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UCHWAŁA Nr 1438/XLVIII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

 z dnia 16 czerwca 2010 r. 

w sprawie korekty uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1403/XLVII/2010 z dnia 19 maja 2010r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Antoninów Mieszkowo. 

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 póŝ-
niejszymi zmianami), Rada Miejska w Piasecznie 
uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 
1403/XLVII/2010 z dnia 19 maja 2010r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Antoninów Miesz-
kowo treść podstawy prawnej w/w uchwały 
otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz na pod-
stawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w 
związku z uchwałą nr 1395/LIV/2006 z dnia  
31 sierpnia 2006r. Rady Miejskiej w Piasecznie o 

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi An-
toninów – Mieszkowo oraz uchwałą nr 249/XI/2007 
z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr 
1395/LIV/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r., Rada 
Miejska w Piasecznie stwierdza zgodność niniej-
szego planu ze Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i 
gminy Piaseczno i uchwala co następuje:” 

Dalsza treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

mgr inż. Andrzej Swat 
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UCHWAŁA Nr 1439/XLVIII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  
dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego,  

Warszawską, Młynarską 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 póŝn. 
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 
póŝn. zm.), w oparciu o uchwałę nr 
795/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z 
dnia 19 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części miasta Piaseczna 
dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajo-
wej, Şeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, 
Warszawską, Młynarską i Puławską stwierdzając 
zgodność z obowiązującym „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Piaseczno”, Rada Miejska w 
Piasecznie uchwala, co następuje: 
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Rozdział 1 
Ustalenia wstępne 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego części miasta Piaseczna 
dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajo-
wej, Şeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, 
Warszawską, Młynarską i Puławską, zwany dalej 
„planem”, którego granice wyznaczają: 

1) od północy: oś ulicy Armii Krajowej (od węzła 
„Puławska – Okulickiego” do węzła „Chylicz-
kowska”); 

2) od wschodu: oś ulicy Armii Krajowej (od węzła 
„Chyliczkowska” do skrzyşowania z ul. Şerom-
skiego); 

3) od południa: oś ulicy Şeromskiego do skrzyşo-
wania z ul. Armii Krajowej; 

4) od zachodu: oś ulicy Puławskiej, północna linia 
rozgraniczająca ulicy Młynarskiej do wysokości 
skrzyşowania z ul. Warszawską, następnie za-
chodnia linia rozgraniczająca ul. Warszawskiej 
do skrzyşowania z ul. Chyliczkowską i od skrzy-
şowania z ul. Chyliczkowską: zachodnia linia 
rozgraniczająca ul. Sierakowskiego oraz oś uli-
cy Kilińskiego. 

§ 2. Planem objęto obszar o powierzchni 55 ha, 
którego integralnymi częściami są: 

1) część tekstowa planu stanowiąca treść uchwa-
ły; 

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

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do wyło-
şonego do publicznego wglądu projektu planu 
– załącznik nr 2 do uchwały; 

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

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

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

5) parametrów i wskaŝników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu; 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 

7) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu; 

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

9) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów; 

10) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. Pan nie zawiera ustaleń dotyczących: 

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, ze 
względu na ich nie występowanie w obszarze 
planu. 

§ 4.1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są ustaleniami planu: 

1) oznaczenia liniowe: 

a) granica planu, 

b) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu, 

c) linie rozgraniczające tereny o róşnych zasa-
dach zagospodarowania terenów komuni-
kacyjnych, 

d) obowiązujące linie zabudowy, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

2) przeznaczenie terenów: 

a) U – tereny usług nieuciąşliwych, 

b) U-A – tereny usług administracji, 

c) U-O/Z – tereny usług oświaty (U-Os – szko-
ły, U-Op – przedszkola) w zieleni, 

d) U-O/U-Z/Z – tereny usług oświaty i usług 
zdrowia w zieleni, 

e) US – tereny usług sportu, 

f) U-TR – terenu usług turystyki i rekreacji, 

g) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, 
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h) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, 

i) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami 
nieuciąşliwymi, 

j) ZP – tereny zieleni publicznej (ZPp – park, 
ZPz – zieleniec), 

k) ZI – tereny zieleni izolacyjnej wzdłuş tras 
komunikacyjnych, 

l) Ws/Z – tereny śródlądowych wód po-
wierzchniowych oraz zieleni towarzyszącej, 

m) I-E – tereny obiektów i urządzeń elektro-
energetycznych, 

n) I-W – tereny obiektów i urządzeń zaopatrze-
nia w wodę, 

o) KD – tereny ulic publicznych, 

p) KD-p – tereny parkingów; 

3) klasyfikacja ulic, komunikacja: 

a) tereny ulic publicznych: 

- KD-GP – tereny ulic głównych ruchu 
przyspieszonego, 

- KD-Z – tereny ulic zbiorczych, 

- KD-L – tereny ulic lokalnych, 

- KD-D – tereny ulic dojazdowych, 

b) ścieşki rowerowe, 

c) ciągi piesze, 

d) kładki dla pieszych, 

e) ekrany akustyczne, 

f) ekrany akustyczne półtunelowe; 

4) architektura, aranşacja wnętrz urbanistycznych: 

a) istniejące budynki docelowo przeznaczone 
do wyburzenia, 

b) dominanty architektoniczno – przestrzenne, 

c) rzeŝby, 

d) miejsce nieistniejącej synagogi do upamięt-
nienia, 

e) usługi w parterach budynków, 

f) główne wejścia do parku; 

5) ochrona elementów o wartościach kulturo-
wych, przyrodniczych oraz kształtowanie ziele-
ni: 

a) obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

b)  obszary wpisane do ewidencji zabytków, 

c) obiekty wpisane do ewidencji zabytków, 

d) granica strefy ochrony konserwatorskiej ze-
społu zabudowy historycznej, 

e) granica archeologicznej strefy konserwator-
skiej, 

f) granica obszaru wymagającego rewitaliza-
cji, 

g) pomnik przyrody wraz z 15,0 m strefą 
ochronną, 

h) istniejące drzewa wskazane do zachowania i 
ochrony, 

i) szpalery drzew do wprowadzenia, 

j) kompozycje drzew do wprowadzenia. 

6) elementy infrastruktury technicznej: 

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

1) oznaczenia liniowe: 

a) istniejące podziały ewidencyjne, 

b) strefa uciąşliwości od drogi głównej ruchu 
przyspieszonego, 

c) strefa ograniczonego uşytkowania dla usług 
chronionych oraz zabudowy związanej ze 
stałym / wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieşy; 

2) klasyfikacja ulic, komunikacja: 

a) kategorie dróg: 

- (k) - drogi krajowe, 

- (p) – drogi powiatowe, 

- (g) - drogi gminne, 

b) pozostałe oznaczenia: 

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

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

- krawęşniki ulic, 

- nazwy ulic, 

- ulice jednokierunkowe, 

- wiadukty; 
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3) architektura, aranşacja wnętrz urbanistycznych: 

a) istniejące budynki, 

b) numery ewidencyjne działek, 

c) numery adresowe budynków, 

d) osie widokowe; 

4) ochrona elementów o wartościach kulturo-
wych, przyrodniczych oraz kształtowanie ziele-
ni: 

a) w – wody powierzchniowe; 

5) elementy infrastruktury technicznej: 

a) gazociąg wysokiego ciśnienia (gA400), 

b) strefa uciąşliwości gazociągu wysokiego ci-
śnienia – 25,0m, 

c) strefa uciąşliwości gazociągu wysokiego ci-
śnienia – 65,0m, 

d) studnie ujęcia miejskiego, 

e) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody 
podziemnej. 

§ 5.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 

2) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika in-
aczej; 

3) przepisach odrębnych – naleşy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, które dotyczą szczegółów zagad-
nień ujętych w planie; 

4) obszarze planu – naleşy przez to rozumieć 
obszar objęty planem, w granicach przedsta-
wionych na rysunku planu i opisanych w § 1 
ust. 1; 

5) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oraz 
określony symbolem terenu zgodnie z rysun-
kiem planu; 

6) linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozu-
mieć linie, które wyznaczają tereny o róşnym 
przeznaczeniu oraz (lub) róşnym sposobie za-
gospodarowania i zabudowy; 

7) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie, docelowo reali-
zowane na danym terenie poprzez zabudowę 
i zagospodarowanie, które obejmuje mini-
mum 60 % powierzchni tego terenu; 

8) przeznaczeniu dopuszczonym – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie (maks. na 40% 
powierzchni terenu) inne niş podstawowe, 
które moşe być realizowane na danym terenie 
na warunkach określonych w planie; 

9) usługach – naleşy przez to rozumieć obiekty 
niemieszkalne wolnostojące lub lokale nie-
mieszkalne wbudowane w inne obiekty, w 
których prowadzona jest działalność słuşąca 
zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z 
wytwarzaniem dóbr materialnych metodami 
przemysłowymi, z wykluczeniem usług uciąş-
liwych i obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaşy większej niş 400,0m2; 

10) usługach nieuciąşliwych - naleşy przez to ro-
zumieć działalność z wykorzystaniem urzą-
dzeń, które spełniają standardy środowisko-
we, i której celem jest zaspakajanie potrzeb 
miejscowej ludności, a nie wytwarzanie dóbr 
materialnych metodami przemysłowymi; 
ewentualny negatywny wpływ na otoczenie 
tej działalności ogranicza się do terenu bądŝ 
lokalu, do którego prowadzący działalność 
usługową ma tytuł prawny; 

11) usługach uciąşliwych – naleşy przez to rozu-
mieć wszelką działalność (w tym inwestycje), 
która moşe powodować zanieczyszczenia 
środowiska, w tym usługi zaliczane do przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których obowiązek sporzą-
dzania raportu o oddziaływaniu na środowi-
sko jest obligatoryjny, oraz których uciąşli-
wość wykracza poza granice działki; 

12) powierzchni zabudowy – naleşy przez to ro-
zumieć powierzchnię działki budowlanej zaję-
tą przez zabudowę oraz powierzchnie utwar-
dzone dojazdów i dojść pieszych do budyn-
ków; 

13) wskaŝniku minimalnej powierzchni biologicz-
nie czynnej - naleşy przez to rozumieć mini-
malną powierzchnię biologicznie czynną na 
działce, wyraşoną w procentach; 

14) maksymalnej powierzchni zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć powierzchnię terenu działki 
budowlanej, na której dopuszczono w planie 
realizację zabudowy kubaturowej (budyn-
ków); 

15) wskaŝniku maksymalnej intensywności zabu-
dowy – naleşy przez to rozumieć wartość sto-
sunku maksymalnej sumy powierzchni cał-
kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych 
mierzonych w obrysie zewnętrznym wszyst-
kich budynków zlokalizowanych na danej 
działce lub w jednostce terenowej, do po-
wierzchni danej działki lub terenu; 
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16) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 

przez to rozumieć wyznaczone na działce linie 
określające najmniejszą dopuszczalną odle-
głość zewnętrznego lica budynku w kondy-
gnacjach nadziemnych i podziemnych (obiek-
tu kubaturowego) od linii rozgraniczających: 
drogi i ciągu pieszego, granicy działki lub in-
nego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, z 
pominięciem loggi, balkonów, wykuszy wy-
suniętych poza obrys budynku oraz elemen-
tów wejść budynków (schodów, podestów, 
pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeń) 
pod warunkiem, şe zostaną spełnione przepi-
sy odrębne, obowiązujące w danym zakresie; 

17) maksymalnej wysokości zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć wymiar liczony od poziomu 
terenu do najwyşej połoşonej krawędzi dachu 
(kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dacho-
wych; 

18) obiektach infrastruktury technicznej – naleşy 
przez to rozumieć urządzenia i instalacje z za-
kresu inşynierii miejskiej, dalekosięşnego 
transportu energii oraz komunikacji słuşące 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców oraz celom publicznym; 

19) drzewostanie wartościowym przyrodniczo – 
naleşy przez to rozumieć drzewa ozdobne 
kwalifikujące się do 2 i 3 grupy, określonej w 
tabeli stawek opłat w obowiązującym Rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i 
gatunków drzew, ustanowionym na podsta-
wie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody, o obwodach nie mniej-
szych niş 50cm w pierśnicy pnia tj. na wys. 
1,30m od poziomu gruntu; 

20) nośniku reklamy - naleşy przez to rozumieć 
urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie ze stałą lub zmienną po-
wierzchnią ekspozycyjną: nieoświetloną, 
oświetloną lub podświetloną; przeznaczone 
do eksponowania reklamy; nie będące zna-
kiem w rozumieniu przepisów o znakach i sy-
gnałach drogowych, elementem gminnego 
systemu informacji przestrzennej lub pojaz-
dem samobieşnym; 

21) reklamie – naleşy przez to rozumieć przeka-
zywaną w jakiejkolwiek wizualnej formie i 
przy wykorzystaniu nośnika reklamy informa-
cję o róşnego rodzaju towarach i usługach; 

22) szyldzie - naleşy przez to rozumieć zewnętrz-
ne oznaczenie stałego miejsca wykonywania 
przez przedsiębiorcę działalności gospodar-
czej, zawierające elementy informacji wizual-
nej; 

23) szyldzie reklamowym – naleşy przez to rozu-
mieć rodzaj powiększonego szyldu, umiesz-
czanego w sąsiedztwie witryny lub wejścia do 
lokalu, miejsca prowadzenia działalności go-
spodarczej, zawierającego grafikę informa-
cyjno-reklamową, określającą nazwę i charak-
ter prowadzonej działalności oraz logo fir-
mowe; 

24) bannerze – naleşy przez to rozumieć rodzaj 
reklamy będącej grafiką na nośniku tekstyl-
nym lub pcv, rozpiętej na niezaleşnej kon-
strukcji z mocowaniem nośnika po jego 
obrzeşu. 

2. Pojęcia zamieszczone w niniejszej uchwale, a 
niezdefiniowane w § 5 ust 1 naleşy rozumieć 
zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

§ 6. Ustala się przeznaczenie terenów o róş-
nych zasadach zagospodarowania wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-
lem literowym zgodnie z rysunkiem planu: 

1) U-A – tereny usług administracji; 

2) U-K/Z – tereny usług kultury w zieleni; 

3) U-K/Z – tereny usług kultury w zieleni; 3) U-O 
– tereny usług oświaty (U-Os – szkoły, U-Op – 
przedszkola); 

4) US – tereny usług sportu; 

5) U-TR – terenu usług turystyki i rekreacji; 

6) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; 

7) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej; 

8) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami 
nieuciąşliwymi; 

9) ZP – tereny zieleni publicznej (ZPp – park, ZPz 
– zieleniec); 

10) ZI – tereny zieleni izolacyjnej wzdłuş tras ko-
munikacyjnych; 

11)  Ws – tereny wód powierzchniowych; 

12) I-E – tereny obiektów i urządzeń elektroener-
getycznych; 

13) I-W – tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia 
w wodę; 

14) KD – tereny ulic publicznych; 

15) KD-p – tereny parkingów; 
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16) tereny komunikacji publicznej: 

a) KD-GP – tereny ulic głównych ruchu przy-
spieszonego, 

b) KD-Z – tereny ulic zbiorczych, 

c) KD-L – tereny ulic lokalnych, 

d) KD-D – tereny ulic dojazdowych, 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego poprzez: 

1) podział obszaru objętego planem na tereny, 
w ramach których obowiązują określone za-
sady zabudowy i zagospodarowania, zawarte 
w ustaleniach szczegółowych; 

2) kształtowanie zabudowy i jej otoczenia, w 
zaleşności od terenu i rodzaju zabudowy, przy 
uwzględnieniu określonych w ustaleniach 
ogólnych i szczegółowych wskaŝników: 

a) minimalnej powierzchni nowowydzielonej 
działki, na której dopuszczona jest nowa 
zabudowa, 

b) wskaŝnika minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej, 

c) wskaŝnika maksymalnej intensywności 
zabudowy netto, 

d) maksymalnej wysokości zabudowy, 

e) kształtowania linii zabudowy, poprzez wy-
znaczenie na rysunku planu obowiązują-
cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

f) określenia dopuszczalnego spadku dachu, 

g) sposobu wykończenia elewacji i dachów, 

h) kształtowania ogrodzeń; 

3) utrzymanie istniejących obszarów lokalizacji 
usług z zakresu handlu, kultury i oświaty; 

4) dopuszczenie zachowania, adaptacji i nadbu-
dowy istniejących budynków zlokalizowanych 
– w pasie terenu pomiędzy liniami rozgrani-
czającymi a wyznaczonymi na rysunku planu 
liniami zabudowy - niezgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu liniami zabudowy pod 
warunkiem, şe budynki te nie będą rozbudo-
wywane od strony ulic publicznych, od któ-
rych wyznaczono te linie zabudowy; 

5) dla istniejącej zabudowy, znajdującej się w 
całości między linią rozgraniczającą ulicy 
(drogi), a wyznaczonymi w planie liniami za-
budowy, dopuszcza się bieşącą konserwację 
tej zabudowy oraz moşliwość jej przebudowy 
i nadbudowy w istniejącym obrysie budynku, 
ustalając jednocześnie moşliwość jej rozbu-

dowy i odtworzenia jedynie w granicach ob-
szaru wyznaczonego przez linie zabudowy; 

6) dopuszczenie realizacji wszelkich niezbęd-
nych obiektów z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, a w szczególności: obiektów obsługi 
technicznej, melioracji i urządzeń wodnych, 
ulic wewnętrznych, na kaşdym terenie ogra-
niczonym liniami rozgraniczającymi w sposób 
zgodny z ustaleniami planu i przepisami od-
rębnymi; 

7) wyposaşenie terenów ulic zbiorczych, lokal-
nych i dojazdowych oznaczonych odpowied-
nio symbolami: KD-Z, KD-L i KD-D na rysunku 
planu w ujednolicone elementy małej archi-
tektury (latarnie, siedziska, kosze na śmieci 
itp. elementy); 

8) przeznaczenie na cele publiczne: 

a) terenów ulic publicznych, 

b) obiektów infrastruktury słuşących zaspo-
kojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, 

c) terenów usług publicznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem usług z zakresu kul-
tury i oświaty; 

9) terenów usług publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem usług z zakresu kultury i 
oświaty; 

10) dopuszczenie lokalizowania reklam na tere-
nach oznaczonych symbolem U, na budyn-
kach pod warunkiem, şe powierzchnia jednej 
reklamy wraz z jej ramą nie przekroczy 3,0m2; 

11) zakaz lokalizowania szyldów, szyldów rekla-
mowych i bannerów na ogrodzeniach, z wy-
jątkiem terenu 1MN, gdzie dopuszcza się lo-
kalizację ww. elementów reklamowych; 

12) sytuowanie reklam i nośników reklamowych 
nieokreślonych w przepisach odrębnych do-
puszcza się pod warunkami: 

a) uzgodnienia z gminą lokalizacji i formy w 
przypadku powierzchni reklamy większej 
niş 1,0m2, 

b) nie lokalizowania reklam i nośników re-
klamowych w sposób utrudniający ruch 
kołowy lub pieszy, 

c) nie lokalizowania reklam i nośników re-
klamowych w miejscach zastrzeşonych dla 
znaków drogowych lub w sposób utrud-
niający odczytywanie tych znaków, 

d) uzyskania stosownej zgody na reklamę 
wydanej przez zarządzającego drogą – w 
przypadku pasa ulicznego - lub wydanej 
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przez właściciela bądŝ zarządzającego – w 
stosunku do pozostałych terenów, 

e) nie lokalizowania reklam i nośników re-
klamowych na drzewach, elementach ma-
łej architektury, budowlach i urządzeniach 
technicznych, 

f) nie stosowania reklam o powierzchni 
większej niş 10,0m2, 

g) nie przekraczania wysokości 6,0 m, mie-
rzonej od poziomu terenu do najwyşszego 
punktu, 

h) stosowania kolorystyki i formy spójnej z 
kompozycją architektoniczną budynków; 

13) zakaz wprowadzania na obszarze planu obiek-
tów wieşowych; 

14) nakaz dostosowania na terenach publicznych 
urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszego 
takich, jak: chodniki, pochylnie, schody, ele-
menty przejść przez jezdnie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

§ 8. Ustala się zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez: 

1) ustalenia wynikające z ochrony środowiska, 
przyrody i zdrowia ludzi: 

a) wprowadzanie nowych funkcji w obszarze 
planu naleşy podporządkować warunkom 
wynikającym z ochrony środowiska i reali-
zować zgodnie z zasadą zrównowaşonego 
rozwoju, 

b) dla realizowanych inwestycji oddziaływanie 
na środowisko poprzez emisję substancji i 
energii, w szczególności dotyczące wytwa-
rzania hałasu, wibracji, promieniowania, za-
nieczyszczania powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych, winno za-
mykać się na terenie działki budowlanej lub 
zespołu działek, na jakiej jest wytwarzane; 

c) nakaz zachowania minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej ustalonej dla poszcze-
gólnych terenów, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi, 

d) nakaz ochrony i zachowania w maksymal-
nym stopniu, drzewostanu wartościowego 
przyrodniczo, 

e) na obszarze objętym ustaleniami planu 
wprowadza się zakaz lokalizowania przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których raport o oddzia-
ływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest 
wymagany, oraz dla których obowiązek spo-
rządzenia raportu o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko moşe być wyma-

gany, zgodnie z przepisami szczególnymi, za 
wyjątkiem: 

- ulic publicznych i związanych z nimi 
urządzeń, 

- obiektów infrastruktury technicznej, 

f) w przypadku wystąpienia przedsięwzięć 
uciąşliwych dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej, nakaz wprowadzenia rozwiązań 
technicznych ograniczających, bądŝ eliminu-
jących oddziaływanie sąsiadujących z zabu-
dową przedsięwzięć o zwiększonym stopniu 
uciąşliwości, 

g) zakaz składowania wszelkich odpadów nie-
bezpiecznych na całym obszarze objętym 
niniejszą uchwałą, 

h) zakaz lokalizacji stacji paliw w obszarze pla-
nu, 

i) w zakresie ochrony stosunków wodnych: 

- zakaz odprowadzania ścieków bytowych 
do wód powierzchniowych i do ziemi, 

- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków bytowych do wód podziemnych 
i powierzchniowych, 

- zakaz zmian stosunków wodnych pogar-
szających warunki siedliskowe obszaru 
zabytkowego parku, 

- zagospodarowanie na działkach realizo-
wać w sposób zabezpieczający sąsiednie 
tereny przed spływem wód opadowych, 

- zakaz realizacji przedsięwzięć powodują-
cych zanieczyszczenie środowiska natu-
ralnego, w tym urządzeń wodochłon-
nych, jeśli ich zapotrzebowanie na wodę 
mogłoby naruszać równowagę lokalnych 
zasobów wodnych, 

j) w zakresie ochrony urządzeń wodnych: 

- zakaz odprowadzania do rowów ścieków 
za wyjątkiem podczyszczonych wód opa-
dowych, 

- realizacja i ochrona niezbędnej melioracji 
i urządzeń wodnych musi być zgodna z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi, 

- inwestycje bezpośrednio związane z Ka-
nałem Piaseczyńskim oraz inwestycje 
zlokalizowane na działkach bezpośrednio 
przyległych do Kanału Piaseczyńskiego 
naleşy uzgodnić z administratorem tego 
urządzenia, 
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k) w zakresie ochrony warunków gruntowych i 
ochrony powierzchni ziemi: 

- zakaz składowania w obszarze planu od-
padów oraz mas ziemnych zanieczysz-
czonych odpadami, w tym gruzem bu-
dowlanym, 

- nakaz ochrony wierzchniej warstwy gle-
by, przy wydobyciu gruntu, poprzez za-
bezpieczenie i oddzielenie jej od pozosta-
łych warstw, 

- dopuszczenie zagospodarowania mas 
ziemnych z wykopu w granicach działki 
pod warunkiem spełnienia ochrony 
wierzchniej warstwy gleby oraz nie po-
wodując zmiany stanu wody na gruntach 
sąsiednich, 

l) w zakresie ochrony powietrza naleşy stoso-
wać obowiązujące regulacje prawne przy 
uwzględnieniu zapisów § 12 pkt 8, 

m) zakwalifikowanie poszczególnych terenów 
do grup, dla których w przepisach odręb-
nych obowiązują dopuszczalne poziomy ha-
łasu: 

- wszystkie tereny oznaczone symbolem 
MN: do terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, 

- wszystkie tereny oznaczone symbolami 
MW/U: do terenów mieszkaniowo - usłu-
gowych, 

- wszystkie tereny oznaczone symbolami 
U-O do terenów zabudowy związanej ze 
stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieşy, 

n) nakaz ochrony przed hałasem terenów 
mieszkaniowych usytuowanych wzdłuş ul. 
Armii Krajowej poprzez realizację, w liniach 
rozgraniczających tej ulicy, ekranów aku-
stycznych oraz nasadzenia szpalerów drzew, 

o) nakaz wprowadzenia nowych nasadzeń 
krzewów i drzew, przynajmniej zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

2) ustalenia wynikające z ochrony krajobrazu kul-
turowego: 

a) nakaz ochrony istniejących obiektów o wa-
lorach kulturowych, 

b) wprowadzanie nowej zabudowy harmonizu-
jącej z krajobrazem otoczenia oraz nawiązu-
jącej stylem do architektury tradycyjnej dla 
regionu, 

 

c) uregulowanie pierzei ulic pod względem 
przestrzennym z doprowadzeniem do zbli-
şonych gabarytów obiektów zgodnie z usta-
leniami w następnych artykułach, w tym: 
wprowadzenie obiektów plombowych, wy-
miana obiektów w złym stanie technicznym, 
remonty i modernizacja istniejącej zabudo-
wy przeznaczonej do zachowania. 

§ 9. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej poprzez: 

1) wskazanie obiektów wpisanych do rejestru 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod-
legających ochronie WKZ na podstawie przepi-
sów odrębnych: 

a) budynek internatu, tzw. „Poniatówka” (XIX 
w.) przy ul. Chyliczkowskiej 20 – nr rej. 1184 
z dnia 30.07. 1981r., 

b) budynek internatu nr 2 (1899-1902) wraz z 
zielenią przy ul. Chyliczkowskiej 20 – nr rej. 
1184 z dnia 30.07. 1981r., 

c) budynek mieszkalny (l. 20-te XX w.) przy ul. 
Chyliczkowskiej 20 – nr rej. 1184 z dnia 
30.07. 1981r.; 

2) wskazanie obiektów znajdujących się w ewi-
dencji zabytków oraz obowiązek uzgadniania z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
wszelkich robót budowlanych przed wydaniem 
pozwolenia na ich wykonanie lub przyjęciem 
zgłoszenia przez właściwy organ: 

a) dom mieszkalny (1930, 1939) przy ul. Siera-
kowskiego 2, 

b) park przy ul. Chyliczkowskiej 20, 

c) d. Łaŝnia (l. 20-te XX w.) przy ul. Sierakow-
skiego 11; 

3) zakaz zmiany wystroju i rytmu elewacji oraz 
geometrii dachu przy pracach budowlanych 
dotyczących obiektów zabytkowych; 

4) wskazanie strefy ochrony konserwatorskiej z 
historycznym układem ulic miasta z konieczną 
zwartą zabudową pierzei nawiązującą gabary-
tami i ukształtowaniem bryły do zabudowy hi-
storycznej; w planie nakazuje się ochronę hi-
storycznego układu poprzez: 

a) intensyfikację zabudowy z doprowadzeniem 
do zwartego układu pierzei o zblişonych ga-
barytach, zwłaszcza przy ulicach, wzdłuş 
których zostały wytyczone obowiązujące li-
nie zabudowy, 
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b) wprowadzenie usług w partery budynków, 

c) wysoką jakość rozwiązań architektonicz-
nych; 

5) wskazanie archeologicznej strefy ochrony kon-
serwatorskiej (nawarstwienia i relikty zabudo-
wy wsi i miasta historycznego Piaseczno), dla 
których w planie nakazuje się: 

a) uzyskanie przez inwestora, od wojewódz-
kiego konserwatora zabytków - przed wyda-
niem pozwolenia na budowę lub zgłosze-
niem właściwemu organowi, budowy obiek-
tów budowlanych, wiąşących się z wykony-
waniem robót ziemnych – uzgodnienia za-
kresu i rodzaju niezbędnych badań arche-
ologicznych, 

b) przeprowadzenie badań archeologicznych 
oraz wykonanie dokumentacji (przed rozpo-
częciem badań archeologicznych wymaga-
ne jest uzyskanie od wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków pozwolenie na ich 
przeprowadzenie); 

6) wskazanie miejsca nieistniejącej synagogi wy-
magającego upamiętnienia oraz nakaz jego 
upamiętnienia przy zagospodarowywaniu za-
chodniej pierzei ul. Zgoda. 

§ 10. Ustala się parametry i wskaŝniki kształto-
wania zabudowy oraz zasady zagospodarowania 
terenu: 

1) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki, na której dopuszczona jest nowa zabu-
dowa zgodnie z § 13 pkt 4; 

2) wskaŝnik minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
niniejszej uchwały; 

3) wskaŝnik maksymalnej intensywności zabudo-
wy: wg ustaleń szczegółowych dla poszczegól-
nych terenów; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: wg ustaleń 
szczegółowych dla poszczególnych terenów; 

5) dopuszczalny spadek dachu: 

a) dachy wysokie dwu- lub wielospadowe: 

- dla zabudowy mieszkaniowej o spadkach 
od 25° do 45° w stosunku do poziomu, 
przy czym dla głównych połaci nakaz 
jednakowych spadków, 

- dla garaşy i budynków gospodarczych 
wolnostojących spadki minimalne 20° w 
stosunku do poziomu; 

 

6) obowiązujące linie zabudowy, zgodnie z rysun-
kiem planu, w tym: 

a) 5,0m od ulic lokalnych, 

b) wzdłuş linii rozgraniczających tereny o róş-
nym przeznaczeniu, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

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

a) 10,0m od ulicy głównej ruchu przyspieszo-
nego, 

b) 5,0m od ulic zbiorczych, lokalnych, dojaz-
dowych, 

c) wzdłuş linii rozgraniczających tereny o róş-
nym przeznaczeniu, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

8) sposób wykończenia elewacji i dachów: 

a) elewacje wykończone tynkiem, drewnem, 
ceramiką; zakaz stosowania na elewacji pa-
neli z tworzyw sztucznych i blach, 

b) kolorystyka wystroju zewnętrznego obiek-
tów z dominacją kolorów pastelowych; za-
kaz stosowania na elewacjach i dachach ko-
lorów jaskrawych, 

c) dachy kryte dachówka ceramiczną lub mate-
riałem dachówkopodobnym w odcieniach 
kolorystycznych dachówki ceramicznej; 

9) stosowanie ogrodzeń pod następującymi wa-
runkami: 

a) na całym obszarze obowiązywania planu 
zakaz stosowania ogrodzeń z prefabryko-
wanych elementów betonowych, 

b) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń peł-
nych, pod warunkiem zastosowania w po-
ziomie terenu przepustów zapewniających 
moşliwość migracji dziko şyjących zwierząt, 

c) dopuszcza się podmurówkę ogrodzenia nie 
przewyşszającą poziomu terenu lub wyşszą, 
ale z przepustami w poziomie terenu za-
pewniającymi moşliwość migracji dziko şy-
jących zwierząt, 

d) wjazdy na działki budowlane od drogi zbior-
czej (KD-Z) wyłącznie na prawe skręty, z do-
puszczeniem sytuowania bram w minimal-
nej odległości 5,0m od naroşy trójkątów wi-
doczności wyznaczonych przy skrzyşowa-
niach ulic, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) wjazdy na działki budowlane od ulic pu-
blicznych: lokalnych (KD-L) i dojazdowych 
(KD-D), z dopuszczeniem sytuowania bram 
w minimalnej odległości 5,0m od naroşy 
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trójkątów widoczności wyznaczonych przy 
skrzyşowaniach ulic, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

f) linie ogrodzenia od strony ulic publicznych 
winny być lokalizowane w liniach rozgrani-
czających tych ulic, 

g) bramy i furtki w ogrodzeniach nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki; dopuszcza 
się ich miejscowe wycofanie w celu ominię-
cia przeszkód typu: drzewo, urządzenia in-
frastruktury technicznej, i w miejscu sytu-
owania bram wjazdowych, 

h) linia ogrodzeń winna przebiegać w odległo-
ści minimum 0,5m od gazociągu, 

i) dla budownictwa jednorodzinnego szafki 
gazowe powinny być lokalizowane w linii 
ogrodzenia, w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci. 

§ 11.1. Ustala się zasady rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji poprzez: 

1) przebudowę istniejących na obszarze planu 
dróg z dostosowaniem parametrów do obo-
wiązujących przepisów dla: 

a) oznaczonej symbolem 1KD-GP, ulicy 
głównej ruchu przyspieszonego – ul. Armii 
Krajowej (w granicach planu, zgodnie z 
przebiegiem w części graficznej planu), 

b) oznaczonych symbolami KD-Z, KD-L i KD-
D (ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdo-
wych), 

2) zakaz bezpośrednich włączeń z działek bu-
dowlanych do drogi głównej ruchu przyspie-
szonego (KD-GP), zgodnie z przepisami od-
rębnymi, za wyjątkiem wjazdów uwzględnio-
nych w rozwiązaniach przyjętych dla drogi  
nr 79, 

3) włączenia układu komunikacyjnego obszaru 
planu do ulicy głównej ruchu przyspieszone-
go poprzez: 

a) węzeł z ul. Puławską i ul. Okulickiego, 

b) węzeł z ul. Chyliczkowską, 

c) skrzyşowanie z ulicą lokalną 8KD-L (ul. Şe-
romskiego) 

4) dla odcinków ulic, które nie posiadają moşli-
wości pełnego przejazdu ustala się nakaz re-
alizacji placów manewrowych do zawracania 
o wymiarach uwzględniających minimalny 
promień skrętu pojazdu kołowego (6,0m) oraz 
umoşliwiających dostęp pojazdom ratownic-
twa do wszystkich obsługiwanych przez nie 
działek budowlanych; 

5) dla wszystkich terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami MN, MW, U-A, U-K, 
U-O, US, U-TR ustala się wymóg spełnienia 
na kaşdej działce budowlanej wskaŝników 
parkingowych określonych ponişej: 

a) minimum 2 miejsca parkingowe na 1 lokal 
mieszkalny jednorodzinny w zabudowie 
wolnostojącej, bliŝniaczej i szeregowej, 

b) minimum 1,5 miejsca parkingowego na  
1 lokal mieszkalny w budynku wieloro-
dzinnym, 

c) minimum 3 miejsca parkingowe na kaşde 
100m2 powierzchni uşytkowej usług admi-
nistracji oraz nie mniej niş 2 miejsca par-
kingowe na kaşde dodatkowe rozpoczęte 
100m2 powierzchni uşytkowej usług, 

d) minimum 20 miejsc postojowych na 100 
jednoczesnych uşytkowników dla obiek-
tów kultury, 

e) minimum 2 miejsca postojowe na kaşde 
100m2 powierzchni uşytkowej dla obiek-
tów oświaty (szkół), 

f) minimum 20 miejsc postojowych na 
150,0m2 powierzchni uşytkowej usług 
sportu lub 20 miejsc na 100 jednoczesnych 
uşytkowników, 

g) na obszarze usług turystyki i rekreacji: 

- dla obiektów gastronomii: 10 miejsc po-
stojowych na 50 miejsc konsumpcyjnych, 

- dla hoteli: 15 miejsc postojowych na 50 łó-
şek; 

6) nakazuje się realizację potrzeb parkingowych 
dla istniejących i projektowanych inwestycji 
na terenie własnej działki budowlanej w licz-
bie wynikającej z ustalonych w niniejszej 
uchwale wskaŝników; 

7) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych 
w liniach rozgraniczających ulic w formie za-
tok i pasów postojowych, o ile szerokość pasa 
ulicznego na to pozwala; 

8) dopuszcza się realizację ulic wewnętrznych, 
nieoznaczonych na rysunku planu, o mini-
malnej szerokości: 8,0m; 

9) nakazuje się wyposaşenie ulic w chodniki i 
przejścia dla pieszych; 

10) nakazuje się realizację kładek pieszych nad 
ulicą główną ruchu przyspieszonego, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

11) dopuszcza się ruch rowerowy na obszarze 
parku miejskiego po wyznaczonych trasach 
oraz przez kładkę nad ul. Armii Krajowej, 
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umoşliwiający skomunikowanie centrum 
miasta Piaseczna z obszarami znajdującymi 
się po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej; 

12) dla nowych inwestycji wymagających pozwo-
lenia na budowę ustala się wymóg uzyskania 
uzgodnienia komunikacyjnego; 

13) nakaz przestrzegania zasad lokalizowania w 
pasach ulicznych reklam i nośników rekla-
mowych określonych w ustaleniach ogólnych 
w § 7 pkt 12 niniejszej uchwały; 

14) zakaz realizacji ogrodzeń w obrębie terenów 
ulic wyznaczonych na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi; 

15) realizację ścieşek rowerowych zgodnie z 
przebiegiem oznaczonym na rysunku planu. 

2. Ustala się jako obowiązujące następujące 
funkcje i szerokości ulic w liniach rozgraniczają-
cych: 

 
Symbol  

na planie 
Nazwa ulicy Klasa drogi, przekrój Szerokość w liniach rozgraniczających (m)  

oraz ustalenia dodatkowe 

1KD-GP  
(krajowa) 

ul. Armii Krajowej główna ruchu przyspieszonego  
(2 jezdnie x 2 pasy) 

zmienna 20,0 - 80,0 m;  
w granicach planu fragment ulicy do jej osi;  
ścieşka rowerowa po zachodniej stronie ulicy;  
zakaz lokalizacji w pasie drogowym obiektów tym-
czasowych, reklam i nośników reklamowych oraz 
wszelkich obiektów nie naleşących do elementów 
podstawowego wyposaşenia ulicy, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi. 

1KD-Z  
(powiatowa) 

ul. Chyliczkowska zbiorcza (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 18,0 - 20,0 m;  
ścieşka rowerowa po południowej stronie ulicy;  
zakaz lokalizacji w pasie drogowym obiektów tym-
czasowych, reklam i nośników reklamowych oraz 
wszelkich obiektów nie naleşących do elementów 
podstawowego wyposaşenia ulicy, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi. 

1KD-L  
(gminna) 

ul. Puławska lokalna (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 10,5 - 24,0 m;  
w granicach planu fragment ulicy do jej osi;  
ścieşka rowerowa po wschodniej stronie ulicy;  
szpaler drzew po wschodniej stronie ulicy. 

2KD-L  
(gminna) 

ul. Młynarska lokalna (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 15,0 – 18,0 m. 

3KD-L  
(gminna) 

ul. Warszawska lokalna (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 14,0 – 17,0 m;  
ulica jednokierunkowa. 

4KD-L  
(gminna) 

ul. Zgoda lokalna (1 jezdnia x 2 pasy)  

5KD-L  
(gminna) 

ul. Królewskie Lipy lokalna (1 jezdnia x 2 pasy)  

6KD-L  
(gminna) 

ul. Sierakowskiego lokalna (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 12,5 - 20,0 m;  
ulica jednokierunkowa;  
szpalery drzew, zgodnie z rysunkiem planu;  
posadzka na wyznaczonych fragmentach przezna-
czona do starannego opracowania. 

7KD-L  
(gminna) 

ul. Kilińskiego lokalna (1 jezdnia x 2 pasy)  

8KD-L  
(gminna) 

ul. Şeromskiego lokalna (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 4,0 – 5,0 m,  
w granicach planu fragment ulicy do jej osi. 

1KD-D  
(gminna) 

ul. bez nazwy dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 16,0 - 26,0 m– zgodnie ze stanem istnieją-
cym. 

2KD-D  
(gminna) 

ul. bez nazwy dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 10,0 - 19,0 m,  
lokalizacja placu do zawracania na zakończeniu 
ulicy. 

3KD-D  
(gminna) 

ul. Młynarska dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 14,0 - 15,5 m;  
dopuszcza się realizację pasów zieleni przyulicznej 
stanowiących kontynuację zagospodarowania, jak 
dla ulicy 2KD-L. 
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4KD-D  
(gminna) 

ul. bez nazwy dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy)  

5KD-D  
(gminna) 

ul. Zgoda dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 12,0 – 13,5 m;  
lokalizacja placu do zawracania na zakończeniu 
ulicy. 

6KD-D  
(gminna) 

ul. bez nazwy dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy)  

7KD-D  
(gminna) 

ul. bez nazwy dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 15,0 - 18,0 m;  
lokalizacja ciągu pieszego po zachodniej stronie 
ulicy, zgodnie z rysunkiem planu. 

8KD-D  
(gminna) 

ul. Prusa dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy)  

9KD-D  
(gminna) 

ul. bez nazwy dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 14,0 - 15,5 m– zgodnie ze stanem istnieją-
cym. 

10KD-D  
(gminna) 

ul. E. Orzeszkowej dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) zmienna 9,0 -11,5 m– zgodnie ze stanem istnieją-
cym. 

 
§ 12. Ustala się ogólne zasady obsługi w zakre-

sie infrastruktury technicznej: 

1) ustala się pełną obsługę istniejącego i nowe-
go zainwestowania w oparciu o miejskie sys-
temy infrastruktury technicznej; 

2) ustala się wprowadzenie w nowo projekto-
wanych ulicach, i utrzymanie w istniejących, 
rezerwy terenów zabezpieczającej moşliwość 
budowy wodociągu rozdzielczego, kanalizacji 
sanitarnej, miejskiej sieci cieplnej, gazociągu 
rozdzielczego, linii elektroenergetycznych SN 
i nN, kanalizacji telefonicznej – poza jezdnia-
mi, oraz kanalizacji deszczowej – pod jezd-
niami; 

3) wyklucza się sytuowanie nowej infrastruktury 
podziemnej, oprócz kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej, pod jezdnią, z wyjątkiem przejść 
poprzecznych, przy czym dopuszcza się 
umieszczenie nowej infrastruktury niezwiąza-
nej z ulicą w obrębie jezdni tylko jako odstęp-
stwo w tych wypadkach, kiedy zabudowa 
uniemoşliwia inną lokalizację; 

4) dopuszcza się, bez zmiany planu, zmianę lo-
kalizacji przebiegu sieci infrastruktury tech-
nicznej w przypadku, gdy nastąpi kolizja z 
projektowaną zabudową, obiektami i zago-
spodarowaniem terenu przewidzianymi w 
planie do realizacji, ustala się obowiązek uzy-
skania słuşebności gruntowej w formie aktu 
notarialnego lub innego zabezpieczenia przez 
operatorów sieci dla odcinków urządzeń sie-
ciowych ułoşonych poza liniami rozgranicza-
jącymi ulic na terenach naleşących do pod-
miotów prywatnych; 

5) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) nakaz podłączenia do gminnej sieci wodo-
ciągowej wszystkich działek budowlanych 
i budynków oraz wykonanie przyłącza wo-

dociągowego umoşliwiającego pobór wo-
dy zgodny z potrzebami, 

b) realizację nowej zabudowy poprzedzić 
podłączeniem działki do sieci wodociągo-
wej; 

6) w zakresie gospodarki ściekowej i wód opa-
dowych: 

a) docelowe wyposaşenie terenu w kanaliza-
cję zbiorczą, 

b) nakaz docelowego podłączenia wszystkich 
budynków oraz działek budowlanych do 
gminnej sieci kanalizacyjnej oraz wykona-
nie przyłącza kanalizacyjnego umoşliwia-
jącego odprowadzenie ścieków sanitar-
nych w stopniu wystarczającym dla obsłu-
gi działki, jej zabudowy i zagospodarowa-
nia, zgodnych z przeznaczeniem, 

c) nakaz docelowego odprowadzania ście-
ków do gminnej oczyszczalni, 

d) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków bytowych do gruntu oraz do wód 
powierzchniowych, 

e)  odprowadzenie wód opadowych: 

- z działek budowlanych mieszkaniowych 
do gruntu w granicach działki, 

- z terenów dróg publicznych i placów: 
do sieci kanalizacyjnej, po obowiązko-
wym podczyszczeniu z piasku, związ-
ków zawiesiny ogólnej i substancji ro-
popochodnych przed wlotem do kana-
łów deszczowych, do rowów i studni 
chłonnych, do Kanału Piaseczyńskiego i 
do rzeki Jeziorki, 

- z powierzchni utwardzonych na tere-
nach U-A, U-K, U-O, US, U-TR - po pod-
czyszczeniu przed wlotem do kanałów 
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deszczowych, do rowów, do Kanału 
Piaseczyńskiego i do rzeki Jeziorki lub 
studni chłonnych, 

- zachowanie, modernizacja, przebudowa 
i rozbudowa istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej, 

f) dopuszcza się zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych po podczysz-
czeniu, w miejscu ich powstawania, 

g) nakaz kształtowania powierzchni działek w 
sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i 
ulice przed spływem wód opadowych, 

h) pozostałe uregulowania zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; 

7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną: 

a) zasilanie z krajowego systemu za pośred-
nictwem stacji 220/110/15kV „Piaseczno” i 
rozdzielni 15kV, 

b) zaopatrzenie odbiorców w energię elek-
tryczną z istniejących sieci 15kV, stacji 
transformatorowych napowietrznych i ka-
blowych linii elektroenergetycznych nN, 

c) zasilanie indywidualnych odbiorców w 
energię elektryczną po zrealizowaniu od-
powiedniej infrastruktury energetycznej 
wykonanej przez Zakład Energetyczny w 
oparciu o warunki przyłączeniowe (wyda-
ne na wniosek poszczególnych inwesto-
rów) oraz plan rozwoju w zakresie zaspo-
kojenia obecnego i przyszłego zapotrze-
bowania na energię elektryczną, uzgod-
niony z Prezesem Urzędu Regulacji Ener-
getyki, 

d) przyłączenia obiektów do sieci elektro-
energetycznej oraz przebudowy urządzeń 
elektroenergetycznych, powstałe w wyniku 
wystąpienia kolizji planu zagospodarowa-
nia działki (w tym równieş wynikającego ze 
zmiany przeznaczenia terenu) z istnieją-
cymi urządzeniami elektroenergetycznymi 
w uzgodnieniu i na warunkach określo-
nych przez właściwego operatora systemu 
elektroenergetycznego według zasad 
określonych w przepisach prawa energe-
tycznego, 

e) preferencje dla budowy sieci kablowych i 
wnętrzowych stacji transformatorowych, 

f) zakaz nasadzeń pod napowietrznymi li-
niami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów, 

g) nakaz przycinania drzew i krzewów rosną-
cych pod napowietrznymi liniami elektro-
energetycznymi, 

h) sytuowanie i realizację nowych stacji 
transformatorowych bez zmiany planu, 

i) moşliwość zasilania w energię elektryczną 
z wykorzystaniem ŝródeł odnawialnych; 

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną i 
gaz: 

a) zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci 
cieplnej oraz indywidualne ogrzewanie ja-
ko podstawowe systemy zaopatrzenia w 
ciepło, 

b) stosowanie urządzeń i systemów grzew-
czych zapewniających nieprzekroczenie 
dopuszczalnych poziomów substancji w 
powietrzu, które obowiązują w obszarze 
planu i na terenach przyległych zgodnie z 
przepisami odrębnymi, 

c) preferencje w stosowaniu paliw ekolo-
gicznych i technologii czystych ekologicz-
nie, takich jak: gaz ziemny, energia elek-
tryczna, ŝródła energii odnawialnej, olej 
lekki, gaz płynny, 

d) pełne zaopatrzenie w gaz ziemny średnio-
pręşny przy spełnieniu kryteriów ekono-
micznych związanych z dostawą gazu, 

e) przebieg linii ogrodzeń w odległości min. 
0,5m od gazociągu, 

f) nakaz umieszczania nowych szafek gazo-
wych w liniach ogrodzeń i otwieranych od 
strony ulicy, 

g) zachowanie, modernizację, przebudowę i 
rozbudowę istniejącej sieci gazowej, 

h) trasy dla projektowanych gazociągów w 
liniach rozgraniczających ulic, o szerokości 
min. 5,0 m, o utwardzonej nawierzchni, 
uregulowanym stanie prawnym i w miej-
scach dostępnych dla właściwych słuşb 
eksploatacyjnych, 

i) nakaz przeniesienia w pas drogowy poza 
jezdnią na koszt inwestora budowy gazo-
ciągów, które w wyniku modernizacji ulic 
znalazłyby się pod jezdnią, 

j) nakaz zabezpieczenia istniejących gazocią-
gów przed uszkodzeniem przez cięşki 
sprzęt budowlany i samochody podczas 
prowadzenia prac modernizacyjnych dróg, 

k) warunki techniczne jakim winny odpowia-
dać sieci gazowe określa rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. 
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opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2001r. 
Nr 97 – dla gazociągów wybudowanych 
po 12 grudnia 2001r. oraz rozporządzenie 
Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 li-
stopada 1995r. opublikowane w Dzienniku 
Ustaw z 1995r. Nr 139 – dla gazociągów 
wybudowanych przed 12 grudnia 2001r.; 

9) w zakresie telekomunikacji: 

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

b) dopuszczenie świadczenia usług telefonii 
stacjonarnej przez innych operatorów niş 
TP S.A., 

c) dopuszcza się kablowe rozprowadzenie li-
nii abonenckich, 

d) zakaz lokalizowania nowych masztowych 
stacji bazowych, przekaŝnikowych i in-
nych; 

10) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) obowiązek wyposaşania zabudowanych 
nieruchomości w odpowiednie urządzenia 
(oraz miejsca) słuşące do zbierania odpa-
dów, w tym zbieranych selektywnie oraz 
ustala się obowiązek zbierania tych odpa-
dów zgodnie z wymaganiami określonymi 
w przepisach szczególnych i w prawie 
miejscowym, 

b) moşliwość wyposaşenie kilku nierucho-
mości, sąsiadujących ze sobą, we wspólne 
urządzenia słuşące do zbierania odpadów, 
o których mowa wyşej, 

c) wywóz systemem zorganizowanym odpa-
dów wytwarzanych na terenie obszaru ob-
jętego opracowaniem, przy czym firmy 
świadczące te usługi powinny posiadać 
stosowne decyzje. 

§ 13. Ustala się szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości: 

1) dokonywany podział nieruchomości musi 
zapewnić zagospodarowanie kaşdej działki 
zgodnie z planem i obowiązującymi przepi-
sami odrębnymi; 

2) plan adaptuje istniejące działki wydzielone 
przed wejściem w şycie planu, pod warun-
kiem, şe nie ingerują one w planowaną ko-
munikację publiczną; 

3) dopuszcza się scalenia i podziały nierucho-
mości, warunkując je zapewnieniem moşli-
wości zagospodarowania kaşdej działki oraz 
minimalną szerokością frontów działek zgod-

nie z planem i obowiązującymi przepisami 
odrębnymi; 

4) ustala się następującą minimalną powierzch-
nię nowowydzielanych działek budowlanych: 

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wolnostojącej i bliŝniaczej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN – dla zabudowy mieszkaniowej wol-
nostojącej 600m2, dla zabudowy bliŝnia-
czej 250m2 na segment domu bliŝniaczego, 

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem MW oraz zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej z towarzyszącymi 
usługami nieuciąşliwymi oznaczonych na 
rysunku planu symbolem MW/U – 800m2; 

5) przy podziale większej działki dopuszcza się 
zmniejszenie wymaganej powierzchni o 10% 
dla jednej nowowydzielanej działki, której 
powierzchnia nie spełnia wymogów określo-
nych w § 13 1 pkt 4; 

6) dopuszcza się, zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi w przepisach odrębnych, scalenie 
sąsiadujących działek i ich podział, o ile ich 
kształt, wielkość, struktura własnościowa, do-
stępność do ulic publicznych i infrastruktury 
utrudnia ich wykorzystanie i zagospodarowa-
nie zgodnie z ustaleniami planu; 

7) nakaz zachowania minimalnej szerokości 
działek, dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej MN: 

a) 20,0m dla działek o minimalnej po-
wierzchni 800m2, 

b) 18,0m dla działek o minimalnej po-
wierzchni 600m2, 

c) 14,0m dla działek o minimalnej po-
wierzchni 250m2; 

8) ustala się minimalny kąt nachylenia granic 
nowoprojektowanych działek w stosunku do 
pasa drogowego wynoszący: 75°, a optymal-
ny: 90°; 

9) obowiązuje zakaz dokonywania podziałów, 
które spowodowałyby konieczność urządza-
nia nowych zjazdów z ulicy głównej ruchu 
przyspieszonego (Armii Krajowej) oraz zbior-
czej (ul. Chyliczkowskiej); 

10) przy scalaniu i podziałach działek, na terenach 
przylegających do ulic publicznych, wprowa-
dza się nakaz wydzielenia terenów przezna-
czonych pod układ komunikacyjny, zgodnie z 
rysunkiem planu. 
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§ 14. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ich uşytko-
waniu: 

1) zakaz scalania i podziału nieruchomości, nie-
zgodnych z planem miejscowym; 

2) nakaz stosowania rozwiązań technicznych za-
bezpieczających akustycznie budynki zlokali-
zowane w strefie uciąşliwości drogi głównej 
ruchu przyspieszonego. 

§ 15. Ustala się sposoby i terminy tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i uşytkowa-
nia terenów poprzez: 

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

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

a) obiektów tymczasowych realizowanych dla 
potrzeb prowadzenia budowy w obrębie 
działki budowlanej, na której realizowana 
jest inwestycja docelowa w czasie realizacji 
pozwolenia na budowę; 

3) dopuszcza się uşytkowanie i urządzanie tere-
nów w obszarze ulic wprowadzanych i podle-
gających modernizacji na podstawie niniejsze-
go planu tj. wymiana, naprawa lub postawienie 
nowego ogrodzenia, do czasu realizacji prze-
znaczenia zgodnego z planem; 

4) zakaz wznoszenia obiektów tymczasowych na 
terenach przeznaczonych na cele publiczne (tj. 
na terenach: oświaty U-O); 

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

 

§ 16.1. Dla terenów, w stosunku do których na-
stąpi w wyniku uchwalenia planu wzrost ich war-
tości ustala się stawkę procentową, słuşącą nali-
czeniu opłaty związanej z tym wzrostem: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem U-A,  
U-K/ZUS, U-TR – 20%; 

2) dla terenów oznaczonych symbolem MN – 
20%; 

3) dla terenów oznaczonych symbolem MW – 
20%; 

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

5) dla pozostałych terenów objętych niniejszym 
planem, a nie wymienionych w tym paragrafie 
– 0,1%. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, będzie po-
bierana zgodnie z ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z 2003r., w razie 
zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od 
dnia wejścia w şycie niniejszego planu. 

3. Jednorazowa opłata (renta planistyczna) od 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwa-
lenia niniejszego planu, nie jest pobierana w sytu-
acji braku zmiany przeznaczenia oraz zasad zago-
spodarowania terenu, w stosunku do poprzednio 
obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

4. Ustala się, şe do czasu przewidzianych w 
planie inwestycji celu publicznego moşliwe jest 
uşytkowanie terenu zgodne z dotychczasowym, 
pod warunkiem nie spowodowania ponadnorma-
tywnego pogorszenia standardów jakości środo-
wiska na poszczególnych terenach obszaru planu 
oraz sposobu uşytkowania terenu nie kolidujące-
go ze sposobem uşytkowania innych terenów na 
obszarze planu. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

§ 17. Ustalenia szczegółowe dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1U: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny usług nieuciąşliwych 

2) dopuszczone: 
a) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 

terenu i zabudowy. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
a) nie ustala się; 

2) wskaŝnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 
a) 15%; 
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3) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzo-
nymi dojazdami i dojściami: 
a) 85%; 

4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy: 
a) 2,0; 

5) maksymalna wysokość zabudowy: 
a) 14,0 m od poziomu terenu do najwyşszego punktu 

dachu (bez komina, anten itp. elementów); 
6) minimalna wysokość zabudowy: 8,0 m (2 kondygnacje); 
7) kształtowanie dachów zgodnie z§ 10 pkt 5 i 7; 
8) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów zgodnie 

z § 10 pkt 7; 
9) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 10 pkt 8; 
10) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych 

zgodnie z § 7 pkt 9-12. 

Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone;  

2) zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowej; 
3) ustala się obowiązek ograniczenia uciąşliwości zagospo-

darowania do granic własnych działki; 
4) ustala się obowiązek stosowania form architektonicznych 

zharmonizowanych z otoczeniem, uwarunkowanych kul-
turowo; 

5) nakaz zagospodarowania terenów przeznaczonych pod 
powierzchnie parkingowe przy wykorzystaniu nawierzch-
ni przepuszczalnych z udziałem roślinności okrywowej. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) z ulicy dojazdowej 5KD-D (ul. Zgoda); 

2) parkowanie w granicach własnych działek według wskaŝ-
ników podanych w § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały. 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 15 niniejszej uchwały. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

 
§ 18. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U-A: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny usług administracji (urzędy, biura);  

2) dopuszczone:  
a) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 

terenu i zabudowy. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
a) nie ustala się;  

2) wskaŝnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 
a) 15%;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzo-
nymi dojazdami i dojściami: 
a) 85%;  
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4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy: 
a) 2,0;  

5) maksymalna wysokość zabudowy: 
a) 14,0 m od poziomu terenu do najwyşszego punktu 

dachu (bez komina, anten itp. elementów);  
6) minimalna wysokość zabudowy: 8,0 m(2 kondygnacje); 
7) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 5 i 7; 
8) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów zgodnie 

z § 10 pkt 7; 
9) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 10 pkt 9; 
10) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych 

zgodnie z § 7 pkt 9-12. 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone;  

2) zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowej; 
3) ustala się obowiązek ograniczenia uciąşliwości zagospo-

darowania do granic własnych działki; 
4) ustala się obowiązek stosowania form architektonicz-

nych zharmonizowanych z otoczeniem, uwarunkowa-
nych kulturowo; 

5) nakaz zagospodarowania terenów przeznaczonych pod 
powierzchnie parkingowe przy wykorzystaniu na-
wierzchni przepuszczalnych z udziałem roślinności 
okrywowej; 

6) dopuszcza się lokalizację parkingu wielopoziomowego w 
południowo – zachodniej części terenu dla zaspokojenia 
potrzeb zagospodarowania terenu. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
 z ulicy zbiorczej 1KD-Z (ul. Chyliczkowska);  
2) parkowanie w granicach własnych działek według 

wskaŝników podanych w § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały. 
Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 15 niniejszej uchwały. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

 
§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U-Os/Z, 2U-Os/Z, 

3U-Os/Z: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny usług oświaty (szkoły),  
b) tereny zieleni urządzonej; 

2) dopuszczone: 
a) usługi nieuciąşliwe, na powierzchni nie większej niş 

10% terenu działki,  
b) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 

terenu i zabudowy. 
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Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
a) nie ustala się;  

2) wskaŝnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 
a) 40%; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzo-
nymi dojazdami i dojściami: 
a) 60%; 

4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy: 2,0; 
5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) 14,0 m od poziomu terenu do najwyşszego punktu 
dachu (bez komina, anten itp. elementów); 

6) minimalna wysokość zabudowy: 
a) nie ustala się; 
7) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 5 i 7; 
8) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów zgodnie 

z § 10 pkt 7; 
9) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 10 pkt 9; 
10) zakaz sytuowania reklam i nośników reklamowych. 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone;  

2) ustala się obowiązek ograniczenia uciąşliwości zago-
spodarowania do granic własnych działki; 

3) ustala się obowiązek stosowania form architektonicz-
nych zharmonizowanych z krajobrazem otoczenia i for-
mami sąsiadującej architektury, uwarunkowanych kultu-
rowo; 

4) nakaz zagospodarowania terenów przeznaczonych pod 
powierzchnie parkingowe przy wykorzystaniu na-
wierzchni przepuszczalnych z udziałem roślinności 
okrywowej. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) 1U-Os/Z - z ulic lokalnych: 4KD-L (ul. Zgoda) i 5KD-L 

(ul. Królewskie Lipy), 
b) 2U-Os/Z– z ulicy dojazdowej 3KD-D (ul. Młynarska), 
c) 3U-Os/Z – z ulicy dojazdowej 6KD-D (ul. bez nazwy); 

2) parkowanie w granicach własnych działek według 
wskaŝników podanych w § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały. 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 15 niniejszej uchwały. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

 
§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U-Op/Z: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny usług oświaty (przedszkole), 
b) tereny zieleni urządzonej; 

2) dopuszczone: 
a) usługi nieuciąşliwe, na powierzchni nie większej niş 

10% terenu działki,  
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b) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 
terenu i zabudowy. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
a) nie ustala się; 

2) wskaŝnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej:  
a) 40%;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzo-
nymi dojazdami i dojściami: 
a) 60%;  

4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy: 2,0 ; 
5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) 14,0 m od poziomu terenu do najwyşszego punktu 
dachu (bez komina, anten itp. elementów);  

6)  minimalna wysokość zabudowy: 
a) nie ustala się;  

7) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 5 i 7; 
8) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów zgod-

nie z § 10 pkt 7; 
9) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 10 pkt 9; 
10) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych 

zgodnie z § 7 pkt 9-12. 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone;  

2) ustala się obowiązek ograniczenia uciąşliwości zagospo-
darowania do granic własnych działki;  

3) ustala się obowiązek stosowania form architektonicz-
nych zharmonizowanych z krajobrazem otoczenia i for-
mami sąsiadującej architektury, uwarunkowanych kultu-
rowo; 

4) nakaz zagospodarowania terenów przeznaczonych pod 
powierzchnie parkingowe przy wykorzystaniu na-
wierzchni przepuszczalnych z udziałem roślinności 
okrywowej. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) z ulicy lokalnej 6KD-L (ul. Sierakowskiego) oraz do-

jazdowej 5KD-D (ul. Zgoda);  
2) parkowanie w granicach własnych działek według 

wskaŝników podanych w § 11 ust. 1 pkt 5, 7 uchwały. 
Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 15 niniejszej uchwały. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

 
§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U-O/U-Z/Z: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny usług oświaty, 
b) tereny usług zdrowia,  
c) tereny zieleni urządzonej; 
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2) dopuszczone: 
a) usługi nieuciąşliwe, na powierzchni nie większej niş 

10% terenu działki, 
b) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 

terenu i zabudowy. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
a) nie ustala się; 

2) wskaŝnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 
a) 40%;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzo-
nymi dojazdami i dojściami: 
a)  60%;  

4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy: 2,0; 
5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) 14,0 m od poziomu terenu do najwyşszego punktu 
dachu (bez komina, anten itp. elementów);  

6) minimalna wysokość zabudowy: 
a) nie ustala się;  

7) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 5 i 7; 
8) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów zgodnie 

z § 10 pkt 7; 
9) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 10 pkt 9; 
10) zakaz sytuowania reklam i nośników reklamowych. 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone;  

2) ustala się obowiązek ograniczenia uciąşliwości zagospo-
darowania do granic własnych działki; 

3) ustala się obowiązek stosowania form architektonicz-
nych zharmonizowanych z krajobrazem otoczenia i for-
mami sąsiadującej architektury, uwarunkowanych kultu-
rowo; 

4) nakaz zagospodarowania terenów przeznaczonych pod 
powierzchnie parkingowe przy wykorzystaniu na-
wierzchni przepuszczalnych z udziałem roślinności 
okrywowej. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) z ulicy lokalnej: 2KD-L (ul. Młynarska),  
b) z ulicy dojazdowej 2KD-D, 

2) parkowanie w granicach własnych działek według 
wskaŝników podanych w § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały. 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 15 niniejszej uchwały. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 
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§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny usług sportu; 

2) dopuszczone: 
a) usługi nieuciąşliwe, na powierzchni nie większej niş 

10% terenu działki,  
b) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 

terenu i zabudowy. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
a) nie ustala się; 

2) wskaŝnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 
a) 40%;  

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzo-
nymi dojazdami i dojściami: 
a) 60%;  

4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy: 2,0; 
5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) 14,0 m od poziomu terenu do najwyşszego punktu 
dachu (bez komina, anten itp. elementów);  

6) minimalna wysokość zabudowy: 
a) nie ustala się;  

7) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 5 i 7; 
8) nakaz stosowania form architektonicznych zharmonizo-

wanych z krajobrazem otoczenia i formami sąsiadującej 
architektury, uwarunkowanych kulturowo, 

9) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów zgodnie 
z § 10 pkt 7; 

10) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 10 pkt 9;  
11) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych 

zgodnie z § 7 pkt 9-12. 
Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone;  

2) dopuszcza się realizację ogrodu jordanowskiego; 
3) dopuszcza się: imprezy masowe z lokalizacją sceny let-

niej, lodowiska, wesołe miasteczko, pod warunkiem 
uzyskania pozwoleń na ich organizację od właściwych 
organów uzgadniających; 

4) nakaz zagospodarowania terenów przeznaczonych pod 
powierzchnie parkingowe przy wykorzystaniu na-
wierzchni przepuszczalnych z udziałem roślinności 
okrywowej. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) z ulicy dojazdowej 6KD-D (ul. bez nazwy); 

2)  parkowanie w granicach własnych działek według 
wskaŝników podanych w § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały. 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 15 niniejszej uchwały. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 
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§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U-TR: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny usług turystyki i rekreacji; 

2) dopuszczone: 
a) tereny usług sportu i rekreacji,  
b) usługi nieuciąşliwe, na powierzchni nie większej niş 

10% terenu działki, 
c) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 

terenu i zabudowy. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
a) nie ustala się; 

2) wskaŝnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 
a) 40%;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzo-
nymi dojazdami i dojściami: 
a) 60%;  

4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy: 1,5; 
5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) 12,0 m od poziomu terenu do najwyşszego punktu 
dachu (bez komina, anten itp. elementów);  

6) minimalna wysokość zabudowy: 
a) nie ustala się;  

7) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 5 i 7; 
8) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów zgodnie 

z § 10 pkt 7; 
9) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 10 pkt 9; 
10) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych 

zgodnie z § 7 pkt 9-12. 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone;  

2) ustala się obowiązek stosowania form architektonicz-
nych zharmonizowanych z krajobrazem otoczenia i for-
mami sąsiadującej architektury, uwarunkowanych kultu-
rowo; 

3) nakaz zagospodarowania terenów przeznaczonych pod 
powierzchnie parkingowe przy wykorzystaniu na-
wierzchni przepuszczalnych z udziałem roślinności 
okrywowej. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) z ulicy dojazdowej 6KD-D (ul. bez nazwy); 

2) parkowanie w granicach własnych działek według 
wskaŝników podanych w § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały. 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 15 niniejszej uchwały. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1)  zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 
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§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-

nostojącej i bliŝniaczej;  
2) dopuszczone: 

a) usługi nieuciąşliwe wbudowane w budynki mieszka-
niowe jednorodzinne lub inne budynki wolnostojące 
na działce na powierzchni nie większej niş 25% mak-
symalnej powierzchni zabudowy, z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających z § 8 pkt 1, 2 uchwały, 

b) tereny usług administracyjno – biurowych; 
c) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

szeregowa, 
d) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 

terenu i zabudowy. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia i szerokość działki budowlanej:  
a) zgodnie z § 13 pkt 4, 7;  

2) wskaŝnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 
50%, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzo-
nymi dojazdami i dojściami: 50%; 

4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy: 0,8; 
5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) zabudowy mieszkaniowej: 12,0 m od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu dachu (bez komina, anten 
itp. elementów), tj. maksymalnie dwie kondygnacje, 
w tym poddasze uşytkowe; rzędna parteru maksy-
malnie 0,8 m nad poziomem terenu, 

b) wysokość zabudowy innej niş mieszkaniowa mak-
symalnie 8,0 m od istniejącego poziomu gruntu ro-
dzimego do najwyşszego punktu dachu, nie więcej 
niş 1 kondygnacja z wysokim dachem; 

6) minimalna wysokość zabudowy: 
a) nie ustala się; 

7) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 5 i 7; 
8) w przypadku rozbudowy i przebudowy istniejącej zabu-

dowy o dachach płaskich dopuszcza się kontynuację tej 
formy dachu w części noworealizowanej; 

9) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów zgodnie 
z § 10 pkt 7; 

10) na jednej działce budowlanej moşliwość realizacji jed-
nego budynku mieszkalnego (ewentualnie segmentu 
budynku w zabudowie bliŝniaczej) oraz jednego budyn-
ku garaşowego maksymalnie na 2 samochody i jednego 
budynku gospodarczego;  

11) dopuszcza się adaptację i remonty istniejącej zabudowy, 
w tym budynków gospodarczych; 

12) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 10 pkt 9; 
13) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych 

zgodnie z § 7 pkt 9, 11 i 12. 
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Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone;  

2) dopuszcza się moşliwość zmiany uşytkowania budynku 
przy usługach administracyjno – biurowych; 

3) ustala się ochronę obiektów zabytkowych zgodnie z § 9. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) z ulic lokalnych (KD-L) i dojazdowych (KD-D), 
b) działki nr ew. 34: z ulicy serwisowej zlokalizowanej w 

liniach rozgraniczających ulicy 1KD-GP; 
2) parkowanie w granicach własnych działek według 

wskaŝników podanych w § 11 ust. 1 pkt 5, 7 uchwały. 
Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 15 niniejszej uchwały. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

 
§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej; 
2) dopuszczone: 

a) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 
terenu i zabudowy. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia i szerokość działki budowlanej:  
a) zgodnie z § 13 pkt 4,  
b) minimalnej szerokości działki nie ustala się; 

2) wskaŝnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 
30%, 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzo-
nymi dojazdami i dojściami: 70%; 

4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy: 2,0; 
5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) akceptuje się stan istniejący; 
b) dla nowej zabudowy: 21,0 m od poziomu terenu do 

najwyşszego punktu dachu (bez komina, anten itp. 
elementów);  

6) minimalna wysokość zabudowy: 
a) nie ustala się; 

7) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 5 i 7; 
8) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów zgodnie 

z § 10 pkt 7; 
9) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 10 pkt 9; 
10) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych 

zgodnie z § 7 pkt 9, 11 - 12. 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 
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Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  

a) z ulicy głównej ruchu przyspieszonego w miejscach 
wyznaczonych zjazdów w zagospodarowaniu ulicy;  

2) parkowanie w granicach własnych działek według 
wskaŝników podanych w § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały. 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 15 niniejszej uchwały. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

 
§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW/U, 2MW/U, 

3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U, 9MW/U, 10MW/U: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
b) tereny nieuciąşliwych usług i biur stanowiących nie 

więcej niş 40% maksymalnej powierzchni zabudowy; 
z wyjątkiem terenu 9MW/U, dla którego nie ustala się 
procentowego udziału poszczególnych przeznaczeń 
terenu;  

2) dopuszczone: 
a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 

terenu i zabudowy. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) ustala się mieszany charakter zabudowy mieszkaniowej 
z dominacją zabudowy wielorodzinnej i z tendencją 
przekształcania zespołów zabudowy jednorodzinnej w 
zabudowę usługową i usługowo – mieszkaniową wielo-
rodzinną;  

2) minimalna powierzchnia i szerokość działki budowlanej: 
a) zgodnie z § 13 pkt 4, 
b) minimalnej szerokości działki nie ustala się; 

3)  wskaŝnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 
a) dla terenu 5MW/U: 15%,  
b) dla pozostałych terenów: nie ustala się;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzo-
nymi dojazdami i dojściami: 
a) dla terenu 5MW/U: 85%,  
b) dla pozostałych terenów: nie ustala się;  

5) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy: 2,0; 
6) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) dla terenów 1MW/U, 2MW/U: 21,0 m od poziomu te-
renu do najwyşszego punktu dachu (bez komina, an-
ten itp. elementów),  

b) dla pozostałych terenów: 14,5 m od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu dachu (bez komina, anten 
itp. elementów),  

c) dla terenu 4MW/U: 4 kondygnacje; 
7) minimalna wysokość zabudowy: 

a) 8,0 m, tj. dwie kondygnacje;  
8) lokalizacja usług w parterach budynków od strony ulic: 

Chyliczkowskiej, Puławskiej, Sierakowskiego i Zgoda; 
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9) kształtowanie zabudowy pierzejowej, w szczególności 
od strony ulic: Warszawskiej, Sierakowskiego i Zgoda; 

10) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 5 i 7, dopusz-
cza się stosowanie dachów płaskich;  

11) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów zgodnie 
z § 10 pkt 7; 

12) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 10 pkt 9; 
13) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych 

zgodnie z § 7 pkt 9 - 12. 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone;  

2) wprowadzenie dominanty architektoniczno – przestrzen-
nej o max. wysokości 17,5 m na osi załoşenia parkowe-
go, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się funkcję usługową jako uzupełnienie funkcji 
mieszkaniowej, tj. zajmującą maksymalnie 30 % po-
wierzchni zabudowy. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1)  zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) z ulic lokalnych (KD-L) i dojazdowych (KD-D); 

2) parkowanie w granicach własnych działek według 
wskaŝników podanych w § 11 ust. 1 pkt 5, 7 uchwały. 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zgodnie z § 15 niniejszej uchwały. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

 
§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZPp, 2ZPp: 

 
Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny parków – park miejski; 

2) dopuszczone: 
a) funkcje z zakresu usług kultury lokalizowane w istnie-

jących obiektach kubaturowych,  
b) istniejąca zabudowa z funkcją mieszkaniową, do cza-

su realizacji przeznaczenia dopuszczonego z zakresu 
usług kultury, 

c) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 
terenu. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) ochrona obszaru oraz znajdujących się na terenie parku 
obiektów budowlanych zgodnie z § 9 niniejszej uchwały;  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 
a) 80%; 

3) nakaz zachowania istniejących wejść do parku oraz hi-
storycznego układu alei; 

4) nakaz zachowania oznaczonych na rysunku planu 3 po-
mników przyrody wraz z 15,0 m strefą ochronną; 

5) nakaz zachowania istniejących wartościowych zadrze-
wień; 
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6) nakaz wprowadzenia nowych kompozycji i szpalerów 
drzew, w minimalnym zakresie zgodnie z rysunkiem 
planu; 

7) nakaz wprowadzenia jednakowych elementów wyposa-
şenia parku (tj. ławek, latarni, koszy na śmieci itp.); 

8) nakaz zachowania głównych ciągów pieszych; 
9) nakaz starannego opracowania posadzek; 
10) utrzymanie w naleşytym stanie technicznym i biologicz-

nym istniejącego zbiornika wodnego;  
11) zakaz lokalizacji reklam i nośników reklamowych na 

terenie parku. 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone;  

2) zakaz wprowadzania nowej zabudowy; 
3) nakaz przeniesienia na obrzeşa parku (na jednostkę 1I-E 

przy ul. Zgoda w obszarze planu) istniejącej stacji trans-
formatorowej zlokalizowanej w centralnej części parku. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) z ulic dojazdowych: 5KD-D (ul. Zgoda) i 6KD-D (ul. bez 

nazwy); 
2) parkowanie w zatokach postojowych wzdłuş ulic dojaz-

dowych: 5KD-D (ul. Zgoda) i 6KD-D (ul. bez nazwy) oraz 
na parkingu wielopoziomowym na terenie 2KD-p. 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

 
§ 28. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZPz: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny zieleńców;  

2) dopuszczone: 
a) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 

terenu. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:  
a) 90%;  

2) nakaz wprowadzenia ciągu pieszego, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

3) nakaz wprowadzenia jednakowych elementów wyposa-
şenia zieleńca (tj. ławek, latarni, koszy na śmieci itp.); 

4) nakaz kształtowania kompozycji spójnej z układem histo-
rycznego parku na terenie 1ZPp oraz skweru przy ul. Sie-
rakowskiego (poza granicami planu); 

5) zakaz lokalizacji reklam i nośników reklamowych. 
Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 
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Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  

a) z ulicy lokalnej 6KD-L (ul. Sierakowskiego) i ulicy do-
jazdowej 5KD-D (ul. Zgoda);  

2) parkowanie w zatokach postojowych wzdłuş dojazdo-
wych: 6KD-D (ul. Zgoda) oraz na parkingu wielopozio-
mowym na terenie 2KD-p. 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

 
§ 29. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny zieleni izolacyjnej wzdłuş tras komunikacyj-

nych;  
2) dopuszczone: 

a) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 
terenu. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej:  
a) 90% 

2) wprowadzenie szpaleru drzew; 
3) wprowadzenie nasypu ziemnego o wysokości min. 

5,0m; 
4) kształtowanie roślinności niskiej i wysokiej na nasypie; 
5) zakaz lokalizacji reklam i nośników reklamowych. 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone;  

2) wprowadzenie szpalerów drzew i wałów ziemnych wa-
runkuje się opracowaniem szczegółowego projektu za-
gospodarowania terenu. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) nie ustala się. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) na zasadach słuşebności z terenów sąsiednich, tj. 

3MN, 2I-W oraz z ulicy lokalnej 8KD-L (ul. Şeromskie-
go). 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

 
§ 30. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Ws/Z, 2Ws/Z: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny śródlądowych wód powierzchniowych;  
b) tereny zieleni; 

2) dopuszczone: 
a) infrastruktura obsługi technicznej terenu. 
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Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) utrzymanie w naleşytym stanie technicznym i biologicz-
nym istniejącego Kanału Piaseczyńskiego;  

2) zakaz lokalizacji reklam i nośników reklamowych 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) nie ustala się. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) z ulicy dojazdowej 6KD-D (ul. bez nazwy). 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

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

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych;  

2) dopuszczone: 
a) infrastruktura obsługi technicznej terenu. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:  
a) nie ustala się;  

2) maksymalna wysokość zabudowy: 
a) 12,0 m. 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) nie ustala się. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) z ulicy dojazdowej 5KD-D (ul. Zgoda). 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

 
§ 32. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1I-W, 2I-W, 3I-W, 

4I-W: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę; 

2) dopuszczone: 
a) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 

terenu. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:  
a) nie ustala się; 

2) maksymalna wysokość zabudowy: 
a) 12,0 m. 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone. 
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Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) nie ustala się. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) 1I-W: z ulicy dojazdowej 6KD-D, 
b) 2I-W, 3I-W: z ulicy dojazdowej 7KD-D, 
c) 4I-W: z ulicy lokalnej 8KD-L. 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 

 
§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-p, 2KD-p: 
 

Ustalenie planu Zakres ustalenia 

Przeznaczenie 1) podstawowe:  
a) tereny parkingów; 

2) dopuszczone: 
a) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi technicznej 

terenu;  
b) na terenie 2KD-p: usługi nieuciąşliwe. 

Warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1) wskaŝnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej:  
a) nie ustala się; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzo-
nymi dojazdami i dojściami: 
a) nie ustala się;  

3) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy: 
a) 2,0 na terenie 1KDp i 4,0 na terenie 2KDp;  

4) maksymalna wysokość zabudowy: 
a) 14,5 m od poziomu terenu do najwyşszego punktu 

dachu (bez komina, anten itp. elementów);  
5) minimalna wysokość zabudowy: 

a) nie ustala się;  
6) lokalizacja usług w paterach budynków od strony ulic: 

Sierakowskiego i Zgoda; 
7) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 5 i 7; 
8) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów zgodnie 

z § 10 pkt 7; 
9) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z § 10 pkt 9; 
10) zasady sytuowania reklam i nośników reklamowych 

zgodnie z § 7 pkt 9, 11 - 12. 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

1) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia niş podsta-
wowe i dopuszczone. 

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę tech-
niczną 

1) zgodnie z § 12 pkt 1 - 10 niniejszej uchwały. 

Zasady obsługi terenu komunikacyjne 1) zjazdy na teren:  
a) z ulicy lokalnej 6KD-L (ul. Sierakowskiego),  
a) z ulicy dojazdowej 5KD-D (ul. Zgoda). 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu 

1) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych. 

Stawki procentowe od wzrostu wartości 
nieruchomości 

1) zgodnie z § 16 niniejszej uchwały. 
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Rozdział 4 
Ustalenia końcowe 

§ 34.1. Ustala się sposób rozstrzygnięcia uwag 
nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Piaseczno zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

2. Ustala się sposób realizacji inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej naleşących do 
zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem  
nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 36. Traci moc na danym obszarze „Miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Piaseczno w granicach administracyjnych z 
wyłączeniem obszaru zawartego pomiędzy ulica-
mi: Pomorską, Konopnickiej, Redutową, Gra-

niczną, przedłuşeniem ul. Granicznej do Al. Brzóz, 
rzeką Jeziorką, torami kolei radomskiej i ul. Sien-
kiewicza” przyjęty uchwałą nr 613/LI/98 Rady 
Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 1998r., 
„Zmiana w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Piaseczno – na terenie 
śródmieścia” przyjęta uchwałą nr 365/XVI/2003 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 
2003r. oraz „Zmiana w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego” przyjęta uchwałą 
nr 766/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z 
dnia 15 paŝdziernika 2008r. 

§ 37. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 38. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

mgr inż. Andrzej Swat 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 1439/XLVIII/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 16 czerwca 2010r. 

 
Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem sposobu ich rozpatrzenia złoşonych  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno  
dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Şeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego,  

Warszawską, Młynarską i Puławską 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

 i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza Miasta i Gminy 

Piaseczno w sprawie rozpatrze-
nia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Piasecznie 
załącznik do uchwały 
nr 1439/XLVIII/2010 
z dnia 16.06.2010r. 

Uwagi 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga  
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 17.02.2010r. p. Pacuszka Leokadia Uwaga dotyczy: 

1. zachowania funkcji 
mieszkaniowych dla 
budynków mieszkalnych 
juş istniejących na obrze-
şach Parku Miejskiego; 

2. nie dopuszczania w 
projekcie planu: wprowa-
dzania na teren parku 
nowych budynków o 
funkcjach rozrywki, 
gastronomii itp., pomniej-
szających powierzchnię 
zieleni parku; 

3. nie dopuszczania 
zabudowy stałej na 
wyspie parkowego stawu, 
w tym w szczególności 
obiektów związanych z 
emisją hałasu, które 
mogłyby niekorzystnie 
wpłynąć na gniazdowanie 
ptaków. 

nie określono lZPp + - + - Uwaga przyjęta odnośnie  
pkt: 2. 3. 

Uwaga przyjęta częściowo 
odnośnie pkt: 

-1 - funkcje mieszkaniowe 
zostaną zachowane do czasu 
realizacji przeznaczenia 
zgodnego z planem; 

2. 23.02.2010r. Starosta Piaseczyński 
05-500 Piaseczno 
 ul. Chyliczkowska 14 

Brak treści uwagi. 

Wpłynęła treść decyzji o 
zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę oraz 

Zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania administracyj-
nego w spr. wydania decyzji 
pozwolenia na budowę 
Biblioteki Powiatowej w 
Piasecznie. 

Działki nr ew. 8/7, 
7/11 z obrębu 27 

lZPp  -  - Uwaga odrzucona. Pozwolenie 
na budowę dotyczy dwóch 
róşnych, odległych od siebie 
działek. Wskazane w załączniku 
graficznym zagospodarowanie 
nie odnosi się do wymienionych 
w treści pozwolenia działek 
ewidencyjnych. 

3. 25.03.2010r. p. Wierzejski Piotr Uwaga dotyczy: 

1. wykreślenia z projektu 
planu zapisu o obowiąz-
kowym zachowaniu 
powierzchni biologicznie 
czynnej w strefie śród-
miejskiej, a w szczególno-
ści na obszarach 4MW/U, 
5MW/U, 7MW/U; 

2. zmniejszenia wcięcia w 
działkę nr ew. 36 przy ul. 
Chyliczkowskiej róg 
Zgoda dla zabezpieczenia 
celów komunikacyjnych 
w taki sposób, aby nie-
przekraczalna linia zabu-
dowy po wschodniej 
stronie ul. Zgoda na 
odcinku zachodniej 
granicy obszaru 5MW/U 
była przedłuşeniem ww. 
linii z obszaru lU-Os/Z, a 
linia zabudowy pierzejo-
wej bezpośrednio od 
strony ww. skrzyşowania 
była moşliwie jak najblişej 
jego środka; 

3. precyzyjnego dopuszcze-
nia remontów i utrzyma-
nia istniejących ogrodzeń 
w obrębie terenów dróg i 
ulic wyznaczonych na 
rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi; 

4. dopuszczenia budowy 
ogrodzeń pełnych speł-
niających rolę ekranów 
akustycznych. 

Działka nr ew. 36 z 
obrębu 20 

4MW/U; 
5MW/U; 
7MW/U; 

+ - + - Uwaga przyjęta odnośnie pkt: 3. 

Uwaga przyjęta częściowo 
odnośnie pkt: 

- 1 powierzchnia biologicznie 
czynna nie zostanie ustalona dla 
wymienionych terenów, z 
wyjątkiem niezagospodarowa-
nego jeszcze terenu 5MW/U; 

- 2 - zostanie wprowadzona 
częściowa korekta linii 
rozgraniczających ulicy na 
rysunku planu; 

- 4 - w tekście planu zostanie 
dopuszczone stosowanie 
ogrodzeń pełnych, pod 
warunkiem zastosowania w 
poziomie terenu przepustów 
umoşliwiających migrację dziko 
şyjących zwierząt. 
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4. 26.03.2010r. p. Putkiewicz Daniel Uwaga dotyczy: 
1. wykreślenia z § 33 ust. 1 

słów: „w parterze budyn-
ków"; 

2. wykreślenia z § 33 ust.1 
obowiązku zachowania 
powierzchni biologicznie 
czynnej; 

3. wprowadzenia nakazu 
utworzenia ciągu pieszo -
jezdnego wskazanego w 
rysunku planu na osi alei 
parkowej od ul. Królew-
skie Lipy do granic tere-
nu oznaczonego lZPp 
(zgodnie z załącznikiem 
graficznym nr 1 do ni-
niejszego pisma); 

4. wprowadzenia jako 
dopuszczonych usług 
kultury ( w związku z 
realizacją budowy bu-
dynku biblioteki 

5. powiatowej wraz z 
amfiteatrem) na części 
terenu 1US, zgodnie z 
przygotowanym planem 
zagospodarowania 
działki oraz terenu zieleni 
urządzonej na pozostałej 
części terenu; 

6. wprowadzenia zapisów 
dla terenu 1US umoşli-
wiających organizację 
imprez masowych z 
lokalizacją sceny letniej, 
organizacji sezonowego 
lodowiska, organizacji 
wesołego miasteczka itp.; 

7. wskazania na terenie 
1US lokalizacji ogródka 
jordanowskiego; wpro-
wadzenia zapisów umoş-
liwiających realizowanie 
usług sportu na terenie 
1U-TR; 

8. uszczegółowienia 
zapisów dla terenów 
4MW/U, 7MW/U, 8MW/U, 
9MW/U, 10MW/U wpro-
wadzających zabudowę 
pierzejową wzdłuş ulic: 
Warszawskiej, Sierakow-
skiego, Zgoda; 

9. wprowadzenia zapisów 
dla terenów 4MW/U, 
7MW/U, 8MW/U, 9MW/U, 
10MW/U umoşliwiają-
cych lokalizowanie 
miejsc parkingowych 
poza granicami działki, 
np. 

10. na parkingach wielopo-
ziomowych, ew. rozwa-
şenie obnişenia wskaŝni-
ków parkingowych w 
ścisłym centrum; 

11. wprowadzenia zapisów 
dla terenu lZPp umoşli-
wiających alternatywne 
zagospodarowanie 
wyspy (gastronomia) lub 
wprowadzenie nakazu 
rekultywacji obiektu; 

12. wskazania lokalizacji 
ogródka jordanowskiego 
na terenie lZPp lub w 
bezpośrednim sąsiedz-
twie; 

13. uszczegółowienia 
dopuszczonego przezna-
czenia zabytkowego 
zespołu budynków w 
Parku Miejskim na tere-
nie lZPp; 

14. korekty odwołania zapisu 
dotyczącego obsługi 
komunikacyjnej dla § 17- 
§ 26: zamiast pkt 7, 
powinien odnosić się do 
§ 11 ust. 1 

teren parkingu 
połoşony pomiędzy 
ul. Zgoda oraz ul. 
Sierakowskiego 
(2KD-p); 

teren nieruchomo-
ści połoşonych przy 
ul. Chyliczkowskiej 
12 oraz 14; 

działki nr ew. 8/9 
oraz 8/10 przy ul. 
Chyliczkowkskiej 
(teren obecnego 
stadionu oraz 
dawnych upraw 
szkolnych CKU); 

tereny oznaczone 
symbolem 1U-TR, 
tereny administro-
wane przez CKU; 

tereny oznaczone w 
projekcie planu 
symbolami: 
4MW/U; 7MW/U; 
8MW/U; 9MW/U; 
10MW/U; 

teren Parku Miej 
skiego oznaczony 
na rysunku plany 
symbolem lZPp; 

tereny wymienione 
w 17- S 26 

2KD-p; 1U-A; 
1US; 1U-TR; 
4MW/U; 
7MW/U; 
8MW/U; 
9MW/U; 
10MW/U; lZPp; 

+  +  Uwaga przyjęta odnośnie pkt: 

- 1, 2, 5, 7, 8, 

- 12 - zostaną wprowadzone 
zapisy, iş: na terenie lZPp, w 
obszarze zabytkowego zespołu 
budynków utrzymuje się 
istniejące przeznaczenie pod 
funkcje mieszkaniowe; 

-14 - z tekstu planu zostanie 
usunięte słowo „drobne", a 
pozostanie tylko określenie: 
„usługi nieuciąşliwe"; 

-15 - z tekstu planu zostanie 
usunięty niejasny zapis z § 10 
ust. 1 pkt 8 lit. d. 

Uwaga przyjęta częściowo 
odnośnie pkt: 

- 6,11 w tekście planu 
dopuszczona zostanie 
lokalizacja ogrodu jordanow-
skiego na terenie 1US; 

13 - w tekście planu zostanie 
dodane odwołanie do pkt 5. 

Uwaga odrzucona odnośnie pkt: 

- wskazany teren jest obecnie 
zainwestowany stanowiąc 
dojazd do siedziby Starostwa 
Powiatowego; 

- wydane pozwolenie nie 
dotyczy działek, które wchodzą 
w obręb terenu 1US; 

9- zapewnienie miejsc 
parkingowych w ilości 
proporcjonalnej do intensywno-
ści zagospodarowania leşy w 
gestii inwestora na terenie, do 
którego ma on tytuł prawny. Ze 
względu na duşą intensywność 
uşytkowania centrum miasta, 
nie jest moşliwe lokalizowanie 
przedmiotowych miejsc poza 
granicami działek, na których 
będzie wprowadzane nowe 
zagospodarowanie. Z kolei 
obnişanie wskaŝników m.p. 
spowodowałoby niedostateczną 
obsługę terenów nowych 
inwestycji; 

10- ze względu na rozstrzygnię-
cia uwag o nr: 2, 11, 12, 13, 14. 

5. 26.03.2010r. p. Mucha Zbigniew pkt 5; 14. braku definicji 
drobnych usług nieuciąşli-
wych; niejasności zapisu w § 
10 ust. 1 pkt 8 lit. d. 

Uwaga dotyczy: 

1. wprowadzenia dla terenów 
od 1MN-6MN zapisów: 

a) wskaŝnik min. po-
wierzchni biologicznie 
czynnej: 60%, 

b) maksymalna po-
wierzchnia zabudowy 
wraz z utwardzonymi 
dojazdami i alejkami: 
40%, 

nie określono 1MN-6MN; 
lZPp; 2ZPp 

+ - + - Uwaga przyjęta odnośnie pkt: 
 -1 lit.c; 

- 2, 3. 5 
Uwaga odrzucona odnośnie pkt: 

-1 lit. a, b; 

-4, 
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   c) w zapisie usługi 
nieuciąşliwe wbudo-
wane w budynki 
mieszkalne jednoro-
dzinne lub inne budyn-
ki wolnostojące na ob-
szarze o powierzchni 
nie większej niş 25% 
maksymalnej po-
wierzchni zabudowy 
dodać: z uwzględnie-
niem ograniczeń wyni-
kających z § 8 ust. 1-2 
uchwały; 

2. wprowadzenia w § 8 
zapisów, iş w planie 
obowiązuje: 

a) zachowanie minimalnej 
powierzchni biologicz-
nie czynnej ustalonej 
dla poszczególnych 
obszarów funkcjonal-
nych zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi, 

b) ochrona od hałasu 
terenów mieszkalnych 
zlokalizowanych wzdłuş 
ul. Armii Krajowej po-
przez ekrany przeciw-
dŝwiękowe realizowane 
w pasie drogi krajowej  
KD-GP, 

c) wprowadzenie nowych 
nasadzeń drzew i krze-
wów, 

3. wykreślenia z § 10 ust.1  
pkt 9: litery a i b; 

4. zmiany maksymalnego 
wskaŝnika intensywności 
zabudowy na 1,5 dla 
terenów 1MW/U do 11 
MW/U; 

5. wykreślenia zapisu dla 
terenów lZPp, 2ZPp: „na 
wyspie zbiornika wodnego 
w miejscu nieistniejącej 
karczmy utworzyć amfite-
atr" oraz wprowadzenia 
następującego zapisu: 
„wyspę zbiornika wodnego 

6.pozostawić w stanie 
naturalnym jako miejsce 
chronione dla lęgu i 
zimowania ptactwa wodnego 
oraz azyl dla wielu dziko 
şyjących zwierząt, gadów i 
płazów". 

       

6. 26.03.2010r. p. Kaliński Wojciech 
chłonek zarządu 
Przedsiębiorstwa 
Budowlanego 
POPERBUD DEVE-
LOPMENT  
Sp. z o.o.  
01-581 Warszawa 
ul. Krasińskiego 20/130 

Uwaga dotyczy: 

1. dostosowania definicji 
powierzchni biologicznie 
czynnej do tego samego 
pojęcia zawartego w 
Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dn. 12 
marca 2009r. zmieniające-
go rozporządzenie w 
sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 
461); 

2. zmiany zapisu § 11 ust. 1 
pkt 5 lit b, o treści: „ 
minimum 1,5 miejsca 
parkingowego na 1 lokal 
mieszkalny w budynku 
wielorodzinnym, przy czym 
20% miejsc parkingowych 
w poziomie terenu", na 
zapis o treści: „minimum 
1,5 miejsca parkingowego 
na 1 lokal mieszkalny w 
budynku wielorodzinnym". 

Działka nr ew. 19 z 
obrębu 41 

ustalenia 
ogólne planu 

+ - + - Uwaga przyjęta odnośnie pkt: 2. 

Uwaga przyjęta częściowo 
odnośnie pkt: 1 - definicja 
zostanie usunięta z tekstu planu, 
w związku z obowiązywaniem 
ww. definicji w przepisach 
odrębnych. 

7. 26.03.2010r. p. Wasiewicz Wanda Uwaga dotyczy: 

1. zmiany przeznaczenia dla 
obszaru 10MW/U, poprzez 
ustalenie jako przezna-
czenia podstawowego: 
tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i 
tereny usług nieuciąşli-
wych bez wprowadzania 
procentowego udziału 
powierzchni usług; 

2. zwiększenia wysokości 
zabudowy maksymalnej z 
14,0 m na 14,5 m; 

3. nie realizowania parkingu 
wielopoziomowego na 
obszarze o symbolu  
2KD-p. 

Działka nr ew. 60 z 
obrębu 20 

10MW/U + - + - Uwaga przyjęta odnośnie  
pkt: 1,2. 

Uwaga odrzucona odnośnie pkt: 
3 - parking w poziomie terenu 
funkcjonuje w stanie istnieją-
cym. Wprowadzenie w planie 
lokalizacji parkingu wielopozio-
mowego, stworzy moşliwość 
zapewnienia obsługi parkingo-
wej dla uşytkowników stale 
rozwijającego się centrum 
miasta. 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 177 – 38436 – Poz. 4579 
 

8. 26.03.2010r. p. Błaşewicz Andrzej 
prezes zarządu AMBEX 
GmbH 

Uwaga dotyczy: 

1. zmiany zapisów dla § 26: 

a) w rubryce przeznacze-
nie, w pkt 1lit. b: zwięk-
szyć do 40%, 

b) w rubryce warunki 
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: w pkt 3 
- nie ustalać, 

c) w rubryce warunki 
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: w pkt. 
4 - nie ustalać, 

d) w rubryce warunki 
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: zwięk-
szyć maksymalną wy-
sokość zabudowy do 
14,5 m; 

2. zmiany zapisów dla § 33 
ust. 1: 

a) w rubryce przeznacze-
nie, w pkt 1 lit. a: usta-
lić parking wielopozio-
mowy oraz usługi, 

b) w rubryce warunki 
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: pkt 1 
powierzchnia biolo-
gicznie czynna - nie 
ustalać, 

c) w rubryce warunki 
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: w pkt 2 
powierzchnia zabudo-
wy -nie ustalać, 

d) w rubryce warunki 
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: w pkt 3 
wskaŝnik intensywno-
ści -nie ustalać, 

e) w rubryce warunki 
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: w pkt 4 
maksymalna wysokość 
zabudowy ustalić 
14,5m. 

Działki nr ew. 56/1, 
56/2, 57, 59, 52/1, 60 
z obrębu 20 

2KD-p; 9MW/U; 
10MW/U 

+ - + - Uwaga przyjęta odnośnie pkt: 

-1; 

- 2 lit. a-c, e. 

Uwaga przyjęta częściowo 
odnośnie pkt: 

- 2 lit. d — wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy zostanie w 
palnie podniesiony do: 4,0. 

9. 06.04.2010r. p. Borowska Teresa Uwaga dotyczy: 

1. utrzymania linii rozgrani-
czenia przedmiotowej 
działki z przed planu 
z 1998r. i naniesienia pasa 
zieleni w stylu zieleni 
istniejącej w ciągu ul. 
Młynarskiej KD-D (jak 
teren Osiedla „Lech"); 

2. dopuszczenia w zapisach  
§ 7 umieszczania banne-
rów, szyldów reklamo-
wych na ogrodzeniu 
działek domów jednoro-
dzinnych w obszarze 1MN; 

3. wprowadzenia usług 
administracyjno - biuro-
wych w obszarze 1MN; 

4. moşliwości zmiany 
uşytkowania budynku przy 
usługach 
administracyjno - biuro-
wych; 

5. wykreślenia z § 10 pkt 6: 
odległość „5,0m", a 
wprowadzić „3,0 m" od 
ulic lokalnych i dojazdo-
wych, co umoşliwi rozbu-
dowę istniejącego domu; 

6. wykreślenia lit. a oraz b, z 
punktu 9 dotyczącego 
ogrodzeń. 

Działka nr ew. 30/5 z 
obrębu 19 

1MN + - + - Uwaga przyjęta odnośnie pkt: 

- 2 - lokalizacja zostanie 
dopuszczona wyłącznie dla 
terenu 1MN; 

- 3 - w tekście planu zostanie 
zamieszczony zapis dopuszcza-
jący lokalizację usług admini-
stracyjno - biurowych na terenie 
1MN; 
-4,6. 

Uwaga przyjęta częściowo 
odnośnie pkt: 

-1 - linia rozgraniczająca ulicy 
zostanie na rysunku planu 
skorygowana; w tekście planu 
zostanie zamieszczony zapis 
dopuszczający kontynuację 
urządzania zieleni wzdłuş ulicy 
3KD-D. 

Uwaga odrzucona odnośnie  
pkt: 5. 

10. 06.04. 
2010r. 

p. Karkowscy Ewa i 
Władysław 

Uwaga dotyczy: 

1. przebiegu drogi krajowej 
nr 79 w zbyt małej odle-
głości od budynku miesz-
kalnego usytuowanego na 
przedmiotowej działce; 

2. określenia w planie 
obsługi komunikacyjnej 
działki nr 38436w.34. 

Działka nr 38436w. 
34 z obrębu 19 

1MN + - + - Uwaga przyjęta odnośnie pkt: - 
2 – w tekście planu zostanie 
zamieszczony zapis dotyczący 
obsługi komunikacyjnej 
przedmiotowej działki poprzez 
ulicę serwisową zlokalizowaną 
w liniach rozgraniczających 
ulicy 1KD-GP. 

Uwaga odrzucona odnośnie pkt: 

-1 – przebieg obwodnicy 
ustalany jest na szczeblu 
wojewódzkim. 

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 
mgr inż. Andrzej Swat 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 1439/XLVIII/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 16 czerwca 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców stanowią- zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) - za-
dania własne miasta. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego części miasta Piaseczno dla 
obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, 
Şeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, War-
szawską Młynarską Puławską obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w 
liniach rozgraniczających drogi publicznej, w 
tym wybudowanie drogi wraz z uzbrojeniem 
podziemnym i zielenią, 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane w rozgraniczającymi dróg lub poza li-
niami rozgraniczającymi. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale-
şące do zadań własnych miasta to realizacja dróg 
publicznych (tereny oznaczone symbolami KDL, 
KDD) na terenach przeznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego części 
miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulica-
mi: Armii Krajowej, Şeromskiego, Kilińskiego, Siera-
kowskiego, Warszawską Młynarską Puławską pod te 
funkcję oraz budowa sieci wodociągowej, kanaliza-
cyjnej, finansowanie oświetlenia ulic znajdujących 
się na terenie objętym niniejszą uchwałą oraz pla-
nowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, ustawą o zamówieniach pu-
blicznych, samorządzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i ochronie środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 
moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z 
zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki 
określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jed-

nolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póŝn. zm.), 
o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
określone w § 2 realizowane będą w sposób 
określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej niewyszczególnionych 
w § 2 jest przedmiotem umów zainteresowanych 
stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych miasta, 
ujętych w niniejszym planie podlega przepisom 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŝn. zm.). 
Wydatki majątkowe miasta, wydatki inwestycyjne 
finansowane z budşetu miasta oraz inwestycje, któ-
rych okres realizacji przekracza jeden rok budşetowy 
uchwala się w uchwale budşetowej Rady Miejskiej w 
Piasecznie. 

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane bę-
dą w całości lub w części z budşetu miasta oraz 
na podstawie porozumień z innymi podmiotami 
lub ze ŝródeł zewnętrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i 
kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 
15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z 
póŝn. zm.), ze środków własnych przedsiębior-
stwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz w ca-
łości lub w części z budşetu miasta oraz na pod-
stawie porozumień z innymi podmiotami lub ze 
ŝródeł zewnętrznych, w oparciu o uchwalone 
przez Radę Miejską w Piasecznie wieloletnie pla-
ny rozwoju i przebudowy urządzeń wodociągo-
wo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez bu-
dşet miasta. 

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

 

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 
mgr inż. Andrzej Swat 

 
 


