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UCHWAŁA Nr XXXVI/328/09 

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru „Kwartał – Przy parku” w Pruszkowie. 

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 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, ze zmiana-
mi), w wykonaniu uchwały nr XV/137/07 Rady 
Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 paŝdziernika 
2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kwartału – przy Parku”, po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pruszkowa, Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru „Kwartał – 
Przy parku”, połoşonego w Pruszkowie, zwaną 
dalej planem. 

§ 2. 

1. Granice obszaru objętego planem wyznaczają: 

- od północnego wschodu – północno-
wschodnia linia rozgraniczająca ul. Miry 
Zimińskiej – Sygietyńskiej, 

- od wschodu – oś jezdni ul. Bolesława Prusa, 

- od południa – oś jezdni ul. Tadeusza Ko-
ściuszki, 

- od zachodu – oś jezdni Al. Wojska Polskie-
go. 

2. Granice obszaru objętego planem są oznaczo-
ne na rysunku planu sporządzonym na mapie 
w skali 1:1000, który jest integralną częścią 
planu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 

1) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenie 
uwag do projektu planu, stanowiące załącz-
nik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, stanowiące 
załącznik nr 3. 

§ 3. 

1. Plan nie określa terminu obowiązywania jego 
ustaleń. 

2. Przedmiotem planu są ustalenia zgodne z art. 
15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. w 
zakresie problematyki występującej na obsza-
rze objętym planem. 

§ 4. 

1. W planie określa się tereny o takim samym 
rodzaju przeznaczenia i jednakowych zasadach 
zagospodarowania, zwane dalej jednostkami 
terenowymi, których zasięgi wyznaczone są na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 

2. W uzasadnionych przypadkach dla poszczegól-
nych jednostek terenowych określa się równieş 
przeznaczenie dopuszczalne, wraz z warunkami 
jego dopuszczenia. 

3. W uzasadnionych przypadkach w poszczegól-
nych jednostkach terenowych wprowadza się 
podział wewnętrzny na tereny zróşnicowane 
pod względem sposobu uşytkowania lub usta-
lanych zasad zagospodarowania, zwane dalej 
wydzieleniami terenowymi, na rysunku planu 
rozgraniczone liniami podziałów wewnętrz-
nych. 

§ 5. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia uchwały do 
terenu objętego planem. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, tj. granice jednostek terenowych, o 
których mowa w § 4 ust. 1 oraz linie podzia-
łów wewnętrznych, o których mowa w § 4 
ust. 3; 
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2) oznaczenia literowe rodzajów podstawowe-
go przeznaczenia terenu, o którym mowa w 
§ 7 ust. 2; 

3) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekra-
czalne, wyznaczone zgodnie z zasadami, o 
jakich mowa w § 11; 

4) ogólnodostępny pasaş pieszo-jezdny na po-
ziomie parteru budynku; 

5) szpalery zieleni wysokiej; 

6) miejsce usytuowania parkingu grupowego; 

7) ogólnodostępny ciąg pieszy na terenie za-
budowy mieszkaniowej. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 2 pełnią funkcję informa-
cyjną, w tym postulatywną. 

§ 6. 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) planie - naleşy przez to rozumień ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z 
treści przepisu nie wynika inaczej; 

2) rysunku planu - naleşy przez to rozumień ry-
sunek planu na mapie w skali 1:1000, stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) przepisach szczególnych lub odrębnych - 
naleşy przez to rozumień inne przepisy poza 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

4) jednostce terenowej - naleşy przez to rozu-
mień teren o określonym przeznaczeniu lub o 
odrębnych zasadach zagospodarowania, wy-
dzielony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi i oznaczony symbolem literowym 
przeznaczenia, wraz z liczbą porządkową; 

5) wydzieleniu terenowym – naleşy przez to 
rozumień częśń terenu określonej jednostki 
terenowej, wyodrębniającą się sposobem 
uşytkowania lub ustalanymi zasadami zago-
spodarowania, odgraniczoną od pozostałych 
części liniami podziałów wewnętrznych; 

6) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 
to rozumień przeznaczenie jednostki tereno-
wej, wynikające z funkcji dominującej na ob-
szarze tej jednostki; 

7) przeznaczeniu towarzyszącym - naleşy przez 
to rozumień dopuszczone na obszarze okre-
ślonej jednostki terenowej przeznaczenie wy-
nikające z funkcji o znaczeniu drugorzędnym, 
będącej uzupełnieniem funkcji dominującej w 
tej jednostce; 

8) liniach zabudowy obowiązujących i nieprze-
kraczalnych - naleşy przez to rozumień wy-
znaczone na rysunku planu linie określające 
usytuowanie najblişszej zewnętrznej ściany 
realizowanych budynków względem ulicy, 
ciągu pieszego, terenu zieleni publicznej lub 
innych obiektów, z pominięciem balkonów, 
loggii i wykuszy wysuniętych poza obrys bu-
dynku nie więcej niş 1 metr oraz elementów 
wejścia do budynku (schody, podest, daszek, 
pochylnia dla niepełnosprawnych) – przy 
czym w przypadku linii obowiązujących usta-
la się obowiązek realizacji budynku w linii 
wyznaczonej, a w przypadku linii nieprzekra-
czalnej – tylko obowiązek zachowania co 
najmniej wyznaczonej tymi liniami odległości 
od wymienionych elementów przestrzen-
nych; 

9) maksymalnej (lub minimalnej) wysokości 
zabudowy - naleşy przez to rozumień nieprze-
kraczalny (lub najmniejszy) dopuszczalny 
pionowy wymiar budynku w metrach, mie-
rzony od poziomu terenu przy najnişej poło-
şonym wejściu do budynku (nie będącym wy-
łącznie wejściem do pomieszczeń gospodar-
czych lub technicznych) do najwyşszej górnej 
krawędzi dachu; pomocniczo wysokośń zabu-
dowy moşe teş byń określona liczbą kondy-
gnacji nadziemnych budynku; 

10) minimalnym procentowym wskaŝniku po-
wierzchni biologicznie czynnej - naleşy przez 
to rozumień najmniejszą dopuszczalną wiel-
kośń łącznej powierzchni biologicznie czyn-
nej, wyraşoną w stosunku procentowym do 
powierzchni całkowitej działki lub jednostki 
terenowej, przy czym za powierzchnię biolo-
gicznie czynną uznaje się grunt rodzimy nie-
zabudowany i nie stanowiący nawierzchni 
dojazdów i dojśń pieszych, pokryty roślinno-
ścią oraz wodę powierzchniową na działce, a 
takşe 50% sumy powierzchni tarasów i stro-
podachów urządzonych jako stałe trawniki i 
kwietniki na podłoşu zapewniającym ich na-
turalną wegetację – o powierzchni nie mniej-
szej niş 10m2; 

11) maksymalnym wskaŝniku intensywności za-
budowy – naleşy przez to rozumień najwięk-
szą nieprzekraczalną wartośń ilorazu sumy 
powierzchni całkowitej wszystkich kondygna-
cji nadziemnych, mierzonych w obrysie ze-
wnętrznym, wszystkich budynków istnieją-
cych i projektowanych w obrębie jednostki 
terenowej lub na działce do powierzchni cał-
kowitej tej jednostki lub tej działki; 

12) usługach - bez przesądzania ich profilu – na-
leşy przez to rozumień nieuciąşliwe zakłady w 
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odrębnych budynkach lub lokalach wbudo-
wanych w budynki o innym przeznaczeniu 
dominującym, prowadzące szeroko rozumia-
ną działalnośń usługową, nie związaną z wy-
twarzaniem dóbr materialnych metodami 
przemysłowymi, przede wszystkim w zakresie 
handlu, gastronomii, rzemiosła i usług byto-
wych, hotelarstwa oraz funkcji biurowej – z 
wykluczeniem inwestycji, które zalicza się do 
przedsięwzięń wymagających sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko i 
obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daşy większej niş 2000m2 w jednym lokalu, a 
takşe: 

a) zakładów usług produkcyjnych oraz ob-
sługi technicznej i naprawy pojazdów me-
chanicznych; 

b) zakładów sprzedaşy detalicznej paliw do 
pojazdów; 

c) obiektów handlu hurtowego; 

d) obiektów handlu hurtowego i detalicznego 
wymagających placów składowych; 

e) obiektów wymagających bazy pojazdów 
transportu towarowego; 

f) zakładów pogrzebowych z pomieszcze-
niami do przechowywania zwłok; 

13) jednym zespole urbanistyczno - architekto-
nicznym – naleşy przez to rozumień zagospo-
darowanie określonego terenu w formie jed-
nego budynku, w tym składającego się z kilku 
segmentów wraz z całościowym urządzeniem 
tego terenu, lub w formie zespołu kilku bu-
dynków powiązanych funkcjonalnie i prze-
strzennie, wraz ze wspólnym urządzeniem te-
go terenu; 

14) dominancie architektoniczno-urbanistycznej – 
naleşy przez to rozumień budynek lub frag-
ment budynku, wyróşniający się wśród ota-
czającej zabudowy gabarytami, zwłaszcza 
wysokością oraz formą architektoniczną i 
eksponowanym usytuowaniem. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące  

ogólnych zasad zagospodarowania terenów 

§ 7. 

1. Ustala się, şe na obszarze objętym planem 
funkcją wiodącą jest funkcja usługowa, a funk-
cją drugorzędną, w tym towarzyszącą – funkcja 
mieszkaniowa. 

2. W planie wyodrębnia się następujące rodzaje 
podstawowego przeznaczenia terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ze-
społowa – obejmująca tereny zagospoda-
rowane w formie zespołów budynków wie-
lorodzinnych, wraz z ich zapleczami, do któ-
rych naleşą drogi wewnętrzne, garaşe, miej-
sca postojowe, urządzenia infrastruktury 
technicznej, dojścia, podjazdy, podwórza 
oraz zieleń osiedlowa - oznaczone na rysun-
ku planu symbolem MWZU; 

2) usługi – bez przesądzania ich profilu – 
obejmujące tereny obiektów usługowych 
spełniających warunki określone w § 6 pkt 
12, stanowiące działki wydzielone lub części 
działek funkcjonalnie związane z tymi obiek-
tami, wraz z dojściami, podjazdami, miej-
scami postojowymi, podwórzami, zielenią 
towarzyszącą i zewnętrznymi urządzeniami 
infrastruktury technicznej - oznaczone na 
rysunku planu symbolem UU; 

3) usługi – bez przesądzania ich profilu, z to-
warzyszącą funkcją mieszkaniową – obej-
mujące tereny jak w pkt 2, na których obok 
funkcji usługowej istnieje lub moşe byń re-
alizowana funkcja mieszkaniowa, jeśli po-
wierzchnia uşytkowa zajmowana przez 
funkcję mieszkaniową w obrębie wydzielo-
nej działki nie przekracza 50% łącznej po-
wierzchni uşytkowej budynków na tej dział-
ce (z pominięciem budynków gospodar-
czych i garaşy) - oznaczone na rysunku 
symbolem UUM; 

4) zieleń publiczna – obejmująca tereny zieleni 
urządzonej ogólnodostępnej o charakterze 
rekreacyjnym lub izolacyjnym – skwery i 
ciągi zieleni, z wyłączeniem zieleni osiedlo-
wej i zieleni w obrębie terenów ulic - ozna-
czone na rysunku planu symbolem ZP; 

5) tereny komunikacji - obejmujące wyodręb-
nione liniami rozgraniczającymi: 

a) tereny ulic - oznaczone na rysunku planu 
symbolami KUG/KUZ, KUZ, KUL, KUD, w 
których końcowe litery określają klasę 
danej ulicy zgodnie z obowiązującą kla-
syfikacją dróg i ulic (G – ulica główna, Z - 
ulica zbiorcza, L - ulica lokalna, D - ulica 
dojazdowa), 

b) teren ogólnodostępnego dojazdu z par-
kingiem grupowym – oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KD. 

§ 8. 

1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego na obszarze objętym planem: 

2. Ustala się, şe zabudowa wzdłuş ulic obrzeşnych 
– Bolesława Prusa i Tadeusza Kościuszki, w 
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myśl zasady, o jakiej mowa w § 9 ust. 5, po-
winna byń utrzymana w klimacie i gabarytach 
pierzejowej zabudowy miejskiej z końca XIX i 
początków XX wieku, a więc stanowiń konty-
nuację obecnej formy zabudowy wzdłuş tych 
ulic. 

3. Ustala się koniecznośń stworzenia wyraŝnej, 
odpowiednio zakomponowanej linii zabudowy 
od strony Al. Wojska Polskiego, przy czym two-
rzywem powinny byń przede wszystkim obiek-
ty usługowe o wysokiej intensywności zabu-
dowy. 

4. Przy Al. Wojska Polskiego na północ od wlotu 
ul. Anielin naleşy umoşliwiń realizację obiektu 
o wysokości co najmniej 18m, ale nie wyşsze-
go niş 25m, który powinien stanowiń dominan-
tę urbanistyczno-architektoniczną podkreślają-
cą główny wjazd na obszar centrum miasta od 
strony północnej. 

5. W zakresie rozmieszczenia reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych: 

1) realizację reklam i znaków informacyjno – 
plastycznych dopuszcza się przy zachowa-
niu przepisów odrębnych oraz gdy nie jest 
to sprzeczne z ustaleniami dla konkretnej 
jednostki terenowej, pod następującymi wa-
runkami: 

a) wielkośń powierzchni reklamowej tablicy 
reklamowej, szyldu, bannera oraz płasz-
czyzny ekspozycyjnej nośnika reklamo-
wego nie moşe przekraczań 8m2, z wyjąt-
kiem sytuacji, gdy ściana szczytowa bu-
dynku wykorzystywana jest w całości 
przez jedną kompozycję plastyczną; do-
tyczy to równieş reklamy remontowej, 

b) dopuszczalną wysokośń nośników re-
klamowych, łącznie z płaszczyzną ekspo-
zycyjną, ustala się na 5 m liczonych od 
poziomu terenu, przy czym nośniki takie 
nie mogą byń lokalizowane na terenach 
przeznaczonych pod zabudową mieszka-
niową, 

c) sposób umieszczenia reklam i znaków in-
formacyjno – plastycznych musi nawią-
zywań do elementów istniejącego zago-
spodarowania: osi jezdni, płaszczyzn fa-
sad zabudowy, itp., 

d) odległośń reklam i znaków nie moşe byń 
mniejsza: 

- od znaków drogowych - niş 15m, 

- od krawędzi jezdni - niş 3m, 

- od skrzyşowań ulic lokalnych (KDL) 
oraz takich skrzyşowań, gdzie choń 

jedna z krzyşujących się ulic ma wyş-
szą klasę niş lokalna – niş 12m, 

- od pozostałych skrzyşowań ulic – niş 
8m, 

e) stosowanie reklamy remontowej jest 
moşliwe tylko w trakcie formalnie pro-
wadzonych robót budowlanych, 

f) umieszczanie reklam na elewacjach bu-
dynków nowo wznoszonych jest moşliwe 
tylko w miejscach wyznaczonych w pro-
jekcie architektonicznym budynku; 

2) nie dopuszcza się sytuowania reklam i zna-
ków informacyjno – plastycznych: 

a) na pomnikach oraz w promieniu 20m od 
nich, 

b) na drzewach i w ich bezpośrednim są-
siedztwie, 

c) na obiektach małej architektury stano-
wiących ozdobę przestrzeni publicznych 
(fontanny, rzeŝby itp.), 

d) w pasach dzielących jezdnie; 

e) na budowlach o funkcji barier dŝwięko-
chłonnych; 

f) na latarniach ulicznych. 

§ 9. 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków i dóbr kultury współcze-
snej: 

1. Ustala się dla poszczególnych jednostek tere-
nowych minimalny procentowy wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej, obowiązujący 
w przypadku nowej inwestycji na działce lub w 
zespole działek stanowiących teren inwestycji; 
wskaŝniki te są określone w ramach ustaleń 
szczegółowych w rozdziale 2. 

2. Ustala się ochronę wód podziemnych poprzez: 

1) zakaz lokalizacji obiektów, których oddzia-
ływanie lub emitowanie zanieczyszczeń 
mogą negatywnie wpłynąń na stan tych 
wód, 

2) obowiązek podłączania do sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej wszystkich realizo-
wanych obiektów, w których przewiduje się 
instalację wodociągową i kanalizacyjną. 

3. W zakresie ochrony przed hałasem i określenia 
standardu akustycznego terenów: 

1) ustala się, şe w rozumieniu przepisów Pra-
wa ochrony środowiska tereny zabudowy 
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mieszkaniowej wielorodzinnej zespołowej 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
MWZU naleşy traktowań jako „tereny prze-
znaczone pod zabudowę mieszkaniową wie-
lorodzinną”, a tereny usług z towarzyszącą 
funkcją mieszkaniową oznaczone na rysun-
ku planu symbolem UUM - jako „tereny 
mieszkaniowo-usługowe”. 

2) wzdłuş podstawowych tras komunikacyj-
nych: Al. Wojska Polskiego, ul. Bolesława 
Prusa i ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej, 
mogą wystąpiń przekroczenia dopuszczal-
nych standardów akustycznych i jakości 
powietrza – orientacyjny zasięg tych prze-
kroczeń oznaczono na rysunku planu sym-
bolem graficznym. 

4. Ustala się obowiązek utrzymania, uzupełnienia, 
względnie urządzenia ciągów zieleni wysokiej 
w postaci szpalerów drzew, wyznaczonych na 
rysunku planu. 

5. Ustala się utrzymanie charakteru i formy zabu-
dowy w rejonie naroşnika ulic Bolesława Prusa 
i Tadeusza Kościuszki w klimacie i gabarytach 
pierzejowej zabudowy miejskiej z końca XIX i 
początków XX wieku, charakterystycznej dla 
rejonu ulicy Bolesława Prusa i jej przecznic. 

§ 10. 

W zakresie zasad kształtowania przestrzeni pu-
blicznych: 

1. Ustala się, şe na obszarze objętym planem: 

1) przestrzenie publiczne stanowią tereny 
znajdujące się w liniach rozgraniczających 
ulic, teren ogólnodostępnego dojazdu z 
parkingiem oznaczony symbolem KD oraz 
teren ciągu zieleni publicznej oznaczony 
symbolem ZP; 

2) za przestrzenie publiczne uznaje się równieş 
niewygrodzone części terenów przed nie-
którymi obiektami usługowymi, jeśli pro-
wadzona w nich działalnośń usługowa ma 
charakter ogólnodostępny. 

2. W przestrzeniach publicznych: 

1) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej 
architektury i niezbędnych urządzeń infra-
struktury technicznej (nie będących budyn-
kami) o powierzchni zabudowy nie większej 
niş 6m2; 

2) lokalizacja obiektów, o których mowa w 
pkt 1, nie moşe spowodowań utrudnień w 
komunikacji pieszej i rowerowej oraz ogra-
niczenia widoczności na skrzyşowaniach i 
przesłaniania znaków i sygnalizatorów dro-
gowych; 

3) nie dopuszcza się realizacji ogrodzeń wzdłuş 
głównych ciągów komunikacyjnych: Al. 
Wojska Polskiego i ul. Miry Zimińskiej-
Sygietyńskiej. 

3. Ustala się dla miejsc koncentracji ruchu pie-
szego kompleksowe i staranne wykonanie po-
sadzek, małej architektury oraz kompozycji zie-
leni towarzyszącej. 

4. Ustala się nakaz dostosowania przestrzeni pu-
blicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez: 

1) obnişenie do poziomu jezdni krawęşnika 
chodnika na całej jego szerokości, ale nie 
mniejszej niş 1,5m, w sposób umoşliwiający 
zjazd i wjazd osobie poruszającej się na 
wózku; 

2) wprowadzenie w jezdni nawierzchni anty-
poślizgowej w rejonach przejśń dla pie-
szych; 

3) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróş-
niającej się fakturze, wyczuwalnej dla osób z 
dysfunkcją wzroku na chodnikach przed 
krawęşnikami opuszczonymi do poziomu 
jezdni; 

4) wyposaşenie przejścia z sygnalizacją świetl-
ną w sygnalizację dŝwiękową; 

5) dostosowanie mebli ulicznych: ławek, kio-
sków, wiat, tablic i słupów informacyjnych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, a ich 
lokalizacja nie powinna kolidowań z pasami 
dla ruchu pieszego; miejsca do wypoczynku 
(ławki) naleşy lokalizowań przy przystankach 
autobusowych oraz przy chodnikach, obok 
ławki naleşy przewidzień miejsce do zatrzy-
mania się osoby poruszającej się na wózku; 

6) lokalizowanie małej architektury: latarni, 
ławek, wiat, tablic, słupów informacyjnych i 
reklamowych, ewentualnie tymczasowych 
ogródków kawiarnianych i ich ogrodzeń 
oraz kiosków i znaków drogowych, nie mo-
şe kolidowań z ruchem pieszym i ma za-
pewniń przejazd dla wózka inwalidzkiego; 

7) wyraŝne oznakowanie przystanków komu-
nikacji publicznej i wyposaşenie ich w in-
formację o rozkładzie jazdy dostosowaną do 
osób słabo widzących oraz umieszczoną na 
wysokości dostępnej dla osób poruszają-
cych się na wózkach; 

8) stosowanie krawęşników opuszczonych w 
miejscach postojowych wskazanych dla 
osób niepełnosprawnych w liniach rozgra-
niczających ulic. 
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5. Ustala się następujące zasady realizacji ogro-

dzeń dopuszczonych od strony przestrzeni pu-
blicznych: 

1) ogrodzenie naleşy realizowań w liniach roz-
graniczających ustalonych w planie, przy 
czym dopuszcza się miejscowe wycofanie 
ogrodzenia w głąb terenu działki, zwłaszcza 
w przypadku konieczności ominięcia istnie-
jących przeszkód, np. drzew, urządzeń infra-
struktury technicznej itp. oraz w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych; 

2) ustala się następujące warunki, które muszą 
byń zachowane przy realizacji ogrodzeń: 

a) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie 
moşe przekraczań 1,8m od poziomu te-
renu, 

b) powyşej 0,6m od poziomu terenu do-
puszcza się wyłącznie ogrodzenie aşuro-
we, którego co najmniej 25% powierzch-
ni stanowią prześwity lub otwory. 

§ 11. 

1. Przyjmuje się następujące zasady ustalania 
obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy dla budynków nowo wznoszonych lub 
rozbudowywanych, względnie odtwarzanych: 

1) obowiązującą linię zabudowy ustala się: 

a) w liniach istniejących pierzei ulicznych, 
które uznaje się za godne utrwalenia, 

b) w miejscach szczególnych, gdzie wytwo-
rzenie wyraŝnej pierzei zabudowy uznaje 
się za poşądane ze względów architekto-
niczno – przestrzennych; 

2) poza sytuacjami, o których mowa w pkt 1, 
od strony ulic oraz ogólnodostępnego do-
jazdu KD ustala się nieprzekraczalną linię 
zabudowy, wyznaczoną na rysunku planu. 

2. W sytuacji, gdy przy bocznej granicy działki, na 
której ma byń realizowana nowa lub odtwarza-
na zabudowa, znajduje się budynek mieszkalny 
lub usługowy sąsiada kwalifikujący się do 
trwałej adaptacji, ustala się obowiązek sytu-
owania nowo wznoszonego budynku w ukła-
dzie bliŝniaczym, tzn. przybudowania go do 
budynku sąsiada, względnie w układzie szere-
gowym – jako plomby w zabudowie ciągłej. 

§ 12. 

W zakresie komunikacji: 

1. Następujące ulice stanowią elementy podsta-
wowego miejskiego układu drogowo – ulicz-
nego oraz pełnią funkcje ponadlokalne w sto-
sunku do obszaru objętego planem: 

1) Al. Wojska Polskiego – o klasie ulicy głów-
nej, docelowo – o klasie ulicy zbiorczej, 
oznaczona na rysunku planu symbolem 
1 KUG/KUZ; 

2) ul. Bolesława Prusa – o klasie ulicy zbior-
czej, oznaczona na rysunku planu symbo-
lem 2 KUZ; 

3) ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej – o klasie 
ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu 
symbolem 3KUZ. 

2. Układ uliczny dla obszaru objętego planem, 
oprócz ulic, o których mowa w ust. 1, stanowią: 

1) ul. Tadeusza Kościuszki – o klasie ulicy lo-
kalnej, oznaczona na rysunku planu symbo-
lem 4KUL; 

2) ul. Anielin – o klasie ulicy dojazdowej, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 5KUD. 

3. Ustala się dostosowanie następujących ulic: 
Al. Wojska Polskiego i ul. Bolesława Prusa do 
publicznego transportu ulicznego. 

4. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających 
ulic: 

1) ustala się prowadzenie ciągów pieszych w 
postaci chodników w liniach rozgraniczają-
cych wszystkich ulic; 

2) ustala się koniecznośń zabezpieczenia pa-
sów terenu dla urządzeń i przewodów pod-
ziemnych miejskiej infrastruktury technicz-
nej; 

3) zakres i warunki sytuowania obiektów i 
urządzeń, nie będących urządzeniami dro-
gowymi ani związanymi z utrzymaniem i 
obsługą ruchu są określone w § 10 ust. 2; 

4) ustala się, şe chodniki oraz miejsca przejśń 
przez jezdnię dla pieszych muszą byń przy-
stosowane do poruszania się osób niepeł-
nosprawnych, zgodnie z przepisami § 10 
ust. 4; 

5) dopuszcza się urządzanie zatok parkingo-
wych ogólnodostępnych w obrębie terenów 
ulic, ale wyłącznie w ulicach lokalnych 
(KUL) i dojazdowych (KUD), a wyjątkowo w 
obrębie ulic zbiorczych (KUZ) za zgoda za-
rządcy drogi, pod warunkiem zachowania 
wymaganych parametrów technicznych od-
powiadających klasie danej ulicy – w formie 
zespołów stanowisk prostopadłych lub uko-
śnych do jezdni, bądŝ pasów stanowisk 
równoległych do jezdni, w miejscach nie 
zagraşających bezpieczeństwu ruchu; 

6) nie dopuszcza się realizacji obiektów tym-
czasowych, z wyjątkiem urządzania sezo-
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nowych ogródków kawiarnianych i restau-
racyjnych. 

5. W zakresie urządzania parkingów ustala się 
następujące warunki realizacji i wskaŝniki 
miejsc parkingowych dla obiektów nowo 
wznoszonych lub rozbudowywanych: 

1) inwestorzy mają obowiązek zapewnienia 
realizacji odpowiedniej ilości miejsc parkin-
gowych na terenie objętym nową inwesty-
cją; 

2) ilośń miejsc do parkowania dla poszczegól-
nych rodzajów obiektów nie moşe byń 
mniejsza od nişej podanych wielkości 
wskaŝnika miejsc parkingowych: 

- dla zabudowy mieszkaniowej – 1,3 sta-
nowiska / 1 lokal mieszkalny, 

- dla sal kinowych – 40 stanowisk / 100 
miejsc, 

- dla biur i urzędów – 25 stanowisk / 
1000m2 powierzchni uşytkowej budyn-
ków, 

- dla obiektów usługowych i usług wbu-
dowanych – 25 stanowisk / 1000m2 po-
wierzchni uşytkowej, z tym şe dla usług o 
powierzchni mniejszej niş 100m2 – 3 sta-
nowiska / 1 obiekt lub lokal. 

§ 13. 

Na obszarze objętym planem problem tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i uşytkowa-
nia terenów nie występuje. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu 

§ 14. 

1. Ustala się zasadę obsługi zainwestowania na 
obszarze objętym planem z miejskich syste-
mów infrastruktury technicznej, poprzez istnie-
jące przewody magistralne oraz sień rozdziel-
czą, w miarę potrzeb przebudowywaną i roz-
budowywaną. 

2. Ustala się: 

1) utrzymanie zasady prowadzenia przewodów 
podstawowej sieci infrastruktury technicz-
nej w pasach ulicznych tj. w terenach zawar-
tych między liniami rozgraniczającymi ulic; 

2) od zasady, o której mowa w pkt. 1, moşna 
odstąpiń, tylko jeśli w pasie ulicznym nie ma 
warunków dla realizacji danego przewodu 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 

 

§ 15. 

W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się zasadę zaopatrzenia w wodę obszaru 
objętego planem z wodociągu miejskiego 
Pruszkowa, z wykorzystaniem istniejącej magi-
strali wodociągowej w Al. Wojska Polskiego 
oraz istniejących przewodów wodociągowych 
w ulicach Tadeusza Kościuszki i Bolesława 
Prusa; 

2) w celu dostarczenia wody dla całego poten-
cjalnego zainwestowania na obszarze objętym 
planem ustala się koniecznośń: 

a) wydłuşenia istniejącego przewodu w ul. Bo-
lesława Prusa oraz budowy nowego prze-
wodu wodociągowego w ul. Miry Zimińskiej 
– Sygietyńskiej, 

b) rozbudowy wewnątrzosiedlowej rozdzielczej 
sieci wodociągowej. 

§ 16. 

W zakresie odprowadzania i oczyszczania ście-
ków: 

1) ustala się zasadę odprowadzania ścieków sani-
tarnych z obszaru objętego planem przy po-
mocy systemu miejskiej grawitacyjnej sieci ka-
nalizacji sanitarnej, z wykorzystaniem istnieją-
cego kolektora w ul. Bolesława Prusa, kolekto-
ra w ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej i kana-
łu w ciągu pieszym na terenie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej MWZU - tzw. 
Raszplówce – do grupowej oczyszczalni ście-
ków; 

2) ze względu na brak przewodu kanalizacyjnego 
w Al. Wojska Polskiego oraz brak miejsca na 
nowy przewód w pasie ul. Tadeusza Kościuszki 
dopuszcza się moşliwośń budowy niezbędnych 
elementów sieci kanalizacji sanitarnej na za-
pleczu zabudowy przy tej ulicy tj. przebiegają-
cych przez teren ogólnodostępnego dojazdu z 
parkingiem grupowym, oznaczony na rysunku 
planu symbolem KD; 

3) w celu skanalizowania całego potencjalnego 
zainwestowania na obszarze objętym planem 
ustala się koniecznośń uzupełniającej realizacji 
sieci kanałów drugorzędnych 

4) w zakresie odprowadzania wód deszczowych z 
obszaru objętego planem ustala się, şe wody 
te odprowadzane będą do sieci miejskiej kana-
lizacji deszczowej, w tym: 

a) do istniejącego kolektora burzowego kanali-
zacji deszczowej w ul. Bolesława Prusa, 
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b) do niezbędnej do realizacji sieci lokalnej ka-
nalizacji deszczowej, której odbiornikiem 
będzie wyşej wymieniony kolektor burzowy 
w ul. Bolesława Prusa; 

5) do czasu pełnego zrealizowania sieci kanaliza-
cji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie 
wód deszczowych z jezdni ulic poprzez infiltra-
cję do gruntu z wykorzystaniem retencji tere-
nowej lub podziemnej. 

§ 17. 

W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się zaopatrzenie zainwestowania na 
obszarze objętym planem w gaz przewodowy 
średniego ciśnienia CN 0,4 MPa; 

2) ustala się zasadę dostarczania gazu do celów 
przygotowania posiłków i podgrzewania wody, 
a takşe do ogrzewania pomieszczeń w budyn-
kach nie podłączonych do miejskiej sieci ciepl-
nej; 

3) ustala się zaopatrzenie w gaz obszaru objętego 
planem z gazociągów średniego ciśnienia, zasi-
lanych ze stacji redukcyjno – pomiarowej 
I stopnia przy ul. Ludwika Waryńskiego (poza 
obszarem objętym planem) za pośrednictwem 
gazociągów w Al. Wojska Polskiego; 

4) w celu zaopatrzenia w gaz całego potencjalne-
go zainwestowania na obszarze objętym pla-
nem ustala się koniecznośń uzupełniającej roz-
budowy istniejącej sieci gazowej 

5) gazociągi, które w wyniku modernizacji ulicy 
znalazłyby się pod jezdnią, naleşy przenieśń w 
pas drogowy poza jezdnię na koszt inwestora 
przebudowy ulicy. 

§ 18. 

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) ustala się, şe w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznej będą zaopatrywani wszyscy 
potencjalni odbiorcy; 

2) ustala się zasilanie w energię elektryczną zain-
westowania na obszarze objętym planem z ist-
niejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV 
„Pruszków” (usytuowanej poza obszarem obję-
tym planem) za pośrednictwem kablowo - na-
powietrznej sieci zasilająco – rozdzielczej śred-
niego napięcia; 

3) ustala się niezbędnośń rozbudowy systemu 
zaopatrywania w energię elektryczną (wynika-
jącą z koniecznej modernizacji istniejącej sieci 
oraz ze wzrostu zapotrzebowania mocy), która 
polegań będzie na: 

a) przebudowie istniejących linii napowietrz-
nych (z tym, şe koszt przebudowy nie spo-
wodowanej względami eksploatacyjnymi 
nie moşe obciąşań zakładu energetycznego) 
oraz budowie nowych linii średniego napię-
cia 15kV, realizowanych wyłącznie jako ka-
blowe, 

b) budowie nowych stacji transformatorowych 
15/0,4kV; 

4) realizacja stacji transformatorowej wolnostoją-
cej będzie wymagań terenu o powierzchni do 
20m2 i o wymiarach ok. 5m x 4m, z zapewnio-
nym dojazdem z ulicy publicznej i jest moşliwa 
bez konieczności zmiany ustaleń niniejszego 
planu. 

§ 19. 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną zain-
westowania na obszarze objętym planem z 
miejskiego systemu ciepłowniczego, przy czym 
głównymi ciepłociągami zaopatrującymi ten 
obszar są: magistrala cieplna w ul. Tadeusza 
Kościuszki, ciepłociąg w Al. Wojska Polskiego 
oraz przewód cieplny w tzw. Raszplówce; 

2) w związku z przewidywanym znacznym przyro-
stem zainwestowania kubaturowego na obsza-
rze objętym planem ustala się koniecznośń bu-
dowy sieci cieplnej na tym terenie w dowiąza-
niu do istniejących przewodów w ul. Tadeusza 
Kościuszki i Al. Wojska Polskiego. 

§ 20. 

W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

1) ustala się zachowanie istniejącej sieci kabli 
międzymiastowych i międzycentralowych oraz 
moşliwośń jej rozbudowy stosownie do po-
trzeb; 

2) wszelkie prace projektowe związane z ewentu-
alną przebudową istniejącej infrastruktury tele-
technicznej winny byń uzgadniane z właści-
wym zarządcą przebudowywanej kanalizacji te-
letechnicznej; 

3) ustala się obsługę zabudowy na obszarze obję-
tym planem z central automatycznych (usytu-
owanych poza obszarem objętym planem) po-
przez sień istniejących i projektowanych kabli 
magistralnych. 

§ 21. 

W zakresie usuwania odpadów stałych: 

1) ustala się zasadę wywozu sposobem zorgani-
zowanym wszystkich odpadów stałych z obsza-
ru objętego planem na wyznaczone dla potrzeb 
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miasta tereny składowania, przeróbki lub spa-
lania odpadów; 

2) ustala się obowiązek wyposaşenia kaşdej za-
budowanej posesji w urządzenia i miejsca 
umoşliwiające zbieranie i segregację odpadów. 

Rozdział 4 
Ustalenia  

dla poszczególnych jednostek terenowych 

§ 22. 

Dla jednostki terenowej MWZU 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
jednostki terenowej jest zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna zespołowa. 

2. Ustala się, şe dopuszczalnym przeznaczeniem 
towarzyszącym jednostki terenowej są usługi – 
bez przesądzania ich profilu, usytuowane wy-
łącznie w parterach oraz ewentualnie na 
pierwszym piętrze budynków mieszkalnych, a 
takşe w osobnych budynkach - pod warunkiem 
spełnienia wymagań zawartych w przepisach 
odrębnych. 

3. Ustala się wewnętrzny podział jednostki tere-
nowej na dwa wydzielenia terenowe, oznaczo-
ne na rysunku planu. 

4. Dla jednostki terenowej obowiązują następują-
ce zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 

1) dla wydzielenia terenowego nr 1: 

a) ustala się zachowanie istniejącego ze-
społu budynków mieszkalnych z usłu-
gami w parterze od strony ul. Bolesława 
Prusa 

b) dopuszcza się przebudowę tych budyn-
ków oraz zmianę funkcji poszczególnych 
lokali, z tym şe zakazuje się: 

- nadbudowy budynków, 

- przebudowy poddaszy, powodującej 
dysharmonię elewacji, 

- zmiany układu otworów (drzwi i 
okien), balkonów i loggii bez odpo-
wiedniego zakomponowania na nowo 
całej elewacji, 

c) zakazuje się budowy odrębnych lub 
przybudowanych garaşy naziemnych 
oraz budynków gospodarczych; 

2) dla wydzielenia terenowego nr 2: 

a) ustala się zagospodarowanie całości te-
renu wydzielenia jako jednego zespołu 
urbanistyczno-architektonicznego, zgod-

nie z zasadą, o której mowa w § 6 
pkt 13), 

b) maksymalna wysokośń zabudowy – 22m 
lub 6 kondygnacji nadziemnych, 

c) ustala się dachy o nachyleniu połaci od 
0o do 25o, 

d) od strony ulicy Anielin, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 5 KUD ustala 
się nieprzekraczalną linię zabudowy dla 
budynków mieszkalnych, z zastrzeşeniem 
przepisu dotyczącego parkingów pod-
ziemnych, o którym mowa w lit. f, 

e) ustala się, şe co najmniej wzdłuş ulicy 
Anielin, przyziemia budynków mają byń 
przeznaczone pod usługi, tak aby po-
wstała pierzeja usługowa przy ciągu pie-
szym prowadzącym od ul. Tadeusza Ko-
ściuszki, 

f) ustala się, şe co najmniej 75% łącznej 
ilości miejsc postoju (garaşowania) sa-
mochodów, wymaganej na całym tere-
nie wydzielenia, obliczonej zgodnie z 
ustaleniem z § 12 ust. 5, ma byń zreali-
zowane w podziemiu budynków miesz-
kalnych, przy czym dopuszcza się wysu-
nięcie linii zabudowy kondygnacji pod-
ziemnych mieszczących parkingi poza 
ustaloną linię zabudowy, o której mowa 
w pkt c, do zachodniej granicy jednostki, 

g) zakazuje się budowy wolnostojących lub 
przybudowanych garaşy naziemnych 
oraz budynków gospodarczych, 

h) dopuszcza się realizację urządzeń komu-
nikacyjnych, tj. dojazdów do budynków, 
placyków manewrowych i miejsc posto-
jowych, jeśli celem jest obsługa zainwe-
stowania na obszarze jednostki tereno-
wej oraz pod warunkiem spełnienia wy-
magań zawartych w przepisach odręb-
nych, 

i) dopuszcza się budowę obiektów i urzą-
dzeń zewnętrznych infrastruktury tech-
nicznej - pod warunkiem, şe będą to 
obiekty i urządzenia słuşące obsłudze za-
inwestowania na obszarze objętym pla-
nem, 

j) dla części terenu połoşonej w zasięgu 
oddziaływania akustycznego szlaku ko-
munikacyjnego obowiązują ustalenia 
zawarte w § 13 ust. 3, 

k) wzdłuş dawnej drogi - tzw. Raszplówki 
wyznacza się przebieg ogólnodostępne-
go ciągu pieszego, który ma równieş 
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pełniń funkcję drogi poşarowej, z tym şe 
w uzasadnionej sytuacji dopuszcza się 
uznanie go za ciąg wewnętrzny tej jed-
nostki terenowej, 

l) dla terenu wydzielenia nr 2 ustala się 
maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy – 1,7, 

m) ustala się minimalny procentowy wskaŝ-
nik powierzchni biologicznie czynnej – 
20% całego obszaru wydzielenia tereno-
wego. 

§ 23. 

Dla jednostki terenowej UU + MWZU 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
jednostki terenowej są usługi – bez przesądza-
nia ich profilu oraz zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna zespołowa. 

2. Ustala się, şe dopuszczalnym przeznaczeniem 
towarzyszącym jednostki terenowej są usługi 
celu publicznego z zakresu kultury. 

3. Dla jednostki terenowej obowiązują następują-
ce zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 

1) ustala się zagospodarowanie całości terenu 
jednostki jako jednego zespołu urbanistycz-
no-architektonicznego, zgodnie z zasadą, o 
której mowa w § 6 pkt 13; 

2) od strony ulic: Bolesława Prusa, Miry Zi-
mińskiej – Sygietyńskiej i Anielin ustala się 
nieprzekraczalne linie zabudowy, wyzna-
czone na rysunku planu; 

3) maksymalna wysokośń zabudowy – 25m i 8 
kondygnacji nadziemnych od strony ul. Bo-
lesława Prusa - dla funkcji mieszkaniowej z 
usługami na dolnych kondygnacjach oraz – 
16 m od strony ul. Miry Zimińskiej – Sygie-
tyńskiej – dla budynków o funkcji usługo-
wej; 

4) ustala się dachy o nachyleniu połaci od 0o 
do 25o, 

5) ustala się, şe co najmniej 30% łącznej ilości 
miejsc postoju (garaşowania) samochodów 
wymaganej dla całego obiektu, obliczonej 
zgodnie z ustaleniem z § 12 ust. 5, ma byń 
zrealizowane w podziemiu lub przyziemiu 
budynków; 

6) zakazuje się budowy wolnostojących lub 
przybudowanych garaşy naziemnych oraz 
budynków gospodarczych; 

7) dopuszcza się realizację urządzeń komuni-
kacyjnych, tj. dojazdów do budynków, pla-

cyków manewrowych i miejsc postojowych, 
jeśli celem tej realizacji jest obsługa zainwe-
stowania na obszarze jednostki terenowej 
oraz pod warunkiem spełnienia wymagań 
zawartych w przepisach odrębnych; 

8) ustala się zakaz wjazdu do pomieszczeń z 
miejscami postoju (garaşowania) od strony 
ul. Bolesława Prusa; 

9) ustala się minimalny procentowy wskaŝnik 
powierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 5% całego obszaru jednostki. 

§ 24. 

Dla jednostki terenowej UU 1 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
jednostki terenowej są usługi - bez przesądza-
nia ich profilu. 

2. Ustala się realizację budynków lub zespołu 
budynków o funkcji i charakterze biurowo – 
usługowym, z tym şe, ewentualny program z 
zakresu handlu nie moşe obejmowań lokali 
sklepowych o powierzchni uşytkowej dla jed-
nego lokalu większej niş 500m2. 

3. Dopuszcza się rozszerzenie programu usług, o 
których mowa w ust. 1, o moşliwośń realizacji 
stacji paliw w południowej części terenu jed-
nostki, z wjazdem z ulicy Anielin oznaczonej 
symbolem 5 KUD. 

4. Ustala się, şe dopuszczalnym przeznaczeniem 
towarzyszącym jednostki terenowej jest funk-
cja mieszkaniowa w formie części mieszkalnej 
budynku (lub zespołu budynków) funkcji pod-
stawowej. 

5. Ustala się wewnętrzny podział jednostki tere-
nowej na dwa wydzielenia terenowe, oznaczo-
ne na rysunku planu. 

6. Ustala się zagospodarowanie całości terenu 
jednostki jako jednego zespołu urbanistyczno-
architektonicznego, zgodnie z zasadą, o której 
mowa w § 6 pkt 13, przy czym dopuszcza się 
etapowanie jego realizacji w dostosowaniu do 
zasięgu wydzieleń terenowych. 

7. Dla jednostki terenowej obowiązują następują-
ce zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 

1) od strony Al. Wojska Polskiego ustala się 
obowiązującą linię zabudowy w linii rozgra-
niczającej terenu jednostki, z moşliwością 
cofnięcia ściany parteru, a takşe fragmen-
tów ścian wyşszych kondygnacji, z powo-
dów funkcjonalnych lub estetycznych; w 
przypadku realizacji stacji paliw wyznaczoną 
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linię zabudowy naleşy rozumień jako linię 
nieprzekraczalną; 

2) od pozostałych stron ustala się nieprzekra-
czalne linie zabudowy wyznaczone na ry-
sunku planu; 

3) ustala się obowiązek zapewnienia takiej 
kompozycji zabudowy, aby w perspektywie 
Al. Wojska Polskiego tworzyła ona domi-
nantę architektoniczno – urbanistyczną; 

4) dla wydzielenia terenowego nr 1: 

a) wysokośń zabudowy: maksymalna – 28m 
oraz minimalna – 18m, 

b) ustala się dachy o nachyleniu połaci od 
0o do 25o, 

c) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 3, 

d) ustala się minimalny procentowy wskaŝ-
nik powierzchni biologicznie czynnej - 
5% powierzchni terenu wydzielenia, 

e) funkcja mieszkaniowa moşe byń realizo-
wana wyłącznie na górnych kondygna-
cjach – począwszy od 6-tej; 

5) dla wydzielenia terenowego nr 2: 

a) wysokośń zabudowy: maksymalna – 22m 
oraz minimalna 15m, 

b) ustala się dachy o nachyleniu połaci od 
0o do 25o, 

c) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 2,7, 

d) ustala się minimalny procentowy wskaŝ-
nik powierzchni biologicznie czynnej - 
5% powierzchni terenu wydzielenia 

e) od strony Al. Wojska Polskiego funkcja 
mieszkaniowa moşe byń realizowana wy-
łącznie na górnych kondygnacjach – po-
cząwszy od 6-tej; od strony ul. Miry Zi-
mińskiej – Sygietyńskiej – od 3-ej kondy-
gnacji; 

6) ustala się zakaz bezpośredniej obsługi ko-
munikacyjnej zabudowy z Al. Wojska Pol-
skiego; 

7) ustala się obowiązek realizacji co najmniej 
90% ilości miejsc postoju (garaşowania) 
samochodów wymaganej dla całego zespo-
łu, obliczonej zgodnie z ustaleniem z § 12 
ust. 5, w podziemiu oraz ewentualnie w 
najnişszych kondygnacjach nadziemnych 
budynku lub zespołu budynków; 

8) zakazuje się budowy odrębnych budynków 
gospodarczych i garaşowych. 

§ 25. 

Dla jednostki terenowej UU 2 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
jednostki terenowej są usługi – bez przesądza-
nia ich profilu. 

2. Zakazuje się wprowadzania jako przeznaczenia 
towarzyszącego funkcji wykraczających poza 
zakres przeznaczenia podstawowego określony 
w § 6 pkt 12, zwłaszcza funkcji mieszkaniowej. 

3. Ustala się wewnętrzny podział jednostki tere-
nowej na dwa wydzielenia terenowe, oznaczo-
ne na rysunku planu. 

4. Dopuszcza się zagospodarowanie całej jed-
nostki, tj. obydwu wydzieleń jednym budyn-
kiem o funkcji handlowo-usługowej składają-
cym się z dwóch części, połączonych łączni-
kiem. 

5. Dla jednostki terenowej obowiązują następują-
ce zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 

1) dla wydzielenia terenowego nr 1: 

a) ustala się moşliwośń realizacji budynku 
jako przybudowanego do istniejących 
budynków na terenie jednostki tereno-
wej UUM1, 

b) wysokośń zabudowy: maksymalna – 
20m, z tym şe od strony ul. Tadeusza Ko-
ściuszki konieczne jest wycofanie linii 
elewacji ostatniej kondygnacji o co naj-
mniej 2,5m, 

c) ustala się dachy o nachyleniu połaci od 
0o do 25o, 

d) ustala się utrzymanie zasady zabudowy 
pierzejowej w ul. Tadeusza Kościuszki i 
w związku z tym wyznacza się obowiązu-
jącą linię zabudowy w linii rozgraniczają-
cej tej ulicy, 

e) od strony Al. Wojska Polskiego i ciągu 
zieleni publicznej w jednostce terenowej 
ZP ustala się nieprzekraczalną linię zabu-
dowy w granicach jednostki, 

f) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 4,8, 

g) ustala się koniecznośń utworzenia pod-
cieni w przyziemiu projektowanego bu-
dynku – co najmniej od strony Al. Woj-
ska Polskiego – spełniających warunek, 
şe ściana zewnętrzna przyziemia będzie 
cofnięta w stosunku do linii zabudowy o 
min. 2,0m, 
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h) przy projektowaniu inwestycji ustala się 
koniecznośń uwzględnienia ograniczeń 
wynikających z istnienia na tym terenie 
podziemnych urządzeń miejskiej sieci 
cieplnej, chyba şe zostanie podjęta decy-
zja o ich przebudowie, 

i) obsługa komunikacyjna zabudowy jest 
moşliwa tylko od strony ogólnodostęp-
nego dojazdu stanowiącego jednostkę 
KD; 

2) dla wydzielenia terenowego nr 2: 

a) dopuszcza się zachowanie istniejącego 
budynku oraz jego przebudowę, a takşe 
realizację na jego miejscu nowego obiek-
tu, przy czym moşe on mień formę dru-
giej części budynku na terenie wydziele-
nia nr 1, połączonej łącznikiem, w którym 
konieczne jest pozostawienie prześwitu 
na ogólnodostępny pasaş pieszo-jezdny, 
o wysokości co najmniej pierwszej kon-
dygnacji nadziemnej, 

b) wysokośń zabudowy: maksymalna – 
24m, 

c) ustala się dachy o nachyleniu połaci od 
0o do 25o, 

d) od strony ciągu zieleni publicznej ZP 
ustala się nieprzekraczalną linię zabudo-
wy w granicy jednostki, a od strony 
ogólnodostępnego dojazdu z parkingiem 
stanowiącego jednostkę KD - w linii wy-
znaczonej na rysunku planu, 

e) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy wynoszący 3,5, 

f) obsługę komunikacyjną zabudowy ustala 
się od strony ogólnodostępnego dojazdu 
stanowiącego jednostkę KD, przy czym 
dopuszcza się moşliwośń uşytkowania 
istniejącego zjazdu z Al. Wojska Polskie-
go, znajdującego się przy granicy z jed-
nostką terenową MWZU, 

g) ustala się minimalny procentowy wskaŝ-
nik powierzchni biologicznie czynnej - 
5% powierzchni terenu wydzielenia, 

6. Ustala się obowiązek realizacji co najmniej 
90% ilości miejsc postoju (garaşowania) samo-
chodów wymaganej dla całego zespołu, obli-
czonej zgodnie z ustaleniem z § 12 ust. 5, w 
podziemiu oraz ewentualnie w najnişszych 
kondygnacjach nadziemnych budynku lub ze-
społu budynków. 

7. Zakazuje się budowy odrębnych budynków 
gospodarczych i garaşowych. 

§ 26. 

Dla jednostki terenowej UUM 1 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
jednostki terenowej są usługi – bez przesądza-
nia ich profilu z towarzyszącą funkcją mieszka-
niową. 

2. Zakazuje się wprowadzania jako przeznaczenia 
towarzyszącego funkcji usługowych wykracza-
jących poza zakres określony dla przeznaczenia 
podstawowego w § 6 pkt 12. 

3. Ustala się wewnętrzny podział jednostki tere-
nowej na dwa wydzielenia terenowe, oznaczo-
ne na rysunku planu. 

4. Dopuszcza się w ramach przeznaczenia towa-
rzyszącego zachowanie bądŝ wprowadzanie 
funkcji mieszkaniowej wyłącznie na wyşszych 
kondygnacjach budynków, tj. na II piętrze i 
wyşszych, a na I piętrze – tylko adaptację ist-
niejącego uşytkowania mieszkaniowego. 

5. Dla jednostki terenowej obowiązują następują-
ce zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 

1) ustala się maksymalną wysokośń zabudowy 
– 15m; 

2) ustala się utrzymanie zasady zabudowy pie-
rzejowej w ul. Tadeusza Kościuszki i w 
związku z tym wyznacza się obowiązującą 
linię zabudowy w linii rozgraniczającej tej 
ulicy; 

3) dla wydzielenia terenowego nr 1: 

a) ustala się moşliwośń adaptacji na stałe 
istniejących budynków, ich przebudowy i 
rozbudowy, a takşe całkowitej wymiany 
– pod warunkiem dostosowania się do 
innych ustalonych wymagań, 

b) na działce nr ewid. 367 ustala się moşli-
wośń realizacji budynku usługowego 
przybudowanego do budynku na działce 
nr ewid. 134/2 – z zachowaniem tego 
samego gabarytu, wyznaczonej obowią-
zującej linii zabudowy od strony ogólno-
dostępnego dojazdu stanowiącego jed-
nostkę terenową KD, przy czym dopusz-
cza się równieş przebudowę tego istnie-
jącego budynku, której celem byłaby re-
alizacja na obu działkach bliŝniaczego 
budynku dwukondygnacyjnego o mak-
symalnej wysokości 8 m, 

c) od strony ogólnodostępnego dojazdu KD 
ustala się takşe obowiązującą linię zabu-
dowy równoległą i prostopadłą do linii 
ul. Tadeusza Kościuszki, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 157 – 30447 – Poz. 4641 
 

d) ustala się dachy o nachyleniu połaci od 
15o do 45o; 

4) dla wydzielenia terenowego nr 2: 

a) dopuszcza się zachowanie istniejących 
budynków od strony ul. Bolesława Prusa 
oraz wymianę budynku zdekapitalizowa-
nego od strony ul. Tadeusza Kościuszki, 
a takşe wymianę wszystkich trzech bu-
dynków, przy czym dla nowej zabudowy 
ustala się obowiązujące linie zabudowy 
w liniach rozgraniczających ulic, 

b) ustala się minimalny procentowy wskaŝ-
nik powierzchni biologicznie czynnej wy-
noszący 10% całego obszaru wydzielenia 
terenowego; 

5) ustala się zasadę, şe dojazd do zabudowy i 
obsługa komunikacyjna działek jest moşliwa 
od strony ul. Tadeusza Kościuszki oraz od 
strony ogólnodostępnego dojazdu KD, zaś 
od ul. Bolesława Prusa tylko w razie braku 
innej moşliwości; 

6) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń 
zewnętrznych infrastruktury technicznej, 
słuşących obsłudze zainwestowania na ob-
szarze objętym planem. 

6. W zakresie wyznaczania nowych miejsc par-
kingowych obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 12 ust. 5. 

§ 27. 

Dla jednostki terenowej UUM 2 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
jednostki terenowej są usługi – bez przesądza-
nia ich profilu, z towarzyszącą funkcją miesz-
kaniową. 

2. Zakazuje się wprowadzania jako przeznaczenia 
towarzyszącego funkcji usługowych wykracza-
jących poza zakres określony dla przeznaczenia 
podstawowego w § 6 pkt 12. 

3. Dopuszcza się w ramach przeznaczenia towa-
rzyszącego zachowanie bądŝ wprowadzanie 
funkcji mieszkaniowej wyłącznie na wyşszych 
kondygnacjach budynków, tj. na II piętrze i 
wyşszych, a na I piętrze – tylko adaptację ist-
niejącego uşytkowania mieszkaniowego; nie 
dotyczy to budynków lub ich części nie przyle-
gających do ulicy Bolesława Prusa. 

4. Dla jednostki terenowej obowiązują następują-
ce zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy: 

 

1) ustala się maksymalną wysokośń zabu-
dowy – 15m oraz minimalną – 11 m; 

2) ustala się dachy o nachyleniu połaci od 0o 
do 35o; 

3) ustala się utrzymanie zasady zabudowy 
pierzejowej wzdłuş ul. Bolesława Prusa i w 
związku z tym wyznacza się obowiązującą 
linię zabudowy w linii rozgraniczającej tej 
ulicy; 

4) od strony ogólnodostępnego dojazdu sta-
nowiącego jednostkę terenową KD oraz 
ciągu pieszego wzdłuş tzw. Raszplówki 
ustala się linię zabudowy nieprzekraczalną 
oznaczoną na rysunku planu; 

5) ustala się moşliwośń stałej adaptacji ist-
niejących budynków frontowych, dopusz-
czając ich przebudowę (łącznie z zmianą 
funkcji poszczególnych lokali), w ramach 
której zakazuje się jednak: 

a) nadbudowy budynku o więcej niş 2 
kondygnacje, 

b) zmiany dachu spadzistego na płaski; 

6) za dopuszczalną formę przebudowy, o któ-
rej mowa w pkt 5, uznaje się równieş cał-
kowitą wymianę istniejącego budynku, 
pod warunkiem zharmonizowania elewacji 
budynku nowo realizowanego z podziała-
mi architektonicznymi i wystrojem elewa-
cji budynków sąsiednich; 

7) dopuszcza się przeznaczenie całych bu-
dynków pod funkcje usługowe, natomiast 
nie dopuszcza się zmian przeznaczenia lo-
kali parterowych na cele mieszkalne; 

8) dopuszcza się stałą lub czasową adaptację 
istniejącego przedszkola, uşytkującego 
budynek na działce nr ewid. 131, wraz z 
przedszkolnym placem zabaw znajdują-
cym się obecnie na działkach nr ewid. 130 
i 391; w przypadku likwidacji przedszkola, 
działki nr ewid. 130 i 391 mogą byń prze-
znaczone pod nową zabudowę; 

9) ustala się zasadę obsługi komunikacyjnej 
zabudowy i działek od strony ogólnodo-
stępnego dojazdu KD, natomiast obsługę 
od ul. Bolesława Prusa dopuszcza się tylko 
w razie braku innej moşliwości; 

10) dopuszcza się budowę obiektów i urzą-
dzeń zewnętrznych infrastruktury tech-
nicznej słuşących obsłudze zainwestowa-
nia na obszarze objętym planem; 
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11) ustala się minimalny procentowy wskaŝ-
nik powierzchni biologicznie czynnej wy-
noszący 20% całego obszaru jednostki. 

5. W zakresie wyznaczania nowych miejsc par-
kingowych obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 12 ust. 5. 

§ 28. 

Dla jednostki terenowej ZP 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
jednostki terenowej jest zieleń publiczna. 

2. Dla jednostki terenowej obowiązują następują-
ce zasady zagospodarowania: 

1) ustala się, şe teren jednostki ma byń zago-
spodarowany jako skwer miejski, łączący się 
z pasem zieleni osiedlowej przyulicznej ciąg 
wzdłuş budynku na terenie jednostki 
MWZU; 

2) ustala się ochronę istniejącego wartościo-
wego zadrzewienia oraz obowiązek uzupeł-
nienia, względnie urządzenia ciągu zieleni 
wysokiej w postaci szpaleru drzew, wyzna-
czonego na rysunku planu; 

3) dopuszcza się realizację obiektów małej ar-
chitektury - takich jak: murki oporowe, 
schodki terenowe, chodniki, latarnie, siedzi-
ska; 

4) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń 
zewnętrznych infrastruktury technicznej - 
pod warunkiem, şe będą to obiekty i urzą-
dzenia słuşące obsłudze zainwestowania w 
bliskim sąsiedztwie; 

5) dopuszcza się zachowanie jednego wjazdu z 
Al. Wojska Polskiego na teren jednostki 
UU2 – wydzielenie 2; 

6) ustala się minimalny procentowy wskaŝnik 
powierzchni biologicznie czynnej wynoszą-
cy 70% całego obszaru jednostki. 

§ 29. 

Dla jednostki terenowej KD 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
jednostki terenowej jest teren komunikacji – 
ogólnodostępny dojazd z parkingiem grupo-
wym, łączący się z układem ulicznym przez 
wjazd z ul. Bolesława Prusa. 

2. Ustala się, şe parking grupowy będzie obsłu-
giwań zabudowę przy ul. Tadeusza Kościuszki 
na terenie jednostki UUM 1 oraz częściowo 
takşe zabudowę na terenie jednostki UU 2. 

3. Ustala się minimalną szerokośń dojazdu w 
liniach rozgraniczających (przy wjeŝdzie z ul. 
Bolesława Prusa) – 8m. 

4. Ustala się koniecznośń budowy chodnika dla 
pieszych wzdłuş całej południowej granicy jed-
nostki (na styku z jednostką UUM 1). 

5. Dopuszcza się prowadzenie przez teren jed-
nostki przewodów podziemnych miejskiej in-
frastruktury technicznej, słuşących przede 
wszystkim obsłudze zainwestowania w pasie 
ul. Tadeusza Kościuszki. 

§ 30. 

Dla terenów ulic, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KUG/KUZ, KUZ, KUL i KUD 

1. Ustala się, şe przeznaczeniem podstawowym 
terenów oznaczonych symbolami KUG/KUZ, 
KUZ, KUL i KUD są ulice miejskie. 

2. Dla ulic obrzeşnych ustala się następujące sze-
rokości minimalne: 

1) Al. Wojska Polskiego (droga wojewódzka) – 
oznaczona na rysunku planu symbolem 1 
KUG/KUZ – minimum 32m, w tym na ob-
szarze objętym planem 15 16m od osi jezd-
ni ulicy; 

2) ul. Bolesława Prusa – oznaczona na rysunku 
planu symbolem 2 KUZ - 16 22m, w tym na 
obszarze objętym planem - 8 12m od osi 
jezdni ulicy; 

3) ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej – ozna-
czona na rysunku planu symbolem 3 KUZ – 
min. 17m; 

4) ul. Tadeusza Kościuszki – oznaczona na ry-
sunku planu symbolem 4 KUL - 20m, w tym 
na obszarze objętym planem - 10m od osi 
jezdni ulicy. 

3. Dla ulicy Anielin, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 5 KUD, ustala się wjazd z Al. Wojska 
Polskiego i wyjazd wyłącznie na prawe skręty 
oraz określa się szerokośń tej ulicy w liniach 
rozgraniczających na minimum 10m. 

4. W zakresie warunków zagospodarowania tere-
nów ulic obowiązują ustalenia zawarte w § 12 
ust. 4. 

Rozdział 5 
Skutki prawne uchwalenia planu  

w zakresie wartości nieruchomości 

§ 31. 

W związku z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala się wysokośń stawki procento-
wej, słuşącej naliczaniu jednorazowej opłaty od 
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wzrostu wartości nieruchomości związanego z 
uchwaleniem planu – 20% dla działek geodezyj-
nych lub ich części, wobec których, w związku ich 
zbywaniem, został stwierdzony wzrost wartości 
nieruchomości. 

Rozdział 6 
Przepisy końcowe 

§ 32. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczętych przed dniem wejścia w 
şycie niniejszego planu, a nie zakończonych decy-
zją ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 

§ 33. 

Z dniem wejścia w şycie planu, na obszarze obję-
tym planem, tracą moc ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Kwartał – Przy Parku”, uchwalonego uchwałą nr 
XXVIII/301/05 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 

27 stycznia 2005r. opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 
5 kwietnia 2005r. Nr 71 poz. 1868. W ich miejsce 
wprowadza się ustalenia stanowiące treśń niniej-
szej uchwały. 

§ 34. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Pruszkowa. 

§ 35. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz opu-
blikowania na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Pruszkowie. 

§ 36. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 

Henryk Wacławek 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXVI/328/09 
Rady Miejskiej w Pruszkowie 

z dnia 27 sierpnia 2009r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kwartał – Przy parku 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Pruszkowie stwierdza, şe projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kwartał – Przy parku uchwalonego uchwałą nr XXVIII/301/05 
Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2005r. 

został wyłoşony do publicznego wglądu w okresie od dnia 18 maja 2009r. do dnia 17 czerwca 2009r. W wyznaczo-
nym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu, tj. do dnia 7 lipca 2009r. nikt nie zgłosił uwag. 

W związku z wprowadzoną zmianą (dopuszczeniem lokowania stacji paliw) projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kwartał – Przy parku” został ponownie wyłoşony do publicznego 
wglądu w okresie od dnia 13 lipca 2009r. do dnia 3 sierpnia 2009r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag 
dotyczących projektu zmiany planu, tj. do dnia 18 sierpnia 2009r. nikt nie zgłosił uwag. 

W związku z powyşszym nie zachodzi koniecznośń rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 

lek med. Henryk Wacławek 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXVI/328/09 
Rady Miejskiej w Pruszkowie 

z dnia 27 sierpnia 2009r. 
 

Sposób realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, oraz 
zasady ich finansowania na terenie objętym projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Kwartał – Przy parku”: 

1) za podstawę przyjęcia do realizacji zadań spośród określonych w Rozdziale 3 zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego oraz realizacji drogi 5KUD, które naleşą do zadań własnych gminy, stanowiń 
będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego WPI dla miasta Pruszkowa na lata 2009-2012 zatwierdzo-
nego w trybie uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie; 

2) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalane będzie według kryteriów i za-
sad przyjętych przy konstruowaniu Programu i budşetu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą 
w sposób określony w ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 
625 ze póŝn. zm.); 

4) części dróg 1KUG/KUZ, 3KUZ, 2KUZ i 4KUL znajdujących się w obszarze planu są drogami urządzonymi; 

5) zasady finansowania zadań naleşących do zadań własnych miasta zapisanych w ustaleniach miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, tj: 

a) finansowanie kosztów ponoszonych przy realizacji zadań odbywań się będzie tylko przy częściowym udziale 
środków budşetowych, 

b) limity wydatków budşetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte kaşdorazowo w budşecie na 
kaşdy rok. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 

lek. med. Henryk Wacławek 
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