochowie i Famulkach Bro-

chowskich,

. rewaloryzacje i promocje historycznej struktury przestrzennej ukladów ruralistycz-

nych: Tulowice, Brochów, Kromnów, Sladów

- realizacja osrodka Chopinowskiego w Brochowie na bazie zespolu dworsko -
parkowego.

,

I
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3. Strefa rolniczo - osadnicza - III

Obejmuje tereny otwarte zachodniej czesci gminy Brochów: lasy, uzytki zielone

i tereny rolne z funkcja osiedlencza (zabudowa zagrodowa). Dobre gleby o duzych

walorach przyrodniczych wystepujace w zwartych kompleksach w pln.-zach. i pld.-

zach. czesci gminy, korzystne dla wszystkich kierunków upraw ze wskazaniem na

sadownictwo i warzywnictwo, wskazana. wielkotowarowa gospodarka rolna oraz

komasacja arealów. Ich pelne wykorzystanie wymaga rozwiazania fundamentalnego

zagadnienia restrukturyzacji wsi. Zadaniem podstawowym jest okreslenie dzialan

przeksztalceniowych z których studium wyróznia:

- dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej rozwój sieci osadniczej nalezy

ograniczyc do istniejacych siedlisk rolniczych i ich bezposredniego sasiedztwa. Obo-

wiazuje wykluczenie rozwojuzabudowy na wskazanych wartosciowych kompleksach

rolniczych,

- priorytet dla produkcji sadowniczo - warzywniczej, proponowana ekologizacja

rolnictwa (rozwój rolnictwa ekologicznego i integrowanego),

promowanie nierolniczej aktywnosci gospodarczej na terenach wiejskich - rozwój

zródeldochodunie zwiazanychbezposrednioz produkcjarolna; m.in. rozwójfunkcji

agroturystycznych,

preferencje dla lokalizacji dzialalnosci produkcyjno - uslugowej zwiazanej z prze-

twórstwem rolno - spozywczym. Uciazliwosc funkcji musi byc ograniczona do granic

lokalizacji.

zalesianie i zadrzewianie gruntów o niskich klasach bonitacyjnych i tworzenie

gospodarstw lesnych.

W ramach ochrony systemu ekologicznego terenów otwartych wyznaczono

tereny na których równiez wyklucza. sie zabudowe (ciagi ekologiczne) zwiazane

z dolinami cieków i uzytkami zielonymi. Sa to tereny spelniajace wazna dla terenu

funkcje ukladów wentylacyjnych i odwadniajacych.

W strefie III przyjmuje sie nastepujace standardy zagospodarowania:

- maksymalny procent zabudowy dzialki - 20,

21
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- maksymalna wysokosc budynków 3 kondygnacje w tym poddasze uzytkowe,

- obiekty budowlane i zwiazane z nimi urzadzenia nalezy projektowac w sposób

zapewniajacy forme architektoniczna dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabu-

dowy.

W celu racjonalnego ksztaltowania srodowiska przyrodniczego w strefie III za-

~
J

proponowano:

- obszary uzupelnien struktury ekologicznej - zalesianiei zadrzewieniagruntów,

- rozwój funkcji rolniczej w strefie na obszarach gleb bardzo i srednio korzystnych (II -
IV klasa bonitacyjna) w oparciu o kierunek produkcji sadowniczo - warzywniczy,

proponowana jest

i integrowanego):

ekologizacja rolnictwa (rozwój rolnictwa ekologicznego

--

~

r
r
r
r
r

r

r

r

- utrzymanie i biologiczne wzbogacanie obszaru strategicznych powiazan przyrodni-

czych Parku z dolina Wisly w rejonie Kromnowa i z dolina Bzury w rejonie Przesla-

wic, Tulowie i Wólki Smolanej,

- utrzymanie mozaikowatego charakteru terenów rolnych,

- realizacja zabiegów melioracyjnych uwarunkowana zachowaniem ukladu hydrogra-

ficznego i hydrologicznego Parku,

- zwiekszanie zadrzewien sródpolnych, przydroznych, nadwodnych szczególnie]
I

obszarze strategicznych powiazan Parku z dolina Wisly i Bzury,

- ochronapomnikówprzyrody- strefaochronnawokólpomniku15m,

- ochrona starorzeczy i strefy przyskarpowej doliny Bzury.

r

4. Kierunkii zasady realizacji celów publicznych
.

Poprawa jakosci zycia mieszkanców gminy wiaze sie z uwzglednieniem potrzeb

bytowych i ogólnorozwojowych spolecznosci o charakterze publicznym. Wyznaczono

tereny zadan publicznych lokalnych i ponadlokalnych, dla których obowiazuja dzialania

adaptacyjne, modernizacyjne, rozbudowy.
G

I

r
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego sa to zadania:

- ochrony przyrody i krajobrazu na podstawie przepisów szczególnych

- ochrony dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków, bedacych w spisie konserwa-

torskim oraz stanowisk archeologicznych,

- gospodarki lesnej wg planów urzadzenia lasów.

W zakresie infrastruktury spolecznej:

utrzymanie obiektów szkolnych w zakresie szkól podstawowych i ginmazjów we

wsiach: Brochów, Sladów, Lasocin,

- utrzymanie i realizacja obiektów kultury i sportowych,

- wykorzystanie istniejacych zasobów gruntów komunalnych dla realizacji celów
~ i:

spolecznych, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorzadowej lub dla

zorganizowanej dzialalnosci inwestycyjnej,

a

- utrzymanie obiektów obslugi administracyjnej, bezpieczenstwa publicznego, wspie-

ranie instytucji sluzacych rozwojowi gminy i potrzebom mieszkanców.

W zakresie gospodarki komunalnel:

. zachowanie obiektów, urzadzen oraz sieci istniejacych i planowanych systemów

.
I ..

I

infrastruktury technicznej:

- oczyszczalnia scieków w Janowie,

- planowany gazociag wysokiego cisnienia regionalny,

- istniejace linie elektroenergetyczne WN 400 kV i 110kV.

W zakresie komunikacli:

. utrzymanie i modernizacja dróg wojewódzkich Nr 575, 705,

. utrzymanie i modernizacja istniejacych dróg powiatowych,

. utrzymaniei urzadzeniepasadrogowegoistniejacychdróggminnych.

5. Kierunki rozwoju komunikacji
a

~ .

I

Podstawowy uklad komunikacyjny gminy stanowia:

23
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drogi wojewódzkie Nr 575 relacji Plock -Warszawa

Nr 705relacjiSochaczew-Sladów

drogi powiatowe: Nr O1617 relacji Plecewice - Plecewice

Nr O1608 relacji Tulowice -Famulki Brochowskie -Plecewice

Nr O1605 relacji Brochów -Wólka Smolana

Nr O1606 relacji Brochów - Andrzejów.

Pozostale drogi publiczne sa drogami gminnymi.

Uklad kolejowy stanowi linia kolejki waskotorowej relacji Sochaczew - Wilcze

Tulowskie.

W zakresie komunikacji drogowej przewiduje sie:

racjonalizacja wykorzystania stanu istniejacego,

- adaptacja istniejacych tras i urzadzen obslugi ruchu, ich uzupelnienie, modernizacja

i rozbudowa w celu pelnego obsluzenia terenów istniejacego i potencjalnego rozwoju

osadnictwa; zapewnienie dostepnosci komunikacyjnej,

rozbudowa i modernizacja lokalnego ukladu komunikacyjnego sluzaca rozwoJowI

funkcji turystycznej, budowa urzadzen obslugi ruchu (parkingi, zatoki postojowe,

place widokowe, inne obiekty obslugi podróznych),

- modernizacja i restrukturyzacja istniejacych ciagów dróg wojewódzkich, waznych dla

powiazan zewnetrznych gminy, których znaczenie w ukladzie podstawowym gminy

bedzie wzrastac, droga Nr 575 w klasie G polaczy przeprawe mostowa w Wyszogro-

dzie z planowana na wysokosci Wychodzca,

- adaptacja i rozwój tras sciezek rowerowych wzdluz drogi powiatowej Nr 608 i w pln.

czesci gminy,

- uzupelnienie i modernizacja dróg stanowiacych powiazanie wewnetrzne w obrebie

gmmy,

- ograniczenie bezposredniej obslugi terenu przyleglego przez drogi wojewódzkie.

Polaczenia z drogami zapewniajacymi bezposrednia obsluge poprzez skrzyzowanie III

z zachowaniem odstepów wg przepisów szczególnych.

o
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W zakresie komunikacji kolejowej:

- adaptacja jako atrakcji turystycznej kolejki waskotorowej,

- weryfikacja rezerwy terenowej pod Centralna Magistrale Kolejowa planowana po

2020 r. z przeniesieniemjej poza teren otuliny Parku.

6. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej

Przez teren gminy Brochów przebiegaja ponadlokalne liniowe systemy infra-

struktury technicznej, powodujace ograniczenia w zagospodarowaniu. Obowiazuja

strefy bezpieczenstwa i kontrolowane (gazociag) wg przepisów szczególnych.

Po dokonaniu diagnozy i ocenie uwarunkowan rozwoju okreslono kierunki

rozwoju infrastruktury technicznej zgodnie z zasada zrównowazonego rozwoju gminy.

Priorytet nadano gospodarce sciekowej.

Przyjeto dwa rodzaje polityki:

polityke modernizacyjna, która wskazuje sposoby utrzymania stanu istniejacego

i poprawy funkcjonowania systemów,

- polityke rozwojowa, która okresla rozszerzenie obszarów obslugiwanych przez

systemy.

Polityki realizowane sa poprzez dzialania podane w tabeli:

Przedmiot
l

Gospodarka scieko-

Polityka modernizacyjna
2

- budowa zbiorczych syste-

mów kanalizacji wiejskiej na

terenach zwartej zabudowy

wsi Konary i Plecewice

doprowadzajacej scieki do

oczyszczalni w Janowie -
Janówku,

- zwiekszenie dowozu scie-

ków z terenów nie skanali-

I
I

I

I

f

I

\

wa

zowanych do punktu zlew-

Polityka rozwojowa
3

- budowa przydomowych

oczyszczalni scieków dla

zabudowy rozproszonej,

- budowa zbiorników szczel-

nych na terenach o eksten-

sywnej zabudowie.
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Przedmiot
I

Gospodarka wodna' -

Gospodarka cieplna' -

Zaopatrzenie w gaz

Gospodarka

odpadami

Polityka modernizacyjna
- 2

nego na oczyszczalni scie-

ków w Janowie - Janówku,

- likwidacja nieszczelnych

zbiorników na scieki

(szamb).

wlasciwa konserwacja

istniejacych urzadzen

i obiektów zapatrzenia

w wode.

konwersja indywidualnych

zródel ciepla z paliwa we-

glowego na gaz lub olej

opalowy.

- kontynuacja segregacji

odpadów poprzez zwieksze-

nie ilosci odpowiednio

oznakowanych pojemników,

- likwidacja "dzikich"

wysypisk odpadów.

Polityka rozwojowa
3

- obsluga terenów rozwojo-

wych,

- oszczedne gospodarowanie

woda, likwidacja strat na

sIecI,

- zaopatrzenie w wode

pólnocnych terenów gminy,

- zapewnienie powszechnego

dostepu do wody pitnej.

- likwidacja starych kotlowni,

- opracowanie projektu zalo-

zen do planu zaopatrzenia

gminy w cieplo (Prawo

energetyczne Dz.UNr 54/97),

~
III

... j

- wdrazanie nowoczesnych

systemów grzewczych.

Doprowadzenie gazociagu

wysokiego cisnienia na teren

gminy. Realizacja stacji reduk-

cyjno - pomiarowej JO w Tulo-

wicach.

- popularyzacja gospodarki

maloodpadowej,

- popularyzowanie zaklada-

nia malych przydomowych

kompostowni dla odpadów

organicznych,

III

'"
{J
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Przedmiot
1

:lektroenergetyka

:komunikacja

Polityka modernizacyjna
2

Modernizacja sieci i urzadzen

elektroenergetycznych ze

szczególnym uwzglednieniem

miejscowosci: Plecewice,

Konary, Brochów, Tulowice

i Sladów, poprzez:

- wymiane przewodów na

wiekszy przekrój (dobrany

do wzrastajacych obciazen)

w liniach glównych,

- wymiane przylaczy na

przewody izolowane,

- modernizacja urzadzen na

stacjach 15/04kV,

- wyposazenie glównych cia-

gów liniowych SN w lacz-

niki sterowane droga radio-

wa,

- przebudowa linii koliduja-

cych z projektowana zabu-

dowa.

Polityka rozwojowa
3

- edukacja spoleczenstwa.

Budowa i rozbudowa (szcze-

gólnie w miejscowosciach:

Plecewice, Konary, Brochów,

Tulowice i Sladów):

- stacji transformatorowo -
rozdzielczych 15/04kV,

- linii glównych i rozdziel-

czych 15 kV,

- linii niskiego napiecia,

- przylaczy i linii nn prowa-

dzonych w trudnych warun-

kach terenowych w wyko-

naniu przewodem izolowa-

nym,
oraz:

- dostosowanie sieci srednie-

go napiecia do projektowa-

nej urbanizacji w strefie
ksztaltowania ukladów

osadniczych,

- opracowanie projektu zalo-

zen do planu zaopatrzenia

w energie elektryczna.

Budowa linii elektroenerge-

tycznej WN 110kV relacji

Sochaczew - Wyszogród ze

stacjami transformatorowymI
w Janówku i Slad.~w

I ~

I II
~ II

i

Modernizacja urzadzen i sieci Rozbudowa central telefonicz-

telekomunikacyjnych w zakre- nych dla pelnego zabezpiecze-

sie umozliwiajacym pelne nia na wszelkiego rodzaju

27
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7. Instrumenty realizacji polityki przestrzennej
~

Podstawowym instrumentem realizacji polityki przestrzennej jest miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.
: j

Obszary objete obowiazkiem sporzadzania planów wyznaczono biorac pod

uwage:

- obowiazujace przepisy prawne .
I

I
I

- liste inwestycji publicznych

- skale i procesy zainwestowania terenów.

Przyjeto nastepujacy zakres wykonywania miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego:

7.1. w strefie zachowania i ochrony wartosci przyrodniczych i krajobrazowych - I

28

Przedmiot Polityka modernizacyjna Polityka rozwojowa
1 2 j

zabezpieczenie w lacza tele- uslugi telekomunikacyjne,
foniczne. - Ewolucja sieci poprzez

wzrost udzialu sieci swia-

tlowodowej,

- Budowalaczyabonenckich

poprzez cyfrowe sieci do-

stepu radiowego w rejonach

o jednostkowym zapotrze-
bowaniu na telefon.

Melioracja i mala Rewaloryzacja systemu Pompownia odwadniajaca w

retencja odwadniania, poprawa warun- Gorzewnicy, sluza walowa i

ków retencJonowania kanal dosylowy laczacy ciek

- realizacjazbiornikawodne- Wilczek z przepompownia.

go na kanale Lasica
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- dla terenu Kampinoskiego Parku Narodowego i rezerwatów nalezy sporzadzic

Plan Ochrony ustanowiony w drodze rozporzadzenia przez Ministra Srodowiska,

którego ustalenia powinny byc uwzgledniane w miejscowych planach zagospo-

darowania przestrzennego,

- dla terenów potencjalnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej we wsi Famulki

Brochowskie.

7.2. w strefie ksztaltowania ukladów osadniczych - II

dla terenów potencjalnego rozwoju osadnictwa:

- o dominacji funkcji mieszkaniowo -uslugowej

- o dominacji funkcji uslugowej i produkcyjno - skladowej

- o funkcji rekreacyjno - turystycznej.

~

"

W planach tych nalezy okreslic lokalizacje dróg publicznych, zasady podzialu

terenu na dzialki budowlane, zasady uzbrojenia terenu, a takze warunki zabudowy I:!I

i zagospodarowania terenu uwzgledniajace jego polozenie w obszarze otuliny Parku

oraz uwzglednianie charakteru zabudowy zabytkowej i historycznych ukladów prze-

strzennych przy lokalizacji nowej zabudowy w sasiedztwie obiektów chronionych na

podstawie Ustawy o ochronie dóbr kultury lub bedacych w spisie konserwatorskim.

W przypadku przeksztalcania gruntów rolnych o podzialach nie nadajacych sie do

wykorzystania na dzialki przeznaczone do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,

nalezy sporzadzac miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów

przeznaczonych do scalenia i podzialu.

Lokalizowanie zabudowy w istniejacych strukturach przestrzennych osadnic-

twa we wszystkich strefach moze byc prowadzone w oparciu o zasade "dobrego

sasiedztwa" i zgodnie z przepisami szczególnymi.

Istotnym narzedziem realizacji polityki rozwoju komunikacji i infrastruktury

technicznej moga byc programy podajace zasady etapowania - modernizacji

i rozbudowy ukladów.
III
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