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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 z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 z póŝniejszymi zmianami). 

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

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, 
ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŝniejszymi zmianami) przy czym: 

- wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy, 

- wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu gminy uchwala się w uchwale budşetowej; 

- inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budşetowy ujmowane są w wykazie stanowią-
cym załącznik do uchwały budşetowej. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą z budşetu gminy lub na podstawie porozu-
mień z innymi podmiotami. 

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. Nr 72, poz. 747), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w 
oparciu o uchwalone przez Radę Gminy wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - 
kanalizacyjnej lub przez budşet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7  
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 z póŝniej-
szymi zmianami). 

 
Przewodniczący Rady Gminy Praşmów: 

Witold Balikowski 
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UCHWAŁA Nr LXII/297/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE 

z dnia 16 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w wykonaniu 
uchwały nr XXXVII/171/2008 Rady Miejskiej w 
Piastowie z dnia 16 września 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części Piastowa „Zachód II” oraz uchwały  
nr LIV/250/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia  
25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały  
nr XXXVII/171/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z 
dnia 16 września 2008r., po zbadaniu i stwierdze-
niu zgodności niniejszego planu z zapisami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia miasta Piastowa, Rada Miejska w Piastowie 
uchwala, co następuje: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

Obszar objęty planem 

1. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego części Piastowa uchwalonego 
uchwałą nr XVIII/76/2007 Rady Miejskiej w Pia-
stowie z dnia 27 września dokonuje się zmiany 
dla obszaru ograniczonego: 

1) od północy: ul. Şbikowską (na odcinku od 
zachodniej granicy miasta do Al. Wojska 
Polskiego), 
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2) od południa: Boh. Wolności i ul. Warszaw-
ską, 

3) od wschodu: wschodnią granicą Al. Wojska 
Polskiego na odcinku od przedłuşenia w kie-
runku wschodnim ul. Şbikowskiej do pół-
nocnej granicy ul. J. Dąbrowskiego, wscho-
dnią granicą działki w obr. 3 nr ew. 465/2 na 
odcinku od ul. J. Dąbrowskiego do północ-
nej granicy ul. I. Skorupki, wschodnią grani-
cą działek w obr. 3 nr ew. 172, 173, 191, 202, 
214, 228/2 oraz północną i wschodnią grani-
cą dz. nr ew. 229, 

4) od zachodu: granicą administracyjną z mia-
stem Pruszków. 

2. Objęte niniejszą uchwałą ustalenia w granicach 
terenów określonych jw., zwane są dalej miej-
scowym planem zagospodarowania prze-

strzennego części Piastowa „Zachód II”, a w 
skrócie planem. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - rysu-
nek planu pokazuje granice obszaru objęte-
go planem, 

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

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, stanowiące załącznik nr 3 do niniej-
szej uchwały. 

 

§ 2. 

Zakres stanowienia rysunku planu 

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

 

granica obszaru objętego planem 

 

linia rozgraniczająca tereny o róşnym przeznaczeniu i róşnych zasadach zagospodarowa-
nia 

 
 
 
nieprzekraczalna linia zabudowy 
 

 
 
linia energetyczna 110 kV wraz z granicami strefy uciąşliwości 
 
 
 
budynki, dla których plan ustala ochronę 
 
 
 
pomnik przyrody 
 
 
 
pojedyncze wartościowe drzewa do zachowania 
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Tereny o róşnych funkcjach i róşnych zasadach zagospodarowania: 
 
 

MN    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 
 
 

MN1/U    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
MN2/U 

 
 

MW1/U 

MW2/U    tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług 
MW3/U 

 
 
 

MN/U/P   teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług z dopuszczeniem produkcji 
 
 
 

U/MN   tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 
 

 
UO1   tereny usług oświaty 
UO2 

 
 

 
U/S   teren usług, magazynów i składów 

 
 
 

ZP   teren zieleni urządzonej 
 
 
 

ZI   tereny zieleni izolacyjnej 
 
 
 

ZD   teren ogrodów działkowych 
 
 
 

G/ZD   teren infrastruktury technicznej – gazownictwo i ogrodów działkowych 
 
 
Tereny komunikacji 
 
 

KDZ   tereny dróg publicznych – ulica zbiorcza 
 
 
 

KDL   tereny dróg publicznych – ulice lokalne 
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KDD   tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe 
 
 
 

KDW   tereny dróg wewnętrznych 
 
 
wymiary: 

 
 
wymiary terenów komunikacji w liniach rozgraniczających 
 

 
 
  odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej tereny 
 

 
2. Następujące oznaczenia na rysunku planu są elementami informacyjnymi planu (nie podlegają  

uchwaleniu): 
 

 
granica administracyjna z miastem Pruszkowem 

 
 

 
oś i jezdnia ulicy 

 
 

 
linie rozgraniczające ulic połoşonych poza obszarem objętym planem 

 

 
 

linie zabudowy terenów połoşonych poza obszarem objętym planem 
 
 

 
 

orientacyjny zasięg uciąşliwego oddziaływania głównych ulic 
 

 
3. Ponadto charakter informacyjny mają symbole i oznaczenia geodezyjne zawarte na mapie sytuacyjno – 

wysokościowej, na której wykonany został rysunek planu. 
 
 

§ 3. 

Wyjaśnienie pojęć zawartych w tekście uchwały 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-
no przewaşać na danym terenie, wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi, 

2. przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niş 
podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie 
podstawowe, 

3. usługach – naleşy przez to rozumieć samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 
w budynkach o innych funkcjach niş usługo-
we i urządzenia słuşące działalności, której ce-
lem jest zaspakajanie potrzeb ludności, a nie 
wytwarzającej bezpośrednio metodami prze-
mysłowymi, dóbr materialnych. Usługi mogą 
występować jako: 

1) nieuciąşliwe – to jest usługi o charakterze 
bytowym, których uciąşliwość nie wykra-
cza poza granice działki i nie będące 
przedsięwzięciami mogącymi znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymienio-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 131 – 26569 – Poz. 3022 
 

nymi w obowiązujących przepisach prawa 
oraz nie zaliczane w myśl obowiązujących 
przepisów do inwestycji mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko – pod warunkiem, şe nie powodują 
wzrostu poziomu hałasu oraz zanieczysz-
czeń pyłowych i gazowych (w tym odo-
rów) poza terenem, do którego prowadzą-
cy usługi ma tytuł prawny – prowadzenie 
usług nieuciąşliwych nie moşe powodo-
wać wprowadzenia ruchu transportu cięş-
kiego, 

2) o ograniczonej uciąşliwości – to jest nie 
spełniające wyşej wymienionych wymo-
gów lub mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, to znaczy bę-
dące przedsięwzięciami dla których obo-
wiązek wykonania raportu o oddziaływa-
niu na środowisko moşe być wymagany, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa – pod warunkiem ograniczenia 
uciąşliwości do granic działki własnej, 

3) uciąşliwe – to jest mogące znacząco od-
działywać na środowisko lub mogące po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, będące przedsięwzięciami, dla 
których obowiązek wykonania raportu o 
oddziaływaniu na środowisko jest wyma-
gany, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, 

4. liniach rozgraniczających tereny o róşnym 
przeznaczeniu i róşnych zasadach zagospoda-
rowania – naleşy przez to rozumieć granicę 
pomiędzy terenami o przeznaczeniach jedno-
znacznie określonych właściwym sobie sym-
bolem, zgodnie z rysunkiem planu, 

5. nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku 
planu linie, określające najmniejszą dopusz-
czalną odległość zasadniczej bryły budynku w 
parterze od ulicy, granicy działki lub innego 
obiektu – poza ww. linią mogą znaleŝć się je-
dynie takie fragmenty budynku jak balkony, 
wykusze, nadwieszone fragmenty wyşszych 
kondygnacji, okapy i tym podobne oraz ele-
menty wejść i wjazdów do budynków jak 
schody, pochylnie zadaszenia wejść i wjaz-
dów – nieprzekraczalne linie zabudowy nie 
dotyczą elementów malej architektury, 

6. maksymalnej wysokości zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć ustaloną w planie nieprze-
kraczalną ilość kondygnacji naziemnych bu-
dynku oraz nieprzekraczalny pionowy wymiar 
budynku w metrach, mierzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

7. terenie komunikacji – naleşy przez to rozu-
mieć teren komunikacji kołowej i pieszej wraz 
z urządzeniami pomocniczymi i infrastrukturą 
techniczną, 

8. powierzchni biologicznie czynnej w rozumie-
niu niniejszej uchwały – naleşy przez to ro-
zumieć wyłącznie grunt rodzimy oraz wodę 
powierzchniową na terenie działki budowla-
nej, z wyłączeniem gruntu rodzimego, który 
znajduje się pod ciągłym przekryciem o po-
wierzchni większej niş 20 m2, do powierzchni 
biologicznej nie wlicza się powierzchni tara-
sów i stropodachów urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłoşu zapewniają-
cym im naturalną wegetację, 

9. usługach podstawowych – naleşy przez to 
rozumieć usługi słuşące zaspakajaniu byto-
wych potrzeb mieszkańców, 

10. przyległej lokalizacji – naleşy przez to rozu-
mieć teren połoşony w tym samym kwartale 
ulic, albo teren połoşony przy tej samej dro-
dze publicznej, albo teren połoşony przy naj-
blişszych sąsiednich drogach publicznych, 
krzyşujących się z drogą publiczną przy której 
połoşona jest działka w odległości nie więk-
szej niş 100m od jej granic, 

11. strefach uciąşliwości – naleşy przez to rozu-
mieć ustanowione w planie strefy, określone 
orientacyjnie na rysunku planu, w których 
oddziaływanie istniejących i projektowanych 
obiektów i terenów stanowi uciąşliwość dla 
terenów sąsiednich, w szczególności strefami 
takimi są: 

1) strefy oddziaływania hałasu od dróg pu-
blicznych, 

2) strefy oddziaływania pól elektromagne-
tycznych od linii elektroenergetycznych, 

3) strefy oddziaływania terenów U/MN i U/S, 
z tym şe ich granice pokrywają się z linia-
mi rozgraniczającymi te tereny. 

§ 4. 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

1. Ustala się następujący podział na tereny o róş-
nym przeznaczeniu i róşnych zasadach zago-
spodarowania: 

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

2) MN1/U, MN2/U – tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i usług, 

3) MW1/U, MW2/U, MW3/U – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
usług, 
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4) MN/U/P – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług z dopuszczeniem 
produkcji, 

5) U/MN – tereny usług i zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, 

6) UO1, UO2 – tereny usług oświaty, 

7) U/S – teren usług, magazynów i składów, 

8) ZP – teren zieleni urządzonej, 

9) ZI – tereny zieleni izolacyjnej, 

10) ZD – teren ogrodów działkowych, 

11) G/ZD – teren infrastruktury technicznej – 
gazownictwo i ogrodów działkowych, 

12) KD – tereny komunikacji. 

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

1) KDZ – tereny dróg publicznych – ulica zbior-
cza, 

2) KDL – tereny dróg publicznych – ulice lokal-
ne, 

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

4) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 

§ 5. 

Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania 

1. Plan dopuszcza realizację obiektów i funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zago-
spodarowania terenów określonymi w rozdzia-
le II oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Ustala się, şe na całym obszarze objętym pla-
nem moşna lokalizować zadania dla realizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokal-
nym (gminnym), w zakresie budowy i utrzy-
mywania publicznych urządzeń słuşących do 
zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, 
przesyłania, oczyszczania i odprowadzania 
ścieków. 

3. Dopuszcza się dotychczasowy sposób uşytko-
wania terenów do czasu realizacji zagospoda-
rowania zgodnego z ustaleniami niniejszego 
planu dla poszczególnych terenów. 

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

1) dopuszcza się ich remonty i przebudowę, 
takşe w sytuacji jeśli usytuowane są nie-
zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy 
wyznaczoną na rysunku planu, 

2) dopuszcza się ich rozbudowę i nadbudowę 
pod warunkiem, şe: 

a) nie spowoduje ona przekroczenia para-
metrów określonych ustaleniami szcze-
gółowymi dla poszczególnych terenów, 

b) w przypadku budynków i obiektów usy-
tuowanych niezgodnie z wyznaczoną na 
rysunku planu nieprzekraczalną linią za-
budowy, rozbudowa nie spowoduje 
przyblişenia budynku czy obiektu do linii 
rozgraniczającej terenu. 

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

1) ustala się maksymalną lub minimalną i 
maksymalną wysokość nowej zabudowy 
zgodnie ze wskaŝnikami określonymi dla 
poszczególnych terenów, 

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

3) ustala się, şe wymagania dotyczące wyso-
kości budynków nie dotyczą budynków po-
wstałych przed uchwaleniem niniejszego 
planu, 

4) nie dopuszcza się nadbudowy istniejących 
budynków powyşej maksymalnej wysokości 
określonej niniejszym planem dla terenu, na 
którym budynek się znajduje, 

5) ustala się, şe wymagania dotyczące mini-
malnej wielkości działki nie dotyczą działek 
powstałych w wyniku podziałów dokona-
nych przed uchwaleniem niniejszego planu, 

6) ustala się, şe wymagania dotyczące: 

a) wielkości powierzchni biologicznie czyn-
nej, 

b) ilości miejsc postojowych dla samocho-
dów, 

c) odprowadzenia wód opadowych, 

d) miejsc dla pojemników na odpady, 

e) uciąşliwości obiektów, 

odnoszą się do terenu działki budowlanej, z 
wyjątkiem przypadków określonych w usta-
leniach szczegółowych, 

7) dopuszcza się powstanie budynków, bu-
dowli i urządzeń obsługi inşynieryjnej, do-
datkowych elementów układu komunikacyj-
nego tzn.: ciągów pieszo-jezdnych, ciągów 
pieszych, parkingów, ścieşek rowerowych, 
ew. poszerzeń terenu komunikacji, zieleni 
towarzyszącej, zieleni wewnątrzosiedlowej i 
obiektów małej architektury, nie oznaczo-
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nych na rysunku planu a niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowania ww. terenu. 

6. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc po-
stojowych dla samochodów w obrębie własnej 
działki, z wyjątkiem terenów, dla których usta-
lenia szczegółowe wskazują inną moşliwość. 

7. Ustala się następujące minimalne wskaŝniki 
miejsc postojowych dla poszczególnych funk-
cji: 

1) dla zabudowy usługowej – 3 miejsca posto-
jowe na kaşde 100m2 powierzchni uşytko-
wej, dla obiektów o mniejszej powierzchni 
uşytkowej nie mniej niş 2 miejsca postojo-
we, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej: jednorodzin-
nej – 2 miejsca postojowo – garaşowe na 
jedno mieszkanie, wielorodzinnej 1,2 miej-
sca postojowo – garaşowego na jedno 
mieszkanie, 

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

4) dopuszcza się dla funkcji usługowej usytu-
owanie miejsc postojowych w innej przyle-
głej lokalizacji, pod warunkiem wykazania 
prawa do dysponowania ww. terenem. 

8. Stwierdza się, şe na obszarze objętym planem 
nie występują tereny lub obiekty podlegające 
ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym: nie występują tereny górnicze, tereny 
naraşone na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
tereny zagroşone osuwaniem się mas ziem-
nych. 

§ 6. 

Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

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

1) współistnienie zabudowy wielorodzinnej i 
jednorodzinnej z zatartymi granicami stre-
fowania, 

2) stosowanie dachów o podobnych spadkach 
połaci w zabudowie jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej, 

3) obecność zieleni wewnątrzosiedlowej i w 
ogrodach przydomowych, 

2. Ustala się, şe elementami zagospodarowania 
przestrzennego, których cechy wymagają 
ukształtowania są: 

1) teren baraków mieszkalnych, usytuowanych 
w przebiegu ul. ks. I. Skorupki, 

2) teren zespołu budynków dawnej szkoły za-
wodowej przy ul. ks. I. Skorupki. 

3. Ustala się, şe naleşy: 

1) formą nowej zabudowy mieszkaniowej na-
wiązywać do zabudowy istniejącej na tere-
nach sąsiednich, 

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

3) chronić istniejące tereny zielone, w tym te-
reny zieleni wewnątrzosiedlowej oraz po-
większać je, zgodnie z ustaleniami ogólnymi 
niniejszego planu, określonymi w § 5, ust. 5 
pkt 7. 

4. Ustala się obowiązek zachowania istniejącej 
zieleni izolacyjnej przy Al. Wojska Polskiego. 

5. Zakazuje się: 

1) lokalizowania tymczasowych obiektów han-
dlowo – usługowych, 

2) lokalizowania nośników reklamowych na 
drzewach, na obiektach małej architektury 
oraz na urządzeniach technicznych takich jak 
szafki energetyczne, gazowe i telekomuni-
kacyjne, stacje transformatorowe i inne 
urządzenia związane z infrastrukturą tech-
niczną, 

3 realizacji ogrodzeń wzdłuş ulicy Al. Wojska 
Polskiego. 

6. Nakazuje się dostosowanie usytuowania obiek-
tów małej architektury do wymagań ochrony 
wartościowych pojedynczych drzew, 

7. Ustala się następujące wymagania dla ogro-
dzeń: 

1) nakazuje się sytuowanie ogrodzeń w liniach 
rozgraniczających ulic (publicznych i we-
wnętrznych) oraz innych miejsc publicz-
nych, z tym, şe dopuszcza się ich miejscowe 
wycofanie w głąb działki w przypadku ko-
nieczności ominięcia istniejących przeszkód 
oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-
dowych, 

2) maksymalna wysokość ogrodzenia nie mo-
şe przekraczać 2,0m od poziomu terenu, 

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

4) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykatów be-
tonowych. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 131 – 26572 – Poz. 3022 
 
8. Poszczególne nakazy, zakazy, dopuszczenia i 

ograniczenia zgodnie z rozdziałem II „Ustalenia 
szczegółowe”. 

§ 7. 

Zasady ochrony środowiska i przyrody 

1. Stwierdza się, şe na obszarze objętym planem 
występuje szczególna forma ochrony przyrody 
w rozumieniu obowiązujących przepisów pra-
wa, w postaci pomnika przyrody – dąb przy uli-
cy Bema 9, uznany za drzewo pomnikowe przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody decy-
zją z dnia 14 czerwca 1984r. 

2. Ustala się, şe wszelkie prace przy ww. obiekcie 
oraz w strefie niezbędnej do jego ochrony wol-
no prowadzić tylko w uzgodnieniu z Regional-
nym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

3. Stwierdza się, şe przeznaczenia terenów nie 
naruszają ustaleń: 

1) Rozporządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie określenia rodzajów siedlisk przy-
rodniczych podlegających ochronie (Dz.U. z 
2001r. Nr 92, poz. 1029). 

2) Rozporządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną (Dz.U. z 2004r. Nr 
220, poz. 2237). 

3) Rozporządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie gatunków dziko występujących ro-
ślin objętych ochroną (Dz.U. z 2004r. Nr 168, 
poz. 1764). 

4) Rozporządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie gatunków dziko występujących 
grzybów objętych ochroną (Dz.U. z 2004r. 
Nr 168, poz. 1765). 

4. Stwierdza się, şe na obszarze objętym planem 
nie występują obszary ograniczonego uşytko-
wania w rozumieniu obowiązujących przepi-
sów prawa. 

5. Stwierdza się, şe na obszarze objętym planem 
nie występują strefy ochronne ujęć wody i ob-
szary ochronne zbiorników wód podziemnych. 

6. Ustala się, şe uciąşliwość obiektów istniejących 
i projektowanych, w tym uciąşliwość hałasem, 
musi zamykać się w granicach działki. 

7. Ustala się obowiązek zastosowania odpowied-
nich środków technicznych mających na celu 
zachowanie dopuszczalnego przepisami prawa 
i normami poziomu hałasu w budynkach prze-
znaczonych na pobyt ludzi, zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi dla poszczególnych tere-
nów. 

8. Ustala się, şe wprowadzana na całym obszarze 
planu nowa zieleń powinna być właściwa dla 
istniejących siedlisk. 

9. Ustala się, şe niedopuszczalne jest likwidowa-
nie i uszkadzanie istniejących pojedynczych 
drzew z wyjątkiem przypadków wycinki wyni-
kającej z konieczności realizacji ustaleń planu 
oraz z wyjątkiem przypadków, dla których 
obowiązujące przepisy prawa odstępują od 
pobierania opłat za usunięcie drzew. 

§ 8. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków, krajobrazu kulturowego 

oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Stwierdza się, şe na obszarze objętym planem: 

1) nie występują obiekty wpisane do rejestru 
zabytków ani obiekty posiadające karty ewi-
dencyjne zabytku, 

2) znajdują się budynki określone w obowiązu-
jącym studium jako dobra kultury będące w 
zainteresowaniu Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków (ul. Bohaterów Wolności  
nr 30, nr 36), 

3) nie został utworzony park kulturowy, w ro-
zumieniu obowiązujących przepisów, ani 
nie została podjęta przez Radę Miejską w 
Piastowie uchwała w sprawie jego utworze-
nia, 

4) nie występuje lokalny krajobraz kulturowy 
wskazany do objęcia ochroną, 

5) znajduje się budynek określony w obowią-
zującym studium jako dobro kultury współ-
czesnej – miejsce upamiętniające wydarze-
nia historyczne, bądŝ działalność wybitnych 
osobistości lub instytucji (ul. Bohaterów 
Wolności nr 24), 

6) znajdują się budynki wskazane w obowiązu-
jącym studium do objęcia ochroną w przy-
padku sporządzania planu miejscowego  
(ul. Bohaterów Wolności 30 i 36). 

2. Ustala się ochronę ww. dóbr kultury, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych 
terenów. 

§ 9. 

Wymagania wynikające z potrzeb  
kształtowania przestrzeni publicznych 

Stwierdza się, şe na obszarze objętym planem nie 
występują obszary przestrzeni publicznych w ro-
zumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 
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§ 10. 

Zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości 

1. Przy dokonywaniu podziału na działki budow-
lane muszą być spełnione następujące warun-
ki: 

1) przy wydzieleniu nowych działek budowla-
nych naleşy zachować normatywy, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi dla poszcze-
gólnych terenów. 

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

3) wszystkie wydzielone działki zachowają war-
tości uşytkowe, zgodne z ustaleniami niniej-
szego planu. 

2. Dopuszcza się wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niş normatywy określone 
dla poszczególnych terenów, w przypadku: 

1) powiększania wydzieloną działką sąsiedniej 
nieruchomości, pod warunkiem şe działka z 
której nastąpi wydzielenie zachowa po-
wierzchnię nie mniejszą, niş określona dla 
terenu, na którym się znajduje, 

2) w celu lokalizowania obiektów infrastruktu-
ry technicznej, 

3) jeśli zmniejszenie działki ponişej jej wyma-
ganych parametrów wynika z konieczności 
wydzielenia terenu pod ulice wymagane 
ustaleniami niniejszego planu. 

3. Działki naleşy wyznaczać w granicach linii roz-
graniczających terenów o róşnym przeznacze-
niu i róşnych zasadach zagospodarowania. 

4. Ustala się następujące zasady wydzielania te-
renów dla wewnętrznego układu komunikacyj-
nego: 

1) ulice wewnętrzne powinny być wyznaczone 
w sposób umoşliwiający dogodną obsługę 
wszystkich działek, które do nich przylegają, 

2) szerokość wydzielanych ulic wewnętrznych 
nie powinna być mniejsza niş 5m, 

3) w przypadku nieprzelotowej ulicy we-
wnętrznej, dłuşszej niş 50m (sięgacza), za-
wrotka nie moşe mieć mniejszych wymia-
rów niş 12,5m X 12,5m. 

5. Ustala się następujące warunki scalania dzia-
łek: 

1) scalane działki powinny być połoşone w 
granicach tego samego terenu wyznaczo-
nego liniami rozgraniczającymi, 

2) dopuszcza się scalenie działek, połoşonych 
na więcej niş jednym terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi, pod warunkiem, 
şe nastąpi podział a działki wydzielone w je-
go wyniku znajdą się w całości na którymś z 
tych terenów. 

6. Ustala się dla działek powstałych w wyniku 
podziałów nieruchomości, şe kąt połoşenia ich 
granic w stosunku do pasa drogowego nie mo-
şe róşnić się więcej niş 100 w stosunku do ist-
niejących na danym terenie podziałów. 

7. Parametry działek zgodnie z rozdziałem „Usta-
lenia szczegółowe”. 

§ 11. 

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

1. Ustala się obowiązek powiązania układu ko-
munikacyjnego objętego niniejszym planem z 
układem istniejącym i układem ustalonym w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piastowa. 

2. Ustala się dla całego obszaru objętego pla-
nem wykonanie pełnego uzbrojenia terenu 
tzn.: 

1) sieci wodociągowej z uzbrojeniem ppoş., 

2) sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 

3) sieci gazowej średniego i niskiego ciśnie-
nia dla potrzeb bytowo – socjalnych oraz 
celów grzewczych, 

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

5) sieci telefonicznej kablowej podziemnej, 

6) sieci kanalizacji deszczowej, 

7) innego uzbrojenia, jeśli zaistnieje taka ko-
nieczność. 

3. Ustala się obowiązek podłączenia wszystkich 
obiektów budowlanych przeznaczonych na 
pobyt ludzi do sieci: 

1) wodociągowej, 

2) kanalizacji sanitarnej, 

3) energetycznej, 

4) gazowej, tam gdzie ww. sieć istnieje. 
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4. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się, şe ŝródłem zaopatrzenia w wo-
dę obszaru objętego planem jest magistra-
la wodociągowa DN 400 mm w ulicach 
Bohaterów Wolności i M. Ogińskiego oraz 
sieć rozbiorcza DN 200 mm w ulicach  
J. Piłsudskiego, Şbikowskiej i Al. Wojska 
Polskiego, 

2) ustala się niezbędną przebudowę i rozbu-
dowę sieci wodociągowej rozbiorczej, 
opartej o ww. magistrale wodociągowe. 

5. W zakresie wód opadowych: 

1) ustala uzupełnienie głównego kolektora 
kanalizacji deszczowej w ulicy J. Dąbrow-
skiego oraz rozbudowę istniejącej kanali-
zacji deszczowej, 

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

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

4) ustala się, şe wody opadowe z jezdni i par-
kingów odprowadzane są do gruntu po 
uprzednim podczyszczeniu. 

6. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-
gospodarczych: 

1) ustala się, şe ścieki będą odprowadzane 
do istniejących kanałów sanitarnych po 
rozbudowie kanalizacji drugorzędnej, lub 
do kolektora ściekowego „C”, 

2) nakłada się na inwestora obowiązek do-
starczenia umowy na odbiór ścieków, 
przed przystąpieniem do uşytkowania 
obiektu – umowa powinna być zawarta z 
właściwą jednostką eksploatacyjną, 

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

4) ustala się obowiązek podczyszczania ście-
ków technologiczne z obiektów usługo-
wych (przede wszystkim z obiektów ga-
stronomicznych) przed wprowadzeniem 
do kanalizacji ogólnej. 

7. W zakresie usuwania odpadów stałych: 

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

2) ustala się, şe selektywna zbiórka odpadów 
jest realizowana w wyznaczonych na ten 
cel miejscach miasta – na obszarze obję-

tym planem znajduje się punkt przy ul. 
Şbikowskiej, a w bezpośrednim sąsiedz-
twie punkt przy ul. Kościuszki, 

3) nakłada się na inwestora obowiązek do-
starczenia umowy na wywóz śmieci, przed 
przystąpieniem do uşytkowania obiektu – 
umowa powinna być zawarta z właściwą 
jednostką eksploatacyjną. 

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się podłączenie do sieci c.o. budyn-
ków wielorodzinnych powyşej 3 kondy-
gnacji, dla których istnieje taka moşliwość 
techniczna, 

2) ustala się dla nişszych budynków wieloro-
dzinnych i zabudowy jednorodzinnej moş-
liwość wyboru ŝródła ciepła podłączenie 
do sieci c.o. lub indywidualny system 
grzewczy – w przypadku stosowania in-
dywidualnych systemów grzewczych: 

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

b) dopuszcza się inne ogrzewanie budyn-
ków i budowli, w tym paliwami stałymi, 
pod warunkiem şe urządzenia do ich 
spalania posiadają certyfikat potwier-
dzający spełnienie wymagań obowiązu-
jących norm w zakresie bezpieczeństwa 
ekologicznego. 

9. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną: 

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

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

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

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

5) postuluje się zamianę istniejących napo-
wietrznych sieci energetycznych niskiego 
i średniego i wysokiego napięcia na sieci 
podziemne oraz stacje w wykonaniu 
wnętrzowym, 

6) ustala się obowiązek uzgadniania z wła-
ściwym operatorem sieci wszelkich przy-
łączeń obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz przebudowy urządzeń elek-
troenergetycznych, 

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

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

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

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

10. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) warunki jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe określa rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, 
poz. 1055) – dla gazociągów wybudowa-
nych po 12 grudnia 2001r. oraz rozporzą-
dzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
14 listopada 1995r. (Dz.U. Nr 139, poz. 686) 
– dla gazociągów wybudowanych przed  
12 grudnia 2001r., 

2) w liniach rozgraniczających dróg publicz-
nych i niepublicznych stanowiących do-
stęp z terenów z zabudową mieszkaniową 
do dróg publicznych, naleşy rezerwować 
trasy dla sieci gazowych, 

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

4) dla budownictwa jednorodzinnego szafki 
gazowe, otwierane na zewnątrz od strony 
ulicy, winny być lokalizowane w linii ogro-
dzeń, w pozostałych przypadkach w miej-
scu uzgodnionym z zarządzającym siecią 
gazową, 

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

6) podczas prowadzenia prac modernizacyj-
nych dróg naleşy zabezpieczyć istniejące 
gazociągi przez uszkodzeniem przez cięşki 
sprzęt budowlany i samochody. 

11. Ustala się, şe sieci energetyczne, w tym przy-
łącza oraz wszelkie inne obiekty związane z 
energetyką oraz sieci gazowe, w tym przyłą-
cza oraz wszelkie inne obiekty związane z ga-
zownictwem muszą spełniać warunki okre-
ślone obowiązującymi przepisami prawa i 
normami a w szczególności warunki określo-
ne w: 

1) załoşeniach do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 
w rozumieniu ustawy prawo energetyczne 
od momentu wejścia w şycie w/w załoşeń, 

2) planie zaopatrzenia w ciepło, energie elek-
tryczną i paliwa gazowe w rozumieniu 
ustawy prawo energetyczne od momentu 
wejścia w şycie w/w planu, 

3) planie rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 
paliwa gazowe lub energię elektryczną w 
rozumieniu ustawy prawo energetyczne 
od momentu wejścia w şycie ustawy ww. 
planu. 

§ 12. 

Tymczasowe zagospodarowanie,  
urządzanie i uşytkowanie terenów 

1. Dopuszcza się dotychczasowe uşytkowanie 
terenów do czasu realizacji ustaleń niniejszego 
planu. 

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

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

2) dotychczasowe przeznaczenie lub sposób 
zagospodarowania terenu uniemoşliwia 
wprowadzenie ustaleń planu na działkach 
sąsiednich. 
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§ 13. 

Stawka procentowa 

Wysokość stawki procentowej słuşącej naliczaniu 
opłat związanych ze wzrostem wartości nieru-
chomości ustala się na poziomie 5%. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 14. 

1MN – 15MN - Tereny zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie zabudowy wolnostojącej i bliŝnia-
czej. 

2. Dopuszcza się nieuciąşliwe usługi wbudowa-
ne w budynki mieszkalne, pod warunkiem, şe 
ich powierzchnia nie stanowi więcej niş 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 

3. Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, z zastrzeşeniem, şe na jednej 
działce moşe być zrealizowany jeden budynek 
mieszkalny. 

4. Ustala się moşliwość zachowania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej z prawem do re-
montów, przebudowy i rozbudowy. 

5. Dopuszcza się realizację na działce dodatko-
wego wolnostojącego budynku o funkcji go-
spodarczej lub garaşowej. 

6. Ustala się następujące parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkość działki dla zabudowy 
jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej 500m2, 

b) bliŝniaczej 350m2, 

2) minimalna szerokość frontu działki, dla za-
budowy jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej 14,0m, 

b) bliŝniaczej 10,0m, 

3) dopuszcza się zmniejszenie szerokości 
frontu działki dla działek, których szero-
kość mieści się w parametrach wymaga-
nego frontu, a których geometria powodu-
je, şe odcinek przylegający do drogi, z któ-
rej odbywa się wjazd na działkę, jest 
mniejszy niş wymagana minimalna wiel-
kość. 

 

7. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 40%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy dla 
zabudowy jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej 0,8, 

b) bliŝniaczej 1,0, 

4) gabaryty zabudowy – maksymalnie 2 kon-
dygnacje nadziemne plus poddasze uşyt-
kowe, 

5) dachy dwu lub wielospadowe o kątach na-
chylenia od 30o do 45o. 

8. Zalicza się tereny MN do terenów z dopusz-
czalnym poziomem hałasu jak dla terenów 
mieszkaniowych. 

9. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania w zakresie ochrony środowiska i zdro-
wia ludzi: 

1) na fragmentach terenów 2MN, 3MN, 8MN, 
14MN i 15MN połoşonych w strefie uciąş-
liwości od ulicy KDL1 (ul. J. Piłsudskiego) 
ustala się: 

a) obowiązek stosowania w budynkach 
izolacyjności przegród zewnętrznych 
(ścian zewnętrznych, okien i drzwi w 
ścianach zewnętrznych, dachów, stro-
podachów) zgodnie z Polskimi Norma-
mi dotyczącymi izolacyjności akustycz-
nej przegród w budynkach oraz izola-
cyjności akustycznej elementów bu-
dowlanych, 

b) obowiązek realizowania zieleni wyso-
kiej w ogrodach przydomowych od 
strony ul. J. Piłsudskiego, 

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

10. Z ustaleń ogólnych dla terenów MN obowią-
zują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1 – 6, ust. 8,  
ust. 10 – ust. 11, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 
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3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 1, ust. 3, 
ust. 5 pkt 1), 2), ust. 6 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 6 – 9, 

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

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

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

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej na-
liczaniu opłat związanych ze wzrostem 
wartości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 15. 

1MN1/U – 9MN1/U - Tereny zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie zabudowy wolnostojącej i bliŝnia-
czej. 

2. Dopuszcza się wbudowane lub wolnostojące 
usługi, nieuciąşliwe, pod warunkiem, şe: 

1) powierzchnia usług wbudowanych nie 
stanowi więcej niş 50% powierzchni uşyt-
kowej, 

2) powierzchnia usług wolnostojących nie 
stanowi więcej niş 50% powierzchni zabu-
dowy. 

3. Ustala się moşliwość realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i 
bliŝniaczej z wbudowanymi usługami z za-
strzeşeniem, şe: 

1) na jednej działce moşe być zrealizowany 
jeden budynek mieszkalno – usługowy, 

2) dopuszcza się realizację dodatkowego 
wolnostojącego budynku o funkcji gospo-
darczej lub garaşowej. 

4. Ustala się moşliwość realizacji wolnostojące-
go budynku usługowego i budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego wolnostojącego lub 
bliŝniaczego z zakazem realizacji dodatko-
wych wolnostojących budynków o funkcji go-
spodarczej lub garaşowej. 

5. Ustala się moşliwość zachowania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej z prawem do re-
montów, przebudowy i rozbudowy. 

 

6. Ustala się następujące parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkość działki dla zabudowy 
jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej 300m2, 

b) bliŝniaczej 250m2, 

c) wolnostojącej z wbudowanymi usłu-
gami 500m2, 

d) bliŝniaczej z wbudowanymi usługami 
350m2, 

e) wolnostojącej z wolnostojącym budyn-
kiem usługowym 800m2, 

f) bliŝniaczej z wolnostojącym budynkiem 
usługowym 550m2, 

2) minimalna szerokość frontu działki, dla za-
budowy jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej 14m, 

b) bliŝniaczej 10,0m, 

3) dopuszcza się zmniejszenie szerokości 
frontu działki dla działek, których szero-
kość mieści się w parametrach wymaga-
nego frontu, a których geometria powodu-
je, şe odcinek przylegający do drogi, z któ-
rej odbywa się wjazd na działkę, jest 
mniejszy niş wymagana minimalna wiel-
kość. 

7. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 40%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy dla 
zabudowy jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej 0,8, 

b) bliŝniaczej 1,0, 

4) gabaryty zabudowy – maksymalnie 2 kon-
dygnacje nadziemne plus poddasze uşyt-
kowe, 

5) dachy dwu lub wielospadowe o kątach na-
chylenia od 30o do 45o, z dopuszczeniem 
stosowania dachów o mniejszych kątach 
nachylenia dla budynków usługowych. 

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

9. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania w zakresie ochrony środowiska i zdro-
wia ludzi: 
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1) na fragmentach terenów 2MN1/U, 
3MN1/U, 7MN1/U połoşonych w strefie 
uciąşliwości od ulicy KDL1 (ul. J. Piłsud-
skiego ustala się: 

a) obowiązek stosowania w budynkach 
lub w częściach budynków przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, izolacyjności prze-
gród zewnętrznych (ścian zewnętrz-
nych, okien i drzwi w ścianach ze-
wnętrznych, dachów, stropodachów) 
zgodnie z Polskimi Normami dotyczą-
cymi izolacyjności akustycznej przegród 
w budynkach oraz izolacyjności aku-
stycznej elementów budowlanych, 

b) obowiązek realizowania zieleni wyso-
kiej w ogrodach przydomowych od 
strony ul. J. Piłsudskiego. 

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

10. Z ustaleń ogólnych dla terenów MN/U obo-
wiązują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1 – 6, ust. 8,  
ust. 10 – ust. 11, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 1, ust. 3, 
ust. 5 pkt 1), 2), ust. 6 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 6 – 9, a dla terenu 
3MN1/U takşe ust. 1 – 2, 

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

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

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

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej na-
liczaniu opłat związanych ze wzrostem 
wartości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 16. 

1MN2/U – 3MN2/U - Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nów: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
formie zabudowy wolnostojącej i bliŝnia-
czej, 

2) usługi nieuciąşliwe wbudowane w budynki 
mieszkalne w przyziemnych kondygna-
cjach. 

2. Dopuszcza się wolnostojące usługi nieuciąş-
liwe, towarzyszące zabudowie jednorodzinnej 
pod warunkiem, şe ich powierzchnia nie sta-
nowi więcej niş 50% powierzchni zabudowy. 

3. Dopuszcza się istniejącą zabudowę wieloro-
dzinną, bez prawa wymiany. 

4. Ustala się moşliwość realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i 
bliŝniaczej z wbudowanymi usługami z za-
strzeşeniem, şe: 

1) na jednej działce moşe być zrealizowany 
jeden budynek mieszkalno – usługowy, 

2) dopuszcza się realizację dodatkowego 
wolnostojącego budynku o funkcji gospo-
darczej lub garaşowej. 

5. Ustala się moşliwość realizacji wolnostojące-
go budynku usługowego i budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego wolnostojącego lub 
bliŝniaczego z zakazem realizacji dodatko-
wych wolnostojących budynków o funkcji go-
spodarczej lub garaşowej. 

6. Ustala się zakaz realizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

7. Ustala się moşliwość zachowania istniejącej 
zabudowy z prawem do remontów, przebu-
dowy i rozbudowy. 

8. Ustala się następujące parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkość działki dla zabudowy: 

a) jednorodzinnej: 

- wolnostojącej 300m2, 

- bliŝniaczej 250m2, 

- wolnostojącej z wbudowanymi 
usługami 500m2, 

- bliŝniaczej z wbudowanymi usługa-
mi 350m2, 

- wolnostojącej z wolnostojącym bu-
dynkiem usługowym 800m2, 

- bliŝniaczej z wolnostojącym budyn-
kiem usługowym 550m2, 

b) wielorodzinnej 350m2, 

c) wielorodzinnej z wbudowanymi usłu-
gami 550m2, 
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2) minimalna szerokość frontu działki, dla za-
budowy: 

a) jednorodzinnej wolnostojącej i wielo-
rodzinnej 15m, 

b) jednorodzinnej bliŝniaczej 10m, 

3) dopuszcza się zmniejszenie szerokości 
frontu działki dla działek, których szero-
kość mieści się w parametrach wymaga-
nego frontu, a których geometria powodu-
je, şe odcinek przylegający do drogi, z któ-
rej odbywa się wjazd na działkę, jest 
mniejszy niş wymagana minimalna wiel-
kość. 

9. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy jedno-
rodzinnej 11m, dla zabudowy wielorodzin-
nej 14m, z wyjątkiem terenu 1MN2/U gdzie 
dopuszcza się wysokość 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 40%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy 1,4 
z wyjątkiem terenu 1MN2/U, gdzie do-
puszcza się intensywność zabudowy 1,7, 

4) dachy dwu lub wielospadowe o kątach na-
chylenia od 30o do 45o, z dopuszczeniem 
stosowania dachów o mniejszych kątach 
nachylenia dla istniejącej zabudowy i dla 
budynków usługowych. 

10. Ustala się ochronę budynków, oznaczonych 
na rysunku planu, znajdujących się na dział-
kach, połoşonych w obrębie 3: nr ew. 105  
(teren 1MN2/U, adres ul. Boh. Wolności 36), 
nr ew. 130 (teren 2MN2/U, adres ul. Boh. 
Wolności 30), nr ew. 228/1 (teren 3MN2/U, 
adres ul. Boh. Wolności 24). Dla ww. budyn-
ków zakazuje się: 

1) przebudowy ścian zewnętrznych i dachu, 

2) rozbudowy budynków, 

3) przeprowadzania remontu w sposób 
zmieniający obecny charakter bryły, 

4) rozbiórki budynków. 

11. Zalicza się tereny MN2/U do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla tere-
nów mieszkaniowych. 

12. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania w zakresie ochrony środowiska i zdro-
wia ludzi: 

 

1) na fragmentach terenów 2MN2/U, 3MN2/U 
połoşonych w strefie uciąşliwości od ulicy 
KDL1 (ul. J. Piłsudskiego) oraz na frag-
mencie terenu 3MN2/U, połoşonym w 
strefie uciąşliwości od ul. Bohaterów Wol-
ności, biegnącej poza obszarem objętym 
planem ustala się obowiązek stosowania 
w budynkach lub w częściach budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi, izolacyjno-
ści przegród zewnętrznych (ścian ze-
wnętrznych, okien i drzwi w ścianach ze-
wnętrznych, dachów, stropodachów) 
zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 
izolacyjności akustycznej przegród w bu-
dynkach oraz izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych, 

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

13. Z ustaleń ogólnych dla terenów MN2/U obo-
wiązują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1 – 6, ust. 8,  
ust. 10 – ust. 11, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 1, ust. 3, 
ust. 5 pkt 1), 2), ust. 6 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 6 – 9, 

5) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków, krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej dla tere-
nów 1MN2/U i 2MN2/U ustalenia § 8 ust. 1 
pkt 6) i ust. 2, a dla terenu 3MN2/U ustale-
nia § 8 ust. 1 pkt 5) i ust. 2, 

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

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

8) zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu ustalenia § 12, 

9) w zakresie stawki procentowej słuşącej na-
liczaniu opłat związanych ze wzrostem 
wartości nieruchomości ustalenia § 13. 
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§ 17. 

1MW1/U – 4MW1/U - Tereny zabudowy  
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nów: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
usługi podstawowe nieuciąşliwe w budyn-
kach wolnostojących i wbudowane w budynki 
mieszkalne w przyziemnych kondygnacjach. 

2. Dopuszcza się usługi nieuciąşliwe wbudowa-
ne w budynki mieszkalne na kondygnacjach 
wyşszych, pod warunkiem, şe całkowita po-
wierzchnia usług wbudowanych nie stanowi 
więcej niş 30% powierzchni uşytkowej budyn-
ku. 

3. Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

4. Ustala się moşliwość realizacji wolnostoją-
cych budynków usługowych. 

5. Dla terenów 1MW1/U i 2MW1/U ustala się 
moşliwość zachowania istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej z prawem do remontów, prze-
budowy i rozbudowy. 

6. Dla terenów 3MW1/U i 4MW1/U ustala się 
obowiązek rozbiórki istniejących baraków i 
zagospodarowania terenu. 

7. Ustala się następujące parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkość działki dla zabudowy: 

a) wielorodzinnej 950m2, 

b) usługowej 350m2, 

2) minimalna szerokość frontu działki, dla za-
budowy: 

a) wielorodzinnej 18m, 

b) usługowej 12m, 

3) dopuszcza się zmniejszenie szerokości 
frontu działki dla działek, których szero-
kość mieści się w parametrach wymaga-
nego frontu, a których geometria powodu-
je, şe odcinek przylegający do drogi, z któ-
rej odbywa się wjazd na działkę, jest 
mniejszy niş wymagana minimalna wiel-
kość. 

8. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) dla nowej zabudowy wielorodzinnej 
14m, 

b) dla zabudowy usługowej 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 

a) dla zabudowy wielorodzinnej 40%, 

b) dla zabudowy usługowej 30%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy dla 
nowej zabudowy: 

a) wielorodzinnej 2,2, 

b) usługowej 1,9, 

4) dachy dwu lub wielospadowe o kątach na-
chylenia od 30o do 45o, z dopuszczeniem 
stosowania dachów o mniejszych kątach 
nachylenia dla budynków usługowych. 

9. Zalicza się tereny MW1/U do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla tere-
nów mieszkaniowych. 

10. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania w zakresie ochrony środowiska i zdro-
wia ludzi: 

1) na fragmentach terenów 1MW1/U, 
2MW1/U, 3MW/U i 4MW1/U połoşonych w 
strefie uciąşliwości od ulicy KDL1 (ul. 
J. Piłsudskiego) oraz na fragmencie terenu 
2MW1/U połoşonym w strefie uciąşliwości 
od ulicy KDZ (Al. Wojska Polskiego) ustala 
się obowiązek stosowania w budynkach 
lub w częściach budynków przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, izolacyjności prze-
gród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, 
okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, 
dachów, stropodachów) zgodnie z Polski-
mi Normami dotyczącymi izolacyjności 
akustycznej przegród w budynkach oraz 
izolacyjności akustycznej elementów bu-
dowlanych, 

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

11. Z ustaleń ogólnych dla terenów MW1/U obo-
wiązują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1 – 6, ust.  
8 – 11, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 1, ust. 3, 
ust. 5 – 7, dla terenu 2MW1/U takşe ust. 4, 
dla terenów 3 MW1/U i 4MW1/U takşe 
ust. 2, 
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4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 6 – 9, 

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

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

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

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej na-
liczaniu opłat związanych ze wzrostem 
wartości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 18. 

MW2/U - Teren zabudowy  
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) usługi podstawowe, wolnostojące, nie-
uciąşliwe, 

3) usługi nieuciąşliwe wbudowane w budynki 
mieszkalne w przyziemnych kondygna-
cjach. 

2. Dopuszcza się usługi nieuciąşliwe wbudowa-
ne w budynki mieszkalne na kondygnacjach 
wyşszych, pod warunkiem, şe całkowita po-
wierzchnia usług wbudowanych nie stanowi 
więcej niş 30% powierzchni uşytkowej budyn-
ku. 

3. Dopuszcza się istniejącą zabudowę jednoro-
dzinną, bez prawa do wymiany. 

4. Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

5. Ustala się zakaz realizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

6. Ustala się moşliwość zachowania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej z prawem do re-
montów, przebudowy i rozbudowy. 

7. Ustala się następujące parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkość działki dla zabudowy: 

a) wielorodzinnej 600m2, 

b) usługowej 350m2, 

2) minimalna szerokość frontu działki, dla za-
budowy: 

a) wielorodzinnej 15m, 

b) usługowej 12m, 

3) dopuszcza się zmniejszenie szerokości 
frontu działki dla działek, których szero-
kość mieści się w parametrach wymaga-
nego frontu, a których geometria powodu-
je, şe odcinek przylegający do drogi, z któ-
rej odbywa się wjazd na działkę, jest 
mniejszy niş wymagana minimalna wiel-
kość 

8. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) wielorodzinnej 14m, 

b) jednorodzinnej i usługowej 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna dla zabudowy: 

a) mieszkaniowej 40%, 

b) usługowej 30%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy dla 
zabudowy: 

a) wielorodzinnej 2,2, 

b) usługowej 1,4, 

c) jednorodzinnej 1,2, 

4) dachy dwu lub wielospadowe o kątach na-
chylenia od 30o do 45o, z dopuszczeniem 
stosowania dachów o mniejszych kątach 
dla budynków usługowych. 

9. Zalicza się tereny MW2/U do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla tere-
nów mieszkaniowych.. 

10. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania w zakresie ochrony środowiska i zdro-
wia ludzi: 

1) na fragmentach terenu MW2/U połoşo-
nych w strefie uciąşliwości od ulicy KDZ 
(Al. Wojska Polskiego) oraz na niewielkim 
fragmencie połoşonym w strefie uciąşli-
wości od ulicy KDL1 (ul. J. Piłsudskiego) 
ustala się obowiązek stosowania w bu-
dynkach lub w częściach budynków prze-
znaczonych na pobyt ludzi, izolacyjności 
przegród zewnętrznych (ścian zewnętrz-
nych, okien i drzwi w ścianach zewnętrz-
nych, dachów, stropodachów) zgodnie z 
Polskimi Normami dotyczącymi izolacyj-
ności akustycznej przegród w budynkach 
oraz izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych, 

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

11. Z ustaleń ogólnych dla terenów MW2/U obo-
wiązują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1 – 6, ust.  
8 – 11, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 1, ust. 3, 
ust. 5 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 6 – 9, 

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

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

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

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej na-
liczaniu opłat związanych ze wzrostem 
wartości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 19. 

MW3/U - Teren zabudowy  
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) usługi podstawowe, wolnostojące, nieuciąş-
liwe, 

3) usługi nieuciąşliwe wbudowane w budynki 
mieszkalne w przyziemnych kondygnacjach. 

2. Dopuszcza się usługi nieuciąşliwe wbudowane 
w budynki mieszkalne na kondygnacjach wyş-
szych, pod warunkiem, şe całkowita po-
wierzchnia usług wbudowanych nie stanowi 
więcej niş 30% powierzchni uşytkowej budyn-
ku. 

3. Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

4. Ustala się moşliwość zachowania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 
prawem do remontów, przebudowy i rozbu-
dowy. 

5. Ustala się następujące parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkość działki dla zabudowy: 

a) wielorodzinnej 900m2, 

b) usługowej 350m2, 

2) minimalna szerokość frontu działki dla za-
budowy: 

a) wielorodzinnej 18m, 

b) usługowej 12m, 

3) dopuszcza się zmniejszenie szerokości fron-
tu działki dla działek, których szerokość mie-
ści się w parametrach wymaganego frontu, 
a których geometria powoduje, şe odcinek 
przylegający do drogi, z której odbywa się 
wjazd na działkę, jest mniejszy niş wymaga-
na minimalna wielkość. 

6. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) wielorodzinnej istniejącej 30m, 

b) nowej wielorodzinnej 18m, 

c) usługowej 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na dla zabudowy: 

a) wielorodzinnej 40%, 

b) usługowej 30%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy dla 
zabudowy: 

a) wielorodzinnej 3,0, 

b) usługowej 1,4, 

4) dachy dwu lub wielospadowe o kątach na-
chylenia od 30o do 45o, z dopuszczeniem 
stosowania dachów o mniejszych kątach dla 
budynków usługowych. 

7. Zalicza się teren MW3/U do terenów z dopusz-
czalnym poziomem hałasu jak dla terenów 
mieszkaniowych. 

8. Z ustaleń ogólnych dla terenów MN obowiązu-
ją w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1 – 6, ust. 8 – 10, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 1, ust. 3, 
ust. 5 pkt 1), 2), ust. 6 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 6 – 9, 
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5) w zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości ustalenia § 10, 

6) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej ustalenia § 11, 

7) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu ustalenia § 12, 

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej nali-
czaniu opłat związanych ze wzrostem war-
tości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 20. 

MN/U/P - Teren zabudowy mieszkaniowej  
jednorodzinnej i usług z dopuszczeniem produkcji 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
w formie zabudowy wolnostojącej i bliŝnia-
czej. 

2. Dopuszcza się wbudowane lub wolnostojące 
usługi, nieuciąşliwe, pod warunkiem, şe: 

1) powierzchnia usług wbudowanych nie 
stanowi więcej niş 50% powierzchni uşyt-
kowej, 

2) powierzchnia usług wolnostojących nie 
stanowi więcej niş 50% powierzchni zabu-
dowy. 

3. Dopuszcza się istniejącą produkcję, pod wa-
runkiem ograniczenia uciąşliwości do granic 
działki własnej. 

4. Ustala się moşliwość realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i 
bliŝniaczej z wbudowanymi usługami z za-
strzeşeniem, şe: 

1) na jednej działce moşe być zrealizowany 
jeden budynek mieszkalno – usługowy, 

2) dopuszcza się realizację dodatkowego 
wolnostojącego budynku o funkcji gospo-
darczej lub garaşowej. 

5. Ustala się moşliwość realizacji wolnostojące-
go budynku usługowego i budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego wolnostojącego lub 
bliŝniaczego z zakazem realizacji dodatko-
wych wolnostojących budynków o funkcji go-
spodarczej lub garaşowej. 

6. Ustala się moşliwość zachowania istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej z prawem do re-
montów, przebudowy i rozbudowy. 

7. Ustala się następujące parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkość działki dla zabudowy 
jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej 300m2, 

b) bliŝniaczej 250m2, 

c) wolnostojącej z wbudowanymi usłu-
gami 500m2, 

d) bliŝniaczej z wbudowanymi usługami 
350m2, 

e) wolnostojącej z wolnostojącym budyn-
kiem usługowym 800m2, 

f) bliŝniaczej z wolnostojącym budynkiem 
usługowym 550m2, 

2) minimalna szerokość frontu działki, dla za-
budowy jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej 15m, 

b) bliŝniaczej 10m, 

3) dopuszcza się zmniejszenie szerokości 
frontu działki dla działek, których szero-
kość mieści się w parametrach wymaga-
nego frontu, a których geometria powodu-
je, şe odcinek przylegający do drogi, z któ-
rej odbywa się wjazd na działkę, jest 
mniejszy niş wymagana minimalna wiel-
kość. 

8. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 40%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy dla 
zabudowy jednorodzinnej: 

a) wolnostojącej 0,8, 

b) bliŝniaczej 1,0, 

c) z wolnostojącym budynkiem usługo-
wym 0,9, 

4) gabaryty zabudowy – maksymalnie 2 kon-
dygnacje nadziemne plus poddasze uşyt-
kowe, 

5) dachy dwu lub wielospadowe o kątach na-
chylenia od 30o do 45o, z dopuszczeniem 
stosowania dachów o mniejszych kątach 
dla budynków usługowych. 

9. Dla istniejących budynków słuşących produk-
cji: 

1) ustala się obowiązek zastosowania środ-
ków technicznych ograniczających do gra-
nic własnej działki uciąşliwości wynikają-
cych z działalności produkcyjnej, 

2) dopuszcza się remonty istniejących bu-
dynków, 
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3) dopuszcza się przebudowę istniejących 
budynków tylko w celu zmniejszenia uciąş-
liwości produkcji dla terenów sąsiednich, 

4) zakazuje się rozbudowy istniejących bu-
dynków, 

5) zakazuje się realizacji nowych budynków 
słuşących celom produkcyjnym, 

6) zakazuje się adaptacji istniejących budyn-
ków mieszkalnych, usługowych i gospo-
darczych na cele produkcji. 

10. Zalicza się tereny MN/U/P do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla tere-
nów mieszkaniowych. 

11. Ustala się dla działek, na których prowadzona 
jest działalność produkcyjna: 

1) obowiązek stosowania w pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi okien 
o podwyşszonej izolacyjności akustycznej, 

2) obowiązek zapobiegania przenikaniu na 
działki sąsiednie hałasu, przekraczającego 
dopuszczalny dla terenów mieszkanio-
wych. 

12. Z ustaleń ogólnych dla terenu MN/U/P obo-
wiązują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1 – 6, ust. 8,  
ust. 10 – ust. 10, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 1, ust. 3, 
ust. 5 pkt 1), 2), ust. 6 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 6 – 9, 

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

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

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

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej na-
liczaniu opłat związanych ze wzrostem 
wartości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 21. 

1U/MN – 2U/MN - Tereny usług  
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe tere-
nów: usługi nieuciąşliwe lub usługi o ograni-

czonej uciąşliwości, pod warunkiem ograni-
czenia tej uciąşliwości do granic działki wła-
snej. 

2. Dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji 
mieszkaniowej w dotychczasowym zakresie. 

3. Dopuszcza się na terenach nową zabudowę 
mieszkaniową wolnostojącą i bliŝniaczą, pod 
warunkiem zachowania wymaganych norm 
dla pomieszczeń przeznaczonych na stały po-
byt ludzi. 

4. Ustala się realizację zabudowy związanej z 
przeznaczeniem podstawowym. 

5. Dopuszcza się zachowanie i remonty istnieją-
cej zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza się 
rozbudowę i nadbudowę istniejących budyn-
ków, pod warunkiem uzyskania zgody i wa-
runków realizacji inwestycji od Zarządzające-
go siecią – Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych – Centrum Spółka z o.o. 

6. Ustala się następujące parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkość działki 500m2, 

2) minimalna szerokość frontu działki 14m, 

3) dopuszcza się zmniejszenie szerokości 
frontu działki dla działek, których szero-
kość mieści się w parametrach wymaga-
nego frontu, a których geometria powodu-
je, şe odcinek przylegający do drogi, z któ-
rej odbywa się wjazd na działkę, jest 
mniejszy niş wymagana minimalna wiel-
kość. 

7. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 40%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy 1,0, 

4) dachy dwu lub wielospadowe o kątach na-
chylenia od 30o do 45o. 

8. Ustala się obowiązek uzgodnienia wszystkich 
inwestycji z Polskimi Sieciami Elektroenerge-
tycznymi – Centrum Spółka z o.o. 

9. W przypadku realizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej ustala się parametry dla dzia-
łek oraz parametry i wskaŝniki zabudowy 
zgodnie z § 13 – tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. 

10. Zalicza się tereny U/MN1 do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla tere-
nów mieszkaniowo - usługowych. 
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11. Stwierdza się şe cały teren 1U/MN1 oraz 

większość terenu 2U/MN1 znajduje się w stre-
fie uciąşliwości od linii energetycznej 110 kV. 

12. Z ustaleń ogólnych dla terenów U/MN obo-
wiązują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1 – 6, ust. 8,  
ust. 10 – ust. .11, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 1, ust. 3, 
ust. 5 pkt 1), 2), ust. 6 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 6 – 9, 

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

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

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

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej na-
liczaniu opłat związanych ze wzrostem 
wartości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 22. 

UO1 - teren usług oświaty 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: 
usługi oświaty – szkoła. 

2. Dopuszcza się usługi nieuciąşliwe: kultury, 
sportu i turystyki. 

3. Ustala się zakaz innego przeznaczenia terenu. 

4. Ustala się realizację zabudowy związanej z 
przeznaczeniem podstawowym i dopuszczo-
nym. 

5. Dopuszcza się wydzielenie w budynku szkol-
nym pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb 
pracowników szkoły. 

6. Ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

7. Ustala się şe maksymalna wysokość budyn-
ków wynosi nie więcej niş 11,0m od poziomu 
terenu. 

8. Ustala się şe cały teren jest jedną działką. 

9. Ustala się minimalną powierzchnię biologicz-
nie czynną 30%. 

10. Ustala się obowiązek ograniczenia uciąşliwo-
ści hałasem do granic własnej działki. 

11. Zalicza się teren UO1 do terenów z dopusz-
czalnym poziomem hałasu jak dla terenów, 
na których znajdują się budynki związane ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i mło-
dzieşy. 

12. Z ustaleń ogólnych dla terenu UO1 obowiązu-
ją w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1 – 6, ust. 8,  
ust. 10, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 5 pkt 1), 
2), ust. 6 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 6 – 9, 

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

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

7) w zakresie stawki procentowej słuşącej na-
liczaniu opłat związanych ze wzrostem 
wartości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 23. 

UO2 - Teren usług oświaty 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: 
usługi oświaty – przedszkole. 

2. Ustala się zakaz innego przeznaczenia terenu. 

3. Ustala się realizację zabudowy związanej z 
przeznaczeniem podstawowym. 

4. Ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

5. Ustala się minimalną wielkość działki 5000m2. 

6. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy 11m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na 30%. 

7. Zalicza się teren UO2 do terenów z dopuszczal-
nym poziomem hałasu jak dla terenów, na któ-
rych znajdują się budynki związane ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieşy. 

8. Z ustaleń ogólnych dla terenu UO2 obowiązują 
w szczególności: 
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1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3, ust. 1 – 6, ust. 8,  
ust. 10, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 5 pkt 1), 2), 
ust. 6 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 6 – 9, 

5) w zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości ustalenia § 10, 

6) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej ustalenia § 11, 

7) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu ustalenia § 12, 

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej nali-
czaniu opłat związanych ze wzrostem war-
tości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 24. 

U/S – Teren usług, magazynów i składów 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: 
usługi nieuciąşliwe lub o ograniczonej uciąşli-
wości, pod warunkiem ograniczenia tej uciąş-
liwości do granic działki własnej, w tym handel 
hurtowy, magazyny i składy. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie na cele komuni-
kacji – parkingi. 

3. Ustala się realizację zabudowy związanej z 
przeznaczeniem podstawowym i dopuszczo-
nym. 

4. Ustala się moşliwość zachowania istniejącej 
zabudowy z prawem do remontów, przebudo-
wy i rozbudowy. 

5. Ustala się następujące parametry dla nowych 
działek: 

1) minimalna wielkość działki 1000m2, 

2) minimalna szerokość frontu działki 28m. 

6. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki 
zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy 11,0m, 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na 20%, 

3) maksymalna intensywność zabudowy 1,0. 

7. Ustala się obowiązek uzgodnienia wszystkich 
inwestycji z Polskimi Sieciami Elektroenerge-
tycznymi – Centrum Spółka z o.o. 

8. Z ustaleń ogólnych dla terenu U/S obowiązują 
w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1 – 6, ust. 8,  
ust. 10 – ust. 11, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 5 pkt 1), 2), 
ust. 6 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 6 – 9, 

5) w zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości ustalenia § 10, 

6) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej ustalenia § 11, 

7) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu ustalenia § 12, 

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej nali-
czaniu opłat związanych ze wzrostem war-
tości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 25. 

ZP - Tereny zieleni urządzonej 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: 
zieleń wewnątrzosiedlowa. 

2. Ustala się zakaz lokalizowania zabudowy. 

3. Ustala się dla terenu adaptację zieleni istnieją-
cej, zgodnie z przeznaczeniem terenu. 

4. Dopuszcza się nie kubaturowe obiekty związa-
ne z rekreacją, wypoczynkiem oraz zabawami 
dla dzieci. 

5. Zakazuje się lokalizowania parkingów. 

6. Zakazuje się realizacji ogrodzeń. 

7. Ustala się minimalną wielkość działki 300m2. 

8. Ustala się minimalną powierzchnię biologicz-
nie czynną 90%. 

9. Z ustaleń ogólnych dla terenów ZP obowiązują 
w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1, ust. 4, ust. 5  
pkt 6)a), ust. 8, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5 ust. 1 – 3, ust. 8, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 5 pkt 1), 2), 
ust. 6 – 7, 
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4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 8 – 9, 

5) w zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości ustalenia § 10, 

6) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej ustalenia § 11, 

7) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu ustalenia § 12, 

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej nali-
czaniu opłat związanych ze wzrostem war-
tości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 26. 

1ZI – 2ZI - Tereny zieleni izolacyjnej 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów: 
zieleń wysoka z towarzyszeniem zieleni niskiej. 

2. Ustala się zakaz lokalizowania zabudowy. 

3. Ustala się adaptowanie istniejącej zieleni wy-
sokiej oraz uzupełnienie zieleni niskiej. 

4. Zakazuje się: 

1) lokalizowania obiektów kubaturowych, 

2) lokalizowania parkingów, 

3) realizacji ogrodzeń. 

5. Ustala się minimalną wielkość działki 300m2. 

6. Ustala się minimalną powierzchnię biologicz-
nie czynną 90%. 

7. Z ustaleń ogólnych dla terenów ZI obowiązują 
w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1, ust. 4, ust. 8, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5 ust. 1 – 3, ust. 5 pkt 6)a), ust. 8, 

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

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 8 – 9, 

5) w zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości ustalenia § 10, 

6) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej ustalenia § 11, 

7) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu ustalenia § 12, 

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej nali-
czaniu opłat związanych ze wzrostem war-
tości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 27. 

ZD – Teren ogrodów działkowych 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: 
rodzinne ogrody działkowe zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. 

2. Ustala się zakaz realizacji zabudowy trwałej. 

3. Dopuszcza się realizację obiektów budowla-
nych typu altany i pomieszczenia gospodarcze, 
nie będące budynkami w rozumieniu obowią-
zujących przepisów. 

4. Ustala się minimalną powierzchnię działki 
300m2. 

5. Dopuszcza się działki mniejsze o ile zostały 
wydzielone przed dniem wejścia w şycie prze-
pisów o rodzinnych ogrodach działkowych. 

6. Ustala się minimalną powierzchnię biologicz-
nie czynną 90%. 

7. Z ustaleń ogólnych dla terenu ZD obowiązują 
w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1, ust. 4, ust. 8, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5 ust. 1 – 3, ust. 5 pkt 6)a), ust. 8, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 5 pkt 1), 2), 
ust. 6 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 8 – 9, 

5) w zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości ustalenia § 10, 

6) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej ustalenia § 11, 

7) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu ustalenia § 12, 

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej nali-
czaniu opłat związanych ze wzrostem war-
tości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 28. 

G/ZD – teren infrastruktury technicznej  
– gazownictwo i ogrodów działkowych 

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: 
stacja redukcyjna gazu II stopnia o przepusto-
wości 600m3/h. 

2. Ustala się przeznaczenie dopuszczone: rodzin-
ne ogrody działkowe zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, pod warunkiem uzyskania zgo-
dy jednostki odpowiadającej za stację reduk-
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cyjną, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa 
sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warsza-
wa, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa. 

3. Ustala się moşliwość realizowania wszelkich 
obiektów budowlanych niezbędnych do reali-
zowania przeznaczenia podstawowego terenu, 
pod warunkiem zachowania uciąşliwości tych 
obiektów w granicach działki. 

4. Dopuszcza się realizację obiektów budowla-
nych typu altany i pomieszczenia gospodarcze, 
nie będące budynkami w rozumieniu obowią-
zujących przepisów. 

5. Ustala się minimalną powierzchnię działki 
300m2. 

6. Ustala się minimalną powierzchnię biologicz-
nie czynną 90%. 

7. Z ustaleń ogólnych dla terenów G/ZD obowią-
zują w szczególności: 

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały ustalenia § 3 ust. 1, ust. 4, ust. 8, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania 
ustalenia § 5 ust. 1 – 3, ust. 5 pkt 6)a), ust. 8, 

3) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustalenia § 6 ust. 5 pkt 1), 2), 
ust. 6 – 7, 

4) w zakresie ochrony przyrody i środowiska 
ustalenia § 7 ust. 8 – 9, 

5) w zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości ustalenia § 10, 

6) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej ustalenia § 11, 

7) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu ustalenia § 12, 

8) w zakresie stawki procentowej słuşącej nali-
czaniu opłat związanych ze wzrostem war-
tości nieruchomości ustalenia § 13. 

§ 29. 

KD - Tereny komunikacji 

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

1) w zakresie pojęć zawartych w tekście 
uchwały z ustaleniami § 3 ust. 1, ust. 4, 
ust. 7, 

2) w zakresie sposobu zagospodarowania z 
ustaleniami § 5 ust. 1 – 3, ust. 8, 

3) w zakresie ochrony przyrody i środowiska z 
ustaleniami § 7 ust. 7 – 9, 

4) w zakresie zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości z ustaleniami § 10  
ust. 3, 

5) w zakresie modernizacji i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej z ustaleniami § 11, 

6) w zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu z ustaleniami § 12, 

7) w zakresie stawki procentowej słuşącej nali-
czaniu opłat związanych ze wzrostem war-
tości nieruchomości z ustaleniami § 13. 

2. Ustala się, şe uzbrojenie inşynieryjne tzn. sieć 
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i desz-
czowej, sieć gazociągowa, linia średniego i ni-
skiego napięcia, oświetlenia ulicznego, infra-
struktura telekomunikacyjna, mieści się w li-
niach rozgraniczających ulic. 

3. Ustala się, şe wody opadowe z terenów od-
prowadzane są do kanalizacji deszczowej. 

4. Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych 
z terenów po podczyszczeniu do gruntu, do 
czasu realizacji kanalizacji deszczowej. 

5. Ustala się moşliwość parkowania i prowadze-
nia ścieşek rowerowych w liniach rozgranicza-
jących ulic KDZ, KDL i KDD. 

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

7. Ustala się obowiązek zastosowania odpowied-
nich środków technicznych, mających na celu 
ograniczenie powstawania hałasu i wibracji o 
poziomie przekraczającym poziom dopuszczal-
ny obowiązującymi przepisami prawa i nor-
mami oraz zapobieşenie przenikaniu ich na te-
reny sąsiednie. 

8. Tabela ustaleń szczegółowych dla terenu dróg 
publicznych: 
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Lp oznaczenie 
na planie 

klasa szerokość 
jezdni 

szerokość 
w liniach 

rozgraniczających 

uwagi i zalecenia realizacyjne 

1 KDZ zbiorcza 

Z2/2 

6,0 35,0 – 44,0 Al. Wojska Polskiego, częściowo poza obszarem objętym planem, 
ulica wskazana do prowadzenia komunikacji autobusowej 

2 KDL1 lokalna 

L1/2 

6,5 17,0 ul. J. Piłsudskiego 

3 KDL2 lokalna 

L1/2 

7,0 16,5 ul. M. Ogińskiego na odcinku od ul. Şbikowskiej ul. J. Dąbrow-
skiego, ulica wskazana do prowadzenia komunikacji autobusowej 

4 KDL3 lokalna 
L1/2 

7,0 15,0 ul. M. Ogińskiego na odcinku od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Boha-
terów Wolności, ulica wskazana do prowadzenia komunikacji 
autobusowej 

5 KDL4 lokalna 
L1/2 

6,0 20, 0 – 22,0 ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od granicy miasta do 
ul. M. Ogińskiego 

6 KDL5 lokalna 
L1/2 

6,0 15,0 ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od ul. M. Ogińskiego do 
ul. J. Piłsudskiego, ulica wskazana do prowadzenia komunikacji 
autobusowej 

7 KDL6 lokalna 

L1/2 

7,0 18,0 – 22,5 ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do wschod-
niej granicy planu, ulica wskazana do prowadzenia komunikacji 
autobusowej 

8 KDL7 lokalna 

L1/2 

6,0 12,0 ul. ks. I. Skorupki na odcinku od ul. M. Ogińskiego do 
ul. J. Piłsudskiego 

9 KDL8 lokalna 

L1/2 

6,0 15,0 – 17,5 ul. ks. I. Skorupki na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do Al. Wojska 
Polskiego 

10 KDL9 lokalna 
L1/2 

6,0 15,0 niewielki fragment ulicy Şbikowskiej, prze-biegającej po obszarze 
planu „Zachodnia I” 

11 KDD1 dojazdowa 
D1/2 

5,5 10,0 ul. I. Paderewskiego, na odcinku od ul. Şbikowskiej ul. J. Dąbrow-
skiego 

12 KDD2 dojazdowa 
D1/2 

5,5 10,0 ul. I. Paderewskiego, na odcinku od ul. J. Dąbrowskiego do 
ul. I. Skorupki 

13 KDD3 dojazdowa 
D1/2 

5,5 10,0 ul. I. Paderewskiego, na odcinku od ul. I. Skorupki do ul. Bohate-
rów Wolności 

14 KDD4 dojazdowa 
D1/2 

5,5 10,0 ul. J. Sułkowskiego na odcinku od ul. Şbikowskiej do  
ul. J. Dąbrowskiego 

15 KDD5 dojazdowa 

D1/2 

5,5 10,0 ul. J. Sułkowskiego na odcinku od. J. Dąbrowskiego do 
ul. I. Skorupki 

16 KDD6 dojazdowa 

D1/2 

5,5 10,0 ul. J. Sułkowskiego na odcinku od. I. Skorupki do ul. Bohaterów 
Wolności 

17 KDD7 dojazdowa 

D1/2 

5,5 10,0 ul. J. Bema na odcinku od J. Sułkowskiego do ul. J. Piłsudskiego 

18 KDD8 dojazdowa 

D1/2 

6,0 12,5 ul. J. Bema na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do terenów miesz-
kaniowych 

19 KDD9 dojazdowa 

D1/2 

5,5 9,5 – 10,0 ul. E. Plater na odcinku od J. Sułkowskiego do ul. J. Piłsudskiego 

20 KDD10 dojazdowa 
D1/2 

5,0 10,0 ul. E. Plater na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do terenów miesz-
kaniowych 

21 KDD11 dojazdowa 
D1/2 

5,5 10,0 ul.r. Traugutta na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do granicy planu 

22 KDD12 dojazdowa 
D1/2 

5,5 10,0 – 12,5 fragment ul. T. Kościuszki, bez przelotu, na odcinku od 
ul. J. Piłsudskiego w kierunku ul. J. Sułkowskiego 

23 KDD13 dojazdowa 

D1/2 

5,5 10,0 ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do granicy 
planu 

 
9. Tabela ustaleń szczegółowych dla terenów dróg wewnętrznych: 
 

lp oznaczenie 
na planie 

klasa szerokość 
jezdni 

szerokość w liniach 
rozgraniczających 

uwagi i zalecenia realizacyjne 

1 KDW1 ciąg pieszo - jezdny - 8,0 ul. Kurpińskiego 

2 KDW2 ciąg pieszo - jezdny - 5,0 w kwartale ulic M. Ogińskiego, J. Dąbrowskiego. 
I. Paderewskiego i ks. I. Skorupki, zakończony zawrotką 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 131 – 26590 – Poz. 3022 
 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

§ 30. 

1. Przestają obowiązywać ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści Piastowa „Zachód II”, uchwalonego uchwa-
łą nr XVIII/76/2007 Rady Miejskiej w Piastowie z 
dnia 27 września 2007r., opublikowanego w 
Dz.U. Woj. Mazow. z 2007r. Nr 233, poz. 6776. 

2. W ich miejsce wprowadza się ustalenia stano-
wiące treść niniejszej uchwały. 

§ 31. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Piastowa. 

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

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie: 

Grzegorz Szuplewski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LXII/297/2010 
Rady Miejskiej w Piastowie 

z dnia 16 lutego 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝ. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. zm.) Rada Miejska w Piastowie rozstrzyga co następu-
je: 

 
Lp. Treść uwagi Oznaczenie 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości lub jej 

części, której dotyczy 
uwaga 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej 

Uwagi 

1 brak zgody na posze-
rzenie ulicy Ks, Skorupki 

działki nr ew. 
77/1, 77/4 

obr. 3 

11MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 

KDL7 – droga gminna, 
ulica lokalna 

Hanna Fedorowicz-Pakuła, 
Michał Pakuła, Mariusz 
Pakuła, ul. Ks. Skorupki 17, 
05-820 Piastów 

nie uwzględniona  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie: 
Grzegorz Szuplewski 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr LXII/297/2010 
Rady Miejskiej w Piastowie 

z dnia 16 lutego 2010r. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

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

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

Lp Inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej 

Sposób realizacji Zasady finansowania 

Forma: 

1. zadanie 
krótko-
okresowe 

2. zadanie 
wieloletnie 

Tryb: 

1. zgodnie z ustawą o gospo-
darce nieruchomościami, 

2. zgodnie z ustawą o zamó-
wieniach publicznych, 

3. inne. 

odpowiedzialni za 
realizację: 

1. burmistrz, 

2. wykonawca, 

3. inne. 

prognozowane ŝródła finansowania: 

1. dochody własne gminy, 

2. dotacje, 

3. kredyty i poşyczki komercyjne, 

4. kredyty i poşyczki preferencyjne, 

5. obligacje komunalne, 

6. prywatyzacja majątku komunalnego, 

7. nadwyşki budşetu z lat poprzednich, 

8. inne. 

potencjalny udział innych 
inwestorów w finansowaniu 
zadania: 

1. właściciele nieruchomo-
ści, 

2. fundacje i organizacje 
wspomagające, 

3. inwestorzy zewnętrzni, 

4. inne. 

1 drogi 
publiczne 

wykup 2 1, 3 1 1 1 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie: 
Grzegorz Szuplewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


