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UCHWAŁA Nr 874/XXIX/2008 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz na pod-
stawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.) w związku z uchwałą nr 1392/LIV/2006 z dnia 
31 sierpnia 2006r. Rady Miejskiej w Piasecznie o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Szczaki, Rada Miejska w Piasecznie stwierdza 
zgodność niniejszego planu ze Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego miasta i gminy Piaseczno i uchwala 
co następuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Szczaki, zwany dalej 
planem. 

§ 2. 

Planem objęto obszar, którego granice przedsta-
wia rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej 
integralną częścią. 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

6) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie przepisów odręb-
nych, 

7) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym, 

8) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeń w ich uşyt-
kowaniu, 

9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej, 

10) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uşytkowania 
terenów, 

11) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

2. Nie występuje potrzeba określenia: 

wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

ustaleń dla terenów górniczych, terenów nara-
şonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
terenów naraşonych na niebezpieczeństwo 
osuwania się mas ziemnych. 

§ 4. 

Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, sta-
nowiący załącznik nr 2 do uchwały, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 5. 

1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 
uchwały do terenu objętego planem. 
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2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku 

planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospo-
darowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) przeznaczenie terenów wyraşone symbo-
lami cyfrowymi i literowymi, 

5) granice strefy ochrony konserwatorskiej 
zabytku archeologicznego. 

3. Wskazuje się oznaczone na rysunku planu 
symbolami graficznymi obowiązujące strefy 
wymagające szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz stanowiące ogra-
niczenia w ich uşytkowaniu wyznaczone na 
podstawie przepisów odrębnych: 

1) granice pasa technologicznego od napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV, 

2) granice strefy potencjalnego szkodliwego 
oddziaływania napowietrznych linii elektro-
energetycznych 110 kV i SN. 

4. Pozostałe oznaczenie graficzne mają charakter 
informacyjny lub postulatywny. 

§ 6. 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych tere-
nów obowiązują łącznie z ustaleniami ogólnymi 
zawartymi w rozdziale 2 niniejszej uchwały. 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

Wyjaśnienie uşywanych pojęć 

§ 7. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie w 
sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, 

2) przepisach odrębnych – naleşy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenami wynikającymi z prawomocnych 
decyzji administracyjnych, 

3) planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z 
treści przepisu nie wynika inaczej, 

4) przeznaczeniu – naleşy przez to rozumieć 
takie przeznaczenie, które powinno przewa-
şać na danym obszarze, wyznaczonym linia-
mi rozgraniczającymi, 

5) 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 zaspokajanie potrzeb ludno-
ści, a nie wytwarzanie bezpośrednio, meto-
dami przemysłowymi, dóbr materialnych. 
Usługi dzieli się na: 

a) nieuciąşliwe – naleşy przez to rozumieć 
usługi o uciąşliwości (równieş pod wzglę-
dem hałasu i zanieczyszczenia powietrza) 
mieszczącej się w granicach działki lub ze-
społu działek, do których inwestor posia-
da tytuł prawny, 

b) uciąşliwe – nie spełniające wymogów 
wymienionych w ppkta, 

6) działkach budowlanych nowo wydzielanych – 
naleşy przez to rozumieć działki budowlane, 
które zostały wydzielone po wejściu w şycie 
się niniejszej uchwały, w tym działki budow-
lane powstałe w wyniku rozwiązań prze-
strzennych niniejszej uchwały, np. wytycze-
nia nowego układu komunikacyjnego, 

7) działce inwestycyjnej - naleşy przez to rozu-
mieć fragment terenu, obejmujący jedną lub 
kilka działek ewidencyjnych, na którym reali-
zuje się jedną inwestycję (objętą jednym po-
zwoleniem na budowę), 

8) liniach rozgraniczających – naleşy przez to 
rozumieć linię rozgraniczającą tereny o róş-
nym przeznaczeniu lub róşnych zasadach za-
gospodarowania, 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nale-
şy przez to rozumieć linie wyznaczone w pla-
nie, określające najmniejszą dopuszczalną 
odległość zewnętrznego lica ściany budynku 
w stosunku do linii rozgraniczających lub in-
nych obiektów terenowych, od których te li-
nie wyznaczono, bez wysuniętych poza ten 
obrys schodów, okapów, otwartych ganków, 
zadaszeń, pasaşy o szerokości do 2 m oraz 
balkonów, 

10) wskaŝniku intensywności zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzch-
ni całkowitej wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych na danej działce budowlanej do jej 
ogólnej powierzchni, 

11) maksymalnej wysokości zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć ustaloną w planie najwięk-
szą odległość pomiędzy poziomem terenu 
przy najnişej połoşonym wejściu do budynku, 
nie będącym wyłącznie wejściem do po-
mieszczeń technicznych i gospodarczych a 
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najwyşszym punktem przekrycia dachowego 
(stropodachowego), 

12) minimalnym procentowym wskaŝniku po-
wierzchni biologicznie czynnej - naleşy przez 
to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną 
wartość procentową stosunku niezabudowa-
nych i nieutwardzonych powierzchni działki, 
pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym 
lub pod wodami, do całkowitej powierzchni 
działki. 

Ustalenia dotyczące ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. 

Ustala się, şe nadrzędnym celem realizacji ustaleń 
niniejszej uchwały jest: 

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, 

2) określenie warunków dotyczących kształtowa-
nia zabudowy, których spełnienie umoşliwi 
uzyskanie właściwych walorów przestrzennych 
i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-
strzeni, w tym w szczególności uwzględnienie 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, zakazu lo-
kalizacji obiektów i budynków tymczasowych, 
ograniczenia w moşliwości lokalizacji reklam i 
nośników reklamowych, ograniczenia w moş-
liwości lokalizacji dominant przestrzennych, 
ustalenia maksymalnych wysokości zabudo-
wy, obowiązującej kolorystyki budynków, do-
puszczalnej geometrii dachów, itd., 

3) ochrona ponadlokalnych i lokalnych interesów 
publicznych w zakresie komunikacji, inşynierii i 
ochrony środowiska. 

Przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania 
oraz warunków i sposobów kształtowania  

zabudowy i zagospodarowania terenów na całym 
obszarze objętym planem 

§ 9. 

Ustala się, şe na całym obszarze planu: 

1) ustala się nakaz realizacji funkcji zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodarowa-
nia terenów określonymi w rozdziale 3 oraz 
wprowadza się realizację układu drogowo-
ulicznego według ustaleń rozdziału 4 i elemen-
tów infrastruktury technicznej według ustaleń 
rozdziału 5 uchwały, 

2) dopuszcza się zachowanie, przebudowę i wy-
mianę istniejących siedlisk rolniczych, 

3) zabrania się lokalizowania obiektów tymcza-
sowych i prowizorycznych, nie związanych z 
realizacją inwestycji docelowych; Lokalizowa-
nie obiektów tymczasowych moşliwe jest je-
dynie w obrębie działki budowlanej, na której 

realizowana jest inwestycja docelowa w czasie 
waşności pozwolenia na budowę, 

4) do czasu realizacji zagospodarowania zgodne-
go z ustaleniami dla poszczególnych terenów 
dopuszcza się utrzymania dotychczasowego 
uşytkowania rolniczego bez prawa zabudowy, 

5) ustala się nakaz stosowania, w poszczególnych 
terenach, o tym samym przeznaczeniu, po-
dobnych typów budynków: wielkość, faktur 
elewacji, kształt dachu i kolorystyki. 

§ 10. 

Ustala się linie rozgraniczające tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania określone na rysunkach planu. 

§ 11. 

Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-
lem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny usług, oznaczone symbolem przezna-
czenia U, 

2) tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolem 
przeznaczenia ZN. 

§ 12. 

Ustala się przeznaczenie terenów komunikacji 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-
czonych symbolem przeznaczenia zgodnie z ry-
sunkiem planu: 

1) tereny dróg publicznych klasy drogi ekspreso-
wej – oznaczone symbolem przeznaczenia 
KDS, 

2) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej – 
oznaczone symbolem przeznaczenia KDL, 

3) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdo-
wej – oznaczone symbolem przeznaczenia 
KDD. 

§ 13. 

1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
określone na rysunku planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na któ-
rych wyznaczono nieprzekraczalne linie zabu-
dowy musi być sytuowana zgodnie z tymi li-
niami. 

3. Ustala się następujące minimalne odległości 
zabudowy od linii rozgraniczającej dróg pu-
blicznych oznaczonych symbolem: 

1) KDS – 20,0 m, 

2) KDL – 6,0 m, 

3) KDD - 6,0 m. 
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4. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprze-

kraczalnych linii zabudowy nakazuje się lokali-
zację budynków na działce zgodnie z przepi-
sami prawa budowlanego i z uwzględnieniem 
wszystkich ustaleń planu. 

5. Na terenach objętych planem zasady kształto-
wania zabudowy określa się następująco: 

1) maksymalna wysokość nowej zabudowy - 
zgodnie ze wskaŝnikami określonymi dla 
poszczególnych terenów, 

2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy 
kominów, anten oraz innych budowli o po-
dobnym charakterze (obiektów budowla-
nych nie będących budynkami), 

3) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy - zgodnie ze wskaŝnikami określony-
mi dla poszczególnych terenów, 

4) nakazuje się dostosowanie architektury bu-
dynków i budowli projektowanych oraz 
przebudowywanych do otaczającego krajo-
brazu, poprzez staranne opracowanie pro-
jektowe, z zachowaniem zasad zawartych w 
ustaleniach szczegółowych dla poszczegól-
nych terenów, 

5) na całym obszarze planu zabrania się lokali-
zowania obiektów o charakterze dominant 
przestrzennych, tj. obiektów budowlanych 
nie będących budynkami o maksymalnej 
wysokości powyşej 15,0m, licząc od pozio-
mu gruntu rodzimego. 

§ 14. 

1. Drogi publiczne powinny być realizowane jako 
przestrzenie reprezentacyjne, urządzone i wy-
posaşone wysokiej klasy urządzeniami. po-
mocniczymi, małą architektura, nawierzchnia-
mi, itp. 

2. Ustala się następujące zasady realizacji ogro-
dzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg publicznych 
powinny być sytuowane w linii rozgranicza-
jącej, z tym şe dopuszcza się ich miejscowe 
wycofanie w głąb działki w przypadku ko-
nieczności ominięcia istniejących przeszkód 
(np. drzew, urządzeń infrastruktury tech-
nicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania 
bram wjazdowych, 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-
niach przy drogach o szerokości mniejszej 
niş 10,0 m muszą być wycofane o minimum 
1,8 m w stosunku do linii rozgraniczającej 
ustalonej w planie, 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki, 

4) maksymalna wysokość ogrodzenia nie mo-
şe przekraczać 1,8 metra od poziomu tere-
nu, 

5) ogrodzenie powinno być aşurowe, powyşej 
cokołu, 

6) wysokość cokołu nie moşe przekraczać 
0,6m, 

7) zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń, 

8) linia ogrodzenia winna przebiegać w odle-
głości min. 0,5m od gazociągu. 

§ 15. 

1) Na całym obszarze objętym planem dopuszcza 
się lokalizowanie reklam i znaków informacyj-
no – plastycznych wolnostojących lub umiesz-
czanych na ogrodzeniach, budynkach i obiek-
tach małej architektury pod warunkiem, şe 
powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekro-
czy 6m2. 

2) Umieszczanie reklam i znaków informacyjno – 
plastycznych obok siebie moşliwe jest jedynie 
w przypadku gdy łączna powierzchnia zestawu 
reklam i znaków informacyjno – plastycznych 
nie przekroczy powierzchni 6m2. 

3) Zakazuje się umieszczania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach i w zasięgu ich koron, 

2)na budowlach i urządzeniach gminnej infra-
struktury technicznej (latarniach, słupach linii 
elektroenergetycznych, transformatorach, itp.), 

3) zakazuje się wspornikowego wywieszania zna-
ków informacyjno – plastycznych i reklam po-
za linie rozgraniczające dróg publicznych oraz 
tereny działek sąsiednich. 

4. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na małych obiektach kubaturo-
wych i innych uşytkowych elementach wypo-
saşenia dróg publicznych (wiaty przystankowe) 
nie moşe utrudniać korzystania z nich lub za-
kłócać ich uşytkowania. 

5. Ustalenia pkt 1 - 4 nie dotyczą gminnego sys-
temu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 

Ustalenia w zakresie scalania  
i podziałów terenów na działki budowlane 

§ 16. 

1. Ustala się moşliwość scalania i podziałów ist-
niejących działek, w poszczególnych terenach, 
na działki budowlane, na warunkach określo-
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nych w ustawie o gospodarce nieruchomo-
ściami i pod warunkiem zachowania następu-
jących zasad: 

1) nakazuje się zachowanie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych ustalonej w ustaleniach szcze-
gółowych dla poszczególnych terenów, 

2) nakazuje się wydzielenie niezbędnych dróg 
i dojazdów niepublicznych do obsługi nowo 
wydzielanych działek budowlanych, 

3) granice nowo wydzielanych działek budow-
lanych powinny być prostopadłe do linii 
rozgraniczających dróg publicznych oraz 
pasa drogowego nowo wydzielanych dróg 
wewnętrznych, z tolerancją do 20°. 

2. Dopuszcza się zainwestowanie nowo wydzie-
lanych działek budowlanych o powierzchni 
mniejszej niş określona w przepisach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów wyłącznie: 

1) w celu powiększenia sąsiedniej nierucho-
mości pod warunkiem, şe działka, z której 
wydzielony zostanie teren zachowa po-
wierzchnię nie mniejszą, niş określona w 
przepisach szczegółowych, 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej, 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowo wy-
dzielanych działek budowlanych. 

3. Granice nowo wydzielanych działek budowla-
nych naleşy wyznaczać w oparciu o linie roz-
graniczające, o których mowa w § 10. 

4. Dopuszcza się moşliwość wydzielania terenów 
dla wewnętrznego układu komunikacyjnego 
przy uwzględnieniu następujących zasad: 

1) nowy układ granic zapewni bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej lub wewnętrz-
nej, o której dalej mowa w pkt 2, 

2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostę-
pu, o których mowa w pkt 1, poprzez dro-
gi/ulice wewnętrzne stanowiące współwła-
sność wszystkich właścicieli nieruchomości, 
dla których korzystanie z nich jest konieczne 
lub ustanowienia słuşebności na nierucho-
mościach przeznaczonych do zabudowy. 

5. Dopuszcza się 5% odstępstwo od ustaleń w 
zakresie minimalnej powierzchni nowo wy-
dzielanych działek budowlanych. 

6. Dopuszcza się zabudowę na działkach mniej-
szych niş określone w ustaleniach dla poszcze-
gólnych terenów, pod warunkiem, şe podział 
został dokonany przed wejściem w şycie pla-
nu. 

Zasady dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 17. 

1. Ustala się warunki kształtowania krajobrazu 
kulturowego obejmujące zasady i ograniczenia 
dotyczące gabarytów zabudowy, lokalizacji 
nośników reklamowych, dopuszczalności loka-
lizowania tymczasowych obiektów, zawarte w 
ustaleniach ogólnych oraz ustaleniach szcze-
gółowych dla poszczególnych terenów. 

2. Ustala się ochronę zabytku archeologicznego 
(stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 61-
65/47) w formie strefy ochrony konserwator-
skiej, określonej na rysunku planu symbolem i 
numerem 61-65/47. 

3. Na terenie strefy ochrony konserwatorskiej 
ustala się: 

1) obowiązek uzyskania przez inwestora, od Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków - przed 
wydaniem pozwolenia na budowę lub zgło-
szeniem właściwemu organowi - uzgodnienia 
wszelkich planowanych budów obiektów bu-
dowlanych oraz robót budowlanych wiąşących 
się z wykonywaniem prac ziemnych, 

2) obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków budowy urządzeń wod-
nych i regulacji wód, 

3) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzającej realizować roboty budowlane) badań 
archeologicznych oraz wykonania ich doku-
mentacji, 

4) obowiązek uzyskania od Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków pozwolenia na przepro-
wadzenie badań archeologicznych przed roz-
poczęciem tych badań. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 

§ 18. 

1. Wskazuje się, şe cały teren objęty granicami 
planu znajduje się w granicach Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

2. Na Obszarze, o którym mowa w ust. 1 obowią-
zują rygory określone w ustawie o ochronie 
przyrody i przepisach odrębnych powołują-
cych ten Obszar, a w szczególności: 

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu art.51ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska, z wyjątkiem przedsięwzięć, o któ-
rych mowa w art.51 ust.1 pkt2 ustawy Pra-
wo Ochrony Środowiska, 
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2) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień 
śródpolnych, przydroşnych, i nadwodnych, 
jeşeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego lub wodnego 
lub budowy, odbudowy, utrzymania, re-
montów lub naprawy urządzeń wodnych, 
przy czym przez likwidację rozumie się wy-
cięcie bez dokonania nasadzeń zastępczych, 

3) zakaz dokonywania zmian stosunków wod-
nych, jeşeli słuşą innym celom niş ochrona 
przyrody lub zrównowaşone wykorzystanie 
uşytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 
gospodarka wodna i rybacka. 

3. Ustala się, şe na całym obszarze działania pla-
nu obowiązują następujące zasady ochrony i 
kształtowania środowiska: 

1) ustala się nakaz maksymalnej ochrony 
istniejącej szaty roślinnej cennej pod 
względem przyrodniczym i krajobrazo-
wym, 

2) ustala się ochronę szczególnie cennych 
siedlisk, ostoi ptasich oraz stanowisk 
grzybów, roślin i zwierząt gatunków chro-
nionych podlegających ochronie na pod-
stawie obowiązujących przepisów krajo-
wych i międzynarodowych, 

3) ustala się obowiązek zachowania walorów 
środowiska przyrodniczego, 

4) w sytuacjach uzasadnionych warunkami 
geologiczno – inşynierskimi lub bezpie-
czeństwem ludzi dopuszcza się realizację 
rowów melioracyjnych i innych urządzeń 
melioracyjnych pod warunkiem uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgod-
nienia lokalizacji urządzeń z WZMiUW w 
Inspektorat w Piasecznie, 

5) ustala się zakaz podwyşszania terenu na 
działkach przylegających bezpośrednio do 
rzeki Głoskówki, 

6) wprowadza się ochronę wód podziem-
nych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, 
których oddziaływanie lub emitowane za-
nieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć 
na stan tych wód oraz nakaz podłączenia 
wszystkich obiektów do sieci gminnych 
po ich realizacji, 

7) w celu ochrony powietrza plan ustala 
ogrzewanie pomieszczeń gazem ziem-
nym, olejem nisko siarkowym lub innymi 
paliwami ekologicznie czystymi, w tym 
stałymi, których stosowanie jest zgodne z 
ustawą prawo ochrony środowiska, 

8) oddziaływanie na środowisko przekracza-
jące dopuszczalne wielkości poprzez emi-
sję substancji i energii, w szczególności 
dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, 
promieniowania, zanieczyszczania powie-
trza, gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, winno zamykać się na terenie 
działki budowlanej lub zespołu działek na 
jakiej jest wytwarzane, 

9) ustala się obowiązek zapewnienia odpo-
wiedniej ilości miejsca dla pojemników na 
odpady w granicach działki, 

10) określa się minimalną wielkość działki 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 
terenów, 

11) określa się minimalny wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej zgodnie z 
ustaleniami dla poszczególnych terenów, 

12) przyjmuje się kwalifikację terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku w rozumieniu przepisów 
odrębnych w sprawie progowych warto-
ści poziomów hałasu i wskazuje się: 

a) wartość progową poziomu hałasu do-
puszczalnego dla terenów związanych 
ze stałym lub wielogodzinnym poby-
tem dzieci i młodzieşy, terenów do-
mów opieki dla godzin dziennych – 55 
dB i dla godzin nocnych 50 dB, 

b) wartość progową poziomu hałasu do-
puszczalnego terenów zbiorowego za-
kwaterowania, terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych dla godzin dziennych 
– 60 dB i dla godzin nocnych 50 dB, 

13) ustala się zakaz lokalizowania na terenach 
zagroşonych przekroczeniem dopuszczal-
nych norm hałasu w środowisku, o któ-
rych mowa w pkt 12, usług z zakresu 
oświaty, nauki, zdrowia oraz sportu i re-
kreacji, 

14) zakaz, o którym mowa w pkt 13 moşe być 
zniesiony wyłącznie w przypadku zasto-
sowania zabezpieczeń akustycznych, w 
tym ekranów akustycznych, gwarantują-
cych zachowanie dopuszczalnych norm 
hałasu w środowisku, o których mowa w 
pkt 12. 

Ustalenia dla obszarów wymagające szczegól-
nych warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uşytkowaniu ze względu na 
wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi 
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§ 19. 

1. Wprowadza się szczególne uwarunkowania dla 
inwestowania i zagospodarowania na terenach 
stref wymagających szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz stanowiących 
ograniczenia w ich uşytkowaniu: 

1) pasa technologicznego od napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej 220 kV, 

2) strefy potencjalnego szkodliwego oddzia-
ływania napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych 110 kV i SN. 

2. Wskazuje się zasięg pasa technologicznego od 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 
kV, wynoszący po 35 m w kaşdą stronę od osi 
linii 220 kV. 

3. Na terenach połoşonych w zasięgu pasa tech-
nologicznego, o którym mowa w ust. 2 i ozna-
czonego na rysunku planu, ustala się: 

1) zakaz lokalizowania budynków mieszkal-
nych lub innych przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi. W indywidualnych przypad-
kach, odstępstwa od tej zasady moşe udzie-
lić Właściciel linii, na warunkach przez sie-
bie określonych, 

2) nakaz uzgadniania warunków lokalizacji 
wszelkich obiektów z Właścicielem linii, 

3) zakaz sadzenia roślinności wysokiej pod li-
nią i w odległości 5,5 m od rzutu pionowe-
go skrajnego przewodu linii (w świetle ko-
ron), 

4) nakaz, o którym mowa w pkt 3 obowiązuje 
dla terenów sąsiadujących z pasem techno-
logicznym, 

5) zakaz lokalizowania budowli zawierających 
materiały niebezpieczne poşarowo, stacji 
paliw i stref zagroşonych wybuchem, 

6) nakaz, o którym mowa w pkt 5 obowiązuje 
dla terenów sąsiadujących z pasem techno-
logicznym. 

4. Zasięg pasa technologicznego, o którym mo-
wa w ust. 2 moşe zostać zweryfikowany po 
uzgodnieniu zmiany z Właścicielem linii. 

5. Ustala się zasięg stref potencjalnego szkodli-
wego oddziaływania napowietrznych linii elek-
troenergetycznych 110kV i SN wynoszące po 
15 m w kaşdą stronę od osi linii 110 kV oraz po 
5 m w kaşdą stronę od osi linii SN. 

6. Na terenach połoşonych w zasięgu stref, o 
których mowa w ust. 5 i oznaczonych na ry-
sunku planu, ustala się zakaz realizacji obiek-

tów kubaturowych przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi (powyşej 4 godzin na dobę), tj: 

1) zakazuje się lokalizowania miejsc stałego 
przebywania ludzi w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, turystyczną, re-
kreacyjną, 

2) zakazuje się lokalizowania budynków 
mieszkalnych i wymagających szczególnej 
ochrony, jak szpitale, internaty, şłobki, 
przedszkola i podobne. 

7. Strefy, o których mowa w ust.5 mogą być we-
ryfikowane pod warunkiem zastosowania w 
budynkach rozwiązań technicznych odpowied-
nio ograniczających uciąşliwości napowietrz-
nych linii 110 kV i SN oraz uzyskania uzgod-
nienia w tym zakresie Właściciela linii lub li-
kwidacji napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych. 

Ogólne zasady dotyczące  
infrastruktury technicznej 

§ 20. 

1. Jako obowiązujący plan przyjmuje: docelo-
wy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w 
wodę z gminnej sieci wodociągowej i od-
prowadzania ścieków do oczyszczalni gmin-
nej. 

2. Realizację docelowego zagospodarowania 
terenów oznaczonych symbolem U dopusz-
cza się wyłącznie po realizacji gminnej sieci 
kanalizacji i wodociągów. 

3. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie 
ścieków, zbiorniki retencyjne czy urządzenia 
telekomunikacyjne na podstawie opracowań 
technicznych, na całym obszarze objętym 
planem, bez konieczności zmiany niniejszego 
planu, pod warunkiem, şe ewentualna uciąş-
liwość tych urządzeń nie będzie wykraczać 
poza granice lokalizacji. 

4. W liniach rozgraniczających dróg naleşy re-
zerwować tereny dla infrastruktury technicz-
nej. 

5. Przez tereny inne, niş przeznaczone dla ukła-
du komunikacyjnego i infrastruktury tech-
nicznej (a więc takşe przez tereny działek 
prywatnych), dopuszcza się prowadzenie li-
niowych elementów infrastruktury technicz-
nej oraz lokalizację związanych z nimi urzą-
dzeń. 

6. Przy projektowaniu nowych inwestycji naleşy 
- w miarę moşliwości - unikać kolizji z istnie-
jącymi elementami infrastruktury technicznej 
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poprzez konsultowanie przygotowywanych 
rozwiązań z operatorami systemów inşynie-
ryjnych. W przypadku nieuniknionej kolizji 
projektowanego zagospodarowania z tymi 
elementami naleşy je przenieść lub odpo-
wiednio zmodyfikować, przy uwzględnieniu 
uwarunkowań wynikających z przepisów 
szczególnych oraz warunków określonych 
przez operatora(ów) (w tym w zakresie spo-
sobu finansowania). W szczególności dotyczy 
to przebudowy napowietrznych linii energe-
tycznych średniego i niskiego napięcia na 
sieci kablowe. 

7. Powiązania komunikacyjne z zewnętrznym 
układem komunikacyjnym gminy i ponadlo-
kalnym zapewnia droga oznaczona symbo-
lem 1.KDS wyznaczona na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi. 

8. W liniach rozgraniczających dróg publicznych 
oznaczonych symbolami KDL i KDD dopusz-
cza się lokalizację ścieşek rowerowych. 

9. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i 
właściciele posesji zapewniają na terenach 
swoich działek inwestycyjnych, w liczbie wy-
nikającej z ustalonych wskaŝników. 

10. Ustala się następujące minimalne wskaŝniki 
parkingowe dla: 

1) usług - 3 m.p. / kaşde 100m2 pow. uşytko-
wej, dla obiektów o mniejszej powierzchni 
uşytkowej nie mniej niş 2 m.p, 

2) dla obiektów magazynowych i składów – 
6 m.p./1000m2 powierzchni magazynowej 
i min. 1 m.p. / 3 zatrudnionych. 

Rozdział 3 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 21. 

1. Ustala się, şe dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1.U, 2.U, 3.U, 4.U, 
obowiązują następujące zasady zagospodaro-
wania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: usługi. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala się realizację obiektów usługowych, 

2) dopuszcza się realizację składów i maga-
zynów, 

3) dopuszcza się moşliwość lokalizowania 
parterowych garaşy - których wysokość 
nie moşe przekraczać 10,0m, 

4) zakazuje się realizacji budynków gospo-
darczych, 

5) ustala się maksymalną wysokość zabu-
dowy usługowej oraz magazynów do 
12,0m, 

6) ustala się maksymalną intensywność za-
budowy – 1,0, 

7) parkingi i garaşe dla wszystkich istnieją-
cych i nowo wznoszonych obiektów po-
winny być zlokalizowane na terenie działki 
budowlanej lub działki inwestycyjnej, do 
której inwestor posiada tytuł prawny - wg 
wskaŝnika określonego § 20, 

8) nakazuje się realizację dachów o zmiennej 
geometrii, o nachyleniu połaci dachowych 
wynoszącym do 45°, przy czym dopuszcza 
się realizację dachów płaskich pod warun-
kiem zachowania ustaleń § 9 pkt 5, 

9) na dachach naleşy stosować tradycyjne 
materiały wykończeniowe, w tym da-
chówkę i blachodachówkę, 

10) ustala się nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykończeniowych na elewa-
cjach budynków, w tym cegły klinkiero-
wej, drewna, szkła i kamienia, wykluczając 
moşliwość uşycia materiałów będących 
imitacją naturalnych, 

11) ustala się obowiązującą kolorystykę bu-
dynków: 

a) dachy powinny mieć kolorystykę w od-
cieniach od ciemnej czerwieni do czer-
wonawego brązu lub odcieniach szaro-
ści i zieleni, 

b) elewacje budynków powinny mieć ko-
lory pastelowe, białe, szare i grafitowe, 

12) zasady, o których mowa w pkt 8-11 naleşy 
stosować w przypadku realizacji garaşy. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala się minimalną powierzchnię nowo 
wydzielanych działek budowlanych - 
1500m2, 

3) ustala się, şe front nowo wydzielanej działki 
budowlanej ma być nie mniejszy niş 30,0m. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego oraz szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w 
ich uşytkowaniu ze względu na wymagania 
ochrony środowiska i zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, § 19, 
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2) zakazuje się lokalizacji usług uciąşliwych, 

3) ustala się, şe minimalny procent po-
wierzchni biologicznie czynnej działki bu-
dowlanej lub działki inwestycyjnej nie moşe 
być mniejszy niş 10%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz 
§ 20, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejących i pro-
jektowanych dróg wskazanych na rysunku 
planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejącej i pro-
jektowanej sieci. 

§ 22. 

1. Ustala się, şe dla terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1.ZN obowiązują na-
stępujące zasady zagospodarowania i zabu-
dowy: 

2. Przeznaczenie: zieleń naturalna, chroniona. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zakazuje się wprowadzania wszelkich urzą-
dzeń, budowli, a takşe innej zabudowy i za-
gospodarowania nie związanego z przezna-
czeniem terenów, 

2) ustala się nakaz zachowania istniejącej zie-
leni i jej obecnego charakteru. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 23. 

1. Układ drogowo-uliczny stanowią drogi ekspre-
sowe, lokalne i dojazdowe, wyznaczone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu. 

2. Drogi, o których mowa w ust.1 tworzą publicz-
ny układ komunikacyjny. 

3. W granicach planu ustala się następujące ciągi 
komunikacyjne: 

 
Lp. nazwa drogi / ulicy symbol  

przeznaczenia 
klasa drogi minimalna szerokość w liniach 

rozgraniczających (m) 
1. droga projektowana 1.KDS ekspresowa 90 m oraz część węzła komunika-

cyjnego połoşonego częściowo 
poza granicami planu 

2. droga istniejąca 
(ulica Łanowa) 

1.KDL lokalna 8 -12, plan wskazuje jedynie część 
pasa drogowego 

3. droga projektowana 1.KDD dojazdowa 12 

4. droga projektowana 2.KDD dojazdowa 12 - 25 

 

§ 24. 

1. Dla realizacji wyznaczonego planem układu 
komunikacyjnego, dla poszczególnych dróg 
ustala się pasy terenu określone liniami roz-
graniczającymi na rysunku planu. 

2. Dla nowotworzonych dróg wewnętrznych nie-
oznaczonych na rysunku planu, ustala się min. 
szerokość: 
1) 6,0m – dla dróg o długości do 150,0m, 

2) 8,0m – dla dróg o długości powyşej 150,0m. 

Rozdział 5 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§ 25. 

1. Ustala się zaopatrzenie obszaru objętego pla-
nem w wodę z gminnej sieci wodociągowej, w 
oparciu o istniejące ujęcia wody połoşone po-
za obszarem planu. 

2. Ustala się, şe dostawa wody poprzez indywi-
dualne przyłącza na warunkach określonych 
przez zarządcę sieci. 

3. Ustala się, şe dla zapewnienia pewności do-
stawy wody na całym obszarze objętym pla-
nem sieć wodociągowa projektowana będzie 
w układzie zamkniętym, pierścieniowym. 

4. Niezaleşnie od zasilania, z sieci wodociągowej 
naleşy przewidzieć zaopatrzenie ludności w 
wodę z awaryjnych studni publicznych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

Kanalizacja 

§ 26. 

1. Ustala się sukcesywne objęcie systemem 
gminnej sieci kanalizacyjnej istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy. 

2. Ustala się zakaz wprowadzania nieczyszczo-
nych ścieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów ściekowych. 

3. Ustala się odprowadzanie wód deszczowych: 

1) z terenów usługowych powierzchniowo na 
teren własnej działki, bez oczyszczenia, 

2) z dróg publicznych klasy drogi ekspresowej, 
terenów magazynowo – składowych, baz 
transportowych oraz parkingów o po-
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wierzchni powyşej 0,1ha siecią kanalizacji 
deszczowej do rowów melioracyjnych lub 
studni chłonnych po podczyszczeniu, 

3) z terenów dróg publicznych klasy drogi lo-
kalnej, dojazdowej oraz parkingów o po-
wierzchni mniejszej niş 0,1 ha do gruntu 
poprzez rowy, zbiorniki retencyjne lub 
studnie chłonne, bez konieczności oczysz-
czenia, przy czym dopuszcza się odprowa-
dzanie wód poprzez system kanalizacji 
deszczowej. 

4) Ustala się zakaz kształtowania powierzchni 
działek w sposób mogący powodować 
spływ wody na sąsiednie tereny lub two-
rzenie się na sąsiednich terenach zastoin 
wody na skutek podniesienia poziomu 
gruntu. 

Elektroenergetyka 

§ 27. 

1. Dopuszcza się budowę napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 400kV lub linii wieloto-
rowej, wielonapięciowej, po trasie istniejącej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 
220kV. Przy do eksploatacji, w tym przebu-
dowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy 
lub likwidacji, dopuszcza się zarówno istnie-
jącą napowietrzną linię elektroenergetyczną 
220kV, jak i projektowaną napowietrzną linię 
elektroenergetyczną 400kV, wraz z niezbęd-
nymi urządzeniami i infrastrukturą. 

2. Zakłada się zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną wszystkich istniejących i projektowanych 
budynków i budowli w oparciu o istniejące i 
projektowane stacje elektroenergetyczne 
SN/nn. 

3. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
poprzez budowę i rozbudowę sieci elektro-
energetycznych średniego i niskiego napięcia 
od istniejących systemów, w uzgodnieniu i 
na warunkach właściwego Zakładu Energe-
tycznego. 

4. Ustala się zasilanie projektowanych obiektów 
z sieci niskiego napięcia, prowadzonych 
wzdłuş ulic, wyprowadzonych z istniejących i 
projektowanych stacji transformatorowych. 

5. Ustala się rezerwy terenu dla realizacji przy-
łączy do projektowanej zabudowy, w rozu-
mieniu ustawy Prawo energetyczne, na tere-
nach połoşonych w liniach rozgraniczających 
ulic. 

6. W razie stwierdzenia, przez właściwą jed-
nostką eksploatacyjną, konieczności realizacji 
dodatkowej stacji transformatorowej dla no-
wej inwestycji, ustala się obowiązek realizacji 
takiej stacji w sposób i na warunkach uzgod-

nionych z właściwa jednostką eksploatacyj-
ną. 

7. Ustala się prowadzenie linii elektroenerge-
tycznych o róşnych napięciach po oddziel-
nych trasach; dopuszcza się jednak w uza-
sadnionych przypadkach prowadzenie elek-
troenergetycznych linii SN i nn na wspólnych 
słupach. 

8. Ustala się stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz 
stacji transformatorowych SN/nn w wykona-
niu słupowym, przy czym dopuszcza się ze 
względów technicznie uzasadnionych stoso-
wanie linii elektroenergetycznych w wykona-
niu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnę-
trzowym. 

9. Przyłączenie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz przebudowa urządzeń elektro-
energetycznych, powstała w wyniku wystą-
pienia kolizji planu zagospodarowania działki 
(w tym równieş wynikającego ze zmiany 
przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządze-
niami elektroenergetycznymi będzie się od-
bywać w uzgodnieniu i na warunkach okre-
ślonych przez właściwego operatora systemu 
elektroenergetycznego według zasad okre-
ślonych w przepisach prawa energetycznego. 

10. Szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych działek budowlanych powinny 
przewidywać rezerwację miejsc i terenów dla 
lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych 
elementów infrastruktury elektroenergetycz-
nej niezbędnych dla zaopatrzenia lokalizowa-
nych na tych terenach budynków i budowli w 
energię elektryczną a takşe oświetlenia wokół 
obiektów. 

11. Zakazuje się nasadzeń pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i krze-
wów, tych gatunków, których naturalna wy-
sokość moşe przekraczać 3,0 m. 

12. Nakazuje się przycinanie drzew i krzewów 
rosnących pod napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi. 

Gazownictwo 

§ 28. 

1. Ustala się zaopatrzenie istniejącej i projekto-
wanej zabudowy w gaz ziemny do celów go-
spodarczych i ewentualnie grzewczych w 
oparciu o rozbudowaną istniejącą sieć śred-
niego ciśnienia, na warunkach określonych 
przez zarządzającego siecią. 

2. Gazyfikacja terenu jest moşliwa, o ile spełnio-
ne będą warunki techniczne i zostaną zawarte 
odpowiednie porozumienia pomiędzy dostaw-
cą i odbiorcą. 
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3. Wokół gazociągu obowiązują odległości pod-

stawowe i strefy bezpieczeństwa zgodne z wa-
runkami wynikającymi z przepisów odrębnych. 

4. Ustala się zasadę prowadzenia projektowa-
nych gazociągów w pasach ulicznych wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi, w odległo-
ści min. 0,5 m od tych linii oraz sytuowania 
punktów redukcyjno – pomiarowych dla po-
szczególnych zabudowanych posesji w ogro-
dzeniach od strony ulic lub na budynkach – 
zgodnie z warunkami określonymi przez Za-
rządcę sieci. 

5. Szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od stro-
ny ulicy) winny być lokalizowane w miejscu 
uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową. 

6. Gazociągi, które w wyniku przebudowy ulic i 
dróg znalazłyby się pod jezdnią, naleşy prze-
nieść w pas drogowy poza jezdnią na koszt 
inwestora budowy. 

7. Ustala się nakaz zabezpieczenia w trakcie 
przebudowy dróg istniejących gazociągów 
przed uszkodzeniem przez sprzęt budowlany i 
samochody. 

8. Dla gazociągów i urządzeń gazowych ustala 
się nakaz zachowania warunków technicznych 
określonych w przepisach odrębnych. 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych 

§ 29. 

1. Ustala się, şe odpady stałe będą wywoşone na 
składowisko odpadów komunalnych wskazane 
przez Burmistrza Miasta i Gminy, zgodnie z 
Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. 

2. Ustala się w obszarze planu zorganizowany i o 
powszechnej dostępności system zbierania i 
wywóz odpadów o charakterze komunalnym. 

3. Ustala się zabezpieczenie moşliwości segre-
gowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczegółowymi 
oraz przepisami prawa miejscowego obowią-
zującego w tym zakresie. 

4. Docelowo przyjmuje się odprowadzenie ście-
ków sanitarnych z nowych obiektów do sieci 
kanalizacji. 

Ciepłownictwo 

§ 30. 

1. Ustala się, şe istniejące i projektowane budyn-
ki będą posiadały własne, indywidualne ŝródła 
ciepła. 

2. Ustala się zaopatrzenie w ciepło na obszarze 
planu w oparciu o paliwa czyste ekologicznie: 
gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia 

elektryczna lub inne odnawialne paliwa, w tym 
stałe, których stosowanie jest zgodne z przepi-
sami odrębnymi. Warunki techniczne zasilania 
obszaru pozwalają do celów grzewczych sto-
sować bez ograniczeń ilościowych zarówno 
paliwo gazowe, płynne (olej lekki) jak i energię 
elektryczną. 

3. Do realizacji indywidualnych ŝródeł ciepła na-
leşy stosować technologie czyste ekologicznie. 

Telekomunikacja 

§ 31. 

1. Ustala się zaopatrzenie istniejących i projek-
towanych budynków w sieć telekomunikacyjną 
doziemną, w oparciu o istniejącą i projektowa-
ną sieć, na warunkach określonych przez za-
rządzającego siecią. 

2. Dopuszcza się budowę sieci telekomunikacyj-
nej opartej na systemach radiowych. 

3. Dopuszcza się lokalizację urządzeń telekomu-
nikacyjnych dla nowych inwestycji na całym 
obszarze objętym planem. 

Rozdział 6 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 32. 

Dla terenu objętego planem do spraw wszczętych 
przed dniem wejścia w şycie planu, a nie zakoń-
czonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia 
planu. 

§ 33. 

Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 12 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieru-
chomości w wysokości: 

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami U, 

2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami KDS, 
KDL, KDD, ZN. 

§ 34. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 35. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz za-
mieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy. 

§ 36. 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Dorota Wysocka-Jońska 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 874/XXIX/2008 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 17 grudnia 2008r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu części wsi Szczaki 

 
Lp. Data wpływu 

uwagi 
Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszające-
go uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 
dla nierucho-
mości której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza, 
albo prezydenta*) 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy załącznik do 

uchwały nr…........ 

z dnia............... 

Uwagi 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględ-

niona 

Uwaga 
uwzględ-

niona 

Uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 10.07.08 Adam Jurczak Ustalenie 
nieprzekraczal-
nych linii 
zabudowy od 
1.KDS na 5-7m 

- 1-4.U, 1.KDS  -   Zmiana niezgodna 
z uzgodnieniami 
GDDKiA w tym 
zakresie 

2 13.11.08 Piotr Henryk 
Kiljańczyk 

Zmiana przebie-
gu drogi 1.KDD 
na granicę 
działki nr.ewid.7 

7 1.KDD, 2.U  -   Linie rozgranicza-
jące nawiązują do 
projektowanej 
drogi w mpzp wsi 
Złotokłos sąsiadu-
jącym z granicami 
planu od strony 
zachodniej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Dorota Wysocka-Jońska 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 874/XXIX/2008 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 17 grudnia 2008r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy 
 

§ 1. 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających drogi publicznej, w tym wy-

budowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zielenią; 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w rozgraniczającymi dróg lub poza liniami roz-

graniczającymi. 
§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleşące do zadań własnych gminy to realizacja dróg pu-
blicznych (tereny oznaczone symbolami KDL i KDD) na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki pod te funkcję oraz budowa sieci wodociągowej, ka-
nalizacyjnej, finansowanie oświetlenia ulic znajdujących się na terenie objętym niniejszą uchwałą oraz pla-
nowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

§ 3. 
Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą pra-

wo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie środowiska. 
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2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postę-

pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określo-
nej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 
627 z póŝn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone 
w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 
1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z póŝn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
jest przedmiotem umów zainteresowanych stron. 

§ 4. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, uję-
tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z póŝn. zm.). Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z 
budşetu gminy oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budşetowy uchwala się w 
uchwale budşetowej Rady Miejskiej. 

§ 5. 
1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych (tereny oznaczone symbolami KDL i KDD) finansowane 

będą w całości lub w części z budşetu gminy oraz na podstawie porozumień z innymi podmiotami lub ze 
ŝródeł zewnętrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. 
(Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z póŝn. zm.), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego oraz w całości lub w części z budşetu gminy oraz na podstawie porozumień z innymi 
podmiotami lub ze ŝródeł zewnętrznych, w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską wieloletnie plany 
rozwoju i przebudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budşet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 
i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z póŝn. zm.). 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Dorota Wysocka-Jońska 
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UCHWAŁA Nr XX/142/2008 

RADY GMINY W STAREJ BŁOTNICY 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Błotnica na rok 2009. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, 
pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 
listopada 2003r. o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88, poz. 539 z 2008 
roku) oraz art. 165, art. 168 ust. 1, art. 173, art. 174 
ust. 1 i 3, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i 
art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2005r.Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budşetu gminy w wysokości 
13.432.960zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2.1. Wydatki budşetu gminy w wysokości 
12.846.960zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym 
na zadania inwestycyjne w wysokości 1.846.000zł 
zgodnie z załącznikiem 3. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z za-
łącznikiem nr 4. 

 


