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2) Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej - 

uchwała nr 531/XXXIX/2010 z dnia 25 maja 
2010r. w sprawie okreŌlenia obwodu Szkoły 
Podstawowej w Nowej Iwicznej, ul. I. Krasic-
kiego 56, 

3) Szkoła Podstawowa w Lesznowoli - uchwała 
nr 701/LII/2002 z dnia 21 lutego 2002r. w 
sprawie okreŌlenia obwodu Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Lesznowoli, ul. Szkolna 8, 

4) Szkoła Podstawowa w Łazach – uchwała nr 
700/LII/2002 z dnia 21 lutego 2002r. w spra-
wie okreŌlenia obwodu Szkoły Podstawowej 
w Łazach, ul. Ks. Słojewskiego 1, 

5) Szkoła Podstawowa w Mysiadle – uchwała nr 
44/V/2007 z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie 
załoŐenia Szkoły Podstawowej w Mysiadle. 

§ 3. Traci moc uchwala nr 383//XXVII/2009 
Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2009r. 
w sprawie okreŌlenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gmi-
nň Lesznowola (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 119, poz. 
3473 z dnia 25 lipca 2009r.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Lesznowola. 

§ 5. Uchwała wchodzi w Őycie z dniem podjň-
cia z mocņ obowiņzujņcņ od 1 wrzeŌnia 2010r. i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
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UCHWAŁA Nr 534/XXXIX/10 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 25 maja 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Lesznowola dla część obrębu Łazy. 

Art. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. 
zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z póŎn. zm.) w zwiņzku z uchwałņ nr 
408/XLVII/2006 z dnia 25 paŎdziernika 2006r. 
Rady Gminy Lesznowola o przystņpieniu do 
sporzņdzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Lesznowo-
la dla czňŌci obrňbu Łazy, Rada Gminy Leszno-
wola stwierdza zgodnoŌń niniejszego planu ze 
Studium UwarunkowaŊ i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego gminy Lesznowola i 
uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesz-
nowola dla czňŌci obrňbu Łazy, zwany dalej pla-
nem. 

§ 2. Planem objňto obszar, którego granice 
przedstawia rysunek planu w skali 1: 1000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały i 
bňdņcy jej integralnņ czňŌciņ. 

 

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czajņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu 
lub róŐnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

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

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

5) parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

6) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
na podstawie przepisów odrňbnych, 

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym,  

8) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowa-
niu, 
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9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej, 

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów, 

11) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala siň opłatň, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

2. Plan nie zawiera ustaleŊ dotyczņcych: 
1) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych, ze wzglňdu na 
brak dla terenu objňtego granicami planu 
ustaleŊ w tym zakresie w studium uwarun-
kowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Lesznowola, 

2) terenów górniczych, terenów naraŐonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi, oraz terenów 
naraŐonych na niebezpieczeŊstwo osuwania 
siň mas ziemnych, ze wzglňdu na brak w gra-
nicach planu obowiņzujņcych w tym zakresie 
przepisów odrňbnych. 
§ 4. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ:  

1) rysunek planu, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

2) sposób rozstrzygniňcia nieuwzglňdnionych 
uwag do projektu planu, stanowiņcy załņcz-
nik nr 2 do uchwały, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 
§ 5. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ:  

1) rysunek planu, stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

2) sposób rozstrzygniňcia nieuwzglňdnionych 
uwag do projektu planu, stanowiņcy załņcz-
nik nr 2 do uchwały, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 
§ 6. Ustalenia dla poszczególnych terenów 

obowiņzujņ łņcznie odpowiednio z ustaleniami 
ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej 
uchwały. 

§ 7. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-

szņ uchwałň Rady Gminy Lesznowola w 
sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, 

2) przepisach szczególnych i odrňbnych – na-
leŐy przez to rozumień przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 

w dysponowaniu terenami wynikajņcymi z 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 

3) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile 
z treŌci przepisu nie wynika inaczej, 

4) przeznaczeniu – naleŐy przez to rozumień 
takie przeznaczenie, które powinno przewa-
Őań na danym obszarze, wyznaczonym li-
niami rozgraniczajņcymi, 

5) usługach – naleŐy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszcze-
nia w budynkach o innych funkcjach niŐ 
usługowe i urzņdzenia słuŐņce działalnoŌci, 
której celem jest zaspokajanie potrzeb lud-
noŌci, a nie wytwarzanie bezpoŌrednio, me-
todami przemysłowymi, dóbr materialnych. 
Usługi dzieli siň na:  
a) nieuciņŐliwe – to jest usługi, które nie sņ 

zaliczane, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami do przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 

b) uciņŐliwe – nie spełniajņce wymogów 
wymienionych w ppkt a, 

6) działce inwestycyjnej - naleŐy przez to ro-
zumień fragment terenu, obejmujņcy jednņ 
lub kilka działek ewidencyjnych, na którym 
realizuje siň jednņ inwestycjň (objňtņ jed-
nym pozwoleniem na budowň, 

7) liniach rozgraniczajņcych – naleŐy przez to 
rozumień liniň rozgraniczajņcņ tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach 
zagospodarowania, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leŐy przez to rozumień linie wyznaczone w 
planie, okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczal-
nņ odległoŌń zewnňtrznego lica Ōciany bu-
dynku w stosunku do linii rozgraniczajņ-
cych, od których te linie wyznaczono, bez 
wysuniňtych poza ten obrys schodów, oka-
pów, otwartych ganków, zadaszeŊ, pasaŐy o 
szerokoŌci do 2m oraz balkonów, 

9) wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy - nale-
Őy przez to rozumień stosunek sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych na danej działce budowlanej 
do jej ogólnej powierzchni, 

10) maksymalnej wysokoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień ustalonņ w planie nie-
przekraczalnņ iloŌń kondygnacji naziemnych 
budynku oraz najwiňkszņ odległoŌń pomiň-
dzy poziomem terenu przy najniŐej połoŐo-
nym wejŌciu do budynku, nie bňdņcym wy-
łņcznie wejŌciem do pomieszczeŊ technicz-
nych i gospodarczych a najwyŐszym punk-
tem przekrycia dachowego (stropodacho-
wego), 

11) minimalnym procentowym wskaŎniku po-
wierzchni biologicznie czynnej - naleŐy 
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przez to rozumień najmniejszņ nieprzekra-
czalnņ wartoŌń procentowņ stosunku nieza-
budowanych i nieutwardzonych powierzch-
ni działki, pokrytych roŌlinnoŌciņ na gruncie 
rodzimym lub pod wodami, do całkowitej 
powierzchni działki. 

§ 8. Ustala siň, Őe nadrzňdnym celem realiza-
cji ustaleŊ niniejszej uchwały jest:  
1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, 
2) okreŌlenie warunków dotyczņcych kształto-

wania zabudowy, których spełnienie umoŐli-
wi uzyskanie właŌciwych walorów prze-
strzennych i jednorodnego charakteru kształ-
towanej przestrzeni, w tym w szczególnoŌci 
uwzglňdnienie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy, zakazu lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych, ograniczenia w moŐliwoŌci 
lokalizacji reklam i noŌników reklamowych, 
ograniczenia w moŐliwoŌci lokalizacji domi-
nant przestrzennych, ustalenia maksymal-
nych wysokoŌci zabudowy, obowiņzujņcej 
kolorystyki budynków, dopuszczalnej geome-
trii dachów, itd., 

3) ochrona ponadlokalnych i lokalnych intere-
sów publicznych w zakresie komunikacji, in-
Őynierii i ochrony Ōrodowiska. 
§ 9. Ustala siň, Őe na całym obszarze planu:  

1) dopuszcza siň realizacjň funkcji zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodaro-
wania terenów okreŌlonymi w rozdziale 3 
oraz wprowadza siň realizacjň układu drogo-
wo-ulicznego według ustaleŊ rozdziału 4 i 
elementów infrastruktury technicznej według 
ustaleŊ rozdziału 5 uchwały, 

2) dopuszcza siň zachowanie, przebudowň i 
wymianň istniejņcych siedlisk rolniczych, 

3) zabrania siň lokalizowania obiektów tymcza-
sowych i prowizorycznych, nie zwiņzanych z 
realizacjņ inwestycji docelowych; Lokalizo-
wanie obiektów tymczasowych moŐliwe jest 
jedynie w obrňbie działki budowlanej, na któ-
rej realizowana jest inwestycja docelowa w 
czasie waŐnoŌci pozwolenia na budowň, 

4) do czasu realizacji zagospodarowania zgod-
nego z ustaleniami dla poszczególnych tere-
nów dopuszcza siň utrzymania dotychczaso-
wego uŐytkowania rolniczego bez prawa za-
budowy. 
§ 10. Ustala siň linie rozgraniczajņce tereny o 

róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach 
zagospodarowania okreŌlone na rysunkach pla-
nu. 

§ 11. Ustala siň podstawowe przeznaczenie 
terenów, wyznaczonych liniami rozgraniczajņ-
cymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia 
zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej - oznaczone symbolem przeznaczenia 
MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług nieuciņŐliwych - oznaczone 
symbolem przeznaczenia MN/U. 
§ 12. Ustala siň podstawowe przeznaczenie 

terenów komunikacji wyznaczonych liniami roz-
graniczajņcymi i oznaczonych symbolem prze-
znaczenia zgodnie z rysunkiem planu: 
1) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej 

– oznaczone symbolem przeznaczenia KDL, 
2) tereny dróg wewnňtrznych – oznaczone 

symbolem przeznaczenia KDW. 
§ 13.1. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie 

zabudowy okreŌlone na rysunku planu.  
2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na 

których wyznaczono nieprzekraczalne linie za-
budowy musi byń sytuowana zgodnie z tymi 
liniami. 

3. Ustala siň minimalne odległoŌci zabudowy 
od linii rozgraniczajņcej dróg publicznych ozna-
czonych symbolem KDL – 6,0m. 

4. Ustala siň nastňpujņce minimalne odległo-
Ōci zabudowy od linii rozgraniczajņcej dróg we-
wnňtrznych oznaczonych symbolem KDW – 
5,0m. 

5. Dopuszcza siň remonty istniejņcej zabu-
dowy usytuowanej w pasie pomiňdzy liniami 
rozgraniczajņcymi układu komunikacyjnego a 
nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy, z wyklucze-
niem powiňkszenia kubaturowego. 

6. Ustala siň nastňpujņce minimalne odległo-
Ōci zabudowy od górnej krawňdzi skarpy rowów 
melioracyjnych – 5,0m. 

7. Zmiany odległoŌci, o których mowa w ust. 
3 dopuszcza siň wyłņcznie w sytuacjach ozna-
czonych na rysunku planu. 

8. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nie-
przekraczalnych linii zabudowy nakazuje siň 
lokalizacjň budynków na działce zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego i z uwzglňdnieniem 
wszystkich ustaleŊ planu. 

9. Na terenach objňtych planem zasady 
kształtowania zabudowy okreŌla siň nastňpujņ-
co: 
1) maksymalna wysokoŌń nowej zabudowy - 

zgodnie ze wskaŎnikami okreŌlonymi dla po-
szczególnych terenów, 

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

3) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabu-
dowy - zgodnie ze wskaŎnikami okreŌlonymi 
dla poszczególnych terenów, 
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4) nakazuje siň dostosowanie architektury bu-

dynków i budowli projektowanych oraz prze-
budowywanych do otaczajņcego krajobrazu, 
poprzez staranne opracowanie projektowe, z 
zachowaniem zasad zawartych w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów, 

5) na całym obszarze planu zabrania siň lokali-
zowania obiektów o charakterze dominant 
przestrzennych, tj. obiektów budowlanych 
nie bňdņcych budynkami o maksymalnej wy-
sokoŌci powyŐej 15,0m, liczņc od poziomu 
gruntu rodzimego. 
§ 14.1. Drogi publiczne powinny byń realizo-

wane jako przestrzenie reprezentacyjne, urzņ-
dzone i wyposaŐone wysokiej klasy urzņdzenia-
mi pomocniczymi, małņ architektura, na-
wierzchniami, itp. 

2. W przyszłym zagospodarowaniu naleŐy 
powstrzymań siň od działaŊ pogarszajņcych wa-
lory krajobrazowe terenu. 

3. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji 
ogrodzeŊ:  
1) ogrodzenia od strony dróg publicznych po-

winny byń sytuowane w linii rozgraniczajņcej, 
z tym Őe dopuszcza siň ich miejscowe wyco-
fanie w głņb działki w przypadku konieczno-
Ōci ominiňcia istniejņcych przeszkód (np. 
drzew, urzņdzeŊ infrastruktury technicznej 
itp.) oraz w miejscach sytuowania bram 
wjazdowych, 

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-
niach przy drogach o szerokoŌci mniejszej niŐ 
10,0 m muszņ byń wycofane o minimum 
1,8m w stosunku do linii rozgraniczajņcej 
ustalonej w planie, 

3) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogņ otwie-
rań siň na zewnņtrz działki, 

4) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia nie moŐe 
przekraczań 1,8 metra od poziomu terenu, 

5) ogrodzenie powinno byń aŐurowe, powyŐej 
cokołu, 

6) wysokoŌń cokołu nie moŐe przekraczań 0,6m, 
7) zakazuje siň realizacji pełnych ogrodzeŊ, 
8) linia ogrodzenia winna przebiegań w odle-

głoŌci min. 0,5m od gazociņgu,  
9) linia ogrodzenia winna przebiegań w odle-

głoŌci min. 1,5m od górnej krawňdzi rowów 
melioracyjnych. 
§ 15.1. Umieszczania wolnostojņcych znaków 

informacyjno-plastycznych i reklam dopuszcza 
siň jedynie na terenach oznaczonych symbolami 
MN/U, pod warunkiem, Őe powierzchnia 1 re-
klamy lub znaku nie przekroczy 3,0m2. 

2. Na całym obszarze objňtym planem do-
puszcza siň lokalizowanie reklam i znaków in-
formacyjno - plastycznych na ogrodzeniach, 
budynkach i obiektach małej architektury pod 

warunkiem, Őe powierzchnia 1 reklamy lub zna-
ku nie przekroczy 1,5m2. 

3. Umieszczanie reklam i znaków informacyj-
no – plastycznych obok siebie moŐliwe jest je-
dynie w przypadku gdy łņczna powierzchnia 
zestawu reklam i znaków informacyjno – pla-
stycznych nie przekroczy powierzchni 3,0m2 w 
przypadku wolnostojņcych znaków informacyjno 
– plastycznych oraz 1,5m2 w przypadku reklam i 
znaków informacyjno – plastycznych lokalizo-
wanych na ogrodzeniach, budynkach i obiektach 
małej architektury. 

4. Zakazuje siň umieszczania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych:  
1) na drzewach i w zasiňgu ich koron, 
2) na budowlach i urzņdzeniach miejskiej infra-

struktury technicznej (latarniach, słupach linii 
elektroenergetycznych, transformatorach, 
itp.), 

3) zakazuje siň wspornikowego wywieszania 
znaków informacyjno – plastycznych i reklam 
poza linie rozgraniczajņce dróg publicznych 
oraz tereny działek sņsiednich. 
5. Umieszczanie reklam i znaków informacyj-

no-plastycznych na małych obiektach kubaturo-
wych i innych uŐytkowych elementach wyposa-
Őenia przestrzeni publicznych (wiaty przystan-
kowe) nie moŐe utrudniań korzystania z nich lub 
zakłócań ich uŐytkowania. 

6. Ustalenia pkt 1 - 4 nie dotyczņ gminnego 
systemu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 

§ 16.1. Ustala siň moŐliwoŌń scalania i po-
działów istniejņcych działek, w poszczególnych 
terenach, na działki budowlane, na warunkach 
okreŌlonych w ustawie o gospodarce nierucho-
moŌciami i pod warunkiem zachowania nastň-
pujņcych zasad: 
1) nakazuje siň zachowanie minimalnej po-

wierzchni wydzielanych działek budowlanych 
ustalonej w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów, 

2) nakazuje siň wydzielenie niezbňdnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsługi wydzie-
lanych działek budowlanych, 

3) granice wydzielanych działek budowlanych 
powinny byń prostopadłe do linii rozgranicza-
jņcych dróg publicznych oraz pasa drogowe-
go wydzielanych dróg wewnňtrznych, z tole-
rancjņ do 20%. 
2. Dopuszcza siň wydzielanie działek budow-

lanych o powierzchni mniejszej niŐ okreŌlona w 
przepisach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów wyłņcznie: 
1) w celu powiňkszenia sņsiedniej nieruchomo-

Ōci pod warunkiem, Őe działka, z której wy-
dzielony zostanie teren zachowa powierzch-
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niň nie mniejszņ, niŐ okreŌlona w przepisach 
szczegółowych, 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej, 

3) w celu wydzielenia dojazdu do wydzielanych 
działek budowlanych. 
3. Granice wydzielanych działek budowla-

nych naleŐy wyznaczań w oparciu o linie rozgra-
niczajņce, o których mowa w § 10. 

4. Dopuszcza siň moŐliwoŌń wydzielania te-
renów dla wewnňtrznego układu komunikacyj-
nego przy uwzglňdnieniu nastňpujņcych zasad: 
1) nowy układ granic zapewni bezpoŌredni do-

stňp do drogi publicznej lub wewnňtrznej, o 
której dalej mowa w pkt 2, 

2) dopuszcza siň realizowanie obsługi i dostňpu, 
o których mowa w pkt 1, poprzez drogi/ulice 
wewnňtrzne stanowiņce współwłasnoŌń 
wszystkich właŌcicieli nieruchomoŌci, dla 
których korzystanie z nich jest konieczne lub 
ustanowienia słuŐebnoŌci na nieruchomo-
Ōciach przeznaczonych do zabudowy. 
5. Dopuszcza siň 10% odstňpstwo od ustaleŊ 

w zakresie minimalnej powierzchni wydziela-
nych działek budowlanych. 

6. Dopuszcza siň zabudowň na działkach 
mniejszych niŐ okreŌlone w ustaleniach dla po-
szczególnych terenów, pod warunkiem, Őe po-
dział został dokonany przed wejŌciem w Őycie 
planu lub pod warunkiem dokonania podziału 
niezaleŐnie od ustaleŊ planu na podstawie prze-
pisów odrňbnych, bez wzglňdu na datň dokona-
nia tego podziału. 

§ 17.1. Ustala siň ochronň zabytku archeolo-
gicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. 
AZP 60-65/23), w formie strefy ochrony konser-
watorskiej zabytków archeologicznych, wyzna-
czonej na rysunku planu specjalnym symbolem i 
oznaczonej numerem 60-65/23. 

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 usta-
la siň: 
1) obowiņzek uzyskania przez inwestora, od 

wojewódzkiego konserwatora zabytków – 
przed wydaniem decyzji pozwolenia na bu-
dowň lub zgłoszenia właŌciwemu organowi – 
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych wiņŐņcych siň z wy-
konaniem robót ziemnych, 

2) obowiņzek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzajņcej realizowań roboty budowlane) badaŊ 
archeologicznych oraz wykonanie ich doku-
mentacji. Przed rozpoczňciem badaŊ arche-
ologicznych wymagane jest uzyskanie od wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków pozwo-
lenia na ich prowadzenie. 

§ 18. Ustala siň, Őe na całym obszarze działa-
nia planu obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
ochrony i kształtowania Ōrodowiska: 
1) ustala siň nakaz maksymalnej ochrony ist-

niejņcej szaty roŌlinnej cennej pod wzglň-
dem przyrodniczym i krajobrazowym, 

2) ustala siň ochronň szczególnie cennych 
siedlisk, ostoi ptasich oraz stanowisk grzy-
bów, roŌlin i zwierzņt gatunków chronio-
nych podlegajņcych ochronie na podstawie 
obowiņzujņcych przepisów krajowych i 
miňdzynarodowych, 

3) ustala siň obowiņzek zachowania walorów 
Ōrodowiska przyrodniczego, a przede 
wszystkim istniejņcej zieleni wysokiej, poje-
dynczych drzew oraz zadrzewieŊ przydroŐ-
nych, 

4) wprowadza siň ochronň wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczysz-
czenia mogņ negatywnie wpłynņń na stan 
tych wód oraz nakaz podłņczenia wszystkich 
obiektów do sieci miejskich po ich realizacji, 

5) w celu ochrony powietrza plan ustala 
ogrzewanie pomieszczeŊ gazem ziemnym, 
olejem nisko siarkowym lub innymi pali-
wami ekologicznie czystymi, w tym stałymi, 
których stosowanie jest zgodne z ustawņ 
prawo ochrony Ōrodowiska, 

6) oddziaływanie na Ōrodowisko przekraczajņ-
ce dopuszczalne wielkoŌci poprzez emisjň 
substancji i energii, w szczególnoŌci doty-
czņce wytwarzania hałasu, wibracji, pro-
mieniowania, zanieczyszczania powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziem-
nych, winno zamykań siň na terenie działki 
budowlanej lub zespołu działek na jakiej 
jest wytwarzane, 

7) zakazuje siň lokalizacji w obszarze planu 
przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko, za wyjņtkiem realiza-
cji obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej niezbňdnych dla prawidłowego 
funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych 
systemów inŐynieryjnych, 

8) ustala siň obowiņzek zapewnienia odpo-
wiedniej iloŌci miejsca dla pojemników na 
odpady w granicach działki, 

9) okreŌla siň minimalnņ wielkoŌń działki 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 
terenów, 

10) okreŌla siň minimalny wskaŎnik powierzch-
ni biologicznie czynnej zgodnie z ustale-
niami dla poszczególnych terenów, 

11) przyjmuje siň kwalifikacjň terenów w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
Ōrodowisku w rozumieniu przepisów od-
rňbnych, 
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12) przyjmuje siň kwalifikacjň terenów w zakre-

sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
Ōrodowisku w rozumieniu przepisów od-
rňbnych i wskazuje siň: 
a) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz terenów zwiņzanych ze stałym po-
bytem i czasowym pobytem dzieci i 
młodzieŐy dla godzin dziennych – 55dB i 
dla godzin nocnych 50dB od dróg oraz 
dla godzin dziennych 45dB i dla godzin 
nocnych 40dB dla pozostałych obiektów 
i działalnoŌci bňdņcej Ŏródłem hałasu, 

b) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów 
zabudowy mieszkaniowo - usługowej dla 
godzin dziennych – 60dB i dla godzin 
nocnych 55dB od dróg oraz dla godzin 
dziennych 45dB i dla godzin nocnych 
45dB dla pozostałych obiektów i działal-
noŌci bňdņcej Ŏródłem hałasu. 

§ 19.1. Jako obowiņzujņcy plan przyjmuje: 
docelowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia 
w wodň z gminnej sieci wodociņgowej i odpro-
wadzania Ōcieków do oczyszczalni gminnej. 

2. Ustala siň nakaz podłņczenia istniejņcej, 
projektowanej i rozbudowywanej zabudowy do 
zbiorczej, zorganizowanej sieci wodociņgowej i 
kanalizacyjnej, z zastrzeŐeniem ust. 3. 

3. Do czasu wprowadzenia zorganizowanego 
systemu odprowadzania Ōcieków, przy czym 
preferuje siň wykonanie zbiorczej sieci wodociņ-
gów i kanalizacji sanitarnej przed docelowym 
zagospodarowaniem terenów Dopuszcza siň 
stosowanie lokalnych rozwiņzaŊ uwzglňdniajņ-
cych wymogi przepisów odrňbnych, w tym 
szczelnych szamb przydomowych i indywidual-
nych ujňń wody. 

4. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów in-
frastruktury technicznej takich jak stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie Ōcie-
ków, zbiorniki retencyjne czy urzņdzenia teleko-
munikacyjne na podstawie opracowaŊ technicz-
nych, na całym obszarze objňtym planem, bez 
koniecznoŌci zmiany niniejszego planu, pod 
warunkiem, Őe ewentualna uciņŐliwoŌń tych 
urzņdzeŊ nie bňdzie wykraczań poza granice 
lokalizacji. 

5. W liniach rozgraniczajņcych dróg naleŐy 
rezerwowań tereny dla infrastruktury technicz-
nej. 

6. Przez tereny inne, niŐ przeznaczone dla 
układu komunikacyjnego i infrastruktury tech-
nicznej (a wiňc takŐe przez tereny działek pry-
watnych), dopuszcza siň prowadzenie liniowych 
elementów infrastruktury technicznej oraz loka-
lizacjň zwiņzanych z nimi urzņdzeŊ. 

7. Przy projektowaniu nowych inwestycji na-
leŐy - w miarň moŐliwoŌci - unikań kolizji z istnie-

jņcymi elementami infrastruktury technicznej 
poprzez konsultowanie przygotowywanych roz-
wiņzaŊ z operatorami systemów inŐynieryjnych. 
W przypadku nieuniknionej kolizji projektowa-
nego zagospodarowania z tymi elementami 
naleŐy je przenieŌń lub odpowiednio zmodyfi-
kowań, przy uwzglňdnieniu uwarunkowaŊ wyni-
kajņcych z przepisów szczególnych oraz warun-
ków okreŌlonych przez operatora(ów). W szcze-
gólnoŌci dotyczy to przebudowy napowietrz-
nych linii energetycznych Ōredniego i niskiego 
napiňcia na sieci kablowe. 

8. Powiņzania komunikacyjne z zewnňtrznym 
układem komunikacyjnym gminy i ponadlokal-
nym zapewnia droga/ulica oznaczona symbolem 
1.KDL wyznaczona na rysunku planu liniami 
rozgraniczajņcymi. 

9. Potrzeby w zakresie parkowania inwesto-
rzy i właŌciciele posesji zapewniajņ na terenach 
swoich działek inwestycyjnej, w liczbie wynika-
jņcej z ustalonych wskaŎników. 

10. Ustala siň nastňpujņce minimalne wskaŎ-
niki parkingowe dla:  
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -  

2 m.p. / 1 mieszkanie, 
2) usług - 3 m.p. / kaŐde 100m2 pow. uŐytkowej, 

dla obiektów o mniejszej powierzchni uŐyt-
kowej nie mniej niŐ 2 m.p. 
11. W przypadku realizacji na działce zabu-

dowy mieszkaniowej oraz usług, miejsca par-
kingowe naleŐy obliczyń i zapewniń oddzielnie 
dla kaŐdej z funkcji. 

§ 20.1. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1.MN, 2.MN, 
3.MN, 4.MN obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
zagospodarowania i zabudowy. 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojņca. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 
1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň, z pra-

wem do działaŊ remontowych, przebudowy 
i rozbudowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej w formie wolnostojņcej 
– z zastrzeŐeniem, Őe na jednej działce bu-
dowlanej moŐe byń zrealizowany jeden 
wolnostojņcy budynek mieszkalny, 

3) dopuszcza siň realizacjň na jednej działce 
inwestycyjnej wiňcej niŐ jednego wolnosto-
jņcego budynku mieszkalnego, pod warun-
kiem, zachowania moŐliwoŌci wydzielania 
dla poszczególnych budynków działek bu-
dowlanych o minimalnej powierzchni zgod-
nej z wielkoŌciami okreŌlonymi w ust. 4  
pkt 2, 

4) w budynkach mieszkalnych zezwala siň na 
przeznaczenie czňŌci pomieszczeŊ na cele 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 203 – 46741 – Poz. 6039 
 

usług nieuciņŐliwych – zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, 

5) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania 
parterowych budynków gospodarczych i 
garaŐy, pod warunkiem dostosowania skali 
i formy architektonicznej do budynku 
mieszkalnego, 

6) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – do 12,0m, 

7) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń budyn-
ków gospodarczych i garaŐy – do 6,0m, 

8) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń zabu-
dowy: 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 4.MN 

– 0,3, 
b) dla pozostałych terenów - 0,5, 

9) parkingi i garaŐe dla wszystkich istniejņcych 
i nowo wznoszonych obiektów powinny byń 
zlokalizowane na terenie działki budowlanej 
lub działki inwestycyjnej, do której inwestor 
posiada tytuł prawny - wg wskaŎnika okre-
Ōlonego § 19, 

10) nakazuje siň realizacjň dachów, o nachyle-
niu połaci dachowych do 45°; 

11) ustala siň nakaz stosowania na dachach 
tradycyjnych materiałów wykoŊczenio-
wych, w tym dachówki ceramicznej, gontu, 
strzechy oraz materiałów dachówkopodob-
nych i blachy gładkiej, 

12) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykoŊczeniowych na elewa-
cjach budynków, w tym cegły klinkierowej, 
ceramicznych okładzin elewacyjnych, tynku, 
drewna, szkła i kamienia, 

13) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków:  

a) dachy powinny mień kolorystykň w odcie-
niach od ciemnej czerwieni do czerwona-
wego brņzu lub odcieniach szaroŌci i ziele-
ni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe, białe, szare i grafitowe, 

14) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 
istniejņcych budynków naleŐy stosowań za-
sady, o których mowa w pkt 10-13, 

15) zasady, o których mowa w pkt 10-13 naleŐy 
stosowań w przypadku realizacji budynków 
gospodarczych i garaŐy. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów 
na działki budowlane: 
1) zgodnie z ustaleniami § 16, 
2) ustala siň minimalnņ powierzchniň wydziela-

nych działek budowlanych: 
a) 1800m2 dla terenu oznaczonego symbo-

lem 4.MN, 
b) 1000m2 dla pozostałych terenów, 

3) ustala siň, Őe front wydzielanej działki budow-
lanej ma byń nie mniejszy niŐ: 
a) 3m dla terenu oznaczonego symbolem 

4.MN, o ile szerokoŌń nieruchomoŌci pod-
legajņcej podziałowi pozwala na jej za-
chowanie, 

b) 20m dla pozostałych terenów, o ile szero-
koŌń nieruchomoŌci podlegajņcej podzia-
łowi pozwala na jej zachowanie. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, 
2) ustala siň zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 
3) ustala siň nakaz zachowania leŌnego charak-

teru działek budowlanych w terenie oznaczo-
nym symbolem 4.MN, 

4) ustala siň, Őe minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej działki budowlanej lub 
działki inwestycyjnej nie moŐe byń mniejszy 
niŐ: 
a) 70% dla terenu oznaczonego symbolem 

4.MN, 
b) 50% dla pozostałych terenów. 
6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 19, 
2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i pro-

jektowanych dróg wskazanych na rysunku 
planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 
§ 21.1. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami 1.MN/U, 
2.MN/U obowiņzujņ nastňpujņce zasady zago-
spodarowania i zabudowy. 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojņca oraz usługi nie-
uciņŐliwe. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 
1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň, z pra-

wem do działaŊ remontowych, przebudowy 
i rozbudowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej w formie wolnostojņcej 
oraz obiektów usługowych – z zastrzeŐe-
niem, Őe na jednej działce budowlanej moŐe 
byń zrealizowany jeden wolnostojņcy budy-
nek mieszkalny lub jeden segment budynku 
mieszkalnego bliŎniaczego, 

3) dopuszcza siň realizacjň na jednej działce 
inwestycyjnej wiňcej niŐ jednego wolnosto-
jņcego budynku mieszkalnego, pod warun-
kiem, zachowania moŐliwoŌci wydzielania 
dla poszczególnych budynków działek bu-
dowlanych o minimalnej powierzchni zgod-
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nej z wielkoŌciami okreŌlonymi w ust. 4  
pk 2, 

4) w budynkach mieszkalnych zezwala siň na 
przeznaczenie czňŌci pomieszczeŊ na cele 
usług nieuciņŐliwych– zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, 

5) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania 
parterowych budynków gospodarczych i 
garaŐy, pod warunkiem dostosowania skali 
i formy architektonicznej do budynku 
mieszkalnego, 

6) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 
– do 12,0m, 

7) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń budyn-
ków gospodarczych i garaŐy – do 6,0m, 

8) ustala siň maksymalnņ intensywnoŌń zabu-
dowy - 0,7, 

9) parkingi i garaŐe dla wszystkich istniejņcych 
i wznoszonych obiektów powinny byń zloka-
lizowane na terenie działki budowlanej lub 
działki inwestycyjnej, do której inwestor po-
siada tytuł prawny - wg wskaŎnika okreŌlo-
nego § 20, 

10) nakazuje siň realizacjň dachów, o nachyle-
niu połaci dachowych do 45°, 

11) ustala siň nakaz stosowania na dachach 
tradycyjnych materiałów wykoŊczenio-
wych, w tym dachówki ceramicznej, gontu, 
strzechy oraz materiałów dachówkopodob-
nych i blachy gładkiej, 

12) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykoŊczeniowych na elewa-
cjach budynków, w tym cegły klinkierowej, 
ceramicznych okładzin elewacyjnych, tynku, 
drewna, szkła i kamienia, 

13) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w odcie-
niach od ciemnej czerwieni do czerwona-
wego brņzu lub odcieniach szaroŌci i ziele-
ni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe, białe, szare i grafitowe, 

14) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 
istniejņcych budynków naleŐy stosowań za-
sady, o których mowa w pkt 10-13, 

15) zasady, o których mowa w pkt 10-13 naleŐy 
stosowań w przypadku realizacji budynków 
gospodarczych i garaŐy. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów 
na działki budowlane: 
1) zgodnie z ustaleniami § 16, 
2) ustala siň minimalnņ powierzchniň wydziela-

nych działek budowlanych 1000m2 dla zabu-
dowy mieszkaniowej wolnostojņcej i usług, 

3) ustala siň, Őe front wydzielanej działki budow-
lanej ma byń nie mniejszy niŐ 20,0m, o ile 
szerokoŌń nieruchomoŌci podlegajņcej po-
działowi pozwala na jej zachowanie. 
5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, 
2) ustala siň zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 
3) ustala siň, Őe minimalny procent powierzchni 

biologicznie czynnej działki budowlanej lub 
działki inwestycyjnej nie moŐe byń mniejszy 
niŐ 30%. 
6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 19, 
2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i pro-

jektowanych dróg wskazanych na rysunku 
planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 
§ 22.1. Układ drogowo-uliczny stanowiņ dro-

gi lokalne i wewnňtrzne wyznaczone liniami 
rozgraniczajņcymi na rysunku planu. 

2. Drogi lokalne, o których mowa w ust. 1 
tworzņ publiczny układ komunikacyjny. 

3. Drogi wewnňtrzne, o których mowa w  
ust. 1 tworzņ wewnňtrzny, niepubliczny układ 
komunikacyjny. 

4. W granicach planu ustala siň nastňpujņce 
ciņgi komunikacyjne: l.p. nazwa drogi / ulicy 
symbol przeznaczenia klasa drogi minimalna 
szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych (m) 
1. istniejņca droga gminna (ulica Wiejska) 1.KDL 
lokalna plan wskazuje jedynie czňŌń pasa dro-
gowego o szerokoŌci 1 - 3m drogi połoŐonej 
czňŌciowo poza granicami planu o łņcznej szero-
koŌci w liniach rozgraniczajņcych 12m2. istniejņ-
ca droga gminna (ulica Jasna) 2.KDL Lokalna  
8-12 3. istniejņca droga gminna (ulica Polna) 
3.KDL Lokalna plan wskazuje jedynie czňŌń pasa 
drogowego o szerokoŌci 3 - 8 m drogi połoŐonej 
czňŌciowo poza granicami planu o łņcznej szero-
koŌci w liniach rozgraniczajņcych 12 m 4. droga 
istniejņca 1.KDW wewnňtrzna 8 - 14 5. droga 
istniejņca 2.KDW wewnňtrzna 9 6. droga istnie-
jņca 3.KDW wewnňtrzna 10 – 12,5 7. droga ist-
niejņca 4.KDW wewnňtrzna 8 8. droga istniejņca 
5.KDW Wewnňtrzna 6 9. droga istniejņca 6.KDW 
Wewnňtrzna 6. 

§ 23.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 
układu komunikacyjnego, dla poszczególnych 
dróg ustala siň pasy terenu okreŌlone liniami 
rozgraniczajņcymi na rysunku planu. 

2. W liniach rozgraniczajņcych dróg dopusz-
cza siň: 
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1) przebudowň i remont istniejņcych budowli 

drogowych, 
2) realizacjň chodników, ŌcieŐek rowerowych 

jednokierunkowych lub dwukierunkowych i 
ŌcieŐek, z których korzystań mogņ równieŐ 
piesi, na warunkach okreŌlonych w przepi-
sach odrňbnych dotyczņcych warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadań 
drogi oraz innych obiektów i urzņdzeŊ słuŐņ-
cych komunikacji publicznej, takich jak: zatoki 
i przystanki autobusowe, 

3) realizacjň urzņdzeŊ i sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz obiektów i urzņdzeŊ bezpieczeŊ-
stwa ruchu drogowego, takich jak: znaki dro-
gowe pionowe i poziome, drogowskazy, sy-
gnalizatory Ōwietlne w uzgodnieniu z zarzņd-
cņ drogi; 4) realizacjň zieleni niskiej i wyso-
kiej. 
3. W liniach rozgraniczajņcych dróg ustala siň 

zakaz realizacji tablic i znaków reklamowych. 
4. Dla nowotworzonych dróg wewnňtrznych, 

nie wyznaczonych na rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi ustala siň: 
1) min. szerokoŌń: 

a) dla dróg o długoŌci do 150,0 m – 6,0m, 
b) dla dróg o długoŌci powyŐej 150,0 m – 

8,0m, 
2) dla dróg bez obustronnego przejazdu (zakoŊ-

czonych „Ōlepo”) nakaz realizacji placów ma-
newrowych umoŐliwiajņcy dostňp pojazdom 
ratownictwa do wszystkich obsługiwanych 
przez nie działek budowlanych, przy czym 
min. parametry placu manewrowego nie 
mogņ byń mniejsze niŐ 12,5x12,5m. 
§ 24.1. Ustala siň zaopatrzenie obszaru objň-

tego planem w wodň z gminnej sieci wodociņ-
gowej, w oparciu o istniejņce ujňcia wody poło-
Őone w granicach planu oraz inne, znajdujņce siň 
poza obszarem planu, przy czym dopuszcza siň 
stosowanie tymczasowych rozwiņzaŊ, o których 
mowa w § 19 ust. 3. 

2. Ustala siň objňcie systemem gminnej sieci 
wodociņgowej istniejņcej, projektowanej i roz-
budowywanej zabudowy. 

3. Ustala siň, Őe dostawa wody poprzez in-
dywidualne przyłņcza na warunkach okreŌlo-
nych przez zarzņdcň sieci. 

4. Ustala siň, Őe dla zapewnienia pewnoŌci 
dostawy wody na całym obszarze objňtym pla-
nem sień wodociņgowa projektowana bňdzie w 
układzie zamkniňtym, pierŌcieniowym. 

5. NiezaleŐnie od zasilania, z sieci wodociņ-
gowej naleŐy przewidzień zaopatrzenie ludnoŌci 
w wodň z awaryjnych studni publicznych zgod-
nie z przepisami odrňbnymi. 

§ 25.1. Ustala siň objňcie systemem gminnej 
sieci kanalizacyjnej istniejņcej, projektowanej i 

rozbudowywanej zabudowy, przy czym dopusz-
cza siň stosowanie tymczasowych rozwiņzaŊ, o 
których mowa w § 19 ust. 3. 

2. Ustala siň zakaz wprowadzania nieczysz-
czonych Ōcieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwar-
tych kanałów Ōciekowych. 

3. Ustala siň odprowadzanie wód deszczo-
wych: 
1) z terenów mieszkaniowych i usługowych 

powierzchniowo na teren własnej działki, bez 
oczyszczenia, 

2) z parkingów o powierzchni powyŐej 0,1ha 
sieciņ kanalizacji deszczowej do zbiorników 
retencyjnych po podczyszczeniu, 

3) z terenów dróg publicznych klasy drogi lo-
kalnej, dróg wewnňtrznych oraz parkingów o 
powierzchni mniejszej niŐ 0,1 ha do gruntu 
poprzez zbiorniki retencyjne, bez konieczno-
Ōci oczyszczenia, przy czym dopuszcza siň 
odprowadzanie wód poprzez system kanali-
zacji deszczowej. 
4. Ustala siň nakaz kształtowania powierzchni 

działek w sposób zabezpieczajņcy sņsiednie te-
reny i ulice przed spływem wód opadowych. 

§ 26.1. Zakłada siň zaopatrzenie w energiň 
elektrycznņ wszystkich istniejņcych i projekto-
wanych budynków i budowli w oparciu o istnie-
jņce i projektowane stacje elektroenergetyczne 
SN/nn. 

2. Ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ poprzez budowň i rozbudowň sieci elek-
troenergetycznych Ōredniego i niskiego napiňcia 
od istniejņcych systemów, w uzgodnieniu i na 
warunkach właŌciwego Zakładu Energetyczne-
go. 

3. Ustala siň zasilanie projektowanych obiek-
tów z sieci niskiego napiňcia, prowadzonych 
wzdłuŐ ulic, wyprowadzonych z istniejņcych i 
projektowanych stacji transformatorowych. 

4. Ustala siň rezerwy terenu dla realizacji 
przyłņczy do projektowanej zabudowy, w rozu-
mieniu ustawy Prawo energetyczne, na terenach 
połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych ulic. 

5. W razie stwierdzenia, przez właŌciwņ jed-
nostkņ eksploatacyjnņ, koniecznoŌci realizacji 
dodatkowej stacji transformatorowej dla nowej 
inwestycji, ustala siň obowiņzek realizacji takiej 
stacji w sposób i na warunkach uzgodnionych z 
właŌciwa jednostkņ eksploatacyjnņ. 

6. Ustala siň prowadzenie linii elektroenerge-
tycznych o róŐnych napiňciach po oddzielnych 
trasach; dopuszcza siň jednak w uzasadnionych 
przypadkach prowadzenie elektroenergetycz-
nych linii SN i nn na wspólnych słupach. 
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7. Ustala siň stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz sta-
cji transformatorowych SN/nn w wykonaniu 
słupowym, przy czym dopuszcza siň jednak ze 
wzglňdów technicznie uzasadnionych stosowa-
nie linii elektroenergetycznych w wykonaniu 
kablowym oraz stacji w wykonaniu wnňtrzo-
wym. 

8. Przyłņczenie obiektów do sieci elektro-
energetycznej oraz przebudowa urzņdzeŊ elek-
troenergetycznych, powstała w wyniku wystņ-
pienia kolizji planu zagospodarowania działki ( w 
tym równieŐ wynikajņcego ze zmiany przezna-
czenia terenu) z istniejņcymi urzņdzeniami elek-
troenergetycznymi bňdzie siň odbywań w 
uzgodnieniu i na warunkach okreŌlonych przez 
właŌciwego operatora systemu elektroenerge-
tycznego według zasad okreŌlonych w przepi-
sach prawa energetycznego. 

9. Szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych działek budowlanych powinny 
przewidywań rezerwacjň miejsc i terenów dla 
lokalizacji linii, stacji i przyłņczy oraz innych 
elementów infrastruktury elektroenergetycznej 
niezbňdnych dla zaopatrzenia lokalizowanych na 
tych terenach budynków i budowli w energiň 
elektrycznņ a takŐe oŌwietlenia wokół obiektów. 

10. Zakazuje siň nasadzeŊ pod napowietrz-
nymi liniami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów, tych gatunków, których naturalna wy-
sokoŌń moŐe przekraczań 3,0m. 

11. Nakazuje siň przycinanie drzew i krzewów 
rosnņcych pod napowietrznymi liniami elektro-
energetycznymi. 

§ 27.1. Ustala siň zaopatrzenie istniejņcej i 
projektowanej zabudowy w gaz ziemny do ce-
lów gospodarczych i ewentualnie grzewczych w 
oparciu o rozbudowanņ istniejņcņ sień Ōrednie-
go ciŌnienia, na warunkach okreŌlonych przez 
zarzņdzajņcego sieciņ. 

2. Gazyfikacja terenu jest moŐliwa, o ile speł-
nione bňdņ warunki techniczne i zostanņ zawar-
te odpowiednie porozumienia pomiňdzy do-
stawcņ i odbiorcņ. 

3. Wokół gazociņgu obowiņzujņ odległoŌci 
podstawowe i strefy bezpieczeŊstwa zgodne z 
warunkami wynikajņcymi z przepisów szczegól-
nych. 

4. Linia ogrodzeŊ winna przebiegań w odle-
głoŌci nie mniejszej niŐ 0,5m od gazociņgu. 

5. Ustala siň zasadň prowadzenia projekto-
wanych gazociņgów w pasach ulicznych wyzna-
czonych liniami rozgraniczajņcymi, w odległoŌci 
min. 0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów 
redukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych 
zabudowanych posesji w ogrodzeniach od stro-
ny ulic lub na budynkach – zgodnie z warunkami 
okreŌlonymi przez Zarzņdcň sieci. 

6. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej szafki gazowe (otwierane na zewnņtrz od 
strony ulicy) winny byń lokalizowane w linii 
ogrodzeŊ, w pozostałych przypadkach w miej-
scu uzgodnionym z zarzņdzajņcym sieciņ gazo-
wņ. 

7. Gazociņgi, które w wyniku przebudowy ulic 
i dróg znalazłyby siň pod jezdniņ, naleŐy prze-
nieŌń w pas drogowy poza jezdniņ na koszt in-
westora budowy. 

8. Ustala siň nakaz zabezpieczenia w trakcie 
przebudowy dróg istniejņcych gazociņgów przed 
uszkodzeniem przez sprzed budowlany i samo-
chody. 

9. Dla gazociņgów i urzņdzeŊ gazowych usta-
la siň nakaz zachowania warunków technicznych 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 

§ 28.1. Ustala siň, Őe odpady stałe bňdņ wy-
woŐone na składowisko odpadów komunalnych 
wskazane przez Wójta Gminy, zgodnie z Gmin-
nym Planem Gospodarki Odpadami. 

2. Ustala siň w obszarze planu zorganizowa-
ny i o powszechnej dostňpnoŌci system zbiera-
nia i wywóz odpadów o charakterze komunal-
nym. 

3. Ustala siň zabezpieczenie moŐliwoŌci se-
gregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgod-
nie z obowiņzujņcymi przepisami szczegółowy-
mi oraz przepisami prawa miejscowego obowiņ-
zujņcego w tym zakresie. 

4. Docelowo przyjmuje siň odprowadzenie 
Ōcieków sanitarnych z nowych obiektów do sieci 
kanalizacji. 

5. Tymczasowo Ōcieki sanitarne winny byń 
wywoŐone do punktu zlewnego oczyszczalni 
Ōcieków. 

§ 29.1. Ustala siň, Őe istniejņce i projektowane 
budynki bňdņ posiadały własne, indywidualne 
Ŏródła ciepła. 

2. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło na obsza-
rze planu w oparciu o paliwa czyste ekologicz-
nie: gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, ener-
gia elektryczna lub inne odnawialne paliwa, w 
tym stałe, których stosowanie jest zgodne z 
ustawņ prawo ochrony Ōrodowiska. Warunki 
techniczne zasilania obszaru pozwalajņ do celów 
grzewczych stosowań bez ograniczeŊ iloŌcio-
wych zarówno paliwo gazowe, płynne (olej lek-
ki) jak i energiň elektrycznņ. 

3. Do realizacji indywidualnych Ŏródeł ciepła 
naleŐy stosowań technologie czyste ekologicz-
nie. 

§ 30.1. Ustala siň zaopatrzenie istniejņcych i 
projektowanych budynków w sień telekomuni-
kacyjnņ doziemnņ, w oparciu o istniejņcņ i pro-
jektowanņ sień, na warunkach okreŌlonych przez 
zarzņdzajņcego sieciņ. 
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2. Dopuszcza siň budowň sieci telekomunika-
cyjnej opartej na systemach radiowych. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ teleko-
munikacyjnych dla nowych inwestycji na całym 
obszarze objňtym planem. 

§ 31.1. Ustala siň zakaz zasypywania i kanali-
zowania rowów melioracyjnych, z wyjņtkiem 
koniecznych zmian ze wzglňdu na potrzeby 
wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpoŐa-
rowej lub przeciwpowodziowej oraz budowy 
układu drogowego, wykonywanych na podsta-
wie pozwolenia wodno – prawnego. 

2. Dopuszcza siň poszerzanie i pogłňbianie 
istniejņcych rowów melioracyjnych, wykraczajņ-
cych poza utrzymanie, tj. eksploatacjň, konser-
wacjň i remonty w celu zachowania funkcji, na 
zasadach okreŌlonych w obowiņzujņcych w tym 
zakresie przepisach odrňbnych. 

3. Ustala siň nakaz zapewnienia dostňpu do 
rowów melioracyjnych dla słuŐb odpowiedzial-
nych za ich eksploatacjň oraz słuŐb ratowni-
czych, w tym nakaz zapewnienia moŐliwoŌci 
wstňpu na działkň w celu lokalizacji awarii skut-
kujņcej brakiem odpływu na działce sņsiedniej 
oraz nakaz niezwłocznego usuniňcia tej awarii 
na koszt właŌciciela działki, na której wystņpiła. 

4. Ustala siň obowiņzek konserwacji rowów 
przez właŌcicieli działek w granicach działki, z 
czňstotliwoŌciņ nie mniejszņ niŐ dwa razy w ro-
ku. 

5. Ustala siň obowiņzek uzgadniania wszel-
kich działaŊ na rowach melioracyjnych z jed-
nostkami okreŌlonymi w przepisach odrňbnych, 
w tym WZMiUW w Inspektorat w Piasecznie. 

6. Ustala siň zakaz zabudowy od rowów me-
lioracyjnych, w odległoŌci nie mniejszych niŐ 
okreŌlone w § 13 ust. 6. 

7. Ustala siň nakaz uzgadniania projektów 
zagospodarowania poszczególnych działek bu-
dowlanych, na których znajdujņ siň urzņdzenia 
drenarskie z organem prowadzņcym ewidencjň 
urzņdzeŊ melioracyjnych. 

8. Ustala siň nakaz wykonania przez Inwesto-
ra inwentaryzacji ciņgów drenarskich znajdujņ-
cych siň na działce budowlanej w oparciu o in-
formacje pozyskane w formie uzgodnienia, o 
którym mowa w ust. 7. 

9. Ustala siň nakaz przebudowy urzņdzeŊ me-
lioracyjnych w miejscach kolizji z obiektami ku-

baturowymi (niezaleŐnie od głňbokoŌci ich po-
sadowienia. 

10. Ustala siň nakaz podjňcia działaŊ majņ-
cych na celu ochronň rurociņgów melioracyj-
nych przy realizacji inwestycji liniowych i przyłņ-
czy infrastruktury technicznej, np. poprzez wy-
konanie metodņ bezwykopowņ, wykonanie w 
rurze osłonowej. 

11. Ustala siň zakaz nasadzeŊ drzew i krze-
wów w miejscach lokalizacji rurociņgów drenar-
skich i ich bezpoŌrednim sņsiedztwie, o ile ruro-
ciņgi nie zostanņ wczeŌniej odpowiednio zabez-
pieczone. 

12. Ustala siň nakaz bezzwłocznej naprawy 
rurociņgów melioracyjnych, przez WłaŌcicieli 
działek budowlanych, w granicach działki bu-
dowlanej, do której posiadajņ tytuł prawny. 

13. Ustala siň nakaz zapewnienia dostňpu 
osobom postronnym, w tym przedstawicielom 
spółki wodnej, w przypadku koniecznoŌci wstň-
pu na działkň budowlanņ w celu lokalizacji lub 
usuniňcia awarii skutkujņcej brakiem odpływu 
na działce sņsiednie. 

§ 32. Dla terenu objňtego planem do spraw 
wszczňtych przed dniem wejŌcia w Őycie planu, 
a nie zakoŊczonych decyzjņ ostatecznņ, stosuje 
siň ustalenia planu. 

§ 33. W czňŌci objňtej granicami planu, traci 
moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Łazy, Kolonia Warszawska, Ste-
fanowo i Wólka Kosowska, zatwierdzony uchwa-
łņ nr 295/XXX/2000 Rady Gminy Lesznowola z 
dnia 19 maja 2000r. 

§ 34. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala siň jednorazowņ opłatň od wzrostu war-
toŌci nieruchomoŌci w wysokoŌci: 
1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami  

4 MN, 
2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami 

KDL, KDW. 
§ 35. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-

towi Gminy Lesznowola. 
§ 36. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego 
oraz zamieszczenia na oficjalnej stronie interne-
towej Urzňdu Gminy. 

§ 37. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: 
Bożenna Korlak 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 534/XXXIX/10 

Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 25 maja 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglňdnionych uwag do projektu zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czňŌci obrňbu Łazy 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres  
zgłaszajņcego uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia  
projektu planu dla 

nieruchomoŌci 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie wójta, burmistrza, 
albo prezydenta*) 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Gminy 
załņcznik do uchwały nr 

534/XXXIX/10  
z dnia 25 maja 2010r. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga  
nieuwzglňdniona 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 

1 29.12.09  Pozostawienie drogi 
2.KDL na działce 
właŌciciela jako 
drogi wewnňtrznej o 
szerokoŌci 4 m 

155 2.KDL  -  - ZawňŐenie 
przedmiotowej drogi 
znaczņco utrudni 
obsługň komunika-
cyjnņ innych działek 
budowlanych 
połoŐonych w 
granicach planu oraz 
połņczenie terenu 
objňtego granicami 
planu z terenami 
sņsiednimi 

Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: 
Bożenna Korlak 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 534/XXXIX/10 

Rady Gminy Lesznowola 
z dnia 25 maja 2010r. 

 
§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŐņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊ-
ców stanowiņ - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w zmianie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla czňŌci obrňbu Łazy obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczajņcych drogi publicznej, w tym 
wybudowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zieleniņ; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w rozgraniczajņcymi dróg lub poza liniami 
rozgraniczajņcymi. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņce do zadaŊ własnych gminy to realizacja dróg 
publicznych (tereny oznaczone symbolami KDL, KDD) na terenach przeznaczonych w zmianie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla czňŌci obrňbu Łazy pod te funkcjň oraz budowa sieci 
wodociņgowej, kanalizacyjnej, finansowanie oŌwietlenia ulic znajdujņcych siň na terenie objňtym niniej-
szņ uchwałņ oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym m.in. ustawņ 
prawo budowlane, ustawņ o zamówieniach publicznych, samorzņdzie gminnym, gospodarce komu-
nalnej i ochronie Ōrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w § 2 moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym siň po-
stňpem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej dostňpnej techniki 
okreŌlonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ōrodowiska (tekst jednolity 
Dz.U. 2008r. Nr 25, poz. 150 z póŎn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleŊ planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreŌlo-
ne w § 2 realizowane bňdņ w sposób okreŌlony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo ener-
getyczne (tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 89 poz. 625 z póŎn. zm.). 
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4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 2 

jest przedmiotem umów zainteresowanych stron. 
§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, 
ujňtych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŎn. zm.). Wydatki majņtkowe gminy, wydatki inwestycyjne fi-
nansowane z budŐetu gminy oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŐetowy 
uchwala siň w uchwale budŐetowej Rady Gminy Lesznowola. 

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane bňdņ w całoŌci lub w czňŌci z budŐetu gminy oraz na 
podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgowej i kanalizacji finansowane bňdņ na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z dnia 7 
czerwca 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z póŎn. zm.), ze Ōrodków własnych przedsiňbiorstwa 
wodociņgowo-kanalizacyjnego oraz w całoŌci lub w czňŌci z budŐetu gminy oraz na podstawie poro-
zumieŊ z innymi podmiotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych, w oparciu o uchwalone przez Radň Gminy 
Lesznowola wieloletnie plany rozwoju i przebudowy urzņdzeŊ wodociņgowo-kanalizacyjnej (art. 21 
ustawy) lub przez budŐet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane bňdņ na podstawie art. 7 
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 89, poz. 
625 z póŎn. zm.). 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
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UCHWAŁA Nr 549/XLI/2010 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

 z dnia 8 wrzeŌnia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę nr 179/XXV/2004 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Art. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,  
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 
613) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. 
j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy 
Lesznowola uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. W uchwale nr 179/XXV/2004 Rady Gminy 
Lesznowola z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie 
zwolnieŊ w podatku od nieruchomoŌci (Dz. 
Urzňdowy Woj. Maz. z 2004r. Nr 320, poz. 10638) 
wprowadza siň nastňpujņcņ zmianň: w § 1 doda-

je siň pkt 7 w brzmieniu: „7) budowle lub ich 
czňŌci wykorzystywane do zbiorowego zaopa-
trywania w wodň i zbiorowego odprowadzania 
Ōcieków, budynki lub ich czňŌci bezpoŌrednio 
zwiņzane z procesem poboru i uzdatniania wo-
dy, oczyszczania Ōcieków oraz zajňte pod nie 
grunty.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Lesznowola.  

§ 3. Uchwała wymaga opublikowania po-
przez zamieszczenie jej treŌci w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie 14 dni po opu-
blikowaniu w sposób okreŌlony w § 3 z mocņ 
obowiņzujņcņ od 1 stycznia 2010r.  

 
 Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 
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