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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LXXI/337/2010 

Rady Miejskiej w Piastowie 
z dnia 14 września 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania  

przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝ. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. zm.) i art. 111 ust. 2, pkt 1 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póş. zm.) Ra-
da Miejska w Piastowie rozstrzyga, co następuje: 

 
Lp Inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej 
Sposób realizacji Zasady finansowania 

Forma: 
1. zadanie krótko-
okresowe 
2. zadanie wielo-
letnie 

Tryb: 
1. zgodnie z ustawą o 
gospodarce nieruchomo-
ściami, 
2. zgodnie z art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, 
3. zgodnie z wieloletnim plan 
rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych 
(art. 21 ww. ustawy) 
4. zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych, 
5. inne 

odpowiedzialni za 
realizację: 
1. burmistrz, 
2. przedsiębiorstwo 
wodociągowo-
kanalizacyjne, 
3. wykonawca, 
4. inne 

prognozowane ŝródła finansowa-
nia: 
1. dochody własne gminy, 
2. środki własne przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, 
3. dotacje, w tym z dotacje lub 
subwencje udzielane przez instytu-
cje dysponujące środkami finanso-
wymi na inwestycje infrastruktural-
ne i ochrony środowiska, 
4. kredyty i poşyczki komercyjne, 
5. kredyty i poşyczki preferencyjne, 
6. obligacje komunalne, 
7. prywatyzacja majątku komunal-
nego, 
8. nadwyşki budşetu z lat poprzed-
nich 

potencjalny udział innych 
inwestorów w finanso-
waniu zadania: 
1. właściciele nierucho-
mości, 
2. fundacje i organizacje 
wspomagające, 
3. inwestorzy zewnętrzni, 
4. inne 

1 drogi 
publiczne 

wykup 1, 2 1, 5 1 1 1 

budowa 2 4, 5 1, 3 1, 3 1, 2, 3, 4 

2 pozostałe wodociągi 2 2, 3, 4, 5 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

kanalizacja 2 2, 3, 4, 5 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie: 

Grzegorz Szuplewski 
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UCHWAŁA Nr LXXIII/354/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE 

z dnia 26 paŝdziernika 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części Piastowa „Al. Krakowska - północ”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w 
związku z uchwałą nr XVI/67/2007 Rady Miejskiej 
w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części Piastowa „Al. Krakowska północ”, stwier-
dzając zgodność niniejszego planu ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
miasta Piastowa, Rada Miejska w Piastowie 
uchwala, co następuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

Obszar objęty planem 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego części północnego Pia-
stowa dla obszaru ograniczonego: 
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1) od północy – granicą administracją z gmi-
ną Oşarów Mazowiecki, 

2) od południa – obszarem objętym projek-
tem uchwały o przystąpieniu do m.p.z.p 
pod nazwą „Al. Krakowska – południe”, 

3) od wschodu – obowiązującym planem 
miejscowym „Osiedle Orła Białego” 
(uchwała nr IX/59/99 z dnia 23 marca 
1999r.), 

4) od zachodu – z obowiązującymi planami 
miejscowymi „Zachód I” (uchwała nr 
XXXIV/153/2008 z dnia 24 czerwca 2008r.) i 
„Wojska Polskiego – północ” (uchwała nr 
XX/87/2007 z dnia 30 paŝdziernika 2007r.). 

2. Objęte niniejszą uchwałą ustalenia w grani-
cach terenów określonych na rysunku planu 
zwane są dalej planem. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - ry-
sunek planu pokazuje granice obszaru ob-
jętego planem, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do za-
dań własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, stanowiące załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zakres stanowienia rysunku planu 

1. Następujące oznaczenia na rysunku planu są 
obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym 
przeznaczeniu i róşnych zasadach zago-
spodarowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) budynki, dla których plan ustala ochro-
nę, 

5) pojedyncze wartościowe drzewa do za-
chowania, 

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usług – oznaczone symbola-
mi MN1/U, MN2/U, MN3/U, 

7) teren usług oświaty i zdrowia – oznaczo-
ny symbolem UO/UZ, 

8) tereny zieleni naturalnej z dopuszcze-
niem istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej – oznaczone symbo-
lem ZN/MN, 

9) teren wód powierzchniowych i zieleni 
naturalnej – oznaczony symbolem 
WS/Zn, 

10) tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze 
– oznaczone symbolem KDZ, 

11) tereny dróg publicznych – ulice lokalne – 
oznaczone symbolem KDL, 

12) tereny dróg publicznych – ulice dojaz-
dowe – oznaczone symbolem KDD, 

13) wymiary terenów komunikacji w liniach 
rozgraniczających, 

14) odległości nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy od linii rozgraniczających tereny, 

2. Następujące oznaczenia na rysunku planu są 
elementami informacyjnymi planu (nie pod-
legają uchwaleniu): 

1) linie rozgraniczające ulic połoşonych poza 
obszarem objętym planem, 

2) granica planu, którego fragmenty są 
zmieniane niniejszą uchwałą, 

3) orientacyjny zasięg uciąşliwego oddziały-
wania głównych ulic. 

3. Ponadto charakter informacyjny mają sym-
bole i oznaczenia geodezyjne zawarte na ma-
pie sytuacyjno – wysokościowej, na której 
wykonany został rysunek planu. 

§ 3. 

Wyjaśnienie pojęć zawartych w tekście uchwały 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaşać na danym terenie, wyzna-
czonym liniami rozgraniczającymi, zgodnie 
z ustaleniami dla poszczególnych terenów, 

2) przeznaczeniu dopuszczonym – naleşy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niş 
podstawowe, które uzupełniają przeznacze-
nie podstawowe, na warunkach określo-
nych ustaleniami szczegółowymi, 

3) usługach – naleşy przez to rozumieć samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszcze-
nia w budynkach o innych funkcjach niş 
usługowe i urządzenia słuşące działalności, 
której celem jest zaspakajanie potrzeb lud-
ności, a nie wytwarzającej bezpośrednio 
metodami przemysłowymi, dóbr material-
nych. Usługi mogą występować jako: 
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a) nieuciąşliwe – to jest usługi o charakte-
rze bytowym, których uciąşliwość nie 
wykracza poza granice działki i nie będą-
ce przedsięwzięciami mogącymi zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, 
wymienionymi w obowiązujących prze-
pisach prawa oraz nie zaliczane w myśl 
obowiązujących przepisów do inwestycji 
mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko – pod warunkiem, 
şe nie powodują wzrostu poziomu hała-
su oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazo-
wych (w tym odorów) poza terenem, do 
którego prowadzący usługi ma tytuł 
prawny – prowadzenie usług nieuciąşli-
wych nie moşe powodować wprowa-
dzenia ruchu transportu cięşkiego, 

b) o ograniczonej uciąşliwości – to jest nie 
spełniające wyşej wymienionych wymo-
gów lub mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, to znaczy 
będące przedsięwzięciami dla których 
obowiązek wykonania raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko moşe być wy-
magany, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa – pod warunkiem 
ograniczenia uciąşliwości do granic 
działki budowlanej, 

c) uciąşliwe – to jest mogące zawsze zna-
cząco oddziaływać na środowisko lub 
mogące potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko, będące przedsię-
wzięciami, dla których obowiązek wyko-
nania raportu o oddziaływaniu na śro-
dowisko jest wymagany, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa, 

4) liniach rozgraniczających tereny o róşnym 
przeznaczeniu i róşnych zasadach zagospo-
darowania – naleşy przez to rozumieć gra-
nicę pomiędzy terenami o przeznaczeniach 
jednoznacznie określonych właściwym so-
bie symbolem, zgodnie z rysunkiem planu, 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leşy przez to rozumieć wyznaczone na ry-
sunku planu linie, określające najmniejszą 
dopuszczalną odległość zasadniczej bryły 
budynku w parterze od ulicy, granicy działki 
lub innego obiektu – poza tą linią mogą 
znaleŝć się jedynie takie fragmenty budynku 
jak balkony, wykusze, nadwieszone frag-
menty wyşszych kondygnacji, okapy i tym 
podobne oraz elementy wejść i wjazdów do 
budynków jak schody, pochylnie zadaszenia 
wejść i wjazdów – nieprzekraczalne linie za-
budowy nie dotyczą elementów malej ar-
chitektury, 

6) maksymalnej wysokości zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć ustalony w planie nie-
przekraczalny pionowy wymiar budynku w 
metrach, mierzony zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, 

7) gabarytach zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć ustaloną w planie nieprzekraczal-
ną ilość kondygnacji naziemnych budynku, 

8) powierzchni zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć powierzchnię przeznaczoną pod 
naziemne obiekty budowlane w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego, 

9) terenie komunikacji – naleşy przez to rozu-
mieć teren komunikacji kołowej i pieszej 
wraz z urządzeniami pomocniczymi i infra-
strukturą techniczną, 

10) powierzchni biologicznie czynnej – naleşy 
przez to rozumieć wyłącznie nawierzchnię 
ziemną urządzoną w sposób zapewniający 
naturalną wegetację oraz wodę powierzch-
niową na terenie działki budowlanej, z wy-
łączeniem nawierzchni ziemnej, która znaj-
duje się pod stropem o powierzchni więk-
szej niş 20m2, do powierzchni biologicznej 
nie wlicza się powierzchni tarasów i stropo-
dachów urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłoşu zapewniającym im na-
turalną wegetację, 

11) intensywności zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć wskaŝnik, wyraşający stosunek 
powierzchni całkowitej budynków zrealizo-
wanych na działce budowlanej, do po-
wierzchni tej działki, 

12) wymianie – naleşy przez to rozumieć reali-
zację zabudowy o takim samym przezna-
czeniu, parametrach i wskaŝnikach jak za-
budowa, która uległa rozbiórce i w miejscu 
powstałym po tej rozbiórce, 

13) przyległej lokalizacji – naleşy przez to rozu-
mieć teren połoşony w odległości nie więk-
szej niş 100m od granicy działki budowla-
nej, znajdujący się w tym samym kwartale 
ulic, albo przy tej samej drodze publicznej, 
albo przy sąsiednich drogach publicznych, 
krzyşujących się z drogą publiczną, przy któ-
rej połoşona jest działka budowlana, 

14) działce budowlanej – naleşy przez to rozu-
mieć działkę budowlaną w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

15) szerokości frontu działki – naleşy przez to 
rozumieć wymiar jej części przylegającej do 
drogi publicznej lub wewnętrznej, szeroko-
ści frontu działki nie pomniejszają ustano-
wione na niej słuşebności drogowe, 
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16) strefie uciąşliwości – naleşy przez to rozu-

mieć ustanowione w planie strefy, określo-
ne orientacyjnie na rysunku planu, w któ-
rych oddziaływanie istniejących i projekto-
wanych obiektów i terenów stanowi uciąş-
liwość dla terenów sąsiednich. 

§ 4. 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

1. Ustala się następujący podział na tereny o 
róşnym przeznaczeniu i róşnych zasadach za-
gospodarowania: 

1) MN1/U, MN2/U, MN3/U – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, 

2) UO/UZ – teren usług oświaty i zdrowia, 

3) Zn/MN – tereny zieleni naturalnej z do-
puszczeniem istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, 

4) WS/Zn – teren wód powierzchniowych i 
zieleni naturalnej, 

5) KD – tereny komunikacji. 

2. Dla terenów komunikacji KD ustala się nastę-
pujący podział: 

1) KDZ – tereny dróg publicznych – ulice 
zbiorcze, 

2) KDL – tereny dróg publicznych – ulice lo-
kalne, 

3) KDD – tereny dróg publicznych – ulice do-
jazdowe. 

§ 5. 

Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowa-
nia 

1. Plan dopuszcza realizację obiektów i funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem i warunkami za-
gospodarowania terenów określonymi w 
rozdziale II oraz z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

2. Ustala się, şe na całym obszarze objętym 
planem moşna lokalizować zadania dla reali-
zacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym (gminnym), w zakresie budowy i 
utrzymywania publicznych urządzeń słuşą-
cych do zaopatrzenia ludności w wodę, gro-
madzenia, przesyłania, oczyszczania i odpro-
wadzania ścieków. 

3. Zakazuje się lokalizowania usług uciąşliwych 
i o ograniczonej uciąşliwości. 

4. W przypadku budynków i obiektów, powsta-
łych przed wejściem w şycie niniejszego pla-
nu: 

1) dopuszcza się ich remonty i przebudowę, 
takşe w sytuacji: 

a) jeśli ich usytuowane są niezgodnie z 
nieprzekraczalną linią zabudowy wy-
znaczoną na rysunku planu, 

b) jeśli ich wysokość jest niezgodna z pa-
rametrami określonymi dla terenów, na 
których się znajdują, 

2) dopuszcza się ich rozbudowę i nadbudo-
wę pod warunkiem, şe: 

c) nie spowoduje ona przekroczenia pa-
rametrów określonych ustaleniami 
szczegółowymi dla poszczególnych te-
renów, 

d) w przypadku budynków i obiektów usy-
tuowanych niezgodnie z wyznaczoną 
na rysunku planu nieprzekraczalną linią 
zabudowy, rozbudowa nie spowoduje 
przyblişenia budynku czy obiektu do 
drogi publicznej, 

3) dopuszcza się przy ich rozbudowie, prze-
budowie i nadbudowie zachowanie istnie-
jących kątów nachylenia połaci dacho-
wych. 

5. Na terenach objętych planem zasady kształ-
towania zabudowy określa się następująco: 

1) ustala się maksymalną wysokość nowej 
zabudowy zgodnie ze wskaŝnikami okre-
ślonymi dla poszczególnych terenów, 

2) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej 
wysokości dla punktowych obiektów bu-
dowlanych, nie będących budynkami, 
związanych z infrastrukturą, jak maszty, 
anteny oraz inne obiekty o podobnym 
charakterze, 

3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
wyznaczone na rysunku planu, obowiązu-
jące na całym obszarze objętym planem, z 
wyjątkiem terenów, dla których ustalenia 
szczegółowe ustalają moşliwość innego jej 
ukształtowania, 

4) ustala się, şe wymagania dotyczące mini-
malnej wielkości działki nie dotyczą dzia-
łek powstałych w wyniku podziałów doko-
nanych przed uchwaleniem niniejszego 
planu, 

5) ustala się, şe wymagania dotyczące: 

a) wielkości powierzchni biologicznie 
czynnej, 

b) ilości miejsc postojowych dla samo-
chodów, 
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c) odprowadzenia wód opadowych, 

d) uciąşliwości obiektów, 

odnoszą się do terenu działki budowlanej, 

6) dopuszcza się zabudowę w granicy działki, 
z zachowaniem wymagań wynikających z 
prawa budowlanego. 

7) dopuszcza się powstanie budynków, bu-
dowli i urządzeń obsługi inşynieryjnej, zie-
leni towarzyszącej i obiektów małej archi-
tektury, nie oznaczonych na rysunku planu 
a niezbędnych dla prawidłowego funkcjo-
nowania terenu. 

6. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych dla samochodów w obrębie 
własnej działki, z wyjątkiem terenów, dla któ-
rych ustalenia szczegółowe wskazują inną 
moşliwość. 

7. Ustala się następujące minimalne wskaŝniki 
miejsc postojowych dla poszczególnych 
funkcji: 

1) dla zabudowy usługowej – 3 miejsca po-
stojowe na kaşde 100m2 powierzchni uşyt-
kowej, dla obiektów o mniejszej po-
wierzchni uşytkowej nie mniej niş 2 miej-
sca postojowe. 

2) dla zabudowy mieszkaniowej: jednoro-
dzinnej – 2 miejsca postojowo – garaşowe 
na jedno mieszkanie, wielorodzinnej 1,2 
miejsca postojowo – garaşowego na jed-
no mieszkanie, 

3) dla zabudowy usługowo – mieszkaniowej, 
miejsca postojowe naleşy zapewnić od-
dzielnie dla kaşdej funkcji, 

4) dopuszcza się dla funkcji usługowej usy-
tuowanie miejsc postojowych w innej 
przyległej lokalizacji, po uprzednim uzy-
skaniu zgody zarządcy lub właściciela 
działki. 

8. Stwierdza się, şe na obszarze objętym pla-
nem nie występują tereny lub obiekty podle-
gające ochronie, na podstawie przepisów od-
rębnych, w tym: nie występują tereny górni-
cze, tereny naraşone na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz tereny zagroşone osuwaniem 
się mas ziemnych. 

§ 6. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

1. Ustala się, şe elementami zagospodarowania 
przestrzennego, których cechy wymagają 
ochrony są: 

1) przebieg Al. Krakowskiej wraz z zabudową 
na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Toruń-
skiej, stanowiący krajobraz kulturowy, 
zgodnie ze wskazaniem obowiązującego 
studium, a szczególności: 

a) współistnienie zabudowy wielorodzin-
nej i jednorodzinnej z zatartymi grani-
cami strefowania oraz zblişonych gaba-
rytach i wysokości budynków przy obu 
typach zabudowy, 

b) podobna geometra dachów w zabu-
dowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

c) elementy dziedzictwa kulturowego – 
obiekty będące w zainteresowaniu Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
wskazane w obowiązującym studium 
do ochrony ustaleniami planów miej-
scowych, 

2) obecność zieleni i w ogrodach przydomo-
wych, 

2. Ustala się şe na obszarze objętym planem nie 
ma elementów zagospodarowania prze-
strzennego, których cechy wymagają ukształ-
towania. 

3. Ustala się, şe naleşy: 

1) gabarytami nowej zabudowy nawiązywać 
do zabudowy istniejącej na terenach są-
siednich, ze szczególnym uwzględnieniem 
sąsiedztwa obiektów będących w zainte-
resowaniu WKZ, 

2) stosować dachy o kątach nachylenia 
głównych połaci od 30o do 45o w zabudo-
wie jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

4. Zakazuje się: 

1) lokalizowania tymczasowych obiektów 
handlowo – usługowych, 

2) lokalizowania nośników reklamowych na 
drzewach, na obiektach małej architektury 
oraz na urządzeniach technicznych takich 
jak szafki energetyczne, gazowe i teleko-
munikacyjne, stacje transformatorowe i 
inne urządzenia związane z infrastrukturą 
techniczną. 

5. Nakazuje się dostosowanie usytuowania 
obiektów małej architektury do wymagań 
ochrony wartościowych pojedynczych drzew. 

6. Ustala się następujące wymagania dla ogro-
dzeń: 

1) nakazuje się sytuowanie ogrodzeń w li-
niach rozgraniczających ulic (publicznych i 
wewnętrznych) oraz innych miejsc pu-
blicznych, z tym, şe dopuszcza się ich 
miejscowe wycofanie w głąb działki w 
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przypadku konieczności ominięcia istnie-
jących przeszkód oraz w miejscach sytu-
owania bram wjazdowych, 

2) maksymalna wysokość ogrodzenia nie 
moşe przekraczać 2,0m od poziomu tere-
nu, 

3) ogrodzenia pełne (nieaşurowe) nie mogą 
być wyşsze niş 0,6m od poziomu terenu, 

4) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykatów be-
tonowych. 

7. Poszczególne nakazy, zakazy, dopuszczenia i 
ograniczenia zgodnie z rozdziałem II „Ustale-
nia szczegółowe”. 

§ 7. 

Zasady ochrony środowiska i przyrody 

1. Stwierdza się, şe na obszarze objętym pla-
nem nie występują: 

1) szczególne formy ochrony przyrody w ro-
zumieniu obowiązujących przepisów pra-
wa, 

2) obszary ograniczonego uşytkowania w ro-
zumieniu obowiązujących przepisów pra-
wa – przewiduje się moşliwość powstania 
takiego obszaru w związku z realizacją od-
cinka autostrady A-2 i węzła „Konotopa, 

3) strefy ochronne ujęć wody i obszary 
ochronne zbiorników wód podziemnych. 

2. Ustala się ochronę rzeki Şbikówki, będącej 
ciekiem naturalnym w rozumieniu ustawy 
Prawo wodne, w tym: 

1) zakazuje się niszczenia lub uszkadzania 
brzegów, tworzących brzeg wody budowli 
lub murów nie będących urządzeniami 
wodnymi oraz gruntów pod śródlądowy-
mi wodami powierzchniowymi, 

2) zakazuje się grodzenia nieruchomości 
przyległych w odległości mniejszej niş 
1,5m od linii brzegu, a takşe uniemoşli-
wiania przechodzenia przez ten obszar, 

3) zakazuje się zanieczyszczania wody przez 
odprowadzanie nie podczyszczonych ście-
ków deszczowych, 

4) nakazuje się opiniowanie wszelkich inwe-
stycji liniowych, budowli komunikacyj-
nych kolidujących z rzeką lub przebiegają-
cych w jej bezpośrednim sąsiedztwie a 
takşe zmian trasy cieku i odprowadzanie 
do niej ścieków deszczowych w Woje-
wódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie, Oddział w War-
szawie, Inspektorat w Grodzisku Mazo-
wieckim lub z jego następcą prawnym. 

3. Ustala się, şe uciąşliwość obiektów budowla-
nych, w tym uciąşliwość hałasem, musi za-
mykać się w granicach działki. 

4. Ustala się obowiązek zastosowania odpo-
wiednich środków technicznych mających na 
celu zachowanie dopuszczalnego przepisami 
prawa i normami poziomu hałasu w budyn-
kach przeznaczonych na pobyt ludzi, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi dla poszczegól-
nych terenów. 

5. Zakazuje się likwidowania i uszkadzania ist-
niejących pojedynczych drzew z wyjątkiem 
przypadków wycinki wynikającej z koniecz-
ności realizacji ustaleń planu oraz z wyjąt-
kiem przypadków, dla których obowiązujące 
przepisy prawa odstępują od pobierania 
opłat za usunięcie drzew. 

§ 8. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultu-
ry współczesnej 

1. Stwierdza się, şe na obszarze objętym pla-
nem: 

1) nie występują obiekty wpisane do rejestru 
zabytków ani obiekty posiadające karty 
ewidencyjne zabytku, 

2) znajdują się budynki określone w obowią-
zującym studium jako dobra kultury będą-
ce w zainteresowaniu Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków: 

a) Al. Krakowska 37, 

b) ul. Mazurska 20 i 33, 

3) nie został utworzony park kulturowy, w 
rozumieniu obowiązujących przepisów, 
ani nie została podjęta przez Radę Miejską 
w Piastowie uchwała w sprawie jego 
utworzenia, 

4) występuje lokalny krajobraz kulturowy 
wskazany do objęcia ochroną – przebieg 
Al. Krakowskiej od ul. Kujawskiej do  
ul. Toruńskiej, 

5) nie występują dobra kultury współczesnej 
w rozumieniu ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustala się ochronę dóbr kultury, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi dla poszczegól-
nych terenów. 

§ 9. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Stwierdza się, şe na obszarze objętym planem 
nie występują obszary przestrzeni publicznych w 
rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 
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§ 10. 

Zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
mości 

1. Przy dokonywaniu podziału na działki budow-
lane muszą być spełnione następujące wa-
runki: 

1) przy wydzieleniu nowych działek budow-
lanych naleşy zachować normatywy, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla 
poszczególnych terenów, 

2) wszystkie wydzielone działki muszą mieć 
dostęp do drogi publicznej – bezpośredni 
lub przez wydzielenie niezbędnych dróg 
wewnętrznych do ich obsługi, 

3) wszystkie wydzielone działki zachowają 
wartości uşytkowe, zgodne z ustaleniami 
niniejszego planu. 

2. Dopuszcza się wydzielenie działek o po-
wierzchniach i wymiarach mniejszych niş 
określone w ustaleniach szczegółowych, w 
przypadku: 

4) powiększania wydzieloną działką sąsied-
niej nieruchomości, pod warunkiem şe 
działka, z której nastąpi wydzielenie za-
chowa powierzchnię nie mniejszą, niş 
określona dla terenu, na którym się znaj-
duje, 

5) w celu lokalizowania obiektów infrastruk-
tury technicznej, 

6) jeśli zmniejszenie działki ponişej jej wy-
maganych parametrów wynika z koniecz-
ności wydzielenia terenu pod ulice wyma-
gane ustaleniami niniejszego planu. 

3. Ustala się następujące zasady wydzielania 
terenów dla wewnętrznego układu komuni-
kacyjnego: 

7) ulice wewnętrzne powinny być wyznaczo-
ne w sposób umoşliwiający dogodną ob-
sługę wszystkich działek, które do nich 
przylegają, 

8) szerokość wydzielanych ulic wewnętrz-
nych nie powinna być mniejsza niş 5m, 

9) w przypadku nieprzelotowej ulicy we-
wnętrznej, dłuşszej niş 50m (sięgacza), na-
leşy wykonać zawrotkę o wymiarach nie 
mniejszych niş 12,5m x 12,5m. 

4. Ustala się następujące warunki scalania dzia-
łek: 

10) scalane działki powinny być połoşone w 
granicach tego samego terenu wyzna-
czonego liniami rozgraniczającymi, 

11) dopuszcza się scalenie działek, połoşo-
nych na więcej niş jednym terenie wy-
znaczonym liniami rozgraniczającymi, 
pod warunkiem, şe nastąpi podział a 
działki wydzielone w jego wyniku znajdą 
się w całości na którymś z tych terenów. 

5. Ustala się dla działek powstałych w wyniku 
podziałów nieruchomości, şe kąt połoşenia 
ich granic w stosunku do pasa drogowego 
nie moşe róşnić się więcej niş 100 w stosunku 
do istniejących na danym terenie podziałów. 

6. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości frontu 
działki dla działek, których szerokość mieści 
się w parametrach wymaganego frontu, a 
których geometria powoduje, şe odcinek 
przylegający do drogi, z której odbywa się 
wjazd na działkę, jest mniejszy niş wymagana 
minimalna wielkość. 

§ 11. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Ustala się obowiązek powiązania układu 
komunikacyjnego objętego niniejszym pla-
nem z układem istniejącym i układem usta-
lonym w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Piastowa. 

2. Dopuszcza się powstanie dodatkowych 
elementów układu komunikacyjnego to 
znaczy ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pie-
szych, parkingów, ścieşek rowerowych, po-
szerzeń terenu komunikacji, nie oznaczo-
nych na rysunku planu a niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowania terenu. 

3. Ustala się dla całego obszaru objętego pla-
nem wykonanie pełnego uzbrojenia terenu 
to znaczy.: 

1) sieci wodociągowej z uzbrojeniem prze-
ciwpoşarowym, 

2) sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 

3) sieci gazowej średniego ciśnienia dla po-
trzeb bytowo – socjalnych oraz celów 
grzewczych, 

4) sieci energetycznej (zasilającej średniego 
i niskiego napięcia oraz oświetleniowej), 

5) sieci telefonicznej kablowej podziemnej, 

6) sieci kanalizacji deszczowej, 

7) innego uzbrojenia, jeśli zaistnieje taka 
konieczność. 

4. Ustala się obowiązek podłączenia wszyst-
kich obiektów budowlanych przeznaczo-
nych na pobyt ludzi do sieci: 

1) wodociągowej, 
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2) kanalizacji sanitarnej, 

3) energetycznej, 

5. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) şe ŝródłem zaopatrzenia w wodę obszaru 
objętego planem jest magistrala wodo-
ciągowa DN 400 mm w ulicy Toruńskiej 
oraz przewody wodociągowe DN 150 w 
ul. Błońskiej i Al. Krakowskiej, 

2) niezbędną przebudowę i rozbudowę w 
układzie pierścieniowym sieci wodocią-
gowej rozbiorczej, opartej o te przewody. 

6. W zakresie wód opadowych: 

1) dopuszcza się odprowadzenie wód opa-
dowych na teren, 

2) ustala się obowiązek zagospodarowania 
wód opadowych na terenie własnej 
działki, 

3) ustala się, şe wody opadowe z jezdni i 
parkingów odprowadzane są do kanali-
zacji deszczowej, 

4) dopuszcza się odprowadzenie wód opa-
dowych z jezdni i parkingów do gruntu 
po uprzednim podczyszczeniu. 

7. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-
gospodarczych: 

1) ustala się, şe odbiornikami ścieków by-
towo – gospodarczych będzie istniejąca 
sieć kanalizacji ściekowej, w tym główny 
kolektor ściekowy „C” w ulicach: Oşa-
rowskiej i Al. Krakowskiej, 

2) ustala się obowiązek likwidacji szamb i 
podłączenia do sieci kanalizacji po odda-
niu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej w 
przyległej do działki ulicy, 

3) ustala się obowiązek podczyszczania 
ścieków technologicznych z obiektów 
usługowych (przede wszystkim z obiek-
tów gastronomicznych) przed wprowa-
dzeniem do kanalizacji ogólnej. 

8. W zakresie usuwania odpadów stałych: 

1) ustala się wywóz nieczystości stałych na 
wysypisko poza obszar objęty planem, 
zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy 
planem gospodarki odpadami, 

2) ustala się, şe selektywna zbiórka odpa-
dów jest realizowana w wyznaczonych 
na ten cel miejscach miasta, 

9. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się moşliwość wyboru ŝródła cie-
pła: 

a) podłączenia do sieci c.o., 

b) stosowania indywidualnych syste-
mów grzewczych, 

2) w przypadku stosowania indywidual-
nych systemów grzewczych: 

a) ustala się czynniki grzewcze: gaz, olej 
o niskiej zawartości siarki, elektrycz-
ność lub odnawialne ŝródła energii, 

b) dopuszcza się inne ogrzewanie bu-
dynków i budowli, w tym paliwami 
stałymi, pod warunkiem şe urządze-
nia do ich spalania posiadają certyfi-
kat potwierdzający spełnienie wyma-
gań obowiązujących norm w zakresie 
bezpieczeństwa ekologicznego. 

10. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 

1) ustala się şe rozwój systemu zaopatrze-
nia w energię elektryczną polegać będzie 
na odbudowie, przebudowie i moderni-
zacji istniejących linii elektroenergetycz-
nych oraz budowie nowych linii elektro-
energetycznych a takşe na odbudowie, 
przebudowie, modernizacji i wymianie 
istniejących stacji rozdzielczych, trans-
formatorowych i transformatorowo – 
rozdzielczych oraz budowie nowych sta-
cji, 

2) ustala się prowadzenie linii elektroener-
getycznych o róşnych napięciach po od-
dzielnych trasach, 

3) dopuszcza się w technicznie lub ekono-
micznie uzasadnionych przypadkach 
prowadzenie elektroenergetycznych na-
powietrznych linii SN i NN na wspólnych 
słupach, 

4) ustala się stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym i 
kablowym oraz stacji transformatoro-
wych SN /NN w wykonaniu słupowym i 
wnętrzowym, 

5) dopuszcza się zamianę istniejących na-
powietrznych sieci energetycznych ni-
skiego i średniego napięcia na sieci pod-
ziemne oraz istniejących stacji transfor-
matorowych SN/NN na stacje w wyko-
naniu wnętrzowym, 

6) ustala się şe zasięg strefy szkodliwego 
oddziaływania linii elektroenergetycznej 
średniego napięcia wynosi po 5m w kaş-
dą stronę od skrajnego przewodu, 

7) strefy oddziaływania linii elektroenerge-
tycznych średniego napięcia, wynikające 
ze szkodliwego oddziaływania pola elek-
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tromagnetycznego, mogą być weryfiko-
wane w decyzjach o pozwoleniu na bu-
dowę w trybie i na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych, w uzgodnieniu 
z zarządzającym siecią, 

8) ustala się zakaz nasadzeń pod napo-
wietrznymi liniami energetycznymi 
drzew i krzewów tych gatunków, których 
naturalna wysokość moşe przekroczyć 
3m, 

9) ustala się nakaz przycinania drzew i 
krzewów rosnących pod napowietrznymi 
liniami energetycznymi, tak aby ich wy-
sokość nie przekraczała 3m. 

11. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) warunki jakim powinny odpowiadać sie-
ci gazowe określa rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe 
(Dz.U. Nr 97, poz. 1055) – dla gazocią-
gów wybudowanych po 12 grudnia 
2001r. oraz rozporządzenie Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 
1995r. (Dz.U. Nr 139, poz. 686) – dla ga-
zociągów wybudowanych przed  
12 grudnia 2001r. 

2) w liniach rozgraniczających dróg pu-
blicznych i niepublicznych stanowiących 
dostęp z terenów z zabudową mieszka-
niową do dróg publicznych, naleşy re-
zerwować trasy dla sieci gazowych, 

3) linia ogrodzeń winna przebiegać min. 
0,5m od gazociągu, 

4) dla budownictwa jednorodzinnego szafki 
gazowe, otwierane na zewnątrz od stro-
ny ulicy, winny być lokalizowane w linii 
ogrodzeń, w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarządzającym 
siecią gazową, 

5) gazociągi, które w wyniku modernizacji 
ulic znalazłyby się pod jezdnią, naleşy 
przenieść w pas drogowy poza jezdnią 
na koszt inwestora budowy, 

6) podczas prowadzenia prac moderniza-
cyjnych dróg naleşy zabezpieczyć istnie-
jące gazociągi przez uszkodzeniem przez 
cięşki sprzęt budowlany i samochody. 

12. Ustala się, şe sieci energetyczne, w tym 
przyłącza oraz wszelkie inne obiekty zwią-
zane z energetyką oraz sieci gazowe, w tym 
przyłącza oraz wszelkie inne obiekty zwią-
zane z gazownictwem muszą spełniać wa-
runki określone obowiązującymi przepisami 

prawa i normami a w szczególności warunki 
określone w: 

1) załoşeniach do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa ga-
zowe, w rozumieniu ustawy prawo ener-
getyczne od momentu wejścia w şycie 
tych załoşeń, 

2) planie zaopatrzenia w ciepło, energie 
elektryczną i paliwa gazowe w rozumie-
niu ustawy prawo energetyczne od mo-
mentu wejścia w şycie tego planu, 

3) planie rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania 
na paliwa gazowe lub energię elektrycz-
ną w rozumieniu ustawy prawo energe-
tyczne od momentu wejścia w şycie 
ustawy tego planu. 

§ 12. 

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i 
uşytkowanie terenów 

1. Dopuszcza się dotychczasowe uşytkowanie 
terenów do czasu realizacji ustaleń niniejsze-
go planu. 

2. Ustala się obowiązek zmiany przeznaczenia i 
zagospodarowania terenu jeşeli: 

1) działalność prowadzona na terenie działki 
jest ŝródłem uciąşliwości wykraczających 
poza teren działki, 

2) dotychczasowe przeznaczenie lub sposób 
zagospodarowania terenu uniemoşliwia 
wprowadzenie ustaleń planu na działkach 
sąsiednich. 

§ 13. 

Stawka procentowa 

Wysokość stawki procentowej słuşącej nalicza-
niu opłat związanych ze wzrostem wartości nie-
ruchomości ustala się dla terenów UO, KD i 
WS/Zn na poziomie 0,1%, dla pozostałych tere-
nów na poziomie 30%. 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 14. 

1MN1/U – 13MN1/U - tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i usług 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nów: zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna w formie zabudowy wolnostojącej i 
bliŝniaczej. 

2. Dopuszcza się usługi wbudowane w budyn-
ki mieszkalne pod warunkiem, şe po-
wierzchnia usług wbudowanych nie stano-
wi więcej niş 50% powierzchni uşytkowej. 
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3. Dopuszcza się zabudowę usługową, pod 

warunkiem, şe nie stanowi więcej niş 50% 
powierzchni zabudowy. 

4. Ustala się moşliwość realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoją-
cej i bliŝniaczej równieş z wbudowanymi 
usługami z zastrzeşeniem, şe: 

1) na jednej działce moşe być zrealizowany 
jeden budynek mieszkalny lub mieszkal-
no – usługowy, 

2) dopuszcza się realizację dodatkowego 
wolnostojącego budynku o funkcji go-
spodarczej lub garaşowej. 

5. Ustala się moşliwość realizacji wolnostoją-
cego budynku usługowego i budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoją-
cego lub bliŝniaczego z zakazem realizacji 
dodatkowych wolnostojących budynków o 
funkcji gospodarczej lub garaşowej. 

6. Ustala się następujące parametry dla dzia-
łek, które powstaną po wejściu w şycie pla-
nu: 

1) minimalna wielkość działki dla zabudo-
wy jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej nie mniej niş 600m2, 

b) bliŝniaczej nie mniej niş 300m2, 

2) minimalna szerokość frontu nowych 
działek, dla zabudowy jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej nie mniej niş 16m, 

b) bliŝniaczej nie mniej niş 12m. 

7. Ustala się następujące parametry i wskaŝni-
ki zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy nie 
więcej niş 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie mniej niş 40%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy 
dla zabudowy jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej nie więcej niş 0,8, 

b) bliŝniaczej nie więcej niş 1,0, 

4) gabaryty zabudowy – nie więcej niş  
2 kondygnacje nadziemne plus poddasze 
uşytkowe, 

5) geometrią dachów: dachy dwu lub wie-
lospadowe o kątach nachylenia od 30o 
do 45o, z dopuszczeniem stosowania da-
chów o mniejszych kątach nachylenia 
dla budynków usługowych. 

 

8. Ustala się ochronę budynku, oznaczonego 
na rysunku planu, znajdującego się na tere-
nie 10MN1/U na działce, połoşonej w obrę-
bie 2, nr ew. 375 (adres Al. Krakowska 37): 

1) zakazuje się przebudowy ścian ze-
wnętrznych i dachu oraz rozbudowy bu-
dynku, 

2) dopuszcza się wymianę pokrycia dachu 
tylko pod warunkiem zastosowania ta-
kiego samego materiału, 

3) dopuszcza się wymianę stolarki okiennej 
tylko pod warunkiem powtórzenia obec-
nej jej formy z zachowaniem podziałów 
okiennych. 

9. Zalicza się tereny MN1/U do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla tere-
nów mieszkaniowo-usługowych. 

10. Z ustaleń ogólnych dla terenów MN1/U 
obowiązują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 pkt 1– 8, pkt 10 – 
11, pkt 13 – 16, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 1 pkt 2, 
ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 – 7, a dla terenu 
10MN1/U takşe ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowi-
ska ustalenia § 7 ust. 1, ust 3 - 5, 

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków, krajobrazu kulturowe-
go oraz dóbr kultury współczesnej usta-
lenia § 8 ust. 1 pkt 1, 3, 5, a dla terenu 
10MN1/U równieş ustalenia ust. 1  
pkt 2, 4, ust. 2, 

6) w zakresie zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości ustalenia § 10, 

7) w zakresie modernizacji i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustalenia § 11, 

8) w zakresie tymczasowego zagospoda-
rowania terenu ustalenia § 12, 

9) w zakresie wysokości stawki procento-
wej słuşącej naliczaniu opłat związanych 
ze wzrostem wartości nieruchomości 
ustalenia § 13. 
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§ 15. 

1MN2/U – 9MN2/U - tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usług 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie zabudowy wolnostojącej i bliŝ-
niaczej, 

2) usługi nieuciąşliwe wbudowane w bu-
dynki mieszkalne. 

2. Dopuszcza się wolnostojące usługi nieuciąş-
liwe, towarzyszące zabudowie jednorodzin-
nej pod warunkiem, şe ich powierzchnia nie 
stanowi więcej niş 50% powierzchni zabu-
dowy. 

3. Dopuszcza się istniejącą zabudowę wielo-
rodzinną, bez prawa wymiany. 

4. Ustala się moşliwość realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoją-
cej i bliŝniaczej z wbudowanymi usługami z 
zastrzeşeniem, şe: 

1) na jednej działce moşe być zrealizowany 
jeden budynek mieszkalny lub mieszkal-
no – usługowy, 

2) dopuszcza się realizację dodatkowego 
wolnostojącego budynku o funkcji go-
spodarczej lub garaşowej. 

5. Ustala się moşliwość realizacji wolnostoją-
cego budynku usługowego i budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoją-
cego lub bliŝniaczego z zakazem realizacji 
dodatkowych wolnostojących budynków o 
funkcji gospodarczej lub garaşowej. 

6. Zakazuje się realizacji nowej zabudowy wie-
lorodzinnej. 

7. Ustala się następujące parametry dla dzia-
łek, które powstaną po wejściu w şycie pla-
nu: 

1) minimalna wielkość działki dla zabudo-
wy: 

a) jednorodzinnej wolnostojącej nie 
mniej niş 600m2, 

b) jednorodzinnej bliŝniaczej nie mniej 
niş 300m2, 

c) wielorodzinnej nie mniej niş 750m2, 

2) minimalna szerokość frontu nowych 
działek, dla zabudowy: 

a) jednorodzinnej wolnostojącej nie 
mniej niş 16m, 

b) jednorodzinnej bliŝniaczej nie mniej 
niş 12m, 

c) wielorodzinnej nie mniej niş 18m. 

8. Ustala się następujące parametry i wskaŝni-
ki zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy nie 
więcej niş 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna dla zabudowy nie mniej niş 40%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy 
dla zabudowy: 

a) jednorodzinnej wolnostojącej nie 
więcej niş 0,8, 

b) jednorodzinnej bliŝniaczej i wieloro-
dzinnej nie więcej niş 1,0, 

4) geometria dachów: dachy dwu lub wie-
lospadowe o kątach nachylenia od 30o 
do 45o, z dopuszczeniem stosowania da-
chów o mniejszych kątach nachylenia 
dla istniejącej zabudowy i dla budynków 
usługowych, 

9. Ustala się ochronę budynku, oznaczonego 
na rysunku planu na terenie 7MN2/U na 
działce, połoşonej w obrębie 2, nr ew. 416 
(adres ul. Mazurska 20) oraz budynków, 
oznaczonych na rysunku planu na terenie 
8MN2/U na działce, połoşonej w obrębie 2, 
nr ew. 430 (adres ul. Mazurska 33): 

1) zakazuje się przebudowy ścian ze-
wnętrznych i dachu oraz rozbudowy bu-
dynków, 

2) dopuszcza się wymianę pokrycia dachu 
tylko pod warunkiem zastosowania ta-
kiego samego materiału, 

3) dopuszcza się wymianę stolarki okiennej 
tylko pod warunkiem powtórzenia obec-
nej jej formy z zachowaniem podziałów 
okiennych. 

10. Zalicza się tereny MN2/U do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla tere-
nów mieszkaniowo-usługowych. 

11. Z ustaleń ogólnych dla terenów MN2/U 
obowiązują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 pkt 1-6, pkt 8, pkt 
10 – 16, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 1 pkt 2, 
ust. 2, ust. 3 pkt 2. ust. 4 – 7, dla terenów 
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5MN2/U – 9MN2/U takşe ust. 1 pkt 1, a 
dla terenów 7MN2/U i 8MN2/U takşe ust. 
3 pkt 1, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowi-
ska ustalenia § 7 ust. 1, ust. 3 – 5, 

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków, krajobrazu kulturowe-
go oraz dóbr kultury współczesnej usta-
lenia § 8 ust. 1 pkt 1, 3, 5, dla terenów 
5MN2/U – 9MN2/U takşe ust. 1 pkt 4, ust. 
2, a dla terenów 7MN2/U i 8MN2/U takşe 
ust. 1 pkt 2, 

6) w zakresie zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości ustalenia § 10, 

7) w zakresie modernizacji i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej obowiązują ustalenia § 11, 

8) w zakresie tymczasowego zagospoda-
rowania terenu ustalenia § 12, 

9) w zakresie wysokości stawki procento-
wej słuşącej naliczaniu opłat związanych 
ze wzrostem wartości nieruchomości 
ustalenia § 13. 

§ 16. 

MN3/U - teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usług 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nów: zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna w formie zabudowy wolnostojącej i 
bliŝniaczej. 

2. Dopuszcza się usługi wbudowane w budyn-
ki mieszkalne pod warunkiem, şe po-
wierzchnia usług wbudowanych nie stano-
wi więcej niş 50% powierzchni uşytkowej. 

3. Dopuszcza się zabudowę usługową, pod 
warunkiem şe na działce, lub na nierucho-
mości złoşonej z dwóch działek zrealizowa-
na zostanie równieş zabudowa mieszkanio-
wa. 

4. Ustala się moşliwość realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoją-
cej i bliŝniaczej, równieş z wbudowanymi 
usługami z zastrzeşeniem, şe: 

1) na jednej działce moşe być zrealizowany 
jeden budynek mieszkalny lub mieszkal-
no – usługowy, 

2) dopuszcza się realizację dodatkowego 
wolnostojącego budynku o funkcji go-
spodarczej lub garaşowej. 

5. Ustala się moşliwość realizacji wolnostoją-
cego budynku usługowego i budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoją-

cego lub bliŝniaczego z zakazem realizacji 
dodatkowego wolnostojącego budynku o 
funkcji gospodarczej lub garaşowej. 

6. Ustala się moşliwość realizacji wolnostoją-
cego budynku usługowego i budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoją-
cego lub bliŝniaczego z dopuszczeniem re-
alizacji dodatkowego wolnostojącego bu-
dynku o funkcji gospodarczej lub garaşowej 
dla nieruchomości złoşonej z dwóch działek. 

7. Ustala się, şe nieprzekraczalna linia zabu-
dowy wyznaczona na rysunku planu obo-
wiązuje dla zabudowy mieszkaniowej i za-
budowy mieszkaniowej z wbudowanymi 
usługami. Dla budynków usługowych bez 
wydzielonych lokali mieszkalnych dopusz-
cza się jej przyblişenie do linii rozgranicza-
jącej Al. Wojska Polskiego o 3m. 

8. Ustala się następujące parametry dla dzia-
łek, które powstaną po wejściu w şycie pla-
nu: 

1) minimalna wielkość działki dla zabudo-
wy jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej nie mniej niş 600m2, 

b) bliŝniaczej nie mniej niş 300m2, 

2) minimalna szerokość frontu działki, dla 
zabudowy jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej nie mniej niş 16m, 

b) bliŝniaczej nie mniej niş 12m, 

9. Ustala się następujące parametry i wskaŝni-
ki zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy nie 
więcej niş 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie mniej niş 40%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy 
dla zabudowy jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej nie więcej niş 1,0, 

b) bliŝniaczej nie więcej niş 1,2, 

4) gabaryty zabudowy – nie więcej niş  
2 kondygnacje nadziemne plus poddasze 
uşytkowe, 

5) geometria dachów: dachy dwu lub wie-
lospadowe o kątach nachylenia od 30o 
do 45o, z dopuszczeniem stosowania da-
chów o mniejszych kątach nachylenia 
dla budynków usługowych. 

10. Zalicza się teren MN3/U do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla tere-
nów mieszkaniowo-usługowych. 
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11. Ustala się następujące zasady zagospoda-

rowania w zakresie ochrony środowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) na części terenu, połoşonego w strefie 
uciąşliwości od Al. Wojska Polskiego 
ustala się obowiązek stosowania w bu-
dynkach lub w częściach budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi, izolacyj-
ności przegród zewnętrznych (ścian ze-
wnętrznych, okien i drzwi w ścianach 
zewnętrznych, dachów, stropodachów) 
zgodnie z Polskimi Normami dotyczący-
mi izolacyjności akustycznej przegród w 
budynkach oraz izolacyjności akustycz-
nej elementów budowlanych, 

2) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń pkt 
1 pod warunkiem wykonania odpowied-
nich badań, których wyniki wykaşą, şe na 
badanym terenie nie zachodzi przekro-
czenie dopuszczalnych poziomów hała-
su. 

12. Z ustaleń ogólnych dla terenów MN3/U 
obowiązują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 pkt 1–8, pkt  
10 – 11, pkt 13 – 16, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 1 pkt 2, 
ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowi-
ska ustalenia § 7 ust. 1, ust. 3 – 5, 

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków, krajobrazu kulturowe-
go oraz dóbr kultury współczesnej usta-
lenia § 8 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 

6) w zakresie zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości ustalenia § 10, 

7) w zakresie modernizacji i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustalenia § 11, 

8) w zakresie tymczasowego zagospoda-
rowania terenu ustalenia § 12, 

9) w zakresie wysokości stawki procento-
wej słuşącej naliczaniu opłat związanych 
ze wzrostem wartości nieruchomości 
ustalenia § 13. 

§ 17. 

UO/UZ - teren usług oświaty i zdrowia 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: 
zabudowa usługowa – usługi oświaty – 

przedszkole lub alternatywnie usługi zdrowia 
– şłobek. 

2. Ustala się realizację zabudowy związanej z 
przeznaczeniem podstawowym. 

3. Dopuszcza się więcej niş jeden budynek na 
działce. 

4. Ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

5. Ustala się minimalną wielkość działki 
5500m2. 

6. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy nie 
więcej niş 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie mniej niş 30%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy nie 
więcej niş 1,0. 

7. Zalicza się teren UO/UZ do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla tere-
nów, na których znajdują się budynki związa-
ne ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieşy. 

8. Z ustaleń ogólnych dla terenów UO/UZ obo-
wiązują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 pkt 1, pkt 3 – 6, pkt 
8, pkt 10 – 11, pkt 13 – 15, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 4 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 1, ust. 3 – 5, 

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej ustalenia 
§ 8 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 

6) w zakresie zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości ustalenia § 10, 

7) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustalenia § 11, 

8) w zakresie tymczasowego zagospodaro-
wania terenu ustalenia § 12, 

9) w zakresie wysokości stawki procentowej 
słuşącej naliczaniu opłat związanych ze 
wzrostem wartości nieruchomości ustale-
nia § 13. 
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§ 18. 

1Zn/MN – 2Zn/MN - tereny zieleni naturalnej z 
dopuszczeniem istniejącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: 
zieleń naturalna doliny rzeki Şbikówki. 

2. Dopuszcza się istniejącą zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną w formie zabudowy 
wolnostojącej, z dopuszczeniem usług wbu-
dowanych w budynek mieszkalny, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, bez prawa 
rozbudowy i wymiany. 

3. Zakazuje się realizacji nowej zabudowy. 

4. Ustala się następujące parametry dla działek: 

1) minimalna powierzchnia działki nie mniej 
niş 600m2, 

2) minimalna szerokość frontu nowych dzia-
łek nie mniej niş 16m. 

5. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy nie 
więcej niş 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie mniej niş 70%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy nie 
więcej niş 0,6, 

4) geometria dachów: gabaryty zabudowy – 
nie więcej niş 2 kondygnacje nadziemne 
plus poddasze uşytkowe, 

5) dachy dwu lub wielospadowe o kątach 
nachylenia od 30o do 45o. 

6. Zalicza się tereny Zn/MN do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla tere-
nów mieszkaniowych. 

7. Dla terenów Zn/MN, ze względu na połoşenie 
w strefie uciąşliwości od projektowanej auto-
strady A-2 przy remoncie, przebudowie i 
nadbudowie istniejących budynków ustala 
się obowiązek stosowania w budynkach lub 
w częściach budynków przeznaczonych na 
pobyt ludzi, izolacyjności przegród zewnętrz-
nych (ścian zewnętrznych, okien i drzwi w 
ścianach zewnętrznych, dachów, stropoda-
chów) zgodnie z Polskimi Normami dotyczą-
cymi izolacyjności akustycznej przegród w 
budynkach oraz izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. 

8. Z ustaleń ogólnych dla terenów Zn/MN obo-
wiązują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 pkt 1 – 4, pkt 6,  
pkt 10 – 16, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
obowiązują ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 1 pkt 2, 
ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7, 

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej ustalenia 
§ 8 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 

6) w zakresie zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości ustalenia § 10, 

7) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustalenia § 11, 

8) w zakresie tymczasowego zagospodaro-
wania terenu ustalenia § 12, 

9) w zakresie wysokości stawki procentowej 
słuşącej naliczaniu opłat związanych ze 
wzrostem wartości nieruchomości ustale-
nia § 13. 

§ 19. 

WS/Zn - teren wód powierzchniowych i zieleni 
naturalnej 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: 
wody powierzchniowe płynące – rzeka Şbi-
kówka wraz z towarzyszącą zielenią naturalną 
w granicach działki ewidencyjnej. 

2. Ustala się zakaz zasypywania, kanalizowania, 
grodzenia nieruchomości w poprzek rzeki i w 
sposób uniemoşliwiający swobodny prze-
pływ wody. 

3. Ustala się zakaz uszkadzania brzegów i za-
śmiecania. 

4. Ustala się obowiązek uzgadniania z organem 
prowadzącym ewidencję urządzeń meliora-
cyjnych inwestycji bezpośrednio związanych 
z rzeką, jak przejścia urządzeniami liniowymi 
np. rurociągami i przewodami pod jej dnem i 
zrzuty ścieków. 

5. Ustala się pozostawienie terenów otaczają-
cych w stanie naturalnym, z wyjątkiem wy-
konywania niezbędnych dla droşności cieku 
zabiegów pielęgnacyjnych zieleni. 

6. Zakazuje się realizacji zabudowy. 
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7. Z ustaleń ogólnych dla terenów WS/Zn obo-

wiązują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 pkt 1, pkt 4, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5 ust. 1– 2, ust. 8, 

3) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 1 – 2, ust. 5, 

4) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej ustalenia 
§ 8 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 

5) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustalenia § 11 ust. 1, ust. 3, 

6) w zakresie tymczasowego zagospodaro-
wania terenu ustalenia § 12, 

7) w zakresie wysokości stawki procentowej 
słuşącej naliczaniu opłat związanych ze 
wzrostem wartości nieruchomości ustale-
nia § 13. 

§ 20. 

KD - tereny komunikacji 

1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospoda-
rowania terenów zgodnie z rysunkiem planu, 
z tabelami ustaleń szczegółowych oraz z in-
nymi ustaleniami zawartymi w niniejszej 
uchwale a w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały z ustaleniami § 3 pkt 1, pkt 4, pkt 
9, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania z 
ustaleniami § 5 ust. 1, ust. 2, ust. 8, 

3) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
z ustaleniami § 7 ust. 1, ust. 5, 

4) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków, krajobrazu kulturowego 

oraz dóbr kultury współczesnej ustalenia 
§ 8 ust. 1 pkt 1, 3 – 5, ust. 2, 

5) w zakresie zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości z ustaleniami § 10 
ust. 3, 

6) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej z ustaleniami § 11, 

7) w zakresie tymczasowego zagospodaro-
wania terenu z ustaleniami § 12, 

8) w zakresie wysokości stawki procentowej 
słuşącej naliczaniu opłat związanych ze 
wzrostem wartości nieruchomości z usta-
leniami § 13. 

2. Ustala się, şe w liniach rozgraniczających 
naleşy umieścić jezdnie o szerokości nie 
mniejszej niş 5,0m, chodnik, oświetlenie oraz 
uzbrojenie inşynieryjne to znaczy sieć kanali-
zacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej, 
sieć gazociągową, linię średniego i niskiego 
napięcia, oświetlenia ulicznego i infrastruktu-
rę telekomunikacyjną. 

3. Ustala się, şe w liniach rozgraniczających ulic 
KDL2, KDL3, KDL4 naleşy umieścić chodnik 
dwustronny. 

4. Ustala się moşliwość parkowania i prowa-
dzenia ścieşek rowerowych w liniach rozgra-
niczających ulic KDZ, KDL i KDD. 

5. W rejonach skrzyşowań ustala się stosowanie 
ścięć linii rozgraniczających, zgodnie z rysun-
kiem planu. 

6. Ustala się obowiązek zastosowania odpo-
wiednich środków technicznych, mających na 
celu ograniczenie powstawania hałasu i wi-
bracji o poziomie przekraczającym poziom 
dopuszczalny obowiązującymi przepisami 
prawa i normami oraz zapobieşenie przeni-
kaniu ich na tereny sąsiednie. 

7. Tabela ustaleń szczegółowych dla terenu 
dróg publicznych: 

 
Lp Oznaczenie 

na planie 
Klasa Szerokość 

w liniach rozgraniczających 
Uwagi i zalecenia realizacyjne 

1 KD Z 1 zbiorcza 15,0 fragment ul. Północnej przebiegającej poza granicą obszaru 
objętego planem 

2 KD Z 2 zbiorcza 15,0 ul. Toruńska, ścieşka rowerowa 

3 KD L 1 lokalna 12,0 ul. Oşarowska – linie rozgraniczające obowiązujące do czasu 
zrealizowania odcinków autostrady A-2 i drogi ekspresowej S2 w 
rejonie granic administracyjnych miasta Piastowa 

4 KD L 2 lokalna 17,0 Al. Krakowska pomiędzy ulicami Błońską i Oşarowską 

5 KD L 3 lokalna 18,0 Al. Krakowska pomiędzy ulicami Oşarowską i Toruńską 

6 KD L 4 lokalna 17,5 – 19,5 Al. Krakowska pomiędzy ulicami Toruńską i Kujawską 

7 KD L 5 lokalna 12,0 ul. Kujawska od zachodniej granicy planu do ul. J. Hallera 

8 KD L 6 lokalna 12,0 ul. Kujawska od ul. J. Hallera do Al. Krakowskiej 
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9 KD L 7 lokalna 15,0 ul. Kujawska od Al. Krakowskiej do wschodniej granicy planu 

10 KD L 8 lokalna 12,0 ul. J. Hallera 

11 KD L 9 lokalna 12,0 ul. Błońska, 

12 KD L 10 lokalna 4,5 fragment ul. Błońskiej szer. 15,0m przebiegającej poza granicą 
obszaru objętego planem 

13 KD L 11 lokalna 12,0 ul. Sochaczewska od zachodniej granicy planu do Al. Krakow-
skiej 

14 KD L 12 lokalna 12,0 – 15,0 ul. Sochaczewska od Al. Krakowskiej do wschodniej granicy 
planu 

15 KD L 13 lokalna 12,0 ul. Łowicka od zachodniej granicy planu do Al. Krakowskiej 

16 KD L 14 lokalna 12,0 – 15,0 ul. Łowicka od Al. Krakowskiej do wschodniej granicy planu 

17 KD L 15 lokalna 12,0 ul. Mazowiecka 

18 KD L 16 lokalna 12,0 ul. Cieszyńska 

19 KD L 17 lokalna 10,0 – 15,0 ul. Królowej Jadwigi od ul. KDD 3 do wschodniej granicy planu 

20 KD L 18 lokalna 10 – 15,0 ul. Mazurska od ul. KDD 5 do wschodniej granicy planu 

21 KD L 19  poszerzenie KDL 1 
do 15,0m 

ul. Oşarowska – linie rozgraniczające obowiązujące po zrealizo-
waniu odcinków autostrady A-2 i drogi ekspresowej S2 w rejonie 
granic administracyjnych miasta Piastowa 

22 KD L 20  poszerzenie KDL 1 
do 15,0m 

ul. Oşarowska – linie rozgraniczające obowiązujące po zrealizo-
waniu odcinków autostrady A-2 i drogi ekspresowej S2 w rejonie 
granic administracyjnych miasta Piastowa 

23 KD D 1 dojazdowa 10,0 Al. Krakowska pomiędzy Şbikówką i ul. Błońską 

24 KD D 2 dojazdowa 10,0 ul. Królowej Jadwigi od ul. J. Hallera do Al. Krakowskiej 

25 KD D 3 dojazdowa 10,0 ul. Królowej Jadwigi od Al. Krakowskiej do ul. KD L 17 

26 KD D 4 dojazdowa 10,0 ul. Mazurska od ul. J. Hallera do Al. Krakowskiej 

27 KD D 5 dojazdowa 10,0 ul. Mazurska od Al. Krakowskiej do ul. KD L 18 

 
Rozdział III 

Przepisy końcowe 

§ 21. 

1. W granicach objętych miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla części 
Piastowa „Al. Krakowska - północ” przestają 
obowiązywać ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części 
Piastowa „Wojska Polskiego - północ”, za-
twierdzonym uchwałą nr XX/87/2007 Rady 
Miejskiej w Piastowie z dnia 30 paŝdziernika 
2007r. oraz ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego osiedla 
mieszkaniowego p.n. „Orła Białego” uchwa-
lonego uchwałą nr IX/59/99 Rady Miejskiej w 
Piastowie z dnia 23 marca 1999r.). 

2. W ich miejsce wprowadza się ustalenia sta-
nowiące treść niniejszej uchwały. 

§ 22. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Piastowa. 

2. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczętych przed dniem wejścia 
w şycie niniejszej uchwały, a nie zakończo-
nych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia 
niniejszego planu. 

3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie: 

Grzegorz Szuplewski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LXXIII/354/2010 

Rady Miejskiej w Piastowie 
z dnia 26 paŝdziernika 2010r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝ. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. zm.) Rada Miejska w Piastowie roz-
strzyga, co następuje: 
 
Lp. Treść uwagi Oznaczenie nieruchomości, 

której dot. uwaga 
Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości lub jej części, 

której dotyczy uwaga 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres zgłaszającego uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miasta 

Uwagi 

1 Przeznaczenie terenu pod 
zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną 

teren 2Zn/MN,  
działki nr ew. 88/1, 89/1 
obr. 2 

2Zn/MN – teren zieleni 
naturalnej z dopuszczeniem 
istniejącej zabudowy mieszka-
niowej i zakazem realizacji 
nowej zabudowy 

Tomasz Czapnik  
ul. Parkowa 4,  
99-400 Łowicz 

nieuwzględniona  

2 Przeznaczenie terenu pod 
zabudowę mieszkaniową z 
usługami 

teren UO/UZ,  
działka nr ew.36, obr. 2 

UO/UZ – teren usług oświaty - 
przedszkole i alternatywnie 
usług zdrowia şłobek 

Edward Idzikowski,  
ul. Nagórze 2,  
07-200 Wyszków 

nieuwzględniona  

3 Przeznaczenie terenu pod 
zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną 

teren 2Zn/MN,  
działki nr ew. 97/3 i 98/3  
obr. 2 

2Zn/MN – teren zieleni 
naturalnej z dopuszczeniem 
istniejącej zabudowy mieszka-
niowej i zakazem realizacji 
nowej zabudowy 

Renata i Jarosław Florczak, 
ul. Wrzosowa 9,  
05-820 Piastów 

nieuwzględniona  

4 Poszerzenie przedłuşenia ul. 
Łowickiej do szerokości działki nr 
ew. 35/3 obr. 2, w sposób 
umoşliwiający jej połączenie ul. L. 
Lisa Kuli i zawęşenie ul. Oşarow-
skiej 

teren KDL13  
działka nr ew. 35/3, obr. 2 

teren KDL13 – droga publiczna 
– ulica lokalna szer. w liniach 
rozgraniczających 12,0m,  
3MN1/U – teren zabudowy 
mieszkaniowej i usług 

Ewa Katarzyna Mazur, Al. 
Krakowska 51, 05-820 
Piastów 

nieuwzględniona  

5 1. Zawęşenie ul. Oşarowskiej do 
10,0m w liniach rozgraniczają-
cych.  
 

 

 
2. Poszerzenie przedłuşenia ul. 
Łowickiej do szerokości działki nr 
ew. 35/3 obr. 2, w sposób 
umoşliwiający jej połączenie ul. 
L. Lisa Kuli. 

1. tereny KDL1, KDL19, 
KDL20  
 
 

 

 
2. teren KDL13  
działka nr ew. 35/3, obr. 2 

1. teren KDL1 – droga publicz-
na – ulica lokalna szer. w 
liniach rozgraniczających 
12,0m,  
tereny KDL19, KDL20 – 
poszerzenie ulicy KDL1 do 
15,0m,  
2. teren KDL13 – droga 
publiczna – ulica lokal-na szer. 
w liniach rozgraniczających 
12,0m,  
3MN1/U – teren zabudowy 
mieszkaniowej i usług 

Sławomir Bielewicz,  
ul. Oşarowska 35.  
05-820 Piastów,  
Edward Idzikowski,  
ul. Oşarowska 42,  
05-820 Piastów,  
Jan Dyba, 
ul. Wieluńska 14, m 36,  
01-240 Warszawa 

nieuwzględniona  

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie: 

Grzegorz Szuplewski 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr LXXIII/354/2010 

Rady Miejskiej w Piastowie 
z dnia 26 paŝdziernika 2010r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie  
zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań 

własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝ. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. zm.) i art. 111 ust. 2, pkt 1 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŝ. zm.) Ra-
da Miejska w Piastowie rozstrzyga, co następuje: 
 

Lp Inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej 

Sposób realizacji Zasady finansowania 

Forma: 
1. zadanie krótko-
okresowe 
2. zadanie wielo-
letnie 

Tryb: 
1. zgodnie z ustawą o 
gospodarce nieruchomo-
ściami, 
2. zgodnie z art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, 
3. zgodnie z wieloletnim plan 
rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych 
(art. 21 ww. ustawy), 
4. zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych, 
5. inne 

odpowiedzialni za 
realizację: 
1. burmistrz, 
2. przedsiębiorstwo 
wodociągowo-
kanalizacyjne, 
3. wykonawca, 
4. inne 

prognozowane ŝródła finansowa-
nia: 
1. dochody własne gminy, 
2. środki własne przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, 
3. dotacje, w tym z dotacje lub 
subwencje udzielane przez instytu-
cje dysponujące środkami finanso-
wymi na inwestycje infrastruktural-
ne i ochrony środowiska, 
4. kredyty i poşyczki komercyjne, 
5. kredyty i poşyczki preferencyjne, 
6. obligacje komunalne, 
7. prywatyzacja majątku komunal-
nego, 
8. nadwyşki budşetu z lat poprzed-
nich 

potencjalny udział 
innych inwestorów w 
finasowa 

niu zadania: 
1. właściciele nierucho-
mości, 
2. fundacje i organizacje 
wspomagające, 
3. inwestorzy zewnętrz-
ni, 
4. inne 

1 drogi 
publiczne 

wykup 1, 2 1, 5 1 1 1 

budowa 2 4, 5 1, 3 1, 3 1, 2, 3, 4 

2 pozostałe wodociągi 2 2, 3, 4, 5 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

kanalizacja 2 2, 3, 4, 5 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie: 

Grzegorz Szuplewski 
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UCHWAŁA Nr 19/III/10 

RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

uchwała budżetowa na rok 2011. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 
oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 
215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 
art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) w 
związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o fi-
nansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 
1241 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Drobinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 21.126.058zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwa-
ły, w tym: 

1. dochody bieşące w kwocie 21.116.058zł, 

2. dochody majątkowe w kwocie 10.000zł. 

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 20.190.597zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwa-
ły, w tym: 

1) wydatki bieşące w kwocie 19.786.860zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 403.737zł. 

 


