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UCHWAŁA Nr 1456/XLIX/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 7 lipca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Bobrowiec (dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: 17MN/U, 30KDW 

i część 25MN- teren I na załączniku graficznym nr 1 oraz 1US – teren II na załączniku graficznym nr 2). 

Dział I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

Uchwala siň zmianň miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czňŌci wsi Bobrowiec, 
zwanņ w treŌci niniejszej uchwały planem. 

§ 2. 

Planem objňto: 

1) działki o numerach ewidencyjnych 117/11, 
117/12, 120/13, 120/16, 120/19 (teren I) stano-
wiņce obszar, którego granice przedstawia ry-
sunek planu w skali 1:500 bňdņcy załņcznikiem 
nr 1; 

2) czňŌci działki o numerze ewidencyjnym 87 (te-
ren II) stanowiņcņ obszar, którego granice 
przedstawia rysunek planu w skali 1:500 bňdņ-
cy załņcznikiem nr 2. 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów objňtych planem, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

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

4) parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

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

6) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐyt-
kowaniu, 

7) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 
lokalnego systemu obsługi komunikacyj-
nej oraz infrastruktury technicznej, 

8) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania 
terenów, 

9) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala siň opłatň, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy o Planowaniu i Zago-
spodarowaniu Przestrzennym, 

10) granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegajņcych ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów. 

2. Plan nie zawiera ustaleŊ dotyczņcych: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze 
wzglňdu na brak w obszarze objňtym pla-
nem obiektów podlegajņcych uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

2) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych ze wzglňdu 
na brak okreŌlenia obszarów przestrzeni pu-
blicznej w studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy w granicach obszaru objňtego pla-
nem. 

§ 4. 

Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

1. Rysunki planu, stanowiņce załņczniki nr 1 i nr 2 
do niniejszej uchwały. 

2. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, sta-
nowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 5. 

1. Załņczniki graficzne nr 1 i nr 2 odnoszņ ustale-
nia uchwały do terenu objňtego planem. 

2. Nastňpujņce ustalenia graficzne na rysunkach 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu i róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) linie rozgraniczajņce ulic, 
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

5) symbole literowe okreŌlajņce przeznaczenie 
terenów, 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne majņ charakter 
informacyjny lub postulatywny. 

§ 6. 

Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Miejskiej w Piasecznie w spra-
wie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, 

2) przepisach szczególnych i odrňbnych – naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi które dotyczņ szczegó-
łowych zagadnieŊ ujňtych w planie, 

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

4) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które powin-
no przewaŐań na danym obszarze, wyznaczo-
nym liniami rozgraniczajņcymi, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy przez 
to rozumień rodzaje przeznaczenia, inne niŐ 
podstawowe, które uzupełniajņ lub wzboga-
cajņ przeznaczenie podstawowe, 

6) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień samodzielne obiekty budowlane lub 
pomieszczenia w budynkach o innych funk-
cjach niŐ usługowe, których nie zalicza siň 
zgodnie z przepisami odrňbnymi do przed-
siňwziňń mogņcych znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, których celem jest zaspokojenie 
potrzeb ludnoŌci a nie wytwarzanie bezpo-
Ōrednio metodami przemysłowymi dóbr ma-
terialnych, 

7) liniach rozgraniczajņcych – naleŐy przez to 
rozumień granicň pomiňdzy terenami o róŐ-
nym sposobie uŐytkowania, zagospodarowa-
nia lub róŐnym przeznaczeniu podstawowym 
(róŐnej funkcji), w tym równieŐ pomiňdzy te-
renami dróg a terenami przeznaczonymi pod 
zabudowň i inne zainwestowanie, bņdŎ bňdņ-
cymi w uŐytkowaniu leŌnym, 

8) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – naleŐy 
przez to rozumień wyznaczone na działce li-
nie, okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczalnņ od-
ległoŌń zewnňtrznego lica Ōciany budynku od 
ulicy, granicy działki lub innego obiektu, 
zgodnie z rysunkiem planu, bez wysuniňtych 
poza ten obrys schodów, okapów, otwartych 
ganków oraz balkonów, 

9) maksymalnej wysokoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień ustalonņ w planie nieprze-
kraczalnņ iloŌń kondygnacji naziemnych bu-
dynku oraz najwiňkszņ odległoŌń pomiňdzy 
poziomem terenu przy najniŐej połoŐonym 
wejŌciu do budynku a najwyŐszym punktem 
przekrycia dachu, 

10) minimalnym procentowym wskaŎniku po-
wierzchni biologicznie czynnych - naleŐy 
przez to rozumień najmniejszņ nieprzekra-
czalnņ wartoŌń procentowņ stosunku nieza-
budowanych i nieutwardzonych powierzchni 
działki, pokrytych roŌlinnoŌciņ na gruncie ro-
dzimym, do całkowitej powierzchni działki, 

11) dominancie przestrzennej – naleŐy przez to 
rozumień obiekt wyróŐniajņcy siň w stosunku 
do pozostałej zabudowy jego gabarytami, 
wysokoŌci itp. wyróŐnikami, 

12) działce inwestycyjnej – naleŐy przez to rozu-
mień jednņ działkň lub zespół działek ewiden-
cyjnych, na których realizuje siň inwestycjň 
objňtņ jednym (ewentualnie etapowym) po-
zwoleniem na budowň. 

Dział II 
Ustalenia ogólne dotyczące zasad kształtowania 

przestrzeni obszaru objętego planem 

Rozdział 1 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

objętych planem 

§ 7. 

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Piaseczno plan ustala, Őe funkcjņ 
wiodņcņ na obszarze objňtym planem jest funkcja 
mieszkaniowa i usługowa. 

§ 8. 

Plan ustala linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania okreŌlone na rysunkach planu. 

§ 9. 

Plan ustala podstawowe przeznaczenie terenów 
funkcjonalnych wyznaczonych liniami rozgranicza-
jņcymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia 
zgodnie z rysunkiem planu: 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usług nieuciņŐliwych - oznaczone symbo-
lem przeznaczenia MN/U. 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem usług sportu - oznaczone 
symbolem przeznaczenia MN/US. 
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Ustalenia dotyczņce warunków i sposobów kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów 

na całym obszarze objňtym planem 

§ 10. 

1. Plan wyznacza nieprzekraczalne linie zabudowy 
okreŌlone na rysunku planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach funkcjo-
nalnych, na których wyznaczono nieprzekra-
czalne linie zabudowy musi byń sytuowana 
zgodnie z tymi liniami. 

3. Plan ustala nastňpujņce minimalne odległoŌci 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od wyznaczo-
nych w planie linii rozgraniczajņcych dróg pu-
blicznych -5.0m. 

4. Plan ustala minimalne odległoŌci zabudowy od 
wyznaczonych w planie linii rozgraniczajņcych 
dróg wewnňtrznych – 5.0m. 

5. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nieprze-
kraczalnych linii zabudowy nakazuje siň lokali-
zacjň budynków na działce zgodnie z przepisa-
mi prawa budowlanego i z uwzglňdnieniem 
wszystkich ustaleŊ planu, w tym zapisów roz-
działu o ochronie Ōrodowiska. 

6. Na terenach objňtych planem zasady kształto-
wania zabudowy okreŌla siň nastňpujņco: 

1) maksymalna wysokoŌń nowej zabudowy - 
zgodnie ze wskaŎnikami okreŌlonymi dla 
poszczególnych terenów, 

2) na całym obszarze planu zabrania siň lokali-
zowania obiektów o charakterze dominant 
przestrzennych, tj. kominów, masztów, an-
ten oraz innych budowli o podobnym cha-
rakterze (obiektów budowlanych niebňdņ-
cych budynkami), 

3) plan ustala realizacjň zabudowy krytej stro-
mymi dachami, o nachyleniu połaci do 45°, 
przy czym dopuszcza siň inne przekrycia 
zwieŊczone attykami, gzymsami lub da-
chami płaskimi, 

4) plan ustala stosowanie tradycyjnych mate-
riałów wykoŊczeniowych na elewacjach bu-
dynków mieszkalnych, wykluczajņc moŐli-
woŌń uŐycia materiałów bňdņcych imitacjņ 
naturalnych. 

§ 11. 

Plan ustala nastňpujņce zasady realizacji ogro-
dzeŊ: 

1. Ogrodzenia od strony dróg i ulic powinny byń 
sytuowane w linii rozgraniczajņcej, z tym Őe 
dopuszcza siň ich miejscowe wycofanie w 
głņb działki w przypadku koniecznoŌci omi-

niňcia 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 
10m muszņ zostań cofniňte o minimum 2,0m 
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 
0,6m od poziomu terenu. 

6. Ogrodzenia pełne (nieaŐurowe) nie mogņ byń 
wyŐsze niŐ 0,6 metra od poziomu terenu. 

7. Łņczna powierzchnia przeŌwitów umoŐliwia-
jņca naturalny przepływ powietrza powinna 
wynosiń: 

1) 25% powierzchni aŐurowej czňŌci ogro-
dzenia miňdzy słupami, w przypadku reali-
zacji ogrodzeŊ drewnianych, murowanych 
lub z tworzyw sztucznych, 

2) 50% powierzchni aŐurowej czňŌci ogro-
dzenia miňdzy słupami, w przypadku reali-
zacji ogrodzeŊ metalowych. 

8. Zakazuje siň realizacji pełnych ogrodzeŊ pre-
fabrykowanych na działkach przeznaczonych 
pod zabudowň mieszkaniowņ i usługowņ – 
zakaz dotyczy takŐe ogrodzeŊ wewnňtrznych 
pomiňdzy poszczególnymi działkami. 

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

10. Ustala siň, Őe ogrodzenia powinny byń odsu-
niňte co najmniej 1,5m od górnej krawňdzi 
skarp cieków wodnych i rowów melioracyj-
nych. 

§ 12. 

1. Na całym obszarze objňtym planem zakazuje 
siň umieszczania wolnostojņcych znaków in-
formacyjno-plastycznych i reklam. 

2. Na całym obszarze objňtym planem dopuszcza 
siň lokalizowanie reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych na ogrodzeniach, budynkach 
pod warunkiem, Őe powierzchnia 1 reklamy lub 
znaku nie przekroczy 2m2. 

3. Zakazuje siň umieszczania reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych: 

1) na drzewach i w zasiňgu ich koron, 
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2) na budowlach i urzņdzeniach miejskiej in-
frastruktury technicznej (latarniach, słupach 
linii elektroenergetycznych, transformato-
rach, itp.). 

4. Ustalenia pkt 1 i 2 nie dotyczņ gminnego sys-
temu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 

5. Ustala siň stosowanie jednakowych elementów 
małej architektury oraz wyposaŐenia powta-
rzalnego takiego jak: ławki, latarnie, kosze 
Ōmietnikowe, donice kwietnikowe, barierki, 
słupki itp. dla przynajmniej jednego terenu wy-
dzielonego liniami rozgraniczenia. 

Ustalenia dotyczņce zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem 

§ 13. 

1. Na obszarze planu ustala siň moŐliwoŌń scala-
nia i podziałów istniejņcych działek na działki 
budowlane na warunkach okreŌlonych w usta-
wie o gospodarce nieruchomoŌciami i pod wa-
runkiem zachowania nastňpujņcych zasad: 

1) nakazuje siň zachowanie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych ustalonej w dalszej czňŌci § 13, 

2) granice nowo wydzielanych działek budow-
lanych powinny byń prostopadłe do wyzna-
czonych w planie linii rozgraniczajņcych 
dróg z tolerancjņ 20%, 

3) nakazuje siň wydzielenie dróg wewnňtrz-
nych i dojazdów niepublicznych do obsługi 
nowo wydzielanych działek. 

2. Plan ustala minimalnņ powierzchniň działki 
budowlanej: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami MN/U: 

a) 1.000m2 dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej wolnostojņcej, realizowanej 
na jednej działce, 

b) 900m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
wolnostojņcej lub jedynie zabudowy 
usługowej, 

c) 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej bliŎ-
niaczej, 

d) 350m2 dla zabudowy mieszkaniowej sze-
regowej, 

2) dla terenów oznaczonych symbolami 
MN/US: 

a) 1.000m2 dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej wolnostojņcej, realizowanej 
na jednej działce, 

b) 900m2 dla zabudowy mieszkaniowej 
wolnostojņcej lub jedynie zabudowy 
usługowej, 

c) 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej bliŎ-
niaczej. 

3. Przy podziale wiňkszej działki dopuszcza siň 
zmniejszenie wymaganej powierzchni o 10% 
dla jednej nowowydzielanej działki, której po-
wierzchnia nie spełnia wymogów okreŌlonych 
w § 13 ust. 2 pkt 1, 2. 

4. Dopuszcza siň wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niŐ okreŌlone w ust. 2  
pkt 1, 2 wyłņcznie: 

1) w celu powiňkszenia sņsiedniej nierucho-
moŌci pod warunkiem, Őe działka z której 
wydzielony zostanie teren zachowa po-
wierzchniň nie mniejszņ, niŐ okreŌlona w  
pkt 1, 2, 

2) w celu lokalizacji infrastruktury technicznej. 

5. Przy wydzielaniu nowych działek oraz ich po-
działach na terenach przylegajņcych do dróg 
publicznych wprowadza siň obowiņzek wydzie-
lenia terenów przeznaczonych pod układ ko-
munikacyjny, zgodnie z rysunkiem planu. 

6. Ustala siň, Őe front nowo wydzielanych działek 
nie moŐe byń inny niŐ: 

a) dla zabudowy wolnostojņcej- 18,0m; 

b) dla zabudowy bliŎniaczej- 15,0m; 

c) dla zabudowy szeregowej – 8,0m. 

7. Dopuszcza siň zabudowň na działkach mniej-
szych niŐ okreŌlone w ustaleniach poszczegól-
nych terenów pod warunkiem, Őe podział został 
dokonany przed wejŌciem w Őycie planu. 

Ustalenia dotyczņce zasad ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 14. 

1. Na obszarze połoŐonym w granicach Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren 
II) obowiņzujņ rygory okreŌlone w ustawie o 
ochronie przyrody i w dokumencie powołujņ-
cym ten Obszar oraz: 

1) ustala siň zakaz naruszania naturalnego cha-
rakteru cieków i zbiorników wodnych oraz 
rowów melioracyjnych z wyjņtkiem ko-
niecznych zmian ze wzglňdu na potrzeby 
wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciw-
poŐarowej lub przeciwpowodziowej oraz 
budowy układu drogowego, 
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2) nad rurociņgami drenarskimi nie naleŐy 
wznosiń Őadnych budowli ani utwardzanych 
nawierzchni, 

3) ustala siň koniecznoŌń przebudowy i rozbu-
dowy systemu drenarskiego przed zainwe-
stowaniem terenu w sposób i na warunkach 
uzgodnionych z zarzņdzajņcym sieciņ, 

4) poszerzanie i pogłňbianie istniejņcych cie-
ków i rowów melioracyjnych moŐliwe jest 
po uzgodnieniu z zarzņdzajņcym sieciņ, 

5) naleŐy zapewniń dostňp do rowów dla słuŐb 
odpowiedzialnych za ich eksploatacjň oraz 
słuŐb ratowniczych, 

6) ustala siň zakaz zabudowy w odległoŌci 
mniejszej niŐ 20m liczņc od górnej krawňdzi 
cieku wodnego połoŐonego wzdłuŐ północ-
nej granicy planu. 

2. Plan ustala, Őe na całym obszarze działania 
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 obowiņzek zachowania walorów 
Ōrodowiska przyrodniczego, a przede 
wszystkim zachowanie istniejņcej zieleni 
wysokiej, w tym: pojedynczych drzew oraz 
zadrzewieŊ przydroŐnych, 

3) 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, 

4) w celu ochrony powietrza plan ustala 
ogrzewanie pomieszczeŊ gazem ziemnym, 
olejem nisko siarkowym lub innymi pali-
wami ekologicznie czystymi, 

5) zakazuje siň lokalizacji w obszarze planu 
przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko lub przedsiňwziňń, dla 
których obowiņzek sporzņdzenia raportu o 
oddziaływaniu na Ōrodowisku jest lub moŐe 
byń wymagany, w rozumieniu przepisów o 
ochronie Ōrodowiska, za wyjņtkiem: 

a) elementów niezbňdnych dla prawidło-
wego funkcjonowania gminnych i ponad-
lokalnych systemów inŐynieryjnych, 

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

8) plan okreŌla minimalnņ wielkoŌń działki 
zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 
terenów, 

9) plan okreŌla minimalny wskaŎnik po-
wierzchni biologicznie czynnej zgodnie z 
ustaleniami dla poszczególnych terenów. 

Ogólne zasady dotyczņce infrastruktury technicz-
nej 

§ 15. 

1. Jako obowiņzujņcy plan przyjmuje: docelowy, 
zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodň 
z gminnej sieci wodociņgowej i odprowadza-
nia Ōcieków do oczyszczalni gminnej. 

2. Plan ustala docelowe podłņczenie do sieci 
wodociņgowej i kanalizacyjnej wszystkich re-
alizowanych obiektów. 

3. Plan ustala nakaz przebudowy istniejņcych na 
obszarze objňtym planem urzņdzeŊ meliora-
cyjnych (systemów drenarskich) przed przy-
stņpieniem do realizacji zabudowy na własny 
koszt inwestorów, a projekt przebudowy na-
leŐy uzgodniń z zarzņdzajņcym sieciņ. 

4. Dla terenów nieobjňtych sieciņ melioracji 
(teren I) dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ 
odwadniajņcych w uzgodnieniu z zarzņdcņ 
sieci kanalizacyjnej. 

5. Plan dopuszcza lokowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie 
Ōcieków czy stacje telekomunikacyjne na 
podstawie opracowaŊ technicznych, na całym 
obszarze objňtym planem, bez koniecznoŌci 
zmiany niniejszego planu, pod warunkiem, Őe 
ewentualna uciņŐliwoŌń tychŐe nie bňdzie wy-
kraczań poza granice lokalizacji. 

6. W liniach rozgraniczajņcych dróg naleŐy re-
zerwowań tereny dla infrastruktury technicz-
nej. 

7. Przez tereny inne, niŐ przeznaczone dla ukła-
du komunikacyjnego i infrastruktury tech-
nicznej (a wiňc takŐe przez tereny działek 
prywatnych), dopuszcza siň prowadzenie li-
niowych elementów infrastruktury technicz-
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nej oraz lokalizacjň zwiņzanych z nimi urzņ-
dzeŊ. 

8. Przy projektowaniu nowych inwestycji naleŐy 
- w miarň moŐliwoŌci - unikań kolizji z istnie-
jņcymi elementami infrastruktury technicznej 
poprzez konsultowanie przygotowywanych 
rozwiņzaŊ z operatorami systemów medial-
nych. W przypadku nieuniknionej kolizji pro-
jektowanego zagospodarowania z tymi ele-
mentami naleŐy je przenieŌń lub odpowiednio 
zmodyfikowań, przy uwzglňdnieniu uwarun-
kowaŊ wynikajņcych z przepisów szczegól-
nych oraz warunków okreŌlonych przez ope-
ratora(ów) (w tym w zakresie sposobu finan-
sowania). W szczególnoŌci dotyczy to prze-
budowy napowietrznych linii energetycznych 
Ōredniego napiňcia na sieci kablowe. 

9. W ogrodzeniu naleŐy sytuowań szafki gazowe 
i energetyczne zapewniajņc do nich dostňp od 
strony ulicy. 

10. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i 
właŌciciele posesji zapewniajņ na terenach 
swoich działek, w liczbie wynikajņcej z usta-
lonych wskaŎników: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 m.p. /  
1 mieszkanie, 

2) dla usług - 3 m.p. / kaŐde 100m2 pow. uŐyt-
kowej, dla obiektów o mniejszej po-
wierzchni uŐytkowej nie mniej niŐ 2 m.p. 

11. W przypadku realizacji na działce zabudowy 
mieszkaniowo- usługowej miejsca parkingo-
we naleŐy obliczyń i zapewniń oddzielnie dla 
kaŐdej z funkcji. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 2 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 16. 

1. Dla terenów MN/U plan ustala nastňpujņce 
podstawowe przeznaczenie terenu: tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej w for-
mie wolnostojņcej, bliŎniaczej, szeregowej oraz 
zabudowy usługowej nieuciņŐliwej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ nastňpujņce zasady zagospodarowania: 

1) ustala siň realizacjň zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w formie wolnosto-
jņcej, bliŎniaczej i szeregowej – z zastrze-
Őeniem na jednej działce inwestycyjnej 
moŐe byń zrealizowany jeden budynek 
mieszkalny, 

2) dopuszcza siň realizacje zabudowy usłu-
gowej na działce z zabudowņ wolnostojņcņ 
i bliŎniaczņ, 

3) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania 
budynków gospodarczych parterowych - 
których wysokoŌń nie moŐe przekraczań 
6,0m - towarzyszņcych zabudowie jedno-
rodzinnej wolnostojņcej i bliŎniaczej, 

4) zakazuje siň realizacji zabudowy obiektów 
gospodarczych i garaŐowych na działkach 
z zabudowņ szeregowņ, 

5) wyklucza siň lokalizacjň handlu hurtowe-
go, handlu mat. budowlanymi, usług la-
kierniczych, blacharskich, transportowych, 
motoryzacyjnych, drukarskich, baz, skła-
dów i magazynów, 

6) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudo-
wy jednorodzinnej – do 12,0m (3 kondy-
gnacje w tym poddasze uŐytkowe), 

7) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudo-
wy usługowej – do 12m (2 kondygnacje 
uŐytkowe), 

8) parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt bňdzie wznoszony - wg wskaŎnika 
okreŌlonego w § 15 ust. 10, 

9) nowo tworzone działki winny posiadań 
powierzchniň zgodnņ z ustaleniami § 13 
ust. 2 pkt 1, 

10) front działki powstałej w wyniku podziałów 
nie mniejszy niŐ 18m dla zabudowy wol-
nostojņcej, dla zabudowy bliŎniaczej 15m a 
dla zabudowy szeregowej 8,0m, 

11) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 60%, 

12) suma powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej nie moŐe byń wiňksza niŐ 40% po-
wierzchni ogólnej działki, 

13) ustala siň wskaŎnik maksymalnej inten-
sywnoŌci zabudowy na działce – 0,75, 

14) uciņŐliwoŌń obiektów nie moŐe wykraczań 
poza granice działki inwestycyjnej, 

15) nakazuje siň stosowanie na elewacjach 
materiałów tradycyjnych, 

16) ustala siň kolorystykň budynków: 

a) dachy budynków mieszkalnych powin-
ny byń przekryte dachówkņ bņdŎ teŐ in-
nym materiałem imitujņcym dachówkň, 
w odcieniach od ciemnej czerwieni do 
czerwonawego brņzu, 
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b) elewacje budynków powinny mień ko-
lory pastelowe. 

3. Obowiņzujņ wymogi z zakresu ochrony Ōrodo-
wiska zgodnie z ustaleniami § 14. 

§ 17. 

1. Dla terenu MN/US plan ustala nastňpujņce 
podstawowe przeznaczenie terenu: tereny ist-
niejņcej i projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w formie wolnostojņcej, 
bliŎniaczej z dopuszczeniem usług sportu. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiņ-
zujņ nastňpujņce zasady zagospodarowania: 

1) ustala siň realizacjň zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w formie wolnosto-
jņcej lub bliŎniaczej – z zastrzeŐeniem na 
jednej działce moŐe byń zrealizowany je-
den budynek mieszkalny - oraz usług spor-
tu i rekreacji, 

2) dopuszcza siň przeznaczenie terenu na 
funkcjň usług sportu, 

3) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania 
budynków gospodarczych parterowych - 
których wysokoŌń nie moŐe przekraczań 
6,0 m - towarzyszņcych zabudowie jedno-
rodzinnej, 

4) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokoŌń za-
budowy jednorodzinnej – do 12,0m  
(3 kondygnacje w tym poddasze uŐytko-
we), 

5) ustala siň nieprzekraczalnņ wysokoŌń za-
budowy usług sportu – do 12,0m (2 kon-
dygnacje uŐytkowe), 

6) nowo tworzone działki winny posiadań 
powierzchniň zgodnņ z ustaleniami § 13 
ust. 2 pkt 2, 

7) uciņŐliwoŌń obiektów nie moŐe wykraczań 
poza granice działki inwestycyjnej, 

8) parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo 
wznoszonych obiektów powinny byń zlo-
kalizowane na terenie posesji, na której 
obiekt bňdzie wznoszony - wg wskaŎnika 
ustalonego w § 15 ust. 10, 

9) front działki powstałej w wyniku wtórnych 
podziałów nie mniejszy niŐ 18m dla zabu-
dowy wolnostojņcej, a dla zabudowy bliŎ-
niaczej 15m, 

10) nakazuje siň dostosowanie architektury 
budynków do otaczajņcego krajobrazu, 

 

11) powierzchnia biologicznie czynna działek 
nie moŐe byń mniejsza niŐ 70% ich po-
wierzchni, liczņc dla kaŐdej działki, 

12) ustala siň wskaŎnik maksymalnej inten-
sywnoŌci zabudowy na działce – 0,75, 

13) nakazuje siň stosowanie na elewacjach 
materiałów tradycyjnych, 

14) ustala siň kolorystykň budynków: 

a) dachy budynków mieszkalnych powin-
ny byń przekryte dachówkņ bņdŎ teŐ in-
nym materiałem imitujņcym dachówkň, 
w odcieniach od ciemnej czerwieni do 
czerwonawego brņzu, 

b) elewacje budynków powinny mień ko-
lory pastelowe. 

3. Obowiņzujņ wymogi z zakresu ochrony Ōrodo-
wiska zgodnie z ustaleniami § 14. 

Rozdział 3 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 18. 

1. Ustala siň powiņzanie komunikacyjne terenu 
objňtego planem układem zewnňtrznym po-
przez ulice, których linie rozgraniczajņce wy-
znaczono w planie. 

2. W granicach planu ustala siň: 

1) dla terenu „I” – płn.- wschodniņ liniň roz-
graniczajņcņ ulicy lokalnej, płd- wschodniņ 
liniň rozgraniczajņcņ drogi wewnňtrznej i 
płn. – zachodniņ liniň rozgraniczajņcņ ulicy 
dojazdowej; 

2) dla terenu „II” - zachodniņ liniň rozgranicza-
jņcņ ulicy dojazdowej. 

3. Dla nowotworzonych dróg wewnňtrznych nie-
oznaczonych na rysunku planu ustala siň min. 
szerokoŌń – 6,0m. 

4. Ustala siň bezpoŌredniņ obsługň komunikacyj-
nņ z ulic, dla których w planie ustalono linie 
rozgraniczajņce. 

5. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ z dróg 
wewnňtrznych nieoznaczonych na rysunku 
planu. 

§ 19. 

Ustala siň zasadň zabezpieczenia potrzeb parkin-
gowych przez inwestorów i właŌcicieli posesji na 
terenach własnych, w liczbie wynikajņcej z ustalo-
nych wskaŎników, zgodnie z ustaleniami § 15  
ust. 10. 
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Rozdział 4 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu  

w wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§ 20. 

1. Plan ustala zaopatrzenie obszaru objňtego pla-
nem w wodň (dla celów komunalnych i p. poŐ.) 
z sieci wodociņgowej, w oparciu o istniejņce 
ujňcia wody znajdujņce siň poza obszarem 
opracowania. 

2. Plan ustala dostawň wody poprzez indywidual-
ne przyłņcza na warunkach okreŌlonych przez 
zarzņdcň sieci. 

3. Plan ustala, Őe dla zapewnienia pewnoŌci do-
stawy wody na całym obszarze objňtym pla-
nem sień wodociņgowa projektowana bňdzie w 
układzie zamkniňtym, pierŌcieniowym. 

4. Plan ustala stosowanie hydrantów naziem-
nych. 

Kanalizacja 

§ 21. 

1. Plan ustala sukcesywne objňcie systemem 
gminnej sieci kanalizacyjnej istniejņcej i pro-
jektowanej zabudowy. 

2. Wszystkie projektowane i rozbudowywane 
obiekty na terenie obszaru planu naleŐy pod-
łņczyń do zbiorczej, zorganizowanej sieci ka-
nalizacyjnej. 

3. Plan dopuszcza stosowanie lokalnych rozwiņ-
zaŊ uwzglňdniajņcych wymogi prawa budow-
lanego i ochrony Ōrodowiska, w tym szczel-
nych szamb przydomowych - do czasu 
wprowadzenia zorganizowanego systemu 
odprowadzania Ōcieków. 

4. Plan ustala zakaz wprowadzania nieczyszczo-
nych Ōcieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych kanałów Ōciekowych. 

5. Plan ustala odprowadzanie wód deszczo-
wych: 

1) z terenów mieszkaniowych powierzchnio-
wo na teren własnej działki. 

6. Plan zakazuje zrzutu Ōcieków innych niŐ wody 
opadowe do czasu wykonania przebudowy 
kanału. 

7. Plan zakazuje zmiany ukształtowania terenu 
na działkach bezpoŌrednio zwiņzanych z kana-
łem. 

 

 

8. Plan nakazuje przebudowň rurociņgów melio-
racyjnych w przypadku kolizji z budynkami i 
powierzchniami utwardzonymi – na podsta-
wie projektu i pozwolenia wodno prawnego. 

9. W przypadku wystņpienia kolizji rurociņgów 
melioracyjnych z inwestycjņ liniowņ lub przy-
łņczami plan nakazuje podjňcie działaŊ słuŐņ-
cych ochronie systemu melioracyjnego. 

10. Plan zakazuje wykonywania nasadzeŊ drzew i 
krzewów na trasie i w bezpoŌrednim sņsiedz-
twie istniejņcych rurociņgów melioracyjnych 
bez uprzedniego zabezpieczenia tych urzņ-
dzeŊ przed zarastaniem korzeniami. 

11. Plan ustala nakaz wyposaŐenia instalacji słu-
Őņcych dla odprowadzania i zrzutów wód 
opadowych w urzņdzenia podczyszczajņce. 

12. Plan nakazuje kształtowanie powierzchni dzia-
łek w sposób zabezpieczajņcy sņsiednie tere-
ny i ulice przed spływem wód opadowych. 

Elektroenergetyka 

§ 22. 

1. Zakłada siň zaopatrzenie w energiň elektrycznņ 
wszystkich terenów zainwestowania w oparciu 
o istniejņce i projektowane stacje elektroener-
getyczne SN/nn. 

2. Plan ustala zaopatrzenie w energiň elektrycznņ 
poprzez budowň i rozbudowň sieci elektro-
energetycznych Ōredniego i niskiego napiňcia 
od istniejņcych systemów, w uzgodnieniu i na 
warunkach właŌciwego Zakładu Energetyczne-
go. 

3. Plan ustala zasilanie projektowanych obiektów 
z sieci niskiego napiňcia, prowadzonych wzdłuŐ 
ulic, wyprowadzonych z istniejņcych i projek-
towanych stacji transformatorowych. 

4. Przyłņczanie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz przebudowa urzņdzeŊ elektroener-
getycznych, powstała w wyniku wystņpienia 
kolizji planu zagospodarowania działki (w tym 
równieŐ wynikajņcego ze zmiany przeznaczenia 
terenu) z istniejņcymi urzņdzeniami elektro-
energetycznymi bňdzie siň odbywań w uzgod-
nieniu i na warunkach okreŌlonych przez wła-
Ōciwego operatora systemu elektroenergetycz-
nego według zasad okreŌlonych w przepisach 
prawa energetycznego. 

5. Szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych terenów powinny przewidywań 
rezerwacjň miejsc i terenu dla lokalizacji linii, 
stacji i przyłņczy oraz innych elementów infra-
struktury elektroenergetycznej niezbňdnych dla 
zaopatrzenia lokowanych na tych terenach bu-
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dynków i budowli w energiň elektrycznņ a takŐe 
oŌwietlenia terenu wokół obiektów. 

6. W razie stwierdzenia, przez właŌciwņ jednostkņ 
eksploatacyjnņ, koniecznoŌci realizacji stacji 
transformatorowej dla nowej inwestycji, plan 
ustala obowiņzek realizacji takiej stacji w spo-
sób i na warunkach uzgodnionych z właŌciwa 
jednostkņ eksploatacyjnņ. 

7. Plan dopuszcza lokalizacjň stacji transformato-
rowych dla nowych inwestycji na całym obsza-
rze objňtym planem, zgodnie z ustaleniami 
§ 16. 

8. Nakazuje siň przycinanie drzew i krzewów ro-
snņcych pod napowietrznymi liniami elektro-
energetycznymi. 

Telekomunikacja 

§ 23. 

1. Pełne pokrycie zapotrzebowania w łņcza tele-
foniczne w oparciu o operatorów działajņcych 
na tym terenie. 

2. Dopuszczenie Ōwiadczenia usług telefonii sta-
cjonarnej przez innych operatorów niŐ TPSA. 

3. Dopuszcza siň kablowe rozprowadzenie linii 
abonenckich. 

4. Zakaz lokalizowania masztowych stacji bazo-
wych, przekaŎnikowych i innych. 

Gazownictwo 

§ 24. 

1. Plan ustala zaopatrzenie zabudowy mieszka-
niowej i usługowej w gaz ziemny do celów go-
spodarczych i ewentualnie grzewczych w opar-
ciu o rozbudowanņ istniejņcņ sień Ōredniego ci-
Ōnienia, na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdzajņcego sieciņ. 

2. Gazyfikacja terenu jest moŐliwa, o ile spełnione 
bňdņ warunki techniczno-ekonomiczne i zosta-
nņ zawarte odpowiednie porozumienia pomiň-
dzy dostawcņ i odbiorcņ. 

3. Wokół gazociņgu obowiņzujņ odległoŌci pod-
stawowe zgodne z warunkami wynikajņcymi z 
przepisów szczególnych. 

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

5. Plan ustala zasadň prowadzenia projektowa-
nych gazociņgów w pasach ulicznych wyzna-
czonych liniami rozgraniczajņcymi, w odległo-
Ōci min. 0,5m od tych linii oraz sytuowania 
punktów redukcyjno – pomiarowych dla po-
szczególnych zabudowanych posesji w ogro-
dzeniach od strony ulic lub na budynkach – 

zgodnie z warunkami okreŌlonymi przez Za-
rzņdcň sieci. 

6. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-
zowe (otwierane na zewnņtrz od strony ulicy) 
winny byń lokalizowane w linii ogrodzeŊ, w po-
zostałych przypadkach w miejscu uzgodnio-
nym z zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ. 

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

Ciepłownictwo 

§ 25. 

1. Plan ustala, Őe istniejņce i projektowane bu-
dynki bňdņ posiadały własne, indywidualne 
Ŏródła ciepła. 

2. Plan ustala zaopatrzenie w ciepło na obszarze 
planu w oparciu o nieszkodliwe ekologicznie 
czynniki grzewcze: gaz przewodowy, olej ni-
skosiarkowy, energia elektryczna lub inne od-
nawialne Ŏródła energii ekologicznie czyste. 
Warunki techniczne zasilania obszaru pozwala-
jņ do celów grzewczych stosowań bez ograni-
czeŊ iloŌciowych zarówno paliwo gazowe, 
płynne (olej lekki) jak i energiň elektrycznņ. 

Usuwanie nieczystoŌci stałych i płynnych 

§ 26. 

1. Plan ustala wywóz nieczystoŌci stałych na wy-
sypisko gminne poza obszar objňty planem. 

2. Plan ustala w obszarze planu zorganizowany i 
o powszechnej dostňpnoŌci system zbierania i 
wywóz odpadów o charakterze komunalnym. 

3. Plan ustala zabezpieczenie moŐliwoŌci segre-
gowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami szczegółowymi 
oraz przepisami prawa miejscowego obowiņzu-
jņcego w tym zakresie. 

4. Docelowo plan przyjmuje odprowadzenie Ōcie-
ków sanitarnych z obiektów do sieci kanalizacji. 

5. Zgłaszajņc obiekt do uŐytkowania inwestor 
zobowiņzany jest do dostarczenia umów na 
wywóz Ōmieci zawartych z właŌciwymi jed-
nostkami eksploatacyjnymi. 

Rozdział 5 
Ustalenia wysokości stawki procentowej  

od wzrostu wartości nieruchomości 

§ 27. 

1. Ustala siň wartoŌń stawki procentowej, słuŐņcej 
naliczeniu jednorazowej opłaty (renty plani-
stycznej) od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 182 – 39618 – Poz. 4822 
 

wyniku uchwalenia niniejszego planu pobiera-
nej jednorazowo w momencie sprzedaŐy nieru-
chomoŌci w okresie do 5 lat od dnia uprawo-
mocnienia siň niniejszego planu, w wysokoŌci: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej z oraz 
usługowej nieuciņŐliwej (MN/U) – 20%, 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej z do-
puszczeniem usług sporu (MN/US) – 20%. 

2. Jednorazowa opłata (renta planistyczna) od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w wyniku 
uchwalenia niniejszego planu nie jest pobiera-
na w sytuacji braku zmiany przeznaczenia oraz 
zasad zagospodarowania terenu w stosunku do 
poprzedniego obowiņzujņcego planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

Rozdział 6 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 28. 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Piaseczno. Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Piaseczno powierza siň przechowywanie 
oryginału planu wraz ze zbiorem dokumentacji 
formalno – prawnej. 

§ 29. 

W granicach obszarów okreŌlonych w § 2 oraz 
wyznaczonych na załņcznikach nr 1 i nr 2 w zakre-
sie problematyki objňtej ustaleniami niniejszej 
uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pia-
secznie nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31 stycznia 
2006r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 56 poz. 1780 z dnia 
22.03.2006r.) w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czňŌci 
wsi Bobrowiec. 

§ 30. 

Plan dopuszcza moŐliwoŌń kontynuowania do-
tychczasowego sposobu uŐytkowania terenu do 
czasu wprowadzenia funkcji przewidzianych usta-
leniami planu. 

§ 31. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 32. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 1456/XLIX/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 7 lipca 2010r. 

 
Dotyczņcy sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy 

 
§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej słuŐņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaŊców stanowiņ - zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisane w niniejszym planie 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 zlokali-
zowane w lub poza liniami rozgraniczajņcymi 
dróg. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej naleŐņce do zadaŊ własnych gminy to re-
alizacja drogi publicznej na terenie przeznaczo-
nym w planie pod tņ funkcjň oraz budowa sieci 
wodociņgowej, kanalizacyjnej, finansowanie 
oŌwietlenia ulic znajdujņcych siň na terenie objň-
tym niniejszņ uchwałņ oraz planowanie i organi-
zacja zaopatrzenia w ciepło, energiň elektrycznņ i 
paliwa gazowe. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w § 2: 

1. realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami w tym m.in. 
ustawņ prawo budowlane, ustawņ o zamówie-
niach publicznych, samorzņdzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i ochronie Ōrodowiska; 

2. sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w § 2 
moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym 
siň postňpem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej do-
stňpnej techniki (okreŌlonej w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochro-
ny Ōrodowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póŎniej-
szymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia 
ustaleŊ planu; 

3. inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
okreŌlone w § 2 realizowane bňdņ w sposób 
okreŌlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne 
z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348 
z póŎniejszymi zmianami); 

4. realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-
nych w § 2 jest przedmiotem umów zaintere-
sowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, ujňtych 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 póŎniejszymi zmianami). 
Wydatki majņtkowe gminy, wydatki inwestycyjne 
finansowane z budŐetu gminy oraz inwestycje, 
których okres realizacji przekracza jeden rok bu-
dŐetowy uchwala siň w uchwale budŐetowej Rady 
Gminy. 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy drogi pu-
blicznej 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 wodociņgo-
wej 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. Nr 72, poz. 747), ze Ōrod-
ków własnych przedsiňbiorstwa wodociņgowo-
kanalizacyjnego oraz w całoŌci lub w czňŌci z bu-
dŐetu gminy oraz na podstawie porozumieŊ z in-
nymi podmiotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych, w 
oparciu o uchwalone przez Radň Gminy wielolet-
nie plany rozwoju i modernizacji urzņdzeŊ wodo-
ciņgowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez 
budŐet gminy. 

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

 
 

 
 
 


