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UCHWAŁA Nr 1340/XLIV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno  
dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčn. 
zm.) i na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póčn. zm.), w oparciu o uchwałć nr 1486/LVII/06 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 pačdziernika 
2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czćċci miasta Piaseczno dla obszaru 
ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, 
Okulickiego i Puławską stwierdzając, ďe niniejszy 
plan jest zgodny z obowiązującym „Studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Piaseczno”, Rada 
Miejska w Piasecznie uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia wstępne 

§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czćċci miasta Piaseczno 
dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, 
Julianowską, Okulickiego i Puławską, zwany dalej 
„planem”, którego granice przebiegają: 

1) od zachodu: wzdłuď osi istniejącej ulicy Puław-
skiej; 

2) od południa: wzdłuď osi istniejącej jezdni ul. 
Okulickiego; 

3) od wschodu: wzdłuď osi istniejącej jezdni ul. 
Julianowskiej; 

4) od północy: wzdłuď osi istniejącej ulicy Geode-
tów. 

§ 2.1. Planem objćto obszar o powierzchni ok. 
255ha, którego integralnymi czćċciami są: 

1) czćċć tekstowa planu stanowiąca treċć uchwa-
ły; 

2) czćċć graficzna, na którą składa sić rysunek 
planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1 do uchwa-
ły; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglćdnionych uwag wniesionych do wyło-
ďonego do publicznego wglądu projektu planu 
– załącznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
– załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-
cych tereny o róďnym przeznaczeniu lub róď-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasad ochrony ċrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) parametrów i wskačników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym; 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeĉ w ich uďytkowaniu; 

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów; 

9) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. W planie nie ustala sić: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, terenów naraďonych 
na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďo-
nych osuwaniem sić mas ziemnych, ze wzglć-
du na ich nie wystćpowanie w obszarze planu. 
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§ 4.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są ustaleniami planu: 

1) oznaczenia liniowe: 

a) granice planu, 

b) linie rozgraniczające tereny o róďnych – 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowa-
nia, 

c) linie rozgraniczające tereny o róďnym spo-
sobie zagospodarowania terenów komuni-
kacyjnych, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii wy-
sokiego napićcia; 

2) przeznaczenie: 

a) U - tereny usług nieuciąďliwych, 

b) UC - tereny usług komercyjnych, 

c) UP - tereny usług publicznych, 

d) U-O - tereny usług oċwiaty (U-Os – szkoła), 

e) P-S – tereny produkcji, składów i magazy-
nów, 

f) S – tereny składów i magazynów, 

g) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (wolnostojącej, bličniaczej, 
atrialnej i szeregowej), 

h) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, 

i) ZP – tereny zieleni publicznej, 

j) ZI – tereny zieleni izolacyjnej, 

k) Ws – tereny wód powierzchniowych ċródlą-
dowych (rowy melioracyjne), 

l) I-E – tereny obiektów i urządzeĉ elektro-
energetycznych, 

m) I-L – tereny urządzeĉ lotniczych, 

n) I-T – tereny obiektów i urządzeĉ telekomu-
nikacji, 

o) I-W – tereny obiektów i urządzeĉ zaopatrze-
nia w wodć; 

3) klasyfikacja ulic, komunikacja: 

a) K-K – tereny komunikacji kolejowej, 

b) KD – tereny ulic publicznych, 

c) KD-p – tereny parkingów, 

d) KD-TS – tereny komunikacji samochodowej 
(KD-TSsp – stacje paliw), 

 

e) KP – tereny komunikacji pieszej, 

f) tereny ulic publicznych: 

- KD-GP – tereny ulic głównych ruchu 
przyspieszonego, 

- KD-G – tereny ulic głównych, 

- KD-Z – tereny ulic zbiorczych, 

- KD-L – tereny ulic lokalnych, 

- KD-D – tereny ulic dojazdowych, 

g) pozostałe oznaczenia: 

- główne wjazdy na teren, 

- ċcieďki rowerowe, 

- ekrany ochronne/akustyczne; 

4) architektura, aranďacja wnćtrz urbanistycznych, 
mała architektura: 

a) istniejące budynki przeznaczone docelowo 
do wyburzenia; 

5) ochrona elementów o wartoċciach kulturo-
wych, przyrodniczych, kształtowanie zieleni 
oraz strefy ochrony: 

a) strefa ochrony ekspozycji pomnika przyrody 
(10m), 

b) szpalery drzew do wprowadzenia, 

c) granica 50m strefy ochrony sanitarnej wo-
kół cmentarza, 

d) granica 150m strefy ochrony sanitarnej wo-
kół cmentarza; 

6) elementy infrastruktury technicznej: 

a) linie wyznaczające obszar oddziaływania li-
nii wysokiego i ċredniego napićcia. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu mają charakter informacyjny: 

1) oznaczenia liniowe: 

a) linie rozgraniczające ulic wewnćtrznych, 

b) istniejące podziały geodezyjne, 

2) klasyfikacja ulic, komunikacja: 

a) tereny ulic niepublicznych: 

- KDW – tereny ulic wewnćtrznych, 

b) kategorie dróg: 

- (k) – drogi krajowe, 

- (w) – drogi wojewódzkie, 

- (g) – drogi gminne, 
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c) pozostałe oznaczenia: 

- pp – oznaczenie po symbolu literowym 
dróg przewidzianych pod inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 
(wynikające z planu województwa, stu-
dium uikzp), 

- pl - oznaczenie po symbolu literowym 
dróg przewidzianych pod inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym 
(gminne), 

- parkingi – orientacyjna lokalizacja, 

- krawćďniki jezdni, 

- nazwy ulic, 

- wymiarowanie ulic oraz odległoċci linii 
zabudowy od ulic, 

- przystanki kolejowe, 

- estakady, 

- mosty; 

3) architektura, aranďacja wnćtrz urbanistycznych, 
mała architektura: 

a) numery ewidencyjne działek, 

b) istniejące budynki, 

c) numery adresowe budynków, 

d) liczba kondygnacji budynków; 

4) ochrona elementów o wartoċciach kulturo-
wych, przyrodniczych, kształtowanie zieleni 
oraz strefy ochrony: 

a) pomnik przyrody, 

b) strefa ograniczonego uďytkowania dla zabu-
dowy mieszkaniowej, 

c) strefa ograniczonego uďytkowania dla usług 
chronionych i zabudowy związanej ze sta-
łym /wielogodzinnych pobytem dzieci i 
młodzieďy, 

5) elementy infrastruktury technicznej: 

a) napowietrzne linie elektroenergetyczne wy-
sokiego napićcia – istniejące, 

b) napowietrzne linie elektroenergetyczne 
ċredniego napićcia – istniejące, 

c) wnćtrzowe stacje transformatorowe – ist-
niejące, 

d) słupowe stacje transformatorowe – istnieją-
ce, 

e) gazociąg wysokiego ciċnienia. 

 

§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały, o ile z treċci przepisu nie wynika in-
aczej; 

2) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Miejskiej w Piasecznie, o ile z 
treċci przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, sporzą-
dzony na mapie w skali 1:1000; 

4) celu publicznym – naleďy przez to rozumieć 
inwestycje i cele, o których mowa w ustawie 
o gospodarce nieruchomoċciami; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linie ograniczające nową 
zabudowć wzdłuď powierzchni ċcian ze-
wnćtrznych w gruncie oraz ponad nim, bez 
wystających poza ten obrys okapów, scho-
dów i balkonów, dla których obowiązują re-
gulacje przepisów odrćbnych; 

6) przepisach odrćbnych – naleďy przez to ro-
zumieć inne prawomocne przepisy, które do-
tyczą szczegółów zagadnieĉ ujćtych w planie; 

7) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 
naleďy przez to rozumieć budynek zawierający 
maksymalnie dwa lokale mieszkalne; 

8) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
atrialnej – naleďy przez to rozumieć budynek z 
wewnćtrznym ogrodem zawierający maksy-
malnie dwa lokale mieszkalne; 

9) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 
naleďy przez to rozumieć zabudowć zawiera-
jącą wićcej niď dwa mieszkania w budynku 
mieszkalnym; 

10) zakazie zabudowy – naleďy przez to rozumieć 
zakaz realizacji wszelkich inwestycji budowla-
nych nadziemnych i podziemnych; 

11) przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez 
to rozumieć przeznaczenie terenu jako prze-
waďające na danym terenie (min.60%), wy-
znaczone liniami rozgraniczającymi; 

12) przeznaczeniu dopuszczonym – naleďy przez 
to rozumieć inne przeznaczenie terenu niď 
podstawowe (maks. 40%), uzupełniające 
przeznaczenie podstawowe; 

13) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy 
przez to rozumieć czćċć działki budowlanej na 
gruncie rodzimym, która pozostaje niezabu-
dowana powierzchniowo lub kubaturowo w 
głąb gruntu, na nim oraz nad nim; nie stano-
wiąca nawierzchni dojazdów i dojċć pieszych, 
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pokryta trwałą roċlinnoċcią lub uďytkowaną 
rolniczo; 

14) powierzchni zabudowy – naleďy przez to ro-
zumieć powierzchnić działki budowlanej zajć-
tą przez zabudowć oraz powierzchnie utwar-
dzone dojazdów i dojċć pieszych do budyn-
ków; 

15) uciąďliwoċciach – naleďy przez to rozumieć 
ponadnormatywne promieniowanie elektro-
magnetyczne, hałas, wibracje, emisje odorów 
i zanieczyszczeĉ do gruntu, wody i powietrza; 

16) jednostkach terenowych – naleďy przez to 
rozumieć obszary o okreċlonym rodzaju prze-
znaczenia podstawowego i dopuszczonego, 
wyznaczone na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi i oznaczone symbolami graficz-
nymi; 

17) standardach zabudowy – naleďy przez to ro-
zumieć zasady kształtowania brył architekto-
nicznych (proporcje, maksymalne dopuszczo-
ne wymiary, spadek dachu, wysokoċć parte-
ru) i zasady estetyczne (kolorystyka, materiał) 
obowiązujące w obszarze objćtym planem; 

18) usługach nieuciąďliwych - naleďy przez to ro-
zumieć działalnoċć z wykorzystaniem urzą-
dzeĉ, które spełniają standardy ċrodowisko-
we, i której celem jest zaspakajanie potrzeb 
miejscowej ludnoċci, a nie wytwarzanie dóbr 
materialnych metodami przemysłowymi; 
ewentualny negatywny wpływ na otoczenie 
tej działalnoċci ogranicza sić do terenu bądč 
lokalu, do którego prowadzący działalnoċć 
usługową ma tytuł prawny; 

19) usługach uciąďliwych – naleďy przez to rozu-
mieć wszelką działalnoċć (w tym inwestycje), 
która moďe powodować zanieczyszczenia 
ċrodowiska, w tym usługi zaliczane do przed-
sićwzićć mogących znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, dla których obowiązek sporzą-
dzania raportu o oddziaływaniu na ċrodowi-
sko jest obligatoryjny, oraz których uciąďli-
woċć wykracza poza granice działki; 

20) usługach komercyjnych – naleďy przez to ro-
zumieć zakres usług słuďący zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaĉców obszaru i spoza obszaru 
planu, związanych z usługami handlu - w tym 
formie obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaďy powyďej 2000m2, gastronomii, 
rzemiosła, kultury, turystyki i sportu, finan-
sów i urządzeĉ obsługi komunikacji; 

21) obiektach, urządzeniach i funkcjach chronio-
nych - naleďy przez to rozumieć zabudowć 
mieszkaniową, usługi oċwiaty, zdrowia i 
opieki społecznej; 

22) wskačniku intensywnoċci zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć wartoċć stosunku po-
wierzchni wszystkich kondygnacji naziem-
nych wszystkich budynków zlokalizowanych 
na danej działce budowlanej (w ich obrysie 
zewnćtrznym) do powierzchni całkowitej tej 
działki; 

23) liczbie kondygnacji - naleďy przez to rozumieć 
liczbć kondygnacji nadziemnych budynku z 
wyjątkiem suteren, piwnic, antresoli oraz 
poddaszy nieuďytkowych; 

24) instalacji – rozumie sić przez to, urządzenie 
infrastruktury lub technologiczne – wolnosto-
jące lub wbudowane w obiekt budowlany, 
którego eksploatacja przez człowieka powo-
duje wprowadzenie do powietrza, wody, gle-
by lub ziemi (poċrednio lub bezpoċrednio) 
substancji lub energii takich, jak: hałas, wi-
bracje, zapachy lub pole elektromagnetyczne; 

25) nawierzchniach przepuszczalnych – rozumie 
sić przez to nawierzchnie czćċciowo utwar-
dzone, z technologicznie umoďliwioną infiltra-
cją wód opadowych do warstw gruntowych. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

Ustalenia ogólne  
dotyczące przeznaczenia terenów 

§ 6.1. Na obszarze planu wyodrćbnia sić nastć-
pujące jednostki terenowe funkcjonalnie jedno-
rodne (lub mieszane), bćdące przedmiotem prze-
pisów ogólnych i szczegółowych, oznaczone na 
rysunku planu wymienionymi niďej symbolami, 
dla których ustala sić przeznaczenie i warunki za-
gospodarowania: 

1) U – tereny usług nieuciąďliwych, 

2) UC – tereny usług komercyjnych, 

3) UP – tereny usług publicznych, 

4) U-O – tereny usług oċwiaty (U-Os – szkoła), 

5) P-S – tereny produkcji, składów i magazynów, 

6) S – tereny składów i magazynów, 

7) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (wolnostojącej, bličniaczej, atrialnej 
i szeregowej) z dopuszczeniem usług nie-
uciąďliwych towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej, wbudowanych w obiekty 
mieszkalne lub jako obiekty wolnostojące, 

8) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciąďli-
wych towarzyszących zabudowie mieszka-
niowej, 
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9) ZP – tereny zieleni publicznej (zieleniec), 

10) ZI – tereny zieleni izolacyjnej, 

11) Ws – tereny wód powierzchniowych ċródlą-
dowych (rowy melioracyjne), 

12) I-E – tereny obiektów i urządzeĉ elektroener-
getycznych, 

13) I-L – tereny urządzeĉ lotniczych, 

14) I-T – tereny obiektów i urządzeĉ telekomuni-
kacji, 

15) I-W – tereny obiektów i urządzeĉ zaopatrzenia 
w wodć, 

16) tereny komunikacji: 

a) podstawowe oznaczenia: 

- K-K – tereny komunikacji kolejowej, 

- KD – tereny ulic publicznych, 

- KD-p – tereny parkingów, 

- KP – tereny komunikacji pieszej; 

b) komunikacja publiczna: 

- KD-GP – tereny ulic głównych ruchu 
przyspieszonego, 

- KD-G – tereny ulic głównych, 

- KD-Z – tereny ulic zbiorczych, 

- KD-L – tereny ulic lokalnych, 

- KD-D – tereny ulic dojazdowych. 

2. Na obszarze planu dopuszcza sić lokalizowa-
nie inwestycji celu publicznego w rozumieniu 
ustawy o gospodarce nieruchomoċciami spełnia-
jących ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad 
zagospodarowania terenu, dopuszczonych niniej-
szym planem. 

Ustalenia ogólne dotyczące  
zasad zagospodarowania terenu 

§ 7.1. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) w zaleďnoċci od terenu funkcjonalnego i rodza-
ju zabudowy ustala sić zasady kształtowania 
zabudowy i jej otoczenia przy uwzglćdnieniu 
okreċlonych parametrów w ustaleniach szcze-
gółowych, w tym: 

a) minimalnej powierzchni nowowydzielonej 
działki, na której dopuszczona jest nowa za-
budowa z podaniem minimalnej szerokoċci 
frontu działki – dla zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, 

b) maksymalnej powierzchni zabudowy działki 
wraz z utwardzonymi dojċciami i dojazdami, 

c) maksymalnego wskačnika intensywnoċci 
zabudowy, 

d) minimalnej powierzchni biologicznie czyn-
nej, 

e) nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

f) maksymalnej wysokoċci zabudowy, 

g) maksymalnej rzćdnej parteru w stosunku do 
poziomu terenu, 

h) ustaleĉ dla garaďy i budynków gospodar-
czych, 

i) okreċlenia dopuszczalnego spadku dachu, 

j) sposobu wykoĉczenia elewacji i dachów, 

k) kształtowania ogrodzeĉ; 

2) dopuszcza sić wprowadzanie obiektów wieďo-
wych w obszarze jednostek terenowych wy-
mienionych w ustaleniach szczegółowych; 

3) dopuszcza sić wprowadzanie na obszarze pla-
nu wielkoprzestrzennych obiektów usług ko-
mercyjnych (o powierzchni sprzedaďy powyďej 
2000m2) – we wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych jednostkach terenowych; 

4) dla istniejącej zabudowy, znajdującej sić w 
całoċci mićdzy linią rozgraniczającą ulicy, a 
wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, 
plan dopuszcza bieďącą konserwacjć tej zabu-
dowy, ustalając jednoczeċnie moďliwoċć jej od-
tworzenia jedynie w granicach obszaru wyzna-
czonego przez linie zabudowy; 

5) dla istniejącej zabudowy, znajdującej sić w 
czćċci mićdzy linią rozgraniczającą ulicy, a wy-
znaczonymi w planie liniami zabudowy, plan 
dopuszcza poza bieďącą konserwacją tej zabu-
dowy takďe moďliwoċć jej przebudowy i nad-
budowy w istniejącym obrysie budynku, a roz-
budowć i odtworzenie jedynie w granicach ob-
szaru wyznaczonego przez linie zabudowy; 

6) nakaz wyposaďenia ulic lokalnych, ciągów pie-
szych (KD-L, KP) w elementy małej architektu-
ry, takie jak: latarnie, siedziska, kosze na ċmieci 
i inne; 

7) sytuowanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych nieokreċlonych w przepisach od-
rćbnych dopuszcza sić pod warunkami: 

a) zachowania pełnej ekspozycji budynków o 
wartoċciach zabytkowych oraz obiektów 
przyrodniczych, 

b) wzdłuď ulic lokalnych i dojazdowych uzgod-
nienia z gminą lokalizacji i formy w przy-
padku powierzchni reklamy wićkszej niď 
1,0m2, 
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c) nie lokalizowania reklam i znaków informa-
cyjno-plastycznych w sposób utrudniający 
ruch kołowy lub pieszy, 

d) nie lokalizowania reklam i znaków informa-
cyjno-plastycznych w miejscach zastrzeďo-
nych dla znaków drogowych lub w sposób 
utrudniający odczytywanie tych znaków, 

e) uzyskania stosownej zgody na lokalizacjć 
reklamy wydanej przez zarządzającego dro-
gą – w przypadku pasa ulicznego – lub wy-
danej przez właċciciela, bądč zarządzającego 
– w stosunku do pozostałych terenów, 

f) nie lokalizowania reklam i znaków informa-
cyjno-plastycznych na drzewach, elemen-
tach małej architektury, budowlach i urzą-
dzeniach technicznych, 

g) zachowania minimum 2,5m odległoċci od 
koron drzew dorosłych oraz minimum 
10,0m od pni drzew młodych, 

h) w pasach wzdłuď ul. Puławskiej: 

- nie stosowania reklam o powierzchni 
wićkszej niď 10,0m2; 

- nie przekraczania wysokoċci 6,0m mie-
rzonej od poziomu terenu do najwyďsze-
go punktu; 

i) nie stosowania sygnałów ċwietlnych spój-
nych z sygnałami wykorzystywanymi przez 
słuďby ratownicze, 

j) stosowania kolorystyki i formy spójnej z 
kompozycją architektoniczną budynków. 

§ 8.1. Ustala sić zasady ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ograni-
czenia wynikające z połoďenia w strefach ochrony: 

1) oddziaływanie na ċrodowisko projektowa-
nych na danym terenie przedsićwzićć, wywo-
łane przez instalacje emitujące energić, hałas 
i zanieczyszczenia nie moďe ograniczać uďyt-
kowania terenów sąsiednich zgodnie z usta-
loną dla nich funkcją i przyjćtym w planie 
sposobem zagospodarowania; 

2) w planie obowiązuje: 

a) zachowanie minimalnej powierzchni bio-
logicznie czynnej, ustalonej dla poszcze-
gólnych terenów funkcjonalnych zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi, 

b) ochrona przed hałasem terenów mieszka-
niowych zlokalizowanych wzdłuď ul. Pu-
ławskiej, poprzez wprowadzenie ekranów 
akustycznych realizowanych w pasie ulicy 
1KD-GP; 

3) ustala sić wprowadzanie nowych nasadzeĉ 
drzew i krzewów z zastosowaniem gatunków i 
odmian właċciwych dla danej lokalizacji, któ-
rych cechy (siła wzrostu, docelowa wysokoċć, 
zwartoċć korony, rodzaj systemu korzenio-
wego, wydzielanie alergenów, odpornoċć na 
zanieczyszczenia powietrza i zasolenie gleby) 
nie kolidują z przyjćtym zagospodarowaniem; 

4) nakazuje sić ochronć istniejącego pomnika 
przyrody i wprowadza sić strefć ochrony eks-
pozycji pomnika o promieniu 10,0m zgodnie z 
rysunkiem planu, w której zakazuje sić lokali-
zacji wszelkiej nowej zabudowy, ogrodzeĉ dla 
nowych inwestycji, miejsc parkingowych, 
wszelkiego rodzaju reklam i noċników rekla-
mowych; 

5) nakazuje sić odsunićcie nowej zabudowy 
mieszkaniowej od ulicy głównej ruchu przy-
spieszonego (KD-GP) co najmniej zgodnie z 
rysunkiem planu; 

6) w zakresie ochrony przed hałasem ustala sić: 

a) zaliczenie terenów oznaczonych symbo-
lem MN do grupy terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których 
obowiązuje nakaz nie przekroczenia do-
puszczalnych poziomów hałasu okreċlo-
nych w przepisach odrćbnych, 

b) zaliczenie terenów oznaczonych symbo-
lem MN/U do grupy terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
rzemiosła, dla których obowiązuje nakaz 
nie przekroczenia dopuszczalnych pozio-
mów hałasu okreċlonych w przepisach od-
rćbnych, 

c) dla stref ograniczonego uďytkowania zwią-
zanego z ruchem lotniczym: 

- dla obszarów mieszkaniowych: zakaz 
zmiany przeznaczenia terenów o innym 
przeznaczeniu na obszarze tej strefy na 
funkcje mieszkaniowe, 

- na obszarze obu stref, wyznaczonych 
na rysunku planu, zakaz wprowadzania 
nowej zabudowy i/lub adaptacji istnie-
jącej zabudowy na cele usług chronio-
nych oraz związanych ze stałym / wie-
logodzinnym pobytem dzieci i młodzie-
ďy, 

- na obszarze obu stref, wyznaczonych 
na rysunku planu, nakaz zastosowania 
– dla istniejących pomieszczeĉ funkcji 
chronionych, związanych ze stałym 
/wielogodzinnym pobytem dzieci i mło-
dzieďy oraz istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej – odpowiednich rozwiązaĉ 
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konstrukcyjno-budowlanych słuďących 
ograniczeniu oddziaływania hałasu i 
wibracji w niezbćdnym zakresie okre-
ċlonym w obowiązujących normach i 
standardach; 

7) w pasie, od 10,0m do 40,0m, od projektowa-
nej linii rozgraniczającej ulicy głównej ruchu 
przyspieszonego (KD-GP) i głównej (KD-G) 
oraz na terenie 1MN/U dopuszczenie nowej 
zabudowy w nieprzekraczalnych liniach zabu-
dowy, pod warunkiem zastosowania dla po-
mieszczeĉ funkcji chronionych, odpowiednich 
rozwiązaĉ konstrukcyjno-budowlanych słuďą-
cych ograniczeniu oddziaływania hałasu i wi-
bracji w niezbćdnym zakresie okreċlonym w 
obowiązujących normach i standardach; 

8) w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód 
w planie ustala sić: 

a) zakaz odprowadzania wszelkich ċcieków 
bytowych do wód podziemnych i do ziemi, 

b) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ċcieków bytowych do wód powierzchnio-
wych, 

c) strefy ochrony bezpoċredniej ujćć wody: 
na terenie ZE Lamina S.A. (ul. Puławska 
34) oraz przy ul. Diamentowej, 

d) nakaz stosowania dla terenów 1-2I-W, ob-
jćtych strefą bezpoċredniej ochrony ujćć 
wody, nakazów, zakazów i ograniczeĉ 
okreċlonych w przepisach odrćbnych do-
tyczących ww. stref, 

e) nakaz stosowania rozwiązaĉ technicznych 
ograniczających obniďanie poziomu wód 
gruntowych dla przedsićwzićć realizowa-
nych poniďej poziomu wód gruntowych, 

f) nakaz utrzymania istniejącego i wprowa-
dzenie nowego w stosunku do planowa-
nych przedsićwzićć komunikacyjnych sys-
temu odwadniającego przy zachowaniu 
jego ciągłoċci i przepustowoċci, 

g) zagospodarowanie wód opadowych na 
działkach z zabudową mieszkaniową po-
przez odprowadzenie ich do gruntu na te-
renie własnej działki; wprowadzenie no-
wego zagospodarowania na działkach na-
kazuje sić realizować w sposób zabezpie-
czający sąsiednie tereny przed spływem 
wód opadowych oraz utrzymać minimalną 
powierzchnić biologicznie czynną wskaza-
ną w ustaleniach szczegółowych niniejszej 
uchwały, 

h) w przypadku odprowadzania wód opado-
wych poza teren własnej działki, naleďy 
stosować przepisy szczególne, 

i) zakaz realizacji przedsićwzićć powodują-
cych zanieczyszczenie ċrodowiska natural-
nego; 

9) w zakresie ochrony powietrza naleďy stoso-
wać obowiązujące regulacje prawne przy 
uwzglćdnieniu § 10 ust. 1 pkt 6 uchwały; 

10) w zakresie gospodarki odpadami zasady 
utrzymania porządku i czystoċci okreċla § 10 
ust. 1 pkt 10 uchwały oraz obowiązujące w 
tym zakresie akty prawa miejscowego w 
zgodnoċci z przepisami odrćbnymi; 

11) w strefie ochrony sanitarnej wokół cmentarza 
(poza granicami planu) wynoszącej 50 i 150m 
od jego granicy, oznaczonej na rysunku pla-
nu, zakazuje sić lokalizacji wszelkich indywi-
dualnych ujćć wody. 

§ 9.1. Ustala sić zasady rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 

1) główne komunikacyjne powiązania zewnćtrz-
ne terenu ustala sić poprzez: 

a) drogć krajową nr 79 (ul. Puławską), sta-
nowiącą najwaďniejszy w obszarze planu 
ciąg komunikacyjny (KD-GP), stanowiący 
podstawowe powiązanie Piaseczna z po-
łudniową czćċcią Warszawy i w kierunku 
południowym do Góry Kalwarii-Warki i 
Kozienic, 

b) drogć wojewódzką nr 721 (ul. Okulickie-
go), stanowiącą powiązanie Piaseczna w 
kierunku zachodnim z Nadarzynem oraz w 
kierunku wschodnim z Konstancinem-
Jeziorną i Ciszycą; 

2) przebudowć istniejących na obszarze planu 
ulic z dostosowaniem parametrów do obo-
wiązujących przepisów odrćbnych: 

a) 1KD-GP - ulica główna ruchu przyspieszo-
nego: Puławska (w granicach planu do osi 
ulicy), 

b) 1KD-G - ulica główna: Okulickiego (w gra-
nicach planu do osi jezdni, zgodnie z prze-
biegiem w czćċci graficznej planu), 

c) oznaczonych symbolem KD-Z – ulic zbior-
czych: 

- 1KD-Z – ul. Geodetów (przy ul. Puław-
skiej fragment całego pasa drogowego, 
pozostała czćċć ulicy do osi pasa dro-
gowego, zgodnie z rysunkiem planu), 
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- 2KD-Z – ul. Energetyczna (pas drogowy 
w liniach rozgraniczających), 

- 3KD-Z – ul. Elektroniczna (pas drogowy 
w liniach rozgraniczających), 

- 4KD-Z – ul. Projektowana 1 (pas dro-
gowy w liniach rozgraniczających); 

d) oznaczonych symbolami KD-L, KD-D - ulic 
lokalnych, dojazdowych; 

e) dopuszczenie jedynie oznaczonych na ry-
sunku planu skrzyďowaĉ ulic podrzćdnego 
układu komunikacyjnego z ulicami: głów-
nymi ruchu przyspieszonego, głównymi i 
zbiorczymi; 

3) adaptacjć bocznicy kolejowej do EC Siekierki 
związanej (wiaduktem nad ul. Puławską) z li-
nią kolejową Warszawa-Radom i przecinającą 
tereny produkcyjno-składowe zlokalizowane 
po wschodniej stronie ul. Puławskiej; dopusz-
cza sić rozbiórkć pozostałych torów bocznicy 
w tej strefie – w miarć potrzeb inwestorów; 

4) wyznaczenie ciągu pieszego, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem KP o minimalnej 
szerokoċci w liniach rozgraniczających 6,0m; 

5) przebieg ulic wewnćtrznych oznaczonych 
symbolem KDW, zgodnie z rysunkiem planu, 
z dopuszczeniem zjazdów z ulic publicznych 
w miejscach oznaczonych na rysunku planu i 
o minimalnej szerokoċci w liniach rozgrani-
czających: 6,0m; 

6) dopuszczenie wprowadzenia w obszarze pla-
nu ulic wewnćtrznych nie oznaczonych na ry-
sunku planu; dla terenów produkcyjno – skła-
dowych i składowych ustala sić minimalną 
szerokoċć ulic wewnćtrznych: 12,0m; 

7) zabezpieczenie potrzeb parkingowych na te-
renie własnej działki lub na terenie, do które-
go inwestor ma tytuł prawny, w iloċci co 
najmniej: 

a) 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkal-
ny w budynku jednorodzinnym, 

b) 1,5 miejsca parkingowego na jedno miesz-
kanie w budynku mieszkalnym wieloro-
dzinnym, 

c) dla budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych 20% miejsc parkingowych obowiąz-
kowo naleďy lokalizować w poziomie tere-
nu, 

d) 3 miejsca parkingowe na kaďde 100m2 po-
wierzchni uďytkowej usług, biur itp.; 

8) nakaz wprowadzenia szpalerów drzew w pa-
sie drogowym ul. Energetycznej, Elektronicz-
nej i Okulickiego wzdłuď granic działek przy-
ległych do tych ulic i wzdłuď granic działek 
sąsiadujących z pasem drogowym ul. Energe-
tycznej; 

9) nakaz przestrzegania zasad lokalizowania w 
pasach ulicznych noċników reklamowych 
okreċlonych w ustaleniach ogólnych w § 7 
ust. 1 pkt 7 niniejszej uchwały; 

10) realizacja ċcieďek rowerowych, przynajmniej 
w miejscach wskazanych na rysunku planu, 
wzdłuď ulic: 

a) Puławskiej, 

b) Okulickiego, 

c) Julianowskiej, 

d) Geodetów (na odcinku od ul. Rubinowej 
do ul. Julianowskiej), 

e)  Energetycznej; 

11) nakaz stosowania nawierzchni przepuszczal-
nych przy budowie: ċcieďek rowerowych i 
chodników oraz dojċć, dojazdów i miejsc po-
stojowych w granicach działek budowlanych 
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i 
wielorodzinną; 

12) zakaz realizacji ogrodzeĉ w obrćbie terenów 
ulic wyznaczonych na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi; 

13) zakaz wprowadzania nowej zabudowy w od-
ległoċci mniejszej niď wskazana na rysunku 
planu od wszystkich ulic; odnoċnie ulic głów-
nych ruchu przyspieszonego i ulic głównych 
naleďy zachować dopuszczalne poziomy hała-
su wzglćdem istniejącej zabudowy; w przy-
padku przekroczeĉ naleďy stosować ekrany 
akustyczne lub zastosować odpowiednie roz-
wiązania konstrukcyjno-budowlane ograni-
czające oddziaływanie hałasu i wibracji w nie-
zbćdnym zakresie (przegrody o podwyďszonej 
izolacyjnoċci, wprowadzanie okien o podwyď-
szonej izolacyjnoċci itd.) okreċlonym w obo-
wiązujących normach i standardach. 

2. Ustala sić jako obowiązujące nastćpujące 
funkcje i szerokoċci ulic w liniach rozgraniczają-
cych: 
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symbol na planie nazwa ulicy klasa drogi, przekrój szerokoċć w liniach rozgraniczających (m)  
oraz ustalenia dodatkowe 

IKD-GP 
(krajowa) 

ul. Puławska główna ruchu przyspieszone-
go (2 jezdnie x2-4 pasy) 

zmienna od 23 m do 45 m - pół przekroju ulicy w 
granicach planu; dwupoziomowy wćzeł ul. Armii 
Krajowej z ul. Okulickiego. 

1KD-G 
(wojewódzka) 

ul. Okulickiego Główna 
(2 jezdnie x2 pasy) 

zmienna od 20 m do 27 m - czćċć przekroju ulicy w 
granicach planu, zgodnie z rysunkiem planu; dwie 
jezdnie, po północnej stronie jednokierunkowa 
jezdnia serwisowa, obsługująca przylegające do niej 
działki budowlane; ulica główna ze szpalerem drzew, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

1KD-Z 
(gminna) 

ul. Geodetów  
(od ul. Puławskiej  
do ul. Julianowskiej) 

Zbiorcza 
(1 jezdnia x 2 pasy) 

zmienna od 10m do 17 m - w granicach planu czćċć 
przekroju ulicznego, zgodnie z rysunkiem planu; 
zakaz zjazdów na osiedle „Patronat" z tej ulicy; do 
obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej zrealizować jezdnić serwisową równoległą 
do jezdni ul. Geodetów. 

2KD-Z 
(gminna) 

ul. Energetyczna 
 (od ul. Puławskiej 
 do ul. Geodetów) 

Zbiorcza 
(2 jezdnie x2 pasy) 

30,0 m w liniach rozgraniczających (na odcinku od 
ul. Puławskiej do ulicy 2KD-L) oraz 25 m (na odcinku 
od ulicy 2KD-L do ul. Geodetów), z uwzglćdnieniem 
poszerzenia na rondo przy wječdzie na teren usług 
komercyjnych 3UC. 

3KD-Z 
(gminna) 

ul. Elektroniczna 
 (od ul. Energetycznej  
do ul. Okulickiego) 

Zbiorcza 
(2 jezdnie x2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 40,0m.; lokali-
zacja szpalerów drzew zgodnie z rysunkiem planu; 
dwupoziomowy wćzeł ul. Elektronicznej z ulicą bez 
nazwy 4KD-Z. 

4KD-Z ul. Projektowana 1  
(od ul. Puławskiej  
do ul. Julianowskiej) 

Zbiorcza 
(1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 30,0m.; dwu-
poziomowy wćzeł ul. bez nazwy 4KD-Z z ul. Elektro-
niczną. 

1KD-L 
(gminna) 

ul. Rubinowa 
 (od ul. Geodetów 
 do ul. Energetycznej) 

Lokalna 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

zgodnie z rysunkiem planu zmienna 12,0 
- 18,0 m w liniach rozgraniczających; na szerszych 
odcinkach: jednostronne parkowanie wzdłuď ulicy. 

2KD-L 
(gminna) 

ul. Przemysłowa 
(od ul. Elektronicznej 
do ul. Puławskiej) 

Lokalna 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 20,0 m. 

3KD-L 
(gminna) 

ul. Kineskopowa Lokalna 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 18,0 m. 

4KD-L 
(gminna) 

ul.Projektowana 2  
(od ul. Energetycznej do 
ul.Projektowanej 3)  

Lokalna 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 15,0 m. 

5KD-L 
(gminna) 

ul.Projektowana 3 
 (od ul. Elektornicznej  
do ul. Julianowskiej) 

lokalna (1 jezdnia x 2 pasy) szerokoċć w liniach rozgraniczających 15,0 m. 

6KD-L 
(gminna) 

ul. Julianowskiej (od ul. 
Geodetów do ul. Okulic-
kiego) 

Lokalna 
(1 jezdnia x 2 pasy) 

zmienna od 7 m do 12 m - pół przekroju ulicy w 
granicach planu; w granicach planu zachodnia linia 
rozgraniczająca ulicy minimum 7,0 m od osi istnieją-
cej jezdni ul. Julianowskiej. 

1KD-D 
(gminna) 

ul. Kosodrzewiny 
 (sićgacz od ul. Geodetów) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających zmienna, wg 
stanu istniejącego 6,0 - 8,0 m. 

2KD-D 
(gminna) 

ul. Tulipanów  
(od ul.Geodetów  
do granicy terenu 6MN) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających zmienna wg 
stanu istniejącego 10-12 m. 

3KD-D 
(gminna) 

ul. Projektowana 4 (od ul. 
2KD-D do 1KD-L) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 10,0 m. 

4KD-D 
(gminna) 

ul. Chabrów  
(sićgacz od ul. Geodetów) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 10,0 m; na 
zakoĉczeniu plac do zawracania. 

5KD-D 
(gminna) 

ul. Nefrytowa 
(od 1KD-L do 5KD-D) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 14,0 m; po 
południowej stronie pasa drogowego parkingi. 

6KD-D 
(gminna) 

ul. Granitowa  
(od ul. Geodetów  
do ul. Energetycznej 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie z 
rysunkiem planu zmienna 10 - 18,0 m. 

7KD-D 
(gminna) 

ul. Nefrytowa  
(od ul. 5KD-D do 15KD-D) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 10,0 m. 

8KD-D 
(gminna) 

ul. Agatowa (od ul. 6KD-D 
do ul. 1KD-Z Geodetów) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 10,0 m. 

9KD-D 
(gminna) 

ul. Diamentowa  
(od ul. 1KD-L do terenu  
o symbolu 2MW) 

Dojazdowa 
 ( 1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających zmienna wg 
stanu istniejącego 8,0 - 10,0m. 
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10KD-D 
(gminna) 

ul. Topazowa (od 8KD-D 
do 12 KD-D) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających zmienna wg 
stanu istniejącego 8,0 - 10,0m. 

11KD-D 
(gminna) 

ul. Szafirowa (od 8KD-D 
do 12KD-D) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających wg stanu 
istniejącego 10,0 m. 

12KD-D 
(gminna) 

ul. Szmaragdowa  
(od 8KD-D 
do terenu o symbolu 3ZI) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających wg stanu 
istniejącego 10,0 m. 

13KD-D 
(gminna) 

ul. Bursztynowa 
 (od 11KD-D do 1KD-L) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających wg stanu 
istniejącego 14,0 m. 

14KD-D 
(gminna) 

ul. Turkusowa (od 5KD-D 
do 14KD-D) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających wg stanu 
istniejącego 8,0 m. 

15KD-D 
(gminna) 

ul. Turkusowa  
(od 13KD-D do 8KD-D) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających wg stanu 
istniejącego 8,0 m. 

16KD-D 
(gminna) 

ul. Projektowana 5  
(mićdzy ul. Geodetów  
i ul. Nefrytową) 

Dojazdowe 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 10,0 m. 

17KD-D 
(gminna) 

ul. Projektowana 6 - 
sićgacz od  
ul. Energetycznej 

dojazdowa  
(1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 10,0 m. 

18KD-D 
(gminna) 

ul. Projektowana 7 - 
sićgacz od  
ul. Projektowanej 2 

dojazdowa  
(1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 10,0 m. 

19KD-D 
(gminna) 

ul. Projektowana 8 - 
sićgacz od  
ul. Julianowskiej 

dojazdowa  
(1 jezdnia x 2 pasy) 

szerokoċć w liniach rozgraniczających 10,0 m. 

1KP ciąg pieszy pomićdzy 
drogami wewnćtrznymi 
na terenie jednostki  
o symbolu 15 MN 

ciąg pieszy szerokoċć w liniach rozgraniczających 6,0 m. 

 
§ 10.1. Ustala sić ogólne zasady obsługi w za-

kresie infrastruktury technicznej: 

1) utrzymanie w istniejących i nowoprojektowa-
nych ulicach rezerwy pasa drogowego zabez-
pieczającej moďliwoċć budowy wodociągu 
rozbiorczego, gazociągu rozbiorczego, kabli 
elektroenergetycznych SN i nn oraz kanaliza-
cji telefonicznej; 

2) pełne uzbrojenie inďynieryjne działek budow-
lanych w zakresie podanym w ust. 1 pkt 1 ni-
niejszego paragrafu; 

3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sić 
realizacje sieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
poza liniami rozgraniczającymi ulic; 

4) w zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 

a) čródła poboru wody z miejskiej sieci wo-
dociągowej oraz istniejących ujćć wody  
głćbinowej w obszarze planu: 

- ZE Lamina S.A. (ul. Puławska 34), 

- Punkt Uzdatniania Wody przy ul. Dia-
mentowej, 

b) uwarunkowanie realizacji nowej zabudowy 
moďliwoċcią podłączenia jej do sieci wo-
dociągowej; 

5) w zakresie odprowadzenia ċcieków sanitar-
nych i wód opadowych ustala sić: 

a) rozdzielczy system skanalizowania terenu, 

b) nakaz odprowadzania ċcieków sanitarnych 
do miejskiej oczyszczalni ċcieków w Pia-
secznie, 

c) odprowadzanie wód opadowych syste-
mem kanalizacji deszczowej z terenów 
przemysłowych, głównych ulic i osiedla 
„Przy Kamieniu”; dla zabudowy mieszka-
niowej dopuszcza sić zagospodarowanie 
wód opadowych na własnej działce, 

d) w przypadku realizacji nowego zagospo-
darowania terenu, wody opadowe z in-
nych nowych powierzchni utwardzonych 
bćdą odprowadzane powierzchniowo z 
zapewnieniem przed wlotem do kanałów 
deszczowych wczeċniejszego podczysz-
czenia w urządzeniach osadnikowych, 

e) zakaz odprowadzania ċcieków deszczo-
wych do kanalizacji sanitarnej, 

f) docelową budowć kanalizacji deszczowej 
w ul. Geodetów (do skrzyďowania z 
ul. Energetyczną) i Julianowskiej; do czasu 
realizacji kanalizacji moďliwoċć tymczaso-
wego zagospodarowania wód opadowych 
w zbiornikach retencyjnych, 

g) realizacjć pompowni wód deszczowych w 
liniach rozgraniczających ul. Energetycz-
nej; 
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6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić: 

a) indywidualne ogrzewanie zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, jako podsta-
wowy system zaopatrzenia w ciepło, 

b) kontynuacjć dotychczasowego sposobu 
ogrzewania zakładu TDP, pod warunkiem 
dotrzymania standardów emisyjnych 
okreċlonych w przepisach odrćbnych, 

c) stosowanie urządzeĉ i systemów grzew-
czych zapewniających dotrzymanie stan-
dardów emisyjnych okreċlonych w przepi-
sach odrćbnych, 

d) rozwój infrastruktury technicznej z wyko-
rzystaniem w zaopatrzeniu w energić 
cieplną nastćpujących czynników grzew-
czych: gaz ziemny, energia elektryczna, 
čródła energii odnawialnej, olej lekki, gaz 
płynny; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić: 

a) pełne zaopatrzenie w gaz ziemny ċrednio-
prćďny i niskoprćďny, 

b) modernizacja istniejącej sieci gazowej, w 
tym remont gazociągu w ul. Geodetów, 

c) odsunićcie linii ogrodzeĉ minimum 0,5 m 
od gazociągu, 

d) w linii ogrodzeĉ umieszczenie szafki ga-
zowej otwieranej od strony ulicy, 

e) w liniach rozgraniczających nowych ulic 
publicznych i niepublicznych zarezerwo-
wanie tras dla projektowanej sieci gazo-
wej, 

f) gazociągi, które w wyniku modernizacji 
ulic znalazłyby sić pod jezdnią naleďy 
przenieċć w pas drogowy poza jezdnią na 
koszt inwestora budowy, 

g) nakaz zabezpieczenia istniejących gazocią-
gów przed uszkodzeniem przez cićďki 
sprzćt budowlany i samochody podczas 
prowadzenia prac modernizacyjnych ulic, 

h) warunki techniczne jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe zgodnie z właċciwymi 
przepisami odrćbnymi; 

8) w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić: 

a) zasilanie z krajowego systemu za poċred-
nictwem stacji 220/110/30/15kV „Piasecz-
no” i rozdzielni 15kV, 

b) adaptacjć nastćpujących liniowych ele-
mentów elektroenergetycznych przecho-
dzących przez obszar planu: 

- dwutorowa linia napowietrzna 220kV 
relacji st. „Piaseczno” – wcićcie do linii 
„Kozienice” – „Mory”, 

- dwutorowa linia napowietrzna 110kV 
relacji st. „Piaseczno” – EC „Siekierki”, 

- dwie jednotorowe linie napowietrzne 
110kV relacji st. „Piaseczno” – „G. Kal-
waria”, 

- jednotorowa linia napowietrzna 110kV 
relacji st. „Piaseczno” – „Grójec”, 

- jednotorowa linia napowietrzna 110kV 
relacji st. „Piaseczno” – „Tarczyn”, 

- dwutorowa linia napowietrzna 110kV 
relacji st. „Piaseczno”- „Mory”, 

c) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej 
w odległoċci mniejszej niď 19,0 m od osi 
linii 110kV i 34,0m od osi linii 220kV, dla 
innego przeznaczenia terenu: odległoċci i 
zasady zagospodarowania naleďy kaďdora-
zowo uzgadniać z zarządcą sieci, 

d) zaopatrzenie odbiorców w energić elek-
tryczną z istniejącej sieci 15kV; na terenach 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej na-
kaz rozprowadzania sieci niskiego napićcia 
kablowo z wnćtrzowych stacji transforma-
torowych, 

e) nakaz budowy przez Zakład Energetyczny 
sieci i urządzeĉ elektroenergetycznych 
ċredniego i niskiego napićcia zgodnie ze 
sporządzonymi planami rozwoju w zakre-
sie zapotrzebowania na energić elektrycz-
ną, 

f) zasilanie indywidualnych odbiorców w 
energić elektryczną po zrealizowaniu przez 
Zakład Energetyczny odpowiedniej infra-
struktury elektroenergetycznej wykonanej 
zgodnie z wydanymi przez Rejon Energe-
tyczny: technicznymi warunkami przyłą-
czania do elektroenergetycznej sieci dys-
trybucyjnej, 

g) wykonywanie sieci elektroenergetycznych 
kablami podziemnymi, z wyjątkiem tere-
nów produkcji i składów z usługami, tere-
nów produkcji i składów oraz terenów in-
frastruktury technicznej (I-E, I-T/I-E), 

h) dopuszczenie przebudowy linii o napićciu 
220kV na linić o napićciu 400kV lub linić 
wielotorową/wielonapieciową, 

i) zakaz wprowadzania nasadzeĉ roċlinnoċci 
wysokiej pod liniami elektroenergetycz-
nymi oraz w odległoċci 5,5 m od rzutu po-
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ziomego skrajnego przewodu fazowego (w 
ċwietle koron drzew), 

j) na terenach, na których linie wysokiego 
napićcia zostaną skablowane, dopuszcza 
sić przesunićcie nieprzekraczalnej linii za-
budowy od linii wysokiego napićcia zgod-
nie z zasadami przyjćtymi w niniejszej 
uchwale dla odległoċci linii zabudowy od 
ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i 
wewnćtrznych; 

9) w zakresie telekomunikacji ustala sić: 

a) pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza 
telefoniczne w oparciu o operatorów dzia-
łających na tym terenie, 

b) kablowe rozprowadzanie linii abonentów, 

c) dopuszczenie lokalizowania masztowych 
stacji bazowych telełącznoċci w obszarze 
planu, zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi; 

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala sić: 

a) obowiązek wyposaďania zabudowanych 
nieruchomoċci w urządzenia oraz miejsca 
słuďące do zbierania odpadów, w tym 
zbieranych selektywnie, 

b) obowiązek segregowania odpadów w 
miejscu zbiórki zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi oraz przepisami 
prawa miejscowego obowiązującego w 
tym zakresie. 

§ 11.1. Ustala sić szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomoċci: 

1) adaptuje sić istniejące działki wydzielone przed 
wejċciem w ďycie planu, pod warunkiem, ďe nie 
kolidują one z układem komunikacji publicznej; 

2) adaptuje sić działki powstałe w wyniku wydzie-
lenia ulic i innych rozwiązaĉ zastosowanych w 
planie; 

3) nakazuje sić zapewnić dostćp z ulic publicz-
nych lub skomunikowanych z nimi ulic we-
wnćtrznych, dla działek z dopuszczoną zabu-
dową, przy podziale działki lub scaleniu; pozo-
stałe przypadki zgodnie z przepisami odrćbny-
mi; 

4) minimalna powierzchnia nowowydzielanych 
działek budowlanych: 

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN: 

- dla zabudowy mieszkaniowej wolnosto-
jącej: 600m2, 

- dla zabudowy bličniaczej i atrialnej: 
300m2 (na segment domu bličniaczego 
lub dom atrialny), 

- dla zabudowy szeregowej: 210m2 na 
segment, 

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami nieuciąďliwymi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
MN/U: 800 m2, 

c) na terenach zabudowy usługowej oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem U: 800 m2; 

5) przy podziale wićkszej działki dopuszcza sić 
zmniejszenie wymaganej minimalnej po-
wierzchni o 10% dla jednej nowowydzielanej 
działki, której powierzchnia nie spełnia wymo-
gów okreċlonych w ust. 1 pkt 4 niniejszego pa-
ragrafu; 

6) ustala sić minimalną szerokoċć frontu nowo-
wydzielanej działki dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej: 18,0m - jednorodzinnej wolno-
stojącej, 14,0m – jednorodzinnej bličniaczej i 
atrialnej, 7,5m - dla zabudowy szeregowej, 

7) ustala sić minimalny kąt nachylenia nowopro-
jektowanych granic działek w stosunku do pasa 
drogowego na 45°; dopuszcza sić odstąpienia 
od tego wymogu, jeďeli wynika to z przebiegu 
linii rozgraniczających tereny na rysunku planu; 

8) zakaz dokonywania podziałów, które spowo-
dowałyby koniecznoċć urządzania nowych 
zjazdów z ulic głównych ruchu przyspieszone-
go (Puławskiej) i głównych (Okulickiego); 

9) przy wydzielaniu nowych działek oraz wtórnych 
ich podziałach, na terenach przylegających do 
ulic publicznych, wprowadza sić obowiązek 
wydzielenia terenów przeznaczonych pod układ 
komunikacyjny, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 12.1. Ustala sić sposoby i terminy tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i uďytkowa-
nia terenów poprzez: 

1) zakaz tymczasowego zagospodarowywania 
obiektami kubaturowymi terenów przeznaczo-
nych na komunikacjć naleďącą do układu pod-
stawowego miasta; 

2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uďytkowania terenów w tym równieď 
lokalizowania tymczasowych obiektów usłu-
gowo-handlowych z wyjątkiem: 

a) obiektów tymczasowych realizowanych dla 
potrzeb prowadzenia budowy w obrćbie 
działki budowlanej, na której realizowana 
jest inwestycja docelowa w czasie realizacji 
pozwolenia na budowć, 
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b) kiosków z prasą w rejonach przystanków au-
tobusowych i kolejowych; 

3) dopuszczenie czasowego zagospodarowania 
zielenią (trawnikami i krzewami) terenów nie-
zabudowanych – do czasu realizacji zgodnych z 
planem. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe  

dla obszarów funkcjonalnych 

§ 13.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN-
19MN: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojąca z dopuszczeniem in-
nych rodzajów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (wolnostojącej, bličniaczej, 
szeregowej, atrialnej), jako przeznaczenie 
podstawowe, 

b) tereny usług nieuciąďliwych o powierzchni 
nie wićkszej niď 30 % powierzchni budynku 
mieszkalnego, towarzyszące zabudowie 
mieszkaniowej, wbudowane w obiekty 
mieszkalne lub wolnostojące, jako przezna-
czenie dopuszczone, z uwzglćdnieniem 
ograniczeĉ zawartych w § 8 ust. 1 pkt 1, 2 
uchwały, 

c) tereny ulic wewnćtrznych z zachowaniem 
zjazdów z ulic publicznych zgodnie z rysun-
kiem planu, jako przeznaczenie dopuszczo-
ne; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) minimalna szerokoċć frontu nowowydziela-
nej działki: 18,0 m dla zabudowy jednoro-
dzinnej wolnostojącej, 14,0m – dla zabudo-
wy jednorodzinnej bličniaczej i atrialnej, 7,5 
m - dla zabudowy szeregowej, 

b) zachowanie podziałów dokonanych przed 
wejċciem w ďycie niniejszego planu, 

c) zasady podziału na działki budowlane wg 
ustaleĉ § 11 uchwały, 

d) nakaz utrzymania minimum 40% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej na działce 
dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoją-
cej, 30% - dla działek z segmentem zabudo-
wy jednorodzinnej bličniaczej, atrialnej i z 
segmentem zabudowy jednorodzinnej sze-
regowej, 

e) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych, 

- nakaz stosowania ogrodzeĉ aďurowych o 
przeċwicie min. 40%; 

3) standardy kształtowania nowej zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
wraz z utwardzonymi dojċciami i dojazdami: 
nie wićcej niď 60%, dla zabudowy bličnia-
czej, atrialnej i szeregowej: nie wićcej niď 
70%, 

b) wskačnik intensywnoċci zabudowy: maksy-
malnie 0,8 dla zabudowy wolnostojącej oraz 
maksymalnie 1,0 dla zabudowy bličniaczej, 
atrialnej i szeregowej, 

c) na kaďdej działce budowlanej poza budyn-
kiem mieszkalnym moďe być zlokalizowany 
jeden budynek gospodarczy lub garaďowy o 
powierzchni nie wićkszej niď 70m2, 

d) na jednym terenie inwestycyjnym moďe być 
zrealizowany wićcej niď jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny, pod warunkiem 
zachowania moďliwoċci wydzielenia dla po-
szczególnych budynków działek budowla-
nych o minimalnej powierzchni zgodnej z 
wielkoċciami okreċlonymi w § 11 ust. 1 pkt 4 
oraz przy zachowaniu innych ustaleĉ planu, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu: 

- 10,0 m od linii rozgraniczających ulicy 
zbiorczej (Geodetów), 

- 5,0 m od linii rozgraniczających dróg lo-
kalnych, dojazdowych i wewnćtrznych, 

- dla zabudowy mieszkaniowej: 34,0m od 
osi napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej 220kV, 19,0 m od osi linii 110kV; dla 
innego przeznaczenia terenu (np. dla 
usług) sposób zagospodarowania w stre-
fie oddziaływania linii 220kV i 110kV na-
leďy uzgodnić z zarządcą sieci, 

f) linie elektroenergetyczne 15kV na terenach 
mieszkaniowych i terenach z zabudową 
usługową naleďy skablować; tymczasowo 
dopuszcza sić pozostawienie ich jako napo-
wietrznych pod warunkiem odsunićcia linii 
zabudowy o 6,0m od osi linii, 

g) wysokoċć zabudowy mieszkaniowej: mak-
symalnie 12,0m od istniejącego poziomu 
gruntu rodzimego do najwyďszego punktu 
dachu; rzćdna parteru: maksymalnie 0,8m 
nad poziomem terenu, 

h) wysokoċć zabudowy innej niď mieszkaniowa 
maksymalnie 8,0m od istniejącego poziomu 
gruntu rodzimego do najwyďszego punktu 
dachu, 
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i) ustala sić obowiązek stosowania form archi-
tektonicznych zharmonizowanych z krajo-
brazem, uwarunkowanych historycznie i kul-
turowo, 

j) dla dachów ustala sić: 

- spadek połaci dachowych od 350 do 450, 
dla budynków gospodarczych i garaďy do 
450; 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów; 

- nakaz stosowania do pokrycia dachów 
dachówki ceramicznej oraz pokryć da-
chówkopodobnych, zakaz stosowania 
blach falistych oraz blach gładkich, 

k) dla elewacji ustala sić: 

- dla nowej zabudowy stosowanie mate-
riałów tradycyjnych (tynk, drewno, cera-
mika), 

- zakaz stosowania paneli z tworzyw 
sztucznych i blach, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

l) dopuszcza sić adaptacjć i remonty istnieją-
cej zabudowy, w tym budynków gospodar-
czych, 

m) w przypadku rozbudowy i przebudowy ist-
niejącej zabudowy o dachach płaskich do-
puszcza sić kontynuacjć tej formy dachu w 
czćċci noworealizowanej z zastosowaniem 
odpowiednich materiałów wykoĉczenio-
wych dachu, 

4) sytuowanie reklam zgodnie z zasadami ustalo-
nymi w § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowanie: 

a) dostćpnoċć komunikacyjna działek z ulic lo-
kalnych KD-L, dojazdowych KD-D oraz z ulic 
wewnćtrznych oznaczonych symbolem 
KDW, jak teď poprzez zapewnienie słuďeb-
noċci dojazdu do działek nowowydziela-
nych, 

b) dla terenów: 2MN, 3MN, 4MN, 10MN i 
19MN incydentalnie zjazdy na działki z ulicy 
zbiorczej 1KD-Z (ul. Geodetów), 

c) dojazdy do działek na terenach 3MN i 4MN z 
ulicy serwisowej zlokalizowanej w liniach 
rozgraniczających ul. Geodetów, 

d) parkowanie w granicach własnych działek 
według wskačników podanych w § 9 ust. 1 
pkt 7 uchwały; 

6) warunki przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury inďynieryjnej zgodnie z 
zasadami ogólnymi zawartymi w § 10 uchwały; 

7) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 

§ 14.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW- 
6MW: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, jako przeznaczenie podstawowe, 

b) tereny usług nieuciąďliwych o powierzchni 
nie wićkszej niď 30% powierzchni budynku 
mieszkalnego, towarzyszące zabudowie 
mieszkaniowej, wbudowane w obiekty 
mieszkalne lub wolnostojące, jako przezna-
czenie dopuszczone, z uwzglćdnieniem 
ograniczeĉ zawartych w § 8 ust. 1 pkt 1, 2 
uchwały, 

c) tereny ulic wewnćtrznych z zachowaniem 
zjazdów z ulic publicznych zgodnie z rysun-
kiem planu, jako przeznaczenie dopuszczo-
ne; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady podziału na działki budowlane wg 
ustaleĉ § 11 uchwały, 

b) nakaz utrzymania minimum 40% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej na działce, 

c) nakaz wprowadzenia do wnćtrz kwartałów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej te-
renów zieleni słuďących rekreacji w postaci 
osiedlowych zieleĉców, 

d) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych, 

- nakaz stosowania ogrodzeĉ aďurowych o 
przeċwicie min. 40%; 

3) standardy kształtowania nowej zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
wraz z utwardzonymi dojċciami i dojazdami 
nie wićcej niď 60%, 

b) wskačnik intensywnoċci zabudowy: maksy-
malnie 1,2, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

- 20,0m od linii rozgraniczających ulicy 
głównej ruchu przyspieszonego, 

- 10,0m od linii rozgraniczających ulicy 
zbiorczej, 

- 5,0m od linii rozgraniczających dróg lo-
kalnych, dojazdowych i wewnćtrznych, 
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- dla zabudowy mieszkaniowej: 34,0m od 
osi napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej 220kV, 19,0m od osi linii 110kV; dla 
innego przeznaczenia terenu (np. dla 
usług) sposób zagospodarowania w stre-
fie oddziaływania linii 220kV i 110kV na-
leďy uzgodnić z zarządcą sieci, 

d) linie 15kV na terenach mieszkaniowych i te-
renach z zabudowa usługową skablować; 
tymczasowo dopuszcza sić pozostawienie 
ich jako napowietrznych pod warunkiem 
odsunićcia linii zabudowy o 6,0 m od osi li-
nii, 

e) wysokoċć zabudowy mieszkaniowej: mak-
symalnie 12,0m od istniejącego poziomu 
gruntu rodzimego do najwyďszego punktu 
dachu; rzćdna parteru: maksymalnie 0,8m 
nad poziomem terenu; wysokoċć zabudowy 
mieszkaniowej na terenie 5MW: 18,0m, 

f) dla terenu 3MW ustala sić maksymalną wy-
sokoċć równą 14,0m oraz adaptacjć istnieją-
cej zabudowy, 

g) wysokoċć zabudowy innej niď mieszkanio-
wa: maksymalnie 8,0m od istniejącego po-
ziomu gruntu rodzimego do najwyďszego 
punktu dachu, 

h) nakaz stosowania form architektonicznych 
zharmonizowanych z krajobrazem, uwarun-
kowanych historycznie i kulturowo, 

i) dla dachów ustala sić: 

- spadek połaci dachowych od 350 do 450, 
dla budynków gospodarczych i garaďy do 
450, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

- nakaz stosowania do pokrycia dachów 
dachówki ceramicznej oraz pokryć da-
chówkopodobnych, 

- zakaz stosowania blach falistych, blach 
gładkich lub azbestu, 

j) dla elewacji ustala sić: 

- dla nowej zabudowy stosowanie mate-
riałów tradycyjnych (tynk, drewno, cera-
mika), 

- zakaz stosowania paneli z tworzyw 
sztucznych i blach, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

k) dopuszcza sić adaptacjć i remonty istnieją-
cej zabudowy, w tym budynków gospodar-
czych, 

l) w przypadku rozbudowy i przebudowy ist-
niejącej zabudowy o dachach płaskich do-

puszcza sić kontynuacjć tej formy dachu w 
czćċci noworealizowanej z zastosowaniem 
odpowiednich materiałów wykoĉczenio-
wych dachu; 

4) sytuowanie reklam zgodnie z zasadami ustalo-
nymi w § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowanie: 

a) dostćpnoċć komunikacyjna działek z ulic lokal-
nych KD-L, dojazdowych KD-D oraz z dróg we-
wnćtrznych oznaczonych symbolem KDW, jak 
teď poprzez zapewnienie słuďebnoċci dojazdu 
do działek z ulicy 2KD-Z (z ul. Energetycznej do 
terenu 2MW, 3MW; do terenu 4MW z ul. serwi-
sowej wewnćtrznej), 

b) parkowanie w granicach własnych działek we-
dług wskačników podanych w § 9 ust. 1 pkt 7 
uchwały; 

6) warunki przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury inďynieryjnej zgodnie z 
zasadami ogólnymi zawartymi w § 10 uchwały; 

7) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 

§ 15.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U/MW 
– 2U/MW: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny usług nieuciąďliwych, jako przezna-
czenie podstawowe, 

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej o powierzchni nie wićkszej niď 30% 
powierzchni budynku usługowego, wbudo-
wane w obiekty usługowe lub wolnostojące, 
jako przeznaczenie dopuszczone, z 
uwzglćdnieniem ograniczeĉ zawartych w 
§ 8 ust. 1 pkt 2 uchwały, 

c) tereny usług nieuciąďliwych i tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako 
równorzćdne przeznaczenie podstawowe, 
lub z przewagą jednej z wymienionych 
funkcji, na terenie 2U/MW, 

d) tereny ulic wewnćtrznych z zachowaniem 
zjazdów z ulic publicznych zgodnie z rysun-
kiem planu jako przeznaczenie dopuszczone; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady podziału na działki budowlane wg 
ustaleĉ § 11 uchwały, 

b) nakaz utrzymania minimum 25% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej na działce, 

c) nakaz realizacji dla zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej terenów zieleni słuďą-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 96 – 17889 – Poz. 1717 
 

cych rekreacji w postaci osiedlowych zieleĉ-
ców, 

d) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych, 

- nakaz stosowania ogrodzeĉ aďurowych o 
przeċwicie min. 40%; 

3) standardy kształtowania nowej zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
wraz z utwardzonymi dojċciami i dojazdami: 
nie wićcej niď 75%, 

b) wskačnik intensywnoċci zabudowy: maksy-
malnie 1,5, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

- 10,0m od linii rozgraniczających ulicy 
zbiorczej, 

- 5,0m od linii rozgraniczających dróg lo-
kalnych, dojazdowych i wewnćtrznych, 

- dla zabudowy mieszkaniowej: 34,0m od 
osi napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej 220kV, 19,0m od osi linii 110kV; dla 
innego przeznaczenia terenu (np. dla 
usług) sposób zagospodarowania w stre-
fie oddziaływania linii 220kV i 110kV na-
leďy uzgodnić z zarządcą sieci; w przy-
padku skablowania linii elektroenerge-
tycznej dopuszcza sić przesunićcie linii 
zabudowy zgodnie z zasadami przyjćtymi 
w niniejszej uchwale dla odległoċci linii 
zabudowy od ulic zbiorczych, lokalnych, 
dojazdowych i wewnćtrznych, 

d) linie 15kV na terenach mieszkaniowych i te-
renach z zabudowa usługową skablować; 
tymczasowo dopuszcza sić pozostawienie 
ich jako napowietrznych pod warunkiem 
odsunićcia linii zabudowy o 6,0m od osi li-
nii, 

e) wysokoċć zabudowy: 

- na terenie 1U/MW maksymalnie 12,0m 
od istniejącego poziomu gruntu rodzi-
mego do najwyďszego punktu dachu; 
rzćdna parteru: maksymalnie 0,8m nad 
poziomem terenu, 

- na terenie 2U/MW: nakaz dostosowania 
wysokoċci zabudowy do wysokoċci są-
siedniej zabudowy mieszkaniowej istnie-
jącej, 

f) nakaz stosowania form architektonicznych 
zharmonizowanych z krajobrazem, uwarun-
kowanych historycznie i kulturowo, 

g) dla dachów ustala sić: 

- spadek połaci dachowych od 350 do 450, 
dla budynków gospodarczych i garaďy do 
450, 

- dopuszcza sić stosowanie dachów pła-
skich, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

- nakaz stosowania do pokrycia dachów 
dachówki ceramicznej oraz pokryć da-
chówkopodobnych, 

- zakaz stosowania blach falistych lub 
blach gładkich, 

h) dla elewacji ustala sić: 

- dla nowej zabudowy stosowanie mate-
riałów tradycyjnych (tynk, drewno, cera-
mika), 

- zakaz stosowania paneli z tworzyw 
sztucznych i blach, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

i) dopuszcza sić adaptacjć i remonty istnieją-
cej zabudowy, w tym budynków gospodar-
czych; 

4) sytuowanie reklam zgodnie z zasadami ustalo-
nymi w § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowanie: 

a) dostćpnoċć komunikacyjna: 

- dla terenu 1U/MW z ulicy głównej ruchu 
przyspieszonego 1KD-GP (ul. Puławskiej), 

- dla terenu 2U/MW z ulicy zbiorczej 2KD-Z 
(ul. Energetyczna), ulicy lokalnej 1KD-L 
(ul. Rubinowa) oraz z ulicy dojazdowej 
12KD-D (ul. Szmaragdowa), 

b) parkowanie w granicach własnych działek 
według wskačników podanych w § 9 ust. 1 
pkt 7 uchwały; 

6) warunki przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury inďynieryjnej zgodnie z 
zasadami ogólnymi zawartymi w § 10 uchwały; 

7) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 

§ 16.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U 
- 4MN/U: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem in-
nych rodzajów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (bličniaczej, szeregowej, 
atrialnej), jako przeznaczenie podstawowe, 
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b) tereny usług nieuciąďliwych o powierzchni 
nie wićkszej niď 30% powierzchni budynku 
mieszkalnego, wbudowane w obiekty 
mieszkalne lub jako obiekty wolnostojące, 
jako przeznaczenie podstawowe, z uwzglćd-
nieniem ograniczeĉ zawartych w § 8 ust. 1 
pkt 1, 2 uchwały, 

c) tereny ulic wewnćtrznych z zachowaniem 
zjazdów z ulic publicznych zgodnie z rysun-
kiem planu, jako przeznaczenie dopuszczo-
ne; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) minimalna szerokoċć frontu nowowydziela-
nej działki: 18,0m - dla zabudowy jednoro-
dzinnej wolnostojącej, 14,0m – dla zabudo-
wy jednorodzinnej bličniaczej i atrialnej, 
7,5m - dla zabudowy szeregowej, 

b) zachowanie podziałów dokonanych przed 
wejċciem w ďycie niniejszego planu, 

c) zasady podziału na działki budowlane wg 
ustaleĉ § 11 uchwały, 

d) nakaz utrzymania minimum 50% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej na działce; 
dla terenu 3MN/U – 40%, 

e) nakaz uzgodnienia z zakładem energetycz-
nym lokalizacji usług pod liniami wysokiego 
i ċredniego napićcia, 

f) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych, 

- nakaz stosowania ogrodzeĉ aďurowych o 
przeċwicie min. 40%; 

3) standardy kształtowania nowej zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
wraz z utwardzonymi dojċciami i dojazdami 
nie wićcej niď 50%; dla terenu 3MN/U – 60%, 

b) wskačnik intensywnoċci zabudowy: maksy-
malnie 1,0, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

- 10,0m od linii rozgraniczających ulicy 
Geodetów i Energetycznej, 

- 5,0m od linii rozgraniczających ulic lokal-
nych, dojazdowych i wewnćtrznych, 

d) wysokoċć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej: maksymalnie 12,0m od istnieją-
cego poziomu gruntu rodzimego do naj-
wyďszego punktu dachu; rzćdna parteru: 
maksymalnie 0,8m nad poziomem terenu, 

 

e) wysokoċć zabudowy innej niď mieszkanio-
wa: maksymalnie 8,0m od istniejącego po-
ziomu gruntu rodzimego do najwyďszego 
punktu dachu, 

f) nakaz stosowania form architektonicznych 
zharmonizowanych z krajobrazem, uwarun-
kowanych historycznie i kulturowo, 

g) dla dachów ustala sić: 

- spadek połaci dachowych od 350 do 450, 
dla budynków gospodarczych i garaďy do 
450, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

- nakaz stosowania do pokrycia dachów 
dachówki ceramicznej oraz pokryć da-
chówkopodobnych, 

- zakaz stosowania blach falistych lub 
blach gładkich, 

h) dla elewacji ustala sić: 

- dla nowej zabudowy stosowanie mate-
riałów tradycyjnych (tynk, drewno, cera-
mika), 

- zakaz stosowania paneli z tworzyw 
sztucznych i blach, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

i) dopuszcza sić adaptacjć i remonty istnieją-
cej zabudowy, w tym budynków gospodar-
czych, 

j) w przypadku rozbudowy i przebudowy ist-
niejącej zabudowy o dachach płaskich do-
puszcza sić kontynuacjć tej formy dachu w 
czćċci noworealizowanej z zastosowaniem 
odpowiednich materiałów wykoĉczenio-
wych dachu; 

4) sytuowanie reklam zgodnie z zasadami ustalo-
nymi w § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowanie: 

g) dostćpnoċć komunikacyjna działek z ulic lo-
kalnych KD-L, dojazdowych KD-D oraz z ulic 
wewnćtrznych oznaczonych symbolem 
KDW, jak teď poprzez zapewnienie słuďeb-
noċci dojazdu do działek nowowydziela-
nych; incydentalnie z ulic zbiorczych KD-Z 
(za zgodą zarządcy ulicy); 

h) parkowanie w granicach własnych działek 
według wskačników podanych w § 9 ust. 1 
pkt 7 uchwały; 

6) warunki przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury inďynieryjnej zgodnie z 
zasadami ogólnymi zawartymi w § 10 uchwały; 
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7) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 

zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 

§ 17.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U – 
4U: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) tereny usług nieuciąďliwych wolnostoją-
cych, jako przeznaczenie podstawowe, z 
uwzglćdnieniem ograniczeĉ zawartych w 
§ 8 ust. 1 pkt 1, 2 uchwały, 

b) tereny ulic wewnćtrznych z zachowaniem 
zjazdów z ulic publicznych zgodnie z rysun-
kiem planu, jako przeznaczenie dopuszczo-
ne; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) minimalna szerokoċć frontu nowowydziela-
nej działki: 20,0m, 

b) zachowanie podziałów dokonanych przed 
wejċciem w ďycie niniejszego planu, 

c) zasady podziału na działki budowlane wg 
ustaleĉ § 11 uchwały, 

d) nakaz utrzymania minimum 20% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej na działce, 

e) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych, 

- nakaz stosowania ogrodzeĉ aďurowych o 
przeċwicie min. 40%; 

3) standardy kształtowania nowej zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
wraz z utwardzonymi dojċciami i dojazdami: 
nie wićcej niď 80%, 

b) wskačnik intensywnoċci zabudowy: maksy-
malnie 1,0, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

- 20,0m od linii rozgraniczających ulicy Pu-
ławskiej, 

- 10,0m od linii rozgraniczających ulicy 
Geodetów i Energetycznej, 

- 5,0m od linii rozgraniczających dróg lo-
kalnych, dojazdowych i wewnćtrznych, 

d) wysokoċć zabudowy: maksymalnie 12,0m 
od istniejącego poziomu gruntu rodzimego 
do najwyďszego punktu dachu; rzćdna par-
teru: maksymalnie 0,8m nad poziomem te-
renu, 

e) nakaz stosowania form architektonicznych 
zharmonizowanych z krajobrazem, uwarun-
kowanych historycznie i kulturowo, 

f) dla dachów ustala sić: 

- spadek połaci dachowych od 350 do 450, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

- nakaz stosowania do pokrycia dachów 
dachówki ceramicznej oraz pokryć da-
chówkopodobnych, 

- zakaz stosowania blach falistych lub 
blach gładkich, 

g) dla elewacji ustala sić: 

- dla nowej zabudowy stosowanie mate-
riałów tradycyjnych (tynk, drewno, cera-
mika), 

- zakaz stosowania paneli z tworzyw 
sztucznych i blach, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

h) dopuszcza sić adaptacjć i remonty istnieją-
cej zabudowy, 

i) w przypadku rozbudowy i przebudowy ist-
niejącej zabudowy o dachach płaskich do-
puszcza sić kontynuacjć tej formy dachu w 
czćċci noworealizowanej z zastosowaniem 
odpowiednich materiałów wykoĉczenio-
wych dachu; 

4) sytuowanie reklam zgodnie z zasadami ustalo-
nymi w § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowanie: 

a) dostćpnoċć komunikacyjna działek z ulic do-
jazdowych KD-D oraz z ulic wewnćtrznych 
oznaczonych symbolem KDW, jak teď po-
przez zapewnienie słuďebnoċci dojazdu do 
działek nowowydzielanych; incydentalnie: z 
ulicy zbiorczej 1KD-Z - ul. Geodetów (za 
zgodą zarządcy ulicy); teren 1U: dostćpny z 
ulicy serwisowej; 

b) parkowanie w granicach własnych działek 
według wskačników podanych w § 9 ust. 1 
pkt 7 uchwały; 

6) warunki przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury inďynieryjnej zgodnie z 
zasadami ogólnymi zawartymi w § 10 uchwały; 

7) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 
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§ 18.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UP – 
2UP: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny usług publicznych, nieuciąďliwych (z 
uwzglćdnieniem ograniczeĉ zawartych w 
§ 8 ust. 1 pkt 1, 2 uchwały), jako przeznacze-
nie podstawowe, przy czym teren 1UP usta-
la sić jako niezbćdny na cele obronnoċci i 
bezpieczeĉstwa paĉstwa, 

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, jako przeznaczenie towarzyszące 
dopuszczone, nie wićcej niď na 10% po-
wierzchni uďytkowej obiektów, 

c) inne przeznaczenie towarzyszące, jak: tereny 
sportowe, treningowe, rekreacyjne, usługi 
gastronomii, drobnego handlu itp., jako 
przeznaczenie dopuszczone, 

d) tereny parkingów, ulic wewnćtrznych, jako 
przeznaczenie dopuszczone; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania minimum 40% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w grani-
cach działki, 

b) zakaz wprowadzania innej zabudowy na 
działce; 

3) standardy kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza sić adaptacjć, remonty i konser-
wacjć istniejącej zabudowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
wraz z utwardzonymi dojċciami i dojazdami: 
nie wićcej niď 60%, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

- 20,0m od linii rozgraniczających ulicy 
głównej ruchu przyspieszonego oraz 
zgodnie z rysunkiem planu, 

-  10,0m od linii rozgraniczającej ulic zbior-
czych, 

- 5,0m od linii rozgraniczających ulic lokal-
nych, dojazdowych i wewnćtrznych, 

d) nakaz stosowania w nowej zabudowie form 
architektonicznych zharmonizowanych z ist-
niejącą na działce zabudową lub formami 
sąsiadującej architektury, uwarunkowanej 
historycznie i kulturowo, 

e) wysokoċć zabudowy: maksymalnie 14,0 m 
od istniejącego poziomu gruntu rodzimego 
do najwyďszego punktu dachu, 

 

j) dla dachów ustala sić: 

- spadek połaci dachowych od 250 do 450, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

- zakaz stosowania blach falistych lub 
blach gładkich, 

- dopuszcza sić dachy płaskie dla budyn-
ków usługowych wolnostojących, 

f) dla elewacji nowej zabudowy ustala sić: 

- nakaz materiałów tradycyjnych (tynk, 
drewno, ceramika) lub współczesnych 
szkło, metal, 

- zakaz stosowania paneli z tworzyw 
sztucznych i blach, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów na 
elewacji i na dachach, 

g) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych, 

- wysokoċć: od 1,5m do 1,7m; 

4) w zakresie sytuowania reklam obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej: 

a) dostćpnoċć komunikacyjna terenu 1UP: z ul. 
Puławskiej (1KD-GP) w oznaczonym na rysunku 
planu miejscu, terenu 2UP: z ul. Energetycznej 
(2KD-Z), 

b) parkowanie w granicach własnej działki, zgod-
nie z zasadami podanymi w ustaleniach ogól-
nych w § 9 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu 
infrastruktury inďynieryjnej zgodnie z zasadami 
ogólnymi zawartymi w § 10 planu; 

7) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 

§ 19.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UC – 
6UC: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny usług komercyjnych z uwzglćdnie-
niem ograniczeĉ zawartych w § 8 ust. 1 pkt 
1, 2 uchwały wraz z niezbćdną infrastrukturą 
parkingową, jako przeznaczenie podstawo-
we, 

b) inne przeznaczenie towarzyszące, jak: usługi 
administracji, siedziby firm, tereny zieleni 
urządzonej, obiekty małej architektury itp., 
jako przeznaczenie dopuszczone, 
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c) usługi hotelarstwa na terenie 5UC, 6UC, ja-
ko przeznaczenie dopuszczone, 

d) tereny ulic wewnćtrznych, urządzeĉ infra-
struktury technicznej jako przeznaczenie do-
puszczone; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania dla terenów 1UC, 2UC, 
5UC: minimum 10%, dla terenu 4UC: mini-
mum 15%, dla terenów 3UC, 6UC: minimum 
20% udziału powierzchni biologicznie czyn-
nej w granicach działki; 

3) standardy kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza sić adaptacjć, remonty i rozbu-
dowć istniejących obiektów, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
wraz z utwardzonymi dojċciami i dojazdami, 
nie wićcej niď: 90% - dla terenów 1UC, 2UC, 
5UC; 85% - dla terenu 4UC; 80% - dla tere-
nów 3UC, 6UC, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

- 20,0m od linii rozgraniczającej ul. Puław-
skiej, 

- 10,0m od ul. Geodetów, 

- dla terenu 4UC: zmienna 7,0 – 10,0m od 
ul. Energetycznej (2KD-Z), 

- dla terenu 5UC: 7,0 m od ul. Energetycz-
nej (2KD-Z), 

- 5,0m od ul. Elektronicznej (3KD-Z), 

- 5,0m od ulic lokalnych i dojazdowych, 

d) nakaz stosowania w nowej zabudowie form 
architektonicznych zharmonizowanych z 
krajobrazem otoczenia i formami sąsiadują-
cej architektury, 

e) wysokoċć zabudowy: maksymalnie 18,0 m 
od istniejącego poziomu gruntu rodzimego 
do najwyďszego punktu dachu; dla terenu 
5UC: 25,0 m od poziomu terenu przy najni-
ďej połoďonym wejċciu do budynku do naj-
wyďszego punktu dachu; dla terenu 6UC: 
20,0m od istniejącego poziomu gruntu     
rodzimego do najwyďszego punktu dachu  
(5 kondygnacji); 

f) dopuszcza sić lokalizacjć na terenie 5UC 
dominanty architektoniczno – wysokoċcio-
wej o nieprzekraczalnej wysokoċci 66 m od 
poziomu terenu przy najniďej połoďonym 
wejċciu do budynku do najwyďszego punktu 
dachu, 

g) dopuszcza sić na terenie 6UC lokalizacjć ga-
raďu podziemnego, 

h) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych, 

- wysokoċć od 1,5m do 4,5m, 

- nakaz stosowania ogrodzeĉ aďurowych o 
przeċwicie min. 40%; 

4) w zakresie sytuowania reklam obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowanie: 

a) dostćpnoċć komunikacyjna terenów 1-3UC z 
wjazdów oznaczonych na rysunku planu, 

b) obsługa komunikacyjna terenu 4UC: z ulic 
zbiorczych 2KD-Z i 3KD-Z, 

c) obsługa komunikacyjna terenu 5UC: z ulic 
zbiorczych 2KD-Z i 3KD-Z oraz lokalnych 
3KD-L i 4KD-L, 

d) parkowanie w granicach własnej działki, 
zgodnie z zasadami podanymi w ustale-
niach ogólnych w § 9 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu 
infrastruktury inďynieryjnej zgodnie z zasadami 
ogólnymi zawartymi w § 10 planu; 

7) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 

§ 20.1. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1U-Os: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny usług oċwiaty, jako przeznaczenie 
podstawowe, 

b) inne przeznaczenie towarzyszące, jak: usłu-
gi, administracja, itp., jako przeznaczenie 
dopuszczone na powierzchni nie wićkszej 
niď 10% powierzchni całkowitej obiektu, 

c) tereny parkingów, ulic wewnćtrznych, jako 
przeznaczenie dopuszczone; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania minimum 40% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w grani-
cach działki, 

b) zakaz dzielenia działki, 

c) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych, 

- nakaz stosowania ogrodzeĉ aďurowych o 
przeċwicie min. 40%; 

3) standardy kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza sić adaptacjć, remonty i konser-
wacjć istniejącej zabudowy, 
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b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
wraz z utwardzonymi dojċciami i dojazdami: 
nie wićcej niď 60%, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

- 5,0m od ulic lokalnych i dojazdowych, 

d) nakaz stosowania w nowej zabudowie form 
architektonicznych zharmonizowanych z ist-
niejącą na działce zabudową lub formami 
sąsiadującej architektury, uwarunkowanych 
historycznie i kulturowo; 

e) wysokoċć zabudowy: maksymalnie 12,0 m 
od istniejącego poziomu gruntu rodzimego 
do najwyďszego punktu dachu, 

k) dla dachów ustala sić: 

- spadek połaci dachowych od 250 do 450 
lub dachy płaskie, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

- nakaz stosowania do pokrycia dachów 
dachówki ceramicznej oraz pokryć da-
chówkopodobnych, 

- zakaz stosowania blach falistych lub 
blach gładkich, 

f) dla elewacji nowej zabudowy ustala sić: 

- nakaz stosowania materiałów tradycyj-
nych (tynk, drewno, ceramika) lub 
współczesnych, jak: szkło, kształtki meta-
lowe, 

- zakaz stosowania paneli z tworzyw 
sztucznych i blach, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

g) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych, 

- wysokoċć: od 1,5m do 1,7m; 

4) w zakresie sytuowania reklam obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowanie: 

a) dostćpnoċć komunikacyjna terenów z są-
siednich ulic lokalnych i dojazdowych, 

b) parkowanie w granicach własnej działki, 
zgodnie z zasadami podanymi w ustale-
niach ogólnych w § 9 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu 
infrastruktury inďynieryjnej zgodnie z zasadami 
ogólnymi zawartymi w § 10 planu; 

 

 

7) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 

§ 21.1. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1ZP: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) tereny zieleni publicznej - zieleniec, jako 
przeznaczenie podstawowe, 

b) drobne usługi nieuciąďliwe na powierzchni 
nie wićkszej niď 5% związane z przeznacze-
niem podstawowym, jako przeznaczenie 
dopuszczone; 

c) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania minimum 90% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w grani-
cach terenu, 

b) nowe zagospodarowanie terenu naleďy 
wprowadzić przy maksymalnym zachowa-
niu istniejącej roċlinnoċci, 

c) nakaz stosowania przede wszystkim rodzi-
mych gatunków roċlin przy wprowadzaniu 
nowych nasadzeĉ drzew i krzewów, 

d) nakaz wprowadzenia jednakowych elemen-
tów małej architektury (ławek, latarni itd.), 

e) nakaz wyposaďenia terenu w place z urzą-
dzeniami zabaw dla dzieci oraz obiekty spor-
towe, 

f) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych, 

- nakaz stosowania ogrodzeĉ aďurowych o 
przeċwicie minimum 40%. 

§ 22.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZI - 
2ZI: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny zieleni izolacyjnej wzdłuď komunika-
cji, jako przeznaczenie podstawowe, 

b) ciągi piesze, jako przeznaczenie dopuszczo-
ne, 

c) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania minimum 70% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w grani-
cach terenu; 
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b) nowe zagospodarowanie terenu naleďy 
wprowadzić przy maksymalnym zachowa-
niu istniejącej roċlinnoċci, 

c) nakaz stosowania rodzimych gatunków ro-
ċlin, odpornych na zanieczyszczenia powie-
trza przy wprowadzaniu nowych nasadzeĉ 
drzew i krzewów, 

d) zakaz stosowania ogrodzeĉ, 

e) nakaz wprowadzenia estetycznych elemen-
tów małej architektury (ławek, latarni itd.). 

§ 23.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-p 
– 4KD-p: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny parkingów publicznych, jako prze-
znaczenie podstawowe, 

b) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania minimum 15% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w grani-
cach terenu, 

b) zakaz stosowania ogrodzeĉ, 

c) realizacja miejsc parkingowych dla samo-
chodów osobowych i cićďarowych. 

§ 24.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-p 
/ZI: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny parkingów, jako przeznaczenie pod-
stawowe, 

b) tereny zieleni izolacyjnej oddzielającej ulicć 
zbiorczą od zabudowy mieszkaniowej, jako 
przeznaczenie podstawowe, 

c) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania minimum 30% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w grani-
cach terenu, 

b) nowe zagospodarowanie terenu naleďy 
wprowadzić przy maksymalnym zachowa-
niu istniejącej roċlinnoċci, 

c) nakaz stosowania rodzimych gatunków ro-
ċlin, odpornych na zanieczyszczenia powie-
trza przy wprowadzaniu nowych nasadzeĉ 
drzew i krzewów, 

d) zakaz stosowania ogrodzeĉ, 

e) realizacja miejsc parkingowych dla samo-
chodów osobowych. 

§ 25.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P-S/U 
– 5P-S/U: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny produkcji i składów z uwzglćdnie-
niem ograniczeĉ zawartych w § 8 ust. 1 pkt 
1, 2 uchwały, jako przeznaczenie podsta-
wowe, 

b) tereny usług nieuciąďliwych, jako przezna-
czenie dopuszczone, 

c) inne przeznaczenie towarzyszące, jak: usługi 
administracji, siedziby firm, gastronomia, 
usługi zdrowia na terenach 3P-S/U i 4P-S/U 
poza strefą ograniczonego uďytkowania dla 
funkcji chronionych, jako przeznaczenie do-
puszczone, 

d) na terenie 2P-S/U: istniejąca zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna jako przezna-
czenie dopuszczone, 

e) tereny parkingów, ulic wewnćtrznych, jako 
przeznaczenie dopuszczone; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania minimum 20% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w grani-
cach działki, z wyłączeniem działek nr ew. 
10/23, 10/30, 10/31, 10/72 z obrćbu 6, dla 
których nie ustala sić minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

b) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych, 

- nakaz stosowania ogrodzeĉ aďurowych o 
przeċwicie min. 40%; 

3)  standardy kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza sić adaptacjć, remonty i konser-
wacjć istniejącej zabudowy, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z 
utwardzonymi dojċciami i dojazdami: nie 
wićcej niď 80%, 

d) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

- 10,0m od linii rozgraniczającej ulic zbior-
czych, 

- 5,0m od linii rozgraniczającej ulic lokal-
nych i dojazdowych, 

e) nakaz stosowania w nowej zabudowie form 
architektonicznych zharmonizowanych z ist-
niejącą na działce zabudową, z krajobrazem 
otoczenia i formami sąsiadującej architektu-
ry, 
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f) wysokoċć zabudowy: maksymalnie 13,0m 
od istniejącego poziomu gruntu rodzimego 
do najwyďszego punktu dachu, 

g) zachowuje sić istniejący budynek, działkach 
o nr ew. 10/89, 10/91, 10/110, 10/112 z obrć-
bu 6, o wysokoċci 20,86m, 

h) dla dachów ustala sić: 

- płaskie lub (i) o spadkach od 250 do 450, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

- zakaz stosowania blach falistych lub 
blach gładkich, 

i) dla elewacji nowej zabudowy ustala sić: 

- nakaz stosowania materiałów tradycyj-
nych (tynk, drewno, ceramika) lub 
współczesnych, jak: szkło, kształtki meta-
lowe, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

j) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych od strony ulic publicz-
nych, 

- wysokoċć: od 1,5m do 1,7m, 

k) ustala sić docelową likwidacjć ogrodów 
działkowych; 

4) w zakresie sytuowania reklam obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowanie: 

a) dostćpnoċć komunikacyjna terenów z ulic 
publicznych i wjazdów oznaczonych na ry-
sunku planu; 

b) parkowanie w granicach własnej działki, 
zgodnie z zasadami podanymi w ustale-
niach ogólnych w § 9 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu 
infrastruktury inďynieryjnej zgodnie z zasadami 
ogólnymi zawartymi w § 10 uchwały; 

7) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 

§ 26.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P-S – 
9P-S: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny produkcji i składów z uwzglćdnie-
niem ograniczeĉ zawartych w § 8 ust. 1 
pkt 1, 2 uchwały, jako przeznaczenie pod-
stawowe, 

b) istniejące, tj.: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, usługi, zachowane do czasu 

wprowadzenia przeznaczenia podstawowe-
go, 

c) tereny parkingów, ulic wewnćtrznych, jako 
przeznaczenie dopuszczone, 

d) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania minimum 20% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w grani-
cach działki, 

b) potencjalna uciąďliwoċć zagospodarowania 
musi zamykać sić w granicach działki, 

c) ustala sić docelową likwidacjć ogrodów 
działkowych; 

3) standardy kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza sić adaptacjć, remonty i konser-
wacjć istniejącej zabudowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
wraz z utwardzonymi dojċciami i dojazdami: 
nie wićcej niď 80%, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

- 10,0m od linii rozgraniczającej ulic zbior-
czych, 

- 5,0m od linii rozgraniczającej ulic lokal-
nych i dojazdowych, 

d) wysokoċć zabudowy: maksymalnie 13,0m 
od istniejącego poziomu gruntu rodzimego 
do najwyďszego punktu dachu, tj. maksy-
malnie 4 kondygnacje, 

e) dla dachów ustala sić: 

- płaskie lub (i) o spadkach od 250 do 450, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

- zakaz stosowania blach falistych lub 
blach gładkich, 

f) dla elewacji nowej zabudowy ustala sić: 

- nakaz stosowania materiałów tradycyj-
nych (tynk, drewno, ceramika) lub 
współczesnych, jak: szkło, kształtki meta-
lowe, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

g) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych od strony ulic publicz-
nych, 

- wysokoċć: od 1,5m do 1,7m; 

4) w zakresie sytuowania reklam obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały; 
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5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowanie: 

a) dostćpnoċć komunikacyjna terenów z ulic 
publicznych i wjazdów oznaczonych na ry-
sunku planu, 

b) parkowanie w granicach własnej działki, 
zgodnie z zasadami podanymi w ustale-
niach ogólnych w § 9 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu 
infrastruktury inďynieryjnej zgodnie z zasadami 
ogólnymi zawartymi w § 10 uchwały; 

7) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 

§ 27.1. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1S: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny składów z uwzglćdnieniem ograni-
czeĉ zawartych w § 8 ust. 1 pkt 1, 2 uchwały, 
jako przeznaczenie podstawowe, 

b) tereny parkingów, ulic wewnćtrznych, jako 
przeznaczenie dopuszczone, 

c) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania minimum 10% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w grani-
cach działki, 

b) potencjalna uciąďliwoċć zagospodarowania 
musi zamykać sić w granicach działki; 

3) standardy kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza sić adaptacjć, remonty i konser-
wacjć istniejącej zabudowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z 
utwardzonymi dojċciami i dojazdami nie 
wićcej niď 90%, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

- 5,0 m od linii rozgraniczającej ulic lokal-
nych i dojazdowych, 

d) wysokoċć zabudowy: maksymalnie 13,0m 
od istniejącego poziomu gruntu rodzimego 
do najwyďszego punktu dachu, 

h) dla dachów ustala sić: 

- płaskie lub (i) o spadkach od 250 do 450, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

- zakaz stosowania blach falistych lub 
blach gładkich, 

e) dla elewacji nowej zabudowy ustala sić: 

- nakaz stosowania materiałów tradycyj-
nych (tynk, drewno, ceramika) lub 

współczesnych, jak: szkło, kształtki meta-
lowe, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

f) w zakresie budowy ogrodzeĉ ustala sić: 

- zakaz stosowania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych od strony ulic publicz-
nych, 

- wysokoċć od 1,5m do 1,7m; 

4) w zakresie sytuowania reklam obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowanie: 

a) dostćpnoċć komunikacyjna terenów z ulic 
publicznych i wjazdów oznaczonych na ry-
sunku planu, 

b) parkowanie w granicach własnej działki, 
zgodnie z zasadami podanymi w ustale-
niach ogólnych w § 9 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu 
infrastruktury inďynieryjnej zgodnie z zasadami 
ogólnymi zawartymi w § 10 uchwały; 

7) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 

§ 28.1. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1KD-TSsp: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny komunikacji samochodowej – stacja 
paliw, jako przeznaczenie podstawowe, 

b) inne przeznaczenie towarzyszące, jak: usługi 
handlu, drobna gastronomia itp., jako prze-
znaczenie dopuszczone na 10% terenu 1KD-
TS-sp, 

c) tereny parkingów, ulic wewnćtrznych, jako 
przeznaczenie dopuszczone; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) nakaz zachowania minimum 10% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w grani-
cach działki, 

b) dostćpnoċć komunikacyjna z ul. Puławskiej; 

3) w zakresie sytuowania reklam obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

4) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowanie: 

a) dostćpnoċć komunikacyjna terenów z wjaz-
dów oznaczonych na rysunku planu, 

b) parkowanie w granicach własnej działki, 
zgodnie z zasadami podanymi w ustale-
niach ogólnych w § 9 ust. 1 pkt 7 uchwały; 

5) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu 
infrastruktury inďynieryjnej zgodnie z zasadami 
ogólnymi zawartymi w § 10 uchwały; 
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6) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 

zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 

§ 29.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Ws – 
3Ws: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny wód powierzchniowych ċródlądo-
wych (rowy melioracyjne), jako przeznacze-
nie podstawowe; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia, 

b) nakaz zachowania wszystkich istniejących 
rowów, 

c) nakaz zachowania ciągłoċci przepływu wód 
w rowach, 

d) dopuszcza sić przeprowadzanie przez te te-
reny ulic wewnćtrznych oraz urządzeĉ infra-
struktury technicznej, 

e) zakaz zabudowy kubaturowej, 

f) zakaz odprowadzania nieczyszczonych ċcie-
ków sanitarnych i deszczowych do rowów; 

3) warunki ochrony ċrodowiska przyrodniczego 
zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi w § 8. 

§ 30.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1I-E – 
2I-E: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny obiektów i urządzeĉ elektroenerge-
tycznych, jako przeznaczenie podstawowe, 

b) tereny parkingów, ulic wewnćtrznych, jako 
przeznaczenie dopuszczone; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia, 

b) dostćpnoċć komunikacyjna terenu 1I-E z uli-
cy zbiorczej (2KD-Z), 

c) nakaz zapewnienia dojazdu do terenu 2I-E 
poprzez teren 2P-S, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi. 

§ 31.1. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1I-L: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny urządzeĉ lotniczych, jako przezna-
czenie podstawowe, 

b) tereny parkingów, ulic wewnćtrznych, jako 
przeznaczenie dopuszczone; 

 

 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia, 

b) dostćpnoċć komunikacyjna terenu z ulicy 
dojazdowej (4KD-D). 

§ 32.1. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1I-T/I-E: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny obiektów i urządzeĉ telekomunikacji, 
jako przeznaczenie podstawowe, 

b) tereny obiektów i urządzeĉ elektroenerge-
tycznych, jako przeznaczenie podstawowe, 

c) tereny parkingów, ulic wewnćtrznych, jako 
przeznaczenie dopuszczone; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia, 

b) nakaz zapewnienia dojazdu poprzez teren 
3P-S/U, zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

§ 33.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1I-W – 
2I-W: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny obiektów i urządzeĉ zaopatrzenia w 
wodć, jako przeznaczenie podstawowe, 

b) tereny parkingów, ulic wewnćtrznych, jako 
przeznaczenie dopuszczone; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

a) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia, 

b) nakaz zachowania minimum 15% udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w grani-
cach działki, 

c) dostćpnoċć komunikacyjna terenu 1I-W: z 
ulicy dojazdowej 9KD-D, 

d) nakaz zapewnienia dojazdu do terenu 2I-W: 
poprzez teren 4P-S/U, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi. 

§ 34.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1K-K, 
2K-K: 

1) przeznaczenie: 

a) tereny kolejowe (bocznica kolejowa EC Sie-
kierki), jako przeznaczenie podstawowe; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 

b) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia, 
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c) pozostałe nieoznaczone bocznice do zago-
spodarowania zgodnie z potrzebami inwe-
storskimi, 

d) realizacja przystanków kolejowych w rejo-
nach lokalizacji wyznaczonych na rysunku 
planu. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 35.1. Ustala sić stawkć procentową jednora-
zowej opłaty pobieranej w razie zbycia nierucho-
moċci, której wartoċć wzrosła w związku z uchwa-
leniem planu, w nastćpującej wysokoċci: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN – 
20%; 

2) dla terenów oznaczonych symbolem MN/U – 
20%; 

3) dla terenów oznaczonych symbolem MW – 
20%; 

4) dla terenów oznaczonych symbolem U/MW – 
20%; 

5) dla terenów oznaczonych symbolem U – 30%; 

6) dla terenów oznaczonych symbolem UC – 30%; 

7) dla terenów oznaczonych symbolem P-S, P-S/U 
– 30%; 

8) dla pozostałych terenów objćtych niniejszym 
planem, a nie wymienionych w tym paragrafie 
– 1%. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, bćdzie po-
bierana zgodnie z ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z 2003 roku w razie 

zbycia nieruchomoċci przed upływem pićciu lat 
od dnia wejċcia w ďycie niniejszego planu. 

3. Ustala sić, ďe do czasu przewidzianych w 
planie inwestycji celu publicznego moďliwe jest 
uďytkowanie terenu zgodne z dotychczasowym, 
pod warunkiem nie spowodowania ponadnorma-
tywnego pogorszenia standardów jakoċci ċrodo-
wiska na poszczególnych terenach obszaru planu 
oraz sposobu uďytkowania terenu niekolidującego 
ze sposobem uďytkowania innych terenów na 
obszarze planu. 

§ 36.1. Traci moc „Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Piaseczno w gra-
nicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru 
zawartego mićdzy ulicami: Pomorską, Konopnic-
kiej, Redutową, Graniczną, przedłuďeniem ul. Gra-
nicznej do Al. Brzóz, rzeką Jeziorką, torami kolei 
radomskiej i ul. Sienkiewicza” zatwierdzony 
uchwałą Nr 613/LI/98 Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 29 kwietnia 1998r., w zakresie objćtym gra-
nicami tego planu. 

2. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczćtych przed dniem wejċcia w 
ďycie niniejszego planu, a nie zakoĉczonych decy-
zją ostateczną, stosuje sić ustalenia niniejszego 
planu. 

§ 37.1. Wykonanie uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 38.1. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego i na 
stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 1340/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 24 lutego 2010r. 

 
Wykaz uwag  

wraz z rozstrzygnićciem sposobu ich rozpatrzenia złoďonych do miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego czćċci miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami:  

Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską 
 

lp. Data 
wpływu 
uwagi 

 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomo-

ċci, której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia  
projektu planu dla 

nieruchomoċci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie Burmistrza Miasta 
i Gminy Piaseczno 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej  
w Piasecznie 

załącznik do uchwały 
nr.....……………………. 
z dnia.............................. 

Uwagi 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 17.11. 
2009r. 

p. Grzegorz 
Leszczyĉski 
p. Beata  
Leszczyĉska 

Uwaga dotyczy: 

1. pozostawienia dotychczaso-
wych form moďliwoċci zabu-
dowy terenów działek objćtych 
uwagą, wg ustaleĉ zawartych 
w obowiązującym ogólnym 
planie miejscowym (Uchwała 
Nr 613/LI/98), tj. przede wszyst-
kim odnoċnie: 
a) przeznaczenia pod zabudo-

wć mieszkaniową wieloro-
dzinną, 

b) brak ograniczeĉ odnoċnie 
wysokoċci zabudowy 

c) brak ograniczeĉ odnoċnie  
% powierzchni zabudowy 
działki. 

Działki nr ew. 
21/4, 21/5 z 
obrćbu 3 
(właċciciele) 

19MN; 2KD-p/ZI  -  - Uwaga odrzucona. Na przedmio-
towym terenie nie jest moďliwe 
wprowadzenie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej – w 
oparciu o uwagć nr 15 wprowadza 
sić przeznaczenie pod usługi 
komercyjne. 

W miejscowym planie, dla 
wszystkich jednostek (oprócz 
infrastruktury technicznej oraz 
terenów kolejowych) wyznacza sić 
minimalną powierzchnić 
biologicznie czynną, celem jej 
ochrony w minimum wyznaczo-
nym zakresie. Podobnie, dla 
wszystkich jednostek wyznacza sić 
maksymalną wysokoċć zabudowy, 
celem ograniczenia zbyt duďych 
rozbieďnoċci w wysokoċciach 
zabudowy na poszczególnych 
jednostkach. 

2. 17.11. 
2009r. 

p. Cezary 
Gregorczuk 
p. Iwona Wočniak – 
Gregorczuk 

Uwaga dotyczy: 

1. pozostawienia dotychczaso-
wych form moďliwoċci zabu-
dowy terenów działek objćtych 
uwagą, wg ustaleĉ zawartych 
w obowiązującym ogólnym 
planie miejscowym (Uchwała 
Nr 613/LI/98), tj. przede 
wszystkim odnoċnie: 
a) przeznaczenia pod zabu-

dowć mieszkaniową wielo-
rodzinną, 

b) brak ograniczeĉ odnoċnie 
wysokoċci zabudowy 

c) brak ograniczeĉ odnoċnie 
% powierzchni zabudowy 
działki. 

Działki nr ew. 
21/4, 21/5 z 
obrćbu 3 
(właċciciele) 

19MN; 2KD-p/ZI  -  - Uwaga odrzucona. Na przedmio-
towym terenie nie jest moďliwe 
wprowadzenie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej – w 
oparciu o uwagć nr 15 wprowadza 
sić przeznaczenie pod usługi 
komercyjne. 

W miejscowym planie, dla 
wszystkich jednostek (oprócz 
infrastruktury technicznej oraz 
terenów kolejowych) wyznacza sić 
minimalną powierzchnić 
biologicznie czynną, celem jej 
ochrony w minimum wyznaczo-
nym zakresie. Podobnie, dla 
wszystkich jednostek wyznacza sić 
maksymalną wysokoċć zabudowy, 
celem ograniczenia zbyt duďych 
rozbieďnoċci w wysokoċciach 
zabudowy na poszczególnych 
jednostkach. 

3. 27.11. 

2009r. 

VI Sp. z o.o. 
 

Uwaga dotyczy: 

zastąpienia lit. a, z rozdziału 3 § 19 
ust. 1 pkt 2, o treċci: „ nakaz 
zachowania dla terenu 1UC: min. 
10%, dla terenów 2UC i 5UC: min. 
15%, dla terenów 3UC i 4UC: min. 
20% udziału powierzchni 
biologicznie czynnej w granicach 
działki” zapisem o treċci: „nakaz 
zachowania dla terenu 1UC: min. 
10%, dla terenów 2UC, 3UC, 4UC i 
5UC: min. 15%, udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej w 
granicach działki”; 

Działki nr ew. 
3/29, 3/30, 
3/31, 3/27 z 
obrćbu 6 
(uďytkownik 
wieczysty) 

4UC 

3KD-Z, ul. 
Elektroniczna 

+/- +/- +/- +/- Uwaga przyjćta czćċciowo: Tekst 
planu zostanie skorygowany 
poprzez ustalenie 15% PBC dla 
jednostki 4UC. 

4. 30.11. 
2009r. 

p. Zygmunt Stanek 

 

Uwaga dotyczy: 

1. zmiany przeznaczenia działki 
nr ew. 2/3, na umoďliwiające: 
prowadzenie działalnoċci 
usługowej, z dopuszczeniem 
funkcji mieszkaniowej (nawet 
w ograniczonym zakresie). 

Działka nr ew. 
2/3 z obrćbu 9 

Działka znajduje sić 
na terenie 
oznaczonym 
symbolem 2I-W 

+/- +/- +/- +/- Uwaga przyjćta czćċciowo. Tekst i 
rysunek planu zostanie skorygo-
wany poprzez włączenie 
przedmiotowej działki do jednostki 
2P-S/U i jednoczeċnie likwidacjć 
jednostki 2I-W. 

5. 09.12. 
2009r. 

p. Teresa i Andrzej 
Jabłoĉscy 

Uwaga dotyczy: 

1. akceptacji poszerzenia ul. 
Energetycznej (2KD-Z) o 2,5-
3,0m na terenie działki ew. nr 
25/7. 

Działka  
nr ew. 25/7  
z obrćbu 3 

19MN; 2KD-p/ZI 

2KD-Z, ul. 
Energetyczna. 

 -  - Uwaga odrzucona. Zatwierdzony 
projekt ul. Energetycznej, do 
którego rozwiązaĉ został 
dostosowany plan, zakłada na 
wysokoċci działki nr ew. 25/7 
poszerzenie ulicy Energetycznej 
(kosztem działki nr ew. 25/7) o ok. 
5,7 do 6,0m. 

Niespójna treċć uwagi. 
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6. 11.12. 
2009r. 

TG Instalacje Uwaga dotyczy: 
1. uwzglćdnienia w palnie nowej 

drogi gminnej o klasie lokalnej, 
szerokoċci 6,0m o jednej jezdni z 
dwoma pasami ruchu, przebiega-
jącej przez działki (z obrćbu 6): 
10/152, 10/97, 10/102, 10/104, 
10/108, 10/119, 10/103, 10/101, 
10/38, 10/43, 10/39, 10/41, 10/42; 

2. propozycji alternatywnego 
wjazdu na działki ew. nr 10/79, 
10/153, 10/154 (obrćb 6) – 
siedziby spółek: Dacpol oraz TG 
Instalacje; 

3. propozycji alternatywnego 
zabezpieczenia pasa drogowego i 
zapewnienia dojazdu do działki 
ew. nr 10/154 – siedziba spółki TG 
Instalacje; 

4. podniesienia wysokoċci 
zabudowy do 30,0m (od istnieją-
cego poziomu gruntów do 
najwyďszego poziomu dachu). 

Działki nr ew. 
10/152, 10/97, 
10/102, 
10/104, 
10/108, 
10/119, 
10/103, 
10/101, 10/38, 
10/43, 10/39, 
10/41, 10/42 
oraz 10/79, 
10/153, 
10/154 z 
obrćbu 6 

Działki znajdują sić 
na terenie 
oznaczonym 
symbolem 4P-S/U. 

   - Uwaga odrzucona. Skomunikowa-
nie jednostki 4P-S/U zakłada sić w 
planie poprzez ulice wewnćtrzne, 
niepubliczne. 
Proponowana w uwadze wysokoċć 
zabudowy znacznie przekracza 
dopuszczoną w planie oraz 
istniejącą na danym terenie 
wysokoċć zabudowy. 

7. 
 
 
 

11.12. 
2009r. 

p. Adam Osiĉski 
 

Uwaga dotyczy: 
1. zachowania małej strefy dla 

zakładów o produkcji uciąďliwej; 
2. utworzenia szerokiej drogi 

gminnej przechodzącej przez 
ċrodek terenu 4P-S/U („równole-
głej do ul. Okulickiego, łączącej 
ul. Elektroniczną a na zachodzie 
skrćcającą na ul. Okulickiego lub 
ul. Przemysłową). 

Działka  
przy ul. 
Puławskiej 34 
(brak 
okreċlenia  
nr ew. działki) 

Działka znajduje sić 
na terenie 
oznaczonym 
symbolem 4P-S/U. 

 -  - 
 
 

Uwaga odrzucona. Obowiązujący 
plan ustala ograniczenie 
uciąďliwoċci inwestycji/obiektów 
do granic własnych działki. 
Skomunikowanie jednostki 4P-S/U 
zakłada sić w planie poprzez ulice 
wewnćtrzne, niepubliczne. 

8. 14.12. 
2009r. 

p. Sławomir 
Tarczyk 

Uwaga dotyczy: 
1. wyznaczenia na działce o nr ew. 

20/8 w obr. 8 minimalnych 
odległoċci zabudowy, tj. 6,0m od 
krawćdzi projektowanych ulic, 
zgodnie z art. 43.1 Ustawy o 
drogach publicznych z dnia 21 
marca 1985r.; 

Działka  
nr ew. 20/8  
z obrćbu 8 

Działka znajduje sić 
na terenie 
oznaczonym 
symbolem 1P-S. 

+/- +/- +/- +/- 
 

Uwaga przyjćta czćċciowo – linie 
zabudowy zostaną skorygowane 
zgodnie z zasadami przyjćtymi dla 
sąsiednich terenów z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną, tj. 
odległoċć linii zabudowy od: ulic 
zbiorczych – 10,0m, ulic dojazdo-
wych – 5,0m. 

9 14.12. 
2009r. 

DACPOL Sp. z o.o. 
 

Uwaga dotyczy: 
1. uwzglćdnienia w planie nowej drogi 

gminnej o klasie lokalnej, szerokoċci 
6,0m o jednej jezdni z dwoma 
pasami ruchu, przebiegającej przez 
działki (z obrćbu 6): 10/152, 10/97, 
10/102, 10/104, 10/108, 10/119, 
10/103, 10/101, 10/38, 10/43, 10/39, 
10/41, 10/42; 

2. propozycji alternatywnego wjazdu 
na działki ew. nr 10/79, 10/153, 
10/154 (obrćb 6) – siedziby spółek: 
Dacpol oraz TG Instalacje; 

3. propozycji alternatywnego 
zabezpieczenia pasa drogowego i 
zapewnienia dojazdu do działki ew. 
nr 10/154 – siedziba spółki TG 
Instalacje; 

4. podniesienia wysokoċci zabudowy 
do 30,0m (od istniejącego poziomu 
gruntów do najwyďszego poziomu 
dachu). 

Działki nr ew. 
10/152, 10/97, 
10/102, 10/104, 
10/108, 10/119, 
10/103, 10/101, 
10/38, 10/43, 
10/39, 10/41, 
10/42 oraz 
10/79, 10/153, 
10/154 z 
obrćbu 6 

Działki znajdują sić na 
terenie oznaczonym 
symbolem 4P-S/U. 

 -  - Uwaga odrzucona. Skomunikowanie 
jednostki 4P-S/U zakłada sić w planie 
poprzez ulice wewnćtrzne, niepublicz-
ne. 
Proponowana w uwadze wysokoċć 
zabudowy znacznie przekracza 
dopuszczoną w projekcie planu oraz 
istniejącą na danym terenie wysokoċć 
zabudowy. 

11. 
 
 

22.12. 
2009r. 

TG Instalacje 
 

Uwaga dotyczy: 
1. uwzglćdnienia i zaprojektowania 

wjazdu do działek o nr ew. 10/154, 
10/38, 10/43 od ul. Elektronicznej. 

Działki  
nr ew. 10/154, 
10/38, 10/43  
z obrćbu 6 

Działki znajdują sić na 
terenie oznaczonym 
symbolem 4P-S/U. 

+/- +/- +/- +/- Uwaga przyjćta czćċciowo. Na rysunku 
planu zostanie oznaczony „główny 
wjazd” na przedmiotowe działki z ul. 
Przemysłowej. 

12. 23.12. 
2009r. 

EVI Sp. z o.o. 
 

Uwaga dotyczy: 
1.  udostćpnienia czćċci działki o nr 

ew. 4 (władanie: Gmina Piaseczno) 
pod projekt i budowć drogi bćdącej 
fragmentem wewnćtrznego układu 
komunikacyjnego inwestycji (obiekt 
handlowy) planowanej przez EVI 
Sp. z o.o.na działkach nr ew. 3/35, 
3/29, 3/30, 3/31, 3/27. 

Działka nr ew. 
4 z obrćbu 6 

Działka znajduje sić 
na terenie 
oznaczonym 
symbolem 4UC. 

 -  - Uwaga odrzucona. Uwaga nie dotyczy 
ustaleĉ projektu mpzp. 

15. 
 

29.12. 
2009r. 

Europejski Fundusz 
Hipoteczny S.A. 
Warszawa Wilanów 
 

Uwaga dotyczy: 
1. zachowania aktualnie obowiązują-

cego przeznaczenia terenu, tj. pod 
mieszkalnictwo o wszelkich 
formach oraz usługi komercyjne w 
zakresie handlu, gastronomii i 
rzemiosła z dopuszczeniem innych 
funkcji nie kolidujących z przezna-
czeniem podstawowym; 

2. zachowania aktualnie obowiązują-
cych zasad zagospodarowania: 
a) poprzez nie ustalanie ograni-

czenia w wysokoċci zabudowy 
lub ustalenie ograniczenia wy-
sokoċci zabudowy max 20,0m 
od istniejącego poziomu grun-
tu do najwyďszego punktu da-
chu, 

b) poprzez nie ustalanie nakazu 
utrzymania powierzchni biolo-
gicznie czynnej na działce lub 
ustalenie nakazu utrzymania 
min. 20% udziału ww. po-
wierzchni; 

3. zachowania aktualnie obowiązują-
cych standardów kształtowania 
nowej zabudowy: 
a) poprzez ni ustalanie max 

powierzchni zabudowy przed-
miotowych działek lub ustale-
nie max powierzchni zabudowy 
w wysokoċci 80% powierzchni 
działek nr 21/4 i 21/5, 

b) nie ustalanie wskačnika inten-
sywnoċci zabudowy lub ustale-
nie tego wskačnika max 4,0, 

c) poprzez dopuszczenie dla 
zabudowy usługowej dachów 
płaskich, 

4. wyłączenia w granicach działek nr 
21/4 i 21/5 obowiązywania ustaleĉ 
oznaczonych symbolem 2KD-p/ZI i 
wprowadzenia na tym obszarze 
ustaleĉ, jak w uwagach nr: 1, 2, 3. 

Działki nr ew. 
21/4, 21/5 z 
obrćbu 3 

19MN; 2KD-p/ZI +/- +/- +/- +/- Uwaga przyjćta czćċciowo. Tekst i 
rysunek planu zostanie skorygowany 
poprzez wyznaczenie nowej jednostki 
dla przedmiotowych działek oraz 
ustalenie przeznaczenia podstawowe-
go pod usługi komercyjne (hotel) z 
towarzyszącą pełną infrastrukturą 
usługową, oraz nastćpujących zasad 
zagospodarowania: maksymalna 
wysokoċć zabudowy: 5 kondygnacji, 
dopuszczenie lokalizacji garaďu 
podziemnego, nakaz zachowania 
minimum 20% PBC. 
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17. 29.12. 
2009r. 

Zakład Ubezpieczeĉ 
Społecznych 

III Oddział  
w Warszawie 

Uwaga dotyczy: 

1. uwzglćdnienia w planie nowej 
drogi gminnej o klasie lokalnej, o 
jednej jezdni z dwoma pasami 
ruchu; 

Działki  
nr ew. 10/23, 
10/30, 10/31, 
10/72, 10/73  
z obrćbu 6 

Działki znajdują sić na 
terenie oznaczonym 
symbolem 4P-S/U. 

 -  - Uwaga odrzucona Skomunikowanie 
jednostki 4P-S/U zakłada sić w planie 
poprzez ulice wewnćtrzne, niepublicz-
ne. 

18. 

 

30.12. 

2009r. 

Aurantia Sp. z o.o. 
sp.k. 

 

Uwaga dotyczy: 

1. uwzglćdnienia funkcji MW, MN, U. 

Działki ew. 
stanowiące 
jednostkć 
15MN. 

(właċciciele 
działki  
nr ew. 539/3  
z obrćbu 3) 

15MN +/- +/- +/- +/- Uwaga przyjćta czćċciowo w 
odniesieniu do działki nr ew. 539/3 z 
obrćbu 3, pod kątem wprowadzenia 
dodatkowych funkcji: MW zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i U 
usług nieuciąďliwych oraz wprowadze-
nie nakazu dostosowania wysokoċci 
zabudowy wielorodzinnej do 
wysokoċci sąsiedniej zabudowy 
istniejącej. Skorygowanie linii 
zabudowy na rysunku planu, poprzez 
ich przesunićcie w kierunku ul. 
Energetycznej, zgodnie z ustaleniami 
dla sąsiadujących jednostek. 

Brak jasnego sformułowania treċci 
uwagi. 

19. 

 

 

30.12. 

2009r. 

p. Marianna i Maciej 
Strzemiĉscy 

 

Uwaga dotyczy: 

1. przesunićcia linii zabudowy co 
najmniej o 5,0m od granicy bryły 
budynku od strony zachodniej w 
głąb działki. 

Działka  
nr ew. 529 z  
obrćbu 3 

Działka znajduje sić 
na terenie 
oznaczonym 
symbolem 15MN. 

 -  - Uwaga odrzucona. W planie 
zachowuje sić charakter istniejącej 
zabudowy danego obszaru. 

21. 01.12. 
2009r. 

p. Andrzej 
Generowicz 

Uwaga dotyczy: 

1. znalezienia inwestorów 
strategicznych dla rozwoju 
produkcji lamp mikrofalowych 
oraz półprzewodników lub 
zmodernizowania zakładów na 
potrzeby innej działalnoċci 
zgodnej z tradycjami tego terenu i 
technicznym wykształceniem 
pracujących tu ludzi; 

2. sprzedaďy majątku wićkszej 
liczbie inwestorów, którzy 
inwestując swoje ċrodki w nowe 
działalnoċci, mogliby stworzyć 
kolejne miejsca pracy. 

Brak 
oznaczenia 
nieruchomoċci, 
której dotyczy 
uwaga. 

4P-S/U  -  - Uwaga odrzucona. Pismo nie dotyczy 
ustaleĉ projektu mpzp. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Michał Szweycer 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 1340/XLIV/2010 

Rady Miasta i Gminy Piaseczno 
z dnia 24 lutego 2010r. 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĆĊCI MIASTA PIASECZNO 

dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską  
Okreċlenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej,  

które naleďą do zadaĉ własnych miasta i gminy oraz zasad ich finansowania 
 
I. Wstćp. 

II. Podstawy prawne. 

III. Cele i metody opracowania. 

IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych Gminy. 

V. Čródła finansowania planowanej infrastruktury technicznej naleďącej do zadaĉ własnych Gminy. 

VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej naleďące do zadaĉ własnych Gminy do realizacji na obszarze 
objćtym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czćċci miasta 
Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Ulianowską, Okulickiego i Puławską. 

I. Wstćp 
Okreċlenie sposobu realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego inwestycji infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych Gminy oraz zasady ich finan-
sowania jest nowym elementem, do którego sporządzenia zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z póčn. zm.). 

II. Podstawy prawne 

 Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717, z póčn. zm.). 

 Ustawa z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 
póčn. zm.). 
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 Ustawa z dn.26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999- 2003 
(Dz.U. Nr 162, poz. 1119, z póčn. zm.). 

 Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoċciami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, 
poz. 2603, z póčn. zm.). 

 Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z 
póčn. zm.). 

III. Cele i metody opracowania 
Celem opracowania jest okreċlenie sposobów realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisanych 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania terenu objćtego planem, które naleďą do zadaĉ wła-
snych Miasta i Gminy oraz zasady ich finansowania. 

Opracowanie sporządzono po analizie wszystkich obowiązujących w zakresie budďetu gmin ustaw i prze-
pisów wykonawczych do nich, jak i sporządzonych materiałów planistycznych, a w szczególnoċci w opar-
ciu o prognozć skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu oraz Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy. 

IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych Gminy 
Finansowanie realizacji zadaĉ zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które naleďą do 
zadaĉ własnych Miasta i Gminy jest uzaleďnione od zdolnoċci finansowej Miasta i Gminy i bćdzie okre-
ċlona w wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał budďetowych w kolej-
nych okresach czasowych. 

Do zadaĉ z zakresu infrastruktury technicznej naleďących do zadaĉ własnych Miasta i Gminy Piaseczno 
na terenie objćtym planem naleďy: modernizacja i budowa nowych dróg typu: KD-L i KD-D wraz z ich 
oċwietleniem oraz uzbrojenie terenu w wodociągi i kanalizacjć, w tym deszczową. 

V. Čródła finansowania planowanej infrastruktury technicznej naleďącej do zadaĉ własnych Miasta i Gminy 
Piaseczno 
Moďliwoċci finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleďących do zadaĉ własnych 
Miasta i Gminy okreċla ustawa o finansach publicznych. 

Inwestycje te mogą być finansowane ze ċrodków stanowiących dochody Gminy i okreċlonych w art. 3 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz z dochodów okreċlonych w art. 4. 

Ustawa o gospodarce nieruchomoċciami daje moďliwoċć ustalenia opłaty adiacenckiej, która wynosi nie 
wićcej niď 50 % róďnicy pomićdzy wartoċcią jaką nieruchomoċć miała przed wybudowaniem urządzeĉ in-
frastruktury technicznej, a wartoċcią jaką nieruchomoċć ma po ich wybudowaniu w terminie do 3 lat od 
dnia urządzenia lub modernizacji drogi albo od stworzenia warunków do podłączenia nieruchomoċci do 
poszczególnych urządzeĉ infrastruktury. 

Kolejnym čródłem dochodu Gminy bćdzie tak zwana renta planistyczna płacona na rzecz Gminy, wynika-
jąca ze wzrostu wartoċci nieruchomoċci na skutek uchwalenia planu. 

Budďet gminy nie jest jednak w stanie ponieċć wszystkich kosztów inwestycji naleďących do zadaĉ wła-
snych (kierowany jest przede wszystkim na wydatki bieďące). W tej sytuacji Gmina musi poszukiwać in-
nych čródeł finansowania inwestycji naleďących do zadaĉ własnych, na których realizacjć wymagane są 
ċrodki przekraczające moďliwoċci Gminy. 

Kredyty, a w szczególnoċci zaciągane w Banku Ochrony Ċrodowiska, WFOĊ i NFOĊ pozwalają na realiza-
cjć inwestycji ċciċle okreċlonych, mających na celu osiągnićcie konkretnych efektów ekologicznych (np. 
obniďenie poziomu emisji niskiej dzićki likwidacji ogrzewania piecowego poprzez dofinansowanie inwe-
stycji związanych z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym, finansowanie realizacji systemu transportu 
i oczyszczalni ċcieków). 

Programy unijne zawiązane z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które w Gminie zostały wdroďone, 
pozwolą na znaczne przyċpieszenie prac związanych z realizacją zadaĉ inwestycyjnych naleďących do za-
daĉ własnych. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zyskała dostćp do ċrodków strukturalnych 
działających na terenie paĉstw członkowskich. 
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Gmina wykorzysta wszystkie moďliwoċci dla pozyskania takich funduszy w celu realizacji zapisanych w 
planie inwestycji infrastruktury technicznej, które naleďą do jej zadaĉ własnych. 

VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej naleďące do zadaĉ własnych Miasta i Gminy do realizacji na 
obszarze objćtym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogra-
niczonego ulicami: Geodetów, Ulianowską, Okulickiego i Puławską 
Orientacyjne koszty realizacji w inwestycji okreċlone zostały w prognozie skutków finansowych uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przedstawione w poniďszej tabeli wg cen 
z III kwartału 2009 roku. 

Zakładane terminy realizacji uzaleďnione bćdą ostatecznie od aktualnych moďliwoċci finansowych Miasta 
i Gminy i wielkoċci ruchu budowlanego. Zostały okreċlone w kolejnych etapach czasowych: 

I etap 2010 – 2011 rok, 

II etap – 2012 – 2013 rok, 

III etap 2013 – 2015 rok. 
 
L.p. Zadanie, inwestycja wielkoċć, iloċć 

(m2) 
nakład w pln termin  

realizacji 
Uwagi 

1. Wydzielenie i wykupienie terenu pod drogi 
lokalne i dojazdowe 

18600,0 m2 9.300.000,00 I etap  

2. Budowa wodociągu 1860,00 m2 1.261.080,00 II etap załoďono budowć  
w nowych odcinkach ulic 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
i przepompownią 

1860,00 m2 1.865.580,00 II etap  

4. Budowa kanalizacji deszczowej 1980,00 m2 2.096.820,00 II etap zaliczono nowe  
i modernizowane ulice 

5. Budowa oċwietlenia ulicznego 1980,00 m2 328.680,00 III etap zaliczono nowe  
i modernizowane ulice 

6. Budowa jezdni drogi 39600,00 m2 10.533.600,00 III etap zaliczono nowe  
i modernizowane ulice 

 Razem  25.385.760,00   

 
W koszty te nie wliczono nakładów realizacji inwestycji zaopatrzenia w energić elektryczną z uwagi na od-
rćbne zasady finansowania. 

Dla dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym ustala sić: 

1) droga klasy G – główna i Z - zbiorcza oznaczone na rysunku planu jako 1 KD-G i 1 KD-Z oraz 2 KD zasady 
realizacji i finansowania budowy i przebudowy dróg o znaczeniu ponadlokalnym, tj. drogi wojewódzkiej, 
okreċlą stosowne umowy pomićdzy Miastem i Gminą Piaseczno a właċciwym zarządcą dróg. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


