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UCHWAŁA Nr 291/V/10 

RADY MIASTA JÓZEFOWA 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi  
z tytułu urodzenia dziecka oraz zasad jej udzielania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. zm.) oraz 
art. 22a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. 
Nr 139, poz. 992 z póŝn. zm.) Rada Miasta Józefo-
wa uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. W uchwale nr 519/IV/06 Rady Miasta Józe-
fowa z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie przyzna-
nia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecka oraz zasad jej udzielania, wprowadza sić 
nastćpujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Zapomoga, o której mowa w § 1, przysługu-
je matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, niezaleşnie od wysokości 
dochodów.” 

2. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziec-
ka albo opiekunowi prawnemu dziecka, którzy 
są zameldowani na pobyt stały na terenie mia-
sta Józefowa.” 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.1. Zapomogć wypłaca sić na wniosek 
osoby uprawnionej, złoşony najpóŝniej w ter-
minie 12 miesićcy od dnia narodzin dziecka, 
a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka 
objćtego opieką prawną - w terminie 12 mie-
sićcy od dnia objćcia dziecka opieką, pod wa-
runkiem nie otrzymania wcześniej tej zapomogi 
przez rodziców dziecka. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naleşy 
dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz po-
świadczenie zameldowania na pobyt stały 
wnioskodawcy, a w przypadku, gdy wniosek 
dotyczy dziecka objćtego opieką prawną – 
orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opie-
kuna prawnego dziecka” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Józefowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miasta: 

Cezary Łukaszewski 
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UCHWAŁA Nr 1354/XLV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Łbiska, Pęchery – Łbiska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 
poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałami: 
nr 1391/LIW06 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 
31 sierpnia 2006r. oraz nr 325/XIII/2007 Rady Miej-
skiej w Piasecznie z dnia 19 września 2007r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania czćści wsi  
Łbiska, Pćchery - Łbiska. Rada Miejska w Piasecz-
nie stwierdza zgodność niniejszego planu z obo-
wiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gmi-
ny Piaseczno i na wniosek Burmistrza Miasta 
i Gminy Piaseczno uchwala, co nastćpuje: 
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Rozdział 1 
Zakres regulacji 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego czćści wsi Łbiska, Pćchery -
Łbiska, zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru planu oznaczono na rysunku 
planu sporządzonym w skali 1:1000, stanowią-
cym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały stanowiącymi jej 
integralna czćść, oprócz wymienionego w pkt 2 
są: 

1) rozstrzygnićcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşy do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiące za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mo-
wa o: 

1) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejsza 
uchwałć, o ile z treści przepisu nie wynika           
inaczej, 

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

3) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć in-
tegralną czćść uchwały, rysunek na mapach 
w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

4) przepisach szczególnych lub odrćbnych - na-
leşy przez to rozumieć inne przepisy poza 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

5) obszarze planu - naleşy przez to rozumieć 
obszar objćty planem w granicach przedsta-
wionych na rysunku planu, 

6) terenie - naleşy przez to rozumieć fragment 
obszaru planu o określonym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

7) działce budowlanej - naleşy przez to rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkć gruntu, 
której wielkość, cechy geometryczne, dostćp 
do drogi publicznej oraz wyposaşenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej speł-

niają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrćbnych przepisów i ak-
tów prawa miejscowego, 

8) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 
to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie 
przewaşające na danym terenie, stanowiące 
co najmniej 60% powierzchni całkowitej za-
budowy kaşdej działki budowlanej, 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niş podsta-
wowe, stanowiące co najwyşej 40% po-
wierzchni całkowitej zabudowy kaşdej działki 
budowlanej, 

10) wskaŝniku intensywności zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji naziem-
nych, mierzonych w obrysie zewnćtrznym, 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na da-
nej działce budowlanej, do powierzchni tejşe 
działki, 

11) powierzchni terenu biologicznie czynnej - 
naleşy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz 
wodć powierzchniową na terenie działki bu-
dowlanej, a takşe 50% sumy powierzchni ta-
rasów i stropodachów o powierzchni nie 
mniejszej niş 10m2 urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłoşu zapewniają-
cym im naturalną wegetacjć, 

12) wskaŝniku powierzchni biologicznie czynnej - 
naleşy przez to rozumieć powierzchnić terenu 
biologicznie czynną na działce budowlanej, 
wyraşoną w procentach w odniesieniu do 
powierzchni tejşe działki, 

13) powierzchni zabudowy - naleşy przez to ro-
zumieć zabudowaną budynkami powierzch-
nić działki budowlanej wyraşoną w procen-
tach w odniesieniu do powierzchni tejşe 
działki; wskaŝnik ten nie dotyczy innych po-
wierzchni utwardzonych poza powierzchnią 
zajćtą przez same budynki, 

14) wysokości budynku - naleşy przez to rozu-
mieć wysokość budynku liczoną od poziomu 
terenu przy najnişej połoşonym wejściu do 
budynku do górnej krawćdzi ściany ze-
wnćtrznej, gzymsu lub attyki, bądŝ jako wy-
miar liczony od poziomu terenu do najwyşej 
połoşonej krawćdzi dachu (kalenicy) lub 
punktu zbiegu połaci dachowych; do pomiaru 
wysokości nie wlicza sić nadbudówek nad 
dachem takich jak maszynownia dŝwigu, cen-
trala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub ko-
tłownia gazowa, kominy i anteny, 

15) inwestycjach celu publicznego - naleşy przez 
to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym 
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(miejskim) i ponadlokalnym (wojewódzkim, 
krajowym), stanowiące realizacjć celów, z za-
kresu: urządzeń infrastruktury miejskiej, uşy-
teczności publiczna i bezpieczeństwa publicz-
nego, 

16) obiektach, urządzeniach i funkcjach chronio-
nych - naleşy przez to rozumieć usługi oświa-
ty, w szczególności szkoły stopnia podsta-
wowego i przedszkola oraz usługi zdrowia, 
jak szpitale, przychodnie, şłobki, domy dziec-
ka itp., 

17) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć wyznaczone na rysunku 
planu linie określające najmniejszą dopusz-
czalną odległość ściany budynku od linii roz-
graniczających tereny o róşnym przeznacze-
niu i sposobie zagospodarowania, 

18) usługach -naleşy przez to rozumieć obiekty 
wolnostojące lub lokale uşytkowe wbudowa-
ne, w których prowadzona jest działalność 
słuşąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie 
związana z wytwarzaniem dóbr materialnych 
metodami przemysłowymi, z wykluczeniem 
obiektów handlowych o łącznej powierzchni 
sprzedaşy przekraczającej 400m2, 

19) usługach uciąşliwych - naleşy przez to rozu-
mieć działalność powodującą przekroczenia 
dopuszczalnych standardów jakości środowi-
ska poza terenem, na którym jest prowadzona 
ta działalność, w tym obejmującą przedsić-
wzićcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko, 

20) nośniku reklamowym - naleşy przez to rozu-
mieć obiekt składający sić z konstrukcji no-
śnej oraz urządzenia reklamowego (np. tabli-
cy), którego wiodącą funkcją jest prezentacja 
reklam, 

21) reklamie - naleşy przez to rozumieć grafikć 
umieszczaną na materialnym podłoşu lub 
formć przestrzenną niosącą przekaz informa-
cyjno - reklamowy, 

22) szyldzie - naleşy przez to rozumieć zewnćtrz-
ne oznaczenie stałego miejsca wykonywania 
przez przedsićbiorcć działalności gospodar-
czej, zawierające oznaczenie przedsićbiorcy - 
firmć lub nazwć przedsićbiorcy ze wskaza-
niem formy prawnej, a w przypadku osoby fi-
zycznej - imić i nazwisko przedsićbiorcy oraz 
nazwć, pod którą wykonuje działalność go-
spodarczą oraz zwićzłe określenie przedmiotu 
wykonywanej działalności gospodarczej, 

23) szyldzie reklamowym - naleşy przez to rozu-
mieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad wi-
tryną lub wejściem do lokalu / miejsca pro-

wadzenia działalności gospodarczej, zawiera-
jącego grafikć informacyjno - reklamową 
określającą nazwć i charakter prowadzonej 
działalności, 

24) bilansie miejsc parkingowych - naleşy przez 
to rozumieć liczbć potrzebnych miejsc par-
kingowych dla pokrycia potrzeb w tym zakre-
sie wynikających z przeznaczenia terenu i 
charakterystycznych wskaŝników jego zago-
spodarowania w tym zabudowy, liczona w 
odniesieniu dla danej działki budowlanej, 

25) zielonych szpalerach - naleşy przez to rozu-
mieć szereg nasadzeń zielenią wysoką i śred-
nią, tworzących wizualnie ciąg drzew lub 
krzewów, 

26) ŝródłach opartych o energić odnawialną - 
naleşy przez to rozumieć urządzenia wytwa-
rzające ciepło lub energić elektryczną wyko-
rzystujące energić wody, słońca, wiatru, zie-
mi, biopaliw ciekłych, 

27) paliwach najmniej szkodliwych dla środowi-
ska - naleşy przez to rozumieć paliwa, których 
spalanie nie powoduje przekroczenia wartości 
wskaŝników dopuszczalnej emisji jednostko-
wej, określonych przez prawo w roku uşytko-
wania instalacji spalających paliwo; paliwami 
najmniej szkodliwymi dla środowiska są m.in. 
gaz ziemny, wodór, alkohole, estry olejów 
pochodzenia roślinnego, ciekłe lub gazowe 
m.in.kany, biomasa oraz pochodne wćglo-
wodorów o niskiej zawartości siarki i metali 
cićşkich, 

28) Kogeneracji rozproszonej – naleşy przez to 
rozumieć skojarzone wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła grzewczego w układach 
połoşonych w bezpośrednim sąsiedztwie od-
biorców energii; do ŝródeł rozproszonego wy-
twarzania zalicza sić ŝródła spełniające nastć-
pujące wymagania: moc nie przekraczająca 
100Mwe, rozwój nie jest planowany central-
nie, przyłączone są najczćściej do sieci roz-
dzielczej. Nowoczesne technologie stosowa-
ne w kogeneracji rozproszonej wykorzystują 
m.in. ogniwa paliwowe, ogniwa słoneczne, 
energić wiatru, silniki tłokowe i mikroturbiny. 

W odniesieniu do innych określeń uşytych w pla-
nie, a nie ujćte w niniejszym paragrafie naleşy 
stosować definicje zgodne z obowiązującymi 
przepisami, aktami prawnymi, ze słownikiem jćzy-
ka polskiego. 

§ 3. 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi jego ustaleniami: 

1) granice obszaru objćtego planem, 
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2) linie rozgraniczające tereny o odmiennym 
przeznaczeniu lub róşnym sposobie zago-
spodarowania, 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem zabudowy usłu-
gowej, 

6) tereny zabudowy usługowej z zakresu 
oświaty oraz sportu i rekreacji, 

7) tereny zabudowy usługowej z zakresu 
oświaty z dopuszczeniem usług sportu i 
rekreacji, 

8) tereny rolne i zieleni nieurządzonej, 

9) drogi zbiorcze, 

10) drogi lokalne, 

11) drogi dojazdowe, 

12) drogi wewnćtrzne o ustalonym przebiegu, 

13) tereny komunikacji pieszo – rowerowej, 

14) teren osiedlowej pompowni ścieków, 

15) istniejące drzewa o najwyşszych walorach 
przyrodniczych, 

16) szpalery zieleni wysokiej. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, nie wymienione w ust. 1, mają charakter 
postulatywny lub informacyjny: 

1) granica Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
wego (CHPK), 

2) granica Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu (WOCK), 

3) kubaturowe urządzenia elektroenergetycz-
ne, 

4) stacje gazowe, 

5) kubaturowe urządzenia kanalizacyjne, 

6) postulowane, orientacyjne granice działek 
budowlanych, 

7) drogi wewnćtrzne o nieustalonym przebie-
gu, 

8) pomniki przyrody. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

§ 4. 

1. Ustala sić przeznaczenie i zasady zagospoda-
rowania terenów wydzielonych za pomocą linii 
rozgraniczających i oznaczonych symbolem li-
terowym oraz kolejnym numerem. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów oznaczonych 
nastćpującymi symbolami: 

1) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, 

2) MN(U) tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudo-
wy usługowe, 

3) UO(US) tereny zabudowy usługowej z za-
kresu oświaty z dopuszczeniem usług 
sportu i rekreacji, 

4) UO(US, MN) tereny zabudowy usługowej 
z zakresu oświaty z dopuszczeniem usług 
sportu i rekreacji lub zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o funkcji rodzin-
nych domów dziecka, 

5) UO/US tereny zabudowy usługowej z za-
kresu oświaty lub z zakresu usług sportu i 
rekreacji, 

6) R/ZN tereny rolne i zieleni nieurządzonej, 

7) Ksp teren osiedlowej pompowni ścieków, 

8) KDZ drogi zbiorcze, 

9) KDL drogi lokalne, 

10) KDD drogi dojazdowe, 

11) KDW drogi wewnćtrzne o ustalonym 
przebiegu 

12) KP tereny komunikacji pieszo – rowero-
wej. 

3. Na całym obszarze objćtym planem wyklucza 
sić lokalizacjć usług uciąşliwych, w szczególno-
ści stacji benzynowych. 

4. W terenach oznaczonych symbolem 1UO(US), 
2UO(US,MN) i 3UO/US ustala sić lokalizacjć 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokal-
nym i ponadlokalnym. 

§ 5. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego w zakresie: 

1) kształtowania zabudowy: 

a) ustala sić wysokość zabudowy dla terenów 
oznaczonych symbolem: 

- MN, MN(U) - max 9m, 

- UO(US, MN) - max 12m, 

 UO/US, UO(US) - max 12m, 

b) ustala sić udział powierzchni biologicznie 
czynnej 

- MN, MN(TJ), UO/US, UO(US), UO(US, 
MN) - min. 70%, 
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c) ustala sić udział powierzchni zabudowy: 

- MN, MN(U), UO/US, UO(US), UO(US, 
MN) - max 25%, 

- R/ZN - bez prawa zabudowy, 

lub innych jeşeli wynika to z ustaleń szcze-
gółowych, 

d) ustala sić wskaŝnik intensywności zabudo-
wy dla terenów oznaczonych symbolem  

- MN, MN(U) - max 0,6, 

- UO/US, UO(US) - max 0,8, 

- UO(US, MN) - max 0,8, 

e) ustala sić normatyw powierzchni nowo wy-
dzielanej działki budowlanej min. 1500m2 z 
dopuszczeniem działek o minimalnej po-
wierzchni 1000m2 na terenach 3MN(U), 
4 MN(U), 5MN(U), 6MN(U), 1MN, 2MN, 
6MN, 7MN, 24MN, 25MN; dopuszcza sić 
obnişenie powyşszych wielkości nie wićcej 
niş o 5%, 

f) dopuszcza sić sytuowanie na działce bu-
dowlanej maksymalnie dwóch budynków: 
budynku funkcji podstawowej i budynku 
towarzyszącego np. gospodarczego, usłu-
gowego z zachowaniem nastćpujących wa-
runków: 

- budynek towarzyszący moşe mieć po-
wierzchnić zabudowy nie wićkszą niş 
20% powierzchni zabudowy budynku 
funkcji podstawowej zlokalizowanego na 
tej samej działce budowlanej, 

- maksymalna wysokość budynku towa-
rzyszącego wynosi 5m, 

- budynek towarzyszący winien być przy-
budowany lub w inny sposób powiązany 
architektonicznie z budynkiem funkcji 
podstawowej, 

g) ustala sić dachy o spadkach połaci dacho-
wych w granicach od 30 do 40 stopni, 

h) ustala sić krycie dachu z zastosowaniem da-
chówki ceramicznej lub rozwiązań wiernie 
imitujących jej wygląd (w zakresie formy i 
koloru) w nastćpujących kolorach: grafito-
wy, ciemnobrązowy, ceglasty, 

i) ustala sić wykończenie elewacji w tynku w 
kolorze białym, jasnym szarym, piaskowym, 
jasnym beşowym i jasnym brązowym, z do-
puszczeniem stosowania szkła, drewna, ce-
gły licowej lub kamienia w wykończeniu 
elewacji, zakazuje sić stosowania elewacji z 
tworzyw sztucznych (np. typu siding), 

j) ustala sić nakaz sytuowania elewacji fron-
towych zabudowy równolegle do linii zabu-
dowy, 

k) ustala sić kąt nachylenia granic pomićdzy 
nowo wydzielanymi działkami w stosunku 
do granicy z drogą publiczną na 90 stopni z 
tolerancją 15 stopni, 

l) zakazuje sić lokalizowanie w granicach pla-
nu obiektów handlowych o łącznej po-
wierzchni sprzedaşy przekraczającej 400m2, 

m) ustala sić usytuowanie budynków w obrć-
bie terenów tak by nie przekraczały wyzna-
czonych na rysunku planu linii zabudowy; w 
przypadku istniejących obiektów przekracza-
jących linie zabudowy dopuszcza sić wy-
łącznie remonty bez prawa rozbudowy i 
nadbudowy poza linie zabudowy, 

n) dopuszcza sić nadbudowy do wysokości 
określonych w ustaleniach szczegółowych, 
jak równieş przebudowy i wymiany (włącz-
nie z wyburzeniem) istniejących budynków, 

o) w zakresie ochrony przed hałasem i okre-
ślenia standardu akustycznego ustala sić, şe 
w rozumieniu przepisów prawa dla terenów 
przeznaczonych: 

- pod zabudowć mieszkaniową jednoro-
dzinną 

- pod domy opieki społecznej 

- dla budynków związanych ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieşy 
dopuszczalny poziom hałasu w przedzia-
le czasu odniesienia równego 1 najmniej 
korzystnej godzinie nocy nie moşe prze-
kroczyć 40 dB, 

- na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

- na cele mieszkaniowo - usługowe 

dopuszczalny poziom hałasu w przedzia-
le czasu odniesienia równego 1 najmniej 
korzystnej godzinie nocy nie moşe prze-
kroczyć 45 dB, 

2) ogrodzeń: 

a) dopuszcza sić realizacjć ogrodzeń na po-
szczególnych terenach wydzielonych w pla-
nie liniami rozgraniczającymi; nie dopuszcza 
sić stosowania ogrodzeń wewnćtrznych w 
obrćbie terenów UO/US, UO(US) oraz tere-
nów komunikacji KD za wyjątkiem urządzeń 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu takich 
jak barierki ochronne, wygrodzenie pasa 
wewnćtrznego 
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- nie uwaşa sić za ogrodzenia obiektów 
małej architektury takich jak pachołki, 
słupki, pojemniki z zielenią, wydzielenia 
tymczasowych ogródków kawiarnianych, 
terenów zabaw dla dzieci, trawników, 

b) ustala sić całkowitą maksymalną wysokość 
ogrodzenia 1,2m, 

c) dopuszcza sić realizacji podmurówek o 
maksymalnej wysokości 5cm ponad pozio-
mu terenu z pozostawieniem pomićdzy 
podmurówką, a wypełnieniem ogrodzenia 
prześwitów w wysokości ok. 10cm umoşli-
wiających migracje drobnej fauny, 

d) dopuszcza sić realizacjć ogrodzeń aşuro-
wych, zakazuje sić stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykatów be-
tonowych, 

3) zasad rozmieszczania i kształtowania reklam i 
znaków informacyjno - plastycznych: 

a) ustala sić umieszczanie wolnostojących no-
śników reklamowych i znaków informacyjno 
-plastycznych, w sposób nie powodujący 
utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej, 

b) dopuszcza sić instalowanie szyldów, szyl-
dów reklamowych, o łącznej powierzchni 
nie wićkszej niş 2m2 na terenie posesji, usta-
la sić wkomponowanie tych tablic w ogro-
dzenie lub w elewacjć budynku, 

c) zakazuje sić umieszczanie nośników rekla-
mowych, reklam i znaków informacyjno –
plastycznych: 

- w miejscach i w sposób zastrzeşony dla 
znaków drogowych lub w sposób utrud-
niający ich odczytanie; 

- na drzewach; 

- na budowlach i urządzeniach infrastruk-
tury technicznej, takich jak: wygrodzenia i 
barierki zabezpieczające, elektroenerge-
tyczne i telekomunikacyjne szafki kontro-
lne, słupy trakcji elektrycznych, stacje 
transformatorowe, czerpnie i wyrzutnie 
powietrza urządzeń wentylacyjnych; 

- szyldy, szyldy reklamowe, reklamy i inne 
znaki informacyjno – plastyczne umiesz-
czane na budynkach winny być lokalizo-
wane na czćści parteru budynku. 

§ 6. 

Ustala sić zasady kształtowania przestrzeni o cha-
rakterze publicznym: 

1. Ustala sić nakaz dostosowania przestrzeni o 
charakterze publicznym (przestrzeni ulic, tere-
nów zieleni, ogólnodostćpnej, terenów usług 
oświaty) do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

1) chodniki oraz inne powierzchnie utwardzo-
ne przeznaczone do ruchu pieszych powin-
ny posiadać nawierzchnić równą, nie-śliską, 
twardą i stabilną; na chodnikach naleşy za-
chować pasy wolne od przeszkód wyłącznie 
dla ruchu pieszych o szerokości nie mniej-
szej niş 1,5m, a na ulicach dojazdowych i 
dojazdach o szerokości nie mniejszej niş 1m; 
w rejonach przejść dla pieszych jezdnie po-
winny posiadać nawierzchnić równą, nie-
śliską, twardą i stabilną, 

2) w miejscach przejść dla pieszych naleşy sto-
sować krawćşniki opuszczone (wtopione) na 
całej szerokości przejścia oraz chodnik ła-
godną rampą obnişony do poziomu jezdni, 
tak aby umoşliwić zjazd i wjazd na chodnik 
osobie poruszającej sić na wózku; to samo 
dotyczy rejonów skrzyşowań ulic gdzie nie 
wyznaczono przejść dla pieszych, 

3) przejścia z sygnalizacją świetlną powinny 
być wyposaşone równieş w sygnalizacjć 
dŝwićkową, 

4) na chodnikach przy przejściach dla pieszych 
naleşy stosować pas nawierzchni o wyróş-
niającej sić fakturze wyczuwalnej dla osób z 
dysfunkcją wzroku, 

5) naleşy dostosować meble uliczne i małą ar-
chitekturć (ławki, wiaty, tablice i słupy in-
formacyjne) dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych, a ich lokalizacja nie powinna ko-
lidować z pasami dla ruchu pieszego i za-
pewniać przejazd wózka inwalidzkiego; 
miejsca do wypoczynku (ławki) naleşy loka-
lizować przy przystankach autobusowych 
oraz przy chodnikach, obok ławki naleşy 
przewidzieć miejsce do zatrzymania sić 
osoby poruszającej sić na wózku, 

6) naleşy wyraŝnie oznakować przystanki ko-
munikacji publicznej i wyposaşyć je w in-
formacjć o rozkładzie jazdy, dostosowaną 
do osób słabo widzących oraz umieszczo-
nych na wysokości dostćpnej dla osób po-
ruszających sić na wózkach, 

7) naleşy stosować krawćşniki opuszczone w 
miejscach postojowych wskazanych dla 
osób niepełnosprawnych w liniach rozgra-
niczających ulic, 

§ 7. 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu: 

1) nakazuje sić ochronć wskazanych na rysunku 
planu istniejących drzew o najwyşszych walo-
rach przyrodniczych, 
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2) ustala sić wprowadzenie szpalerów zieleni 

wysokiej wzdłuş ulic zgodnie z rysunkiem 
planu, 

3) zakazuje sić dokonywania trwałych zmian 
stosunków wodnych, a w szczególności pro-
wadzenia odwodnień i innych robót powodu-
jących trwałe obnişenie poziomu wód pod-
ziemnych lub ograniczenie zasilania pozio-
mów wodonośnych, cieków i zbiorników 
wodnych, jeşeli słuşą innym celom niş ochro-
na przyrody i racjonalna gospodarka wodna, 

4) dopuszcza sić odprowadzenie ścieków do 
środowiska w sposób określony w przepisach 
odrćbnych, 

5) ustala sić odprowadzenie wód opadowych z 
terenów nieutwardzonych do gruntu z wyko-
rzystaniem retencji terenowej, 

6) zakazuje sić przekraczania standardów jakości 
środowiska, w tym standardów jakości po-
wietrza poza granicami terenu, do którego 
prowadzący działalność, w tym produkcjć 
rolniczą, posiada tytuł prawny, 

7) nakazuje sić porządkowanie gospodarki 
cieplnej przy pracach modernizacyjnych po-
przez preferencyjne wprowadzanie jako paliw 
gazu i oleju opałowego lub innych odnawial-
nych ŝródeł energii. Dla nowych obiektów na-
kazuje sić wprowadzanie jako paliw gazu i 
oleju opałowego lub innych odnawialnych 
ŝródeł energii, dopuszczając stosowanie 
ogrzewania kominkowego, jedynie jako do-
datkowe ŝródło ogrzewania obiektów, 

8) nakazuje sić ochronć funkcji mieszkaniowej i 
oświatowej przed ponadnormatywnym od-
działywaniem komunikacji 

9) nakazuje sić grodzenie działek w sposób 
umoşliwiający migracje drobnej fauny, 

10) ustala sić kwalifikacjć terenów w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środo-
wisku zgodnie z przepisami odrćbnymi z za-
kresu ochrony środowiska, 

11) zakazuje sić lokalizowania przedsićwzićć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów odrćbnych z wyjąt-
kiem inwestycji infrastrukturalnych i komuni-
kacyjnych niezbćdnych dla prawidłowego 
funkcjonowania gminnych i ponad lokalnych 
systemów inşynieryjnych oraz przedsićwzićć, 
dla których przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania na środowisko wykazała brak 
niekorzystnego wpływu na stan środowiska; 

12) plan potwierdza granicć Chojnowskiego Par-
ku Krajobrazowego. 

§ 8. 

W zakresie ochrony i kształtowania układu urzą-
dzeń melioracyjnych: 

1. ustala sić ochronć rowów poprzez: 

1) zakaz ich zasypywania i kanalizowania (plan 
dopuszcza odstćpstwo w uzasadnionych 
przypadkach na zasadach ustalonych z za-
rządem), 

2) ustala sić linić zabudowy (w tym elementów 
podziemnych budowli) oraz lokalizowania 
ogrodzeń w odległości min. 5m od górnej 
skarpy rowu w celu zabezpieczenia rowów 
przed zniszczeniem i umoşliwienia dostćpu 
w celu ich konserwacji, 

3) ustala sić obowiązek konserwacji rowów 
przez właścicieli działek w granicach tych 
działek, z czćstotliwością minimum 2 razy 
do roku. 

2. Uzgadnianie projektów zagospodarowania 
działek znajdujących sić w obszarze zdrenowa-
nym, tj. obejmujących swym zasićgiem tereny: 
4MN(U), 1MN, 2MN, 1UO(US), 2UO(US,MN), 
9MN -19MN, 20MN, 21MN - 23MN 

3. Przed zmianą zagospodarowania działek rol-
nych na cele zgodne z ustaleniami planu ustala 
sić obowiązek kompleksowej przebudowy 
urządzeń melioracyjnych w uzgodnieniu z or-
ganem prowadzącym ich ewidencjć. 

4. Ustala sić ochronć rurociągów melioracyjnych 
poprzez: 

1) w miejscu kolizji z rurociągiem rćczne wy-
konywanie prac ziemnych, zastosowanie 
bezwykopowej metody wykonania inwesty-
cji - poprowadzenie w rurze osłonowej in-
westycji liniowych i przyłączy, 

2) unikanie nasadzeń drzew i krzewów w miej-
scach kolizji z rurociągami melioracyjnymi i 
w ich bliskim sąsiedztwie w przypadku bra-
ku wcześniejszego zabezpieczenia rurocią-
gów, 

3) zobowiązanie właścicieli działek budowla-
nych do niezwłocznego powiadomienia za-
rządcy sieci w przypadku awarii oraz na-
prawy rurociągów melioracyjnych w grani-
cach własności na warunkach uzgodnionych 
z zarządcą, 

4) umoşliwienie wstćpu na działkć osobom 
upowaşnionym, w tym w szczególności 
przedstawicielom spółki wodnej, w celu lo-
kalizacji i usunićcia awarii skutkującej bra-
kiem odpływu na działce sąsiedniej. 
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§ 9. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: 

1) dopuszcza sić podziały i scalenia działek przy 
czym dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ustala sić minimalne po-
wierzchnie nowo wydzielanych działek budow-
lanych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 
ust. 1 pkt e, 

2) dopuszcza sić wydzielenie działek o po-
wierzchniach mniejszych niş wynikających z 
ustaleń planu jedynie w celu powićkszenia nie-
ruchomości sąsiedniej, pod warunkiem, şe 
działka z której wydzielony zostanie teren za-
chowa powierzchnić nie mniejszą niş określona 
w § 5 ust. 1 pkt e, 

3) przy podziałach terenu naleşy zachować warto-
ści uşytkowe zgodnie z przeznaczeniem prze-
widzianym ustaleniami planie dla wszystkich 
fragmentów terenów pozostałych po podziale, 

4) do powierzchni działek budowlanych wydziela-
nych na terenach 13MN, 20MN, 21 MN, 22MN, 
23MN oraz 3UO/US wlicza sić przylegającą do 
nich powierzchnić nieruchomości połoşoną na 
terenie R/ZN. 

§ 10. 

1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji: 

1) układ drogowo - uliczny stanowią ulice 
zbiorcze, lokalne i dojazdowe wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, 

2) dla ulic zbiorczych dopuszcza sić skrzyşo-
wania, wloty i wjazdy wyłącznie wyznaczo-
ne na rysunku planu, 

3) do prowadzenia komunikacji publicznej         
(autobusowej) przeznacza sić ulice zbiorcze. 

2. Ustala sić nastćpujące zasady i parametry dla 
nowo wydzielanych i modernizowanych tere-
nów komunikacji: 

1) KDZ - droga zbiorcza - minimalna szerokość 
w liniach rozgraniczających dla układu mo-
dernizowanego 18m, dla układu nowo pro-
jektowanego 20m, 

2) KDL - droga lokalna - minimalna szerokość 
w liniach rozgraniczających 12m, 

3) KDD - droga dojazdowa - minimalna szero-
kość w liniach rozgraniczających 10m, 

 

4) KP - tereny komunikacji pieszo - rowerowej - 
minimalna szerokość w liniach rozgranicza-
jących 3m, 

5) KDW - droga wewnćtrzna - minimalna sze-
rokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu, od 6 - 10m. 

3. Ustala sić nastćpujące zasady parkowania: 

1) ustala sić nastćpujące wymogi wskaŝniki 
parkingowe: 

a) dla nowoprojektowanych usług, handlu - 
min. 25 miejsc parkingowych na 1000m2 
powierzchni uşytkowej, 

b) dla nowoprojektowanej zabudowy 
mieszkaniowej: 

- min. 2 miejsca parkingowe na 1 lokal 
mieszkalny, 

c) dla terenów oświaty, sportu i rekreacji, 
zamieszkania zbiorowego (dom dziecka, 
dom zakonny), zieleni i terenów rekre-
acyjnych - min. 5 miejsc parkingowych 
na 100 uşytkowników, 

2) dopuszcza sić uzasadnione odstćpstwa od 
wyşej wymienionych wymogów (pkt 1) w 
przypadku modernizacji lub nadbudowy ist-
niejących budynków, lecz pod warunkiem 
utrzymania istniejącej przed modernizacją 
lub nadbudową liczby miejsc parkingowych, 

3) nie ustala sić wymogu zapewnienia mini-
malnej ilości miejsc parkingowych dla za-
budowy istniejącej, która uzyskała pozwole-
nie na budowć przed dniem wejścia w şycie 
niniejszego planu, 

4) potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy 
i właściciele posesji zapewniają na terenach 
działki budowlanej, w liczbie wynikającej z 
ustalonych wskaŝników dla obszaru. W uza-
sadnionych przypadkach dopuszcza sić 
przeprowadzanie bilansu miejsc parkingo-
wych na terenie posesji i przy ulicznych par-
kingach ulicy, przy której posesja jest zloka-
lizowana, 

5) we wskazanych w tekście planu terenach, 
wydzielanie nowych działek i lokalizacja na 
nich nowej zabudowy (przebudowy) moşli-
we bćdzie po wykonaniu bilansu miejsc 
parkingowych dla tego terenu i wykazaniu, 
şe zastosowane rozwiązania nie pogorszą 
warunków parkowania tzn. co najmniej nie 
zmniejszą dotychczasowej ilości miejsc par-
kingowych. 

 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 97 – 18059 – Poz. 1732 
 

§ 11. 

Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury: 

1) w zakresie urządzeń inşynieryjnych ustala sić: 

a) utrzymanie w nowo projektowanych ulicach 
rezerwy geodezyjnej zabezpieczającej moş-
liwość budowy wodociągu rozbiorczego, 
gazociągu rozbiorczego, kanalizacji sanitar-
nej, sieci elektroenergetycznych SN i nn 
(kablowych lub napowietrznych), stacji 
transformatorowych (słupowych) oraz kana-
lizacji telefonicznej, 

b) pełne uzbrojenie inşynieryjne działek bu-
dowlanych w zakresie podanym w pkt a), 

c) budowć urządzeń inşynieryjnych w liniach 
rozgraniczających dróg, ulic, ciągów pie-
szych i pieszo-rowerowych w uzgodnieniu z 
odpowiednim zarządcą elementu układu 
komunikacyjnego i w oparciu o odrćbne 
przepisy, 

d) w pasach ulicznych i drogowych, których 
szerokość w liniach rozgraniczających jest 
wystarczająca, plan ustala wprowadzenie 
oświetlenia ulicznego, 

e) dopuszcza sić realizacjć sieci, o których 
mowa w pkt a), poza liniami rozgraniczają-
cymi, a w szczególności dotyczy to terenów 
komunikacji pieszo - rowerowej [KP] i dróg 
wewnćtrznych [KDW]. 

2) W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 

a) pełne pokrycie zapotrzebowania na wodć z 
istniejącego wodociągu w 100mm przebie-
gającego w ulicy Szkolnej zasilanego z wo-
dociągu „Jazgarzew”, 

b) rozbudowć sieci w układzie pierścieniowym 
w oparciu o wodociągi w istniejących uli-
cach, 

c) zasadć indywidualnego pomiaru i opłaty za 
zuşytą wodć w oparciu o rzeczywiste zuşy-
cie (mierzone wodomierzem). 

3) W zakresie odprowadzania ścieków i wód opa-
dowych ustala sić: 

a) rozbudowć sieci kanalizacyjnej w oparciu o 
aktualizowaną „Koncepcja programowa 
skanalizowania miasta i gminy Piaseczno". 

b) budowć rozdzielczego ograniczonego jedy-
nie do kanalizacji sanitarnej, systemu skana-
lizowania obszaru planu, 

 

c) budowć osiedlowej pompowni ścieków na 
terenie oznaczonym Ksp wraz z przewodem 
tłocznym ułoşonym w ulicy KDZ do istnieją-
cej oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodaw-
skiej, 

d) budowć zakładowej pompowni ścieków na 
terenie 1UO (US) wraz z przewodem tłocz-
nym do pompowni wymienionej w pkt c) i 
zastąpienie przez nią istniejącej oczyszczalni 
ścieków, 

e) adaptacjć istniejącej sieci kanalizacji desz-
czowej na terenach 1UO (US) oraz 
2UO(US,MN), 

f) do czasu budowy kanalizacji sanitarnej do-
puszcza sić stosowanie kanalizacji indywi-
dualnych, zakończonych szczelnymi atesto-
wanymi zbiornikami ścieków, opróşnianych 
okresowo taborem asenizacyjnym na naj-
blişszą oczyszczalnić ścieków dla miasta 
Piaseczno. Wprowadza sić obowiązek prze-
łączenia sić do gminnego systemu kanaliza-
cji sanitarnej w momencie jej wybudowa-
nia, 

g) zakaz odprowadzania ścieków (tak kanało-
wego jak i powierzchniowego) do gruntu, 

h) zasadć budowy kanalizacji maksymalnie 
wypłaconej dla ochrony istniejących sto-
sunków gruntowo-wodnych, 

i) zakaz odprowadzania do projektowanej ka-
nalizacji sanitarnej ścieków deszczowych  
(w tym z dróg) i wód melioracyjnych, 

j) w przypadku obiektów usługowych z utwar-
dzonymi placami postojowymi / manewro-
wymi ustala sić obowiązek budowy lokal-
nych układów odwodnieniowych zakończo-
nych separatorami zanieczyszczeń i zbiorni-
kami na podczyszczone wody, do czasu wy-
budowania kanalizacji deszczowej, 

k)  plan dopuszcza odprowadzenie wód opa-
dowych z terenów utwardzonych bezpo-
średnio do gruntu, pod warunkiem wcze-
śniejszego podczyszczenia i zneutralizowa-
nia substancji szkodliwych dla środowiska. 

4) W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

a) ustala sić zaopatrzenie w ciepło w oparciu o 
ŝródła lokalne bez wprowadzania systemu 
zdalczynnego i z wykorzystaniem gazu 
ziemnego jako medium podstawowego, 
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b) dopuszcza sić wykorzystanie do produkcji 
ciepła niekonwencjonalnych i odnawialnych 
ŝródeł energii, w tym ŝródeł kogeneracji 
rozproszonej, 

c) dopuszcza sić stosowanie do ogrzewania  
alternatywnych nośników energetycznych, 
takich jak olej opałowy o niskiej zawartości 
siarki, gaz płynny, energia elektryczna lub 
inne paliwa najmniej szkodliwe dla środo-
wiska, 

d) ustala sić adaptacjć kotłowni obiektowych 
na terenach 1UO (US) oraz 2UO (US, MN). 

5) W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić: 

a) zasadć gazyfikacji nowej zabudowy w ob-
szarze planu gazem doprowadzonym z ist-
niejącego gazociągu średniego ciśnienia 
d100mm w ulicy Szkolnej jako gazociągu 
bazowego do zapewnienia dostaw gazu dla 
nowych odbiorców - przy spełnieniu kryte-
riów ekonomicznych związanych z dostawą 
gazu, 

b) pełne pokrycie zapotrzebowania na gaz 
przewodowy dla odbiorców komunalnych 
zarówno na cele bytowo-gospodarcze jak i 
cele grzewcze, 

c) adaptacjć istniejących stacji gazowych 
II stopnia na terenach 1UO (US) oraz 2UO 
(US,MN); 

d) przebieg linii parkanów w odległości min. 
0,5m od gazociągów, 

e) lokalizacjć szafek gazowych (otwieranych na 
zewnątrz od strony ulicy) w linii parkanów, 
lub w miejscu uzgodnionym z zarządzają-
cym siecią gazową. 

6) W zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić: 

a) pełne pokrycie zapotrzebowania mocy elek-
trycznej, 

b) prowadzenie budowy sieci i urządzeń elek-
troenergetycznych w uzgodnieniu i na wa-
runkach określonych przez właściwy Zakład 
Energetyczny oraz w porozumieniu z wła-
ściwym zarządcą drogi, 

c) zakaz nasadzeń pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi drzew i krzewów ta-
kich gatunków, których naturalna wysokość 
moşe przekraczać 3m, 

d) nakaz przycinania drzew i krzewów rosną-
cych pod liniami elektroenergetycznymi, 

 

e) rejony 2 lokalizacji proponowanych słupo-
wych stacji transformatorowych w liniach 
rozgraniczających ulicy KDZ, jak oznaczono 
na rysunku planu. 

f) dopuszcza sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną pochodzącą z odnawialnych ŝródeł 
energii oraz z urządzeń kogeneracji rozpro-
szonej w tym spalających paliwa najmniej 
szkodliwe dla środowiska przy czym mak-
symalna całkowita wysokość urządzeń 
(np. turbin wiatrowych) nie moşe być wićk-
sza niş 15m licząc od poziomu terenu. 

7) W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala 
sić: 

a) pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza te-
lefoniczne, 

b) zakazuje sić lokalizowania masztów tech-
nicznych i obiektów telefonii komórkowej w 
odległości mniejszej niş 500m od granic te-
renów przeznaczonych pod zabudowć 
mieszkaniową oznaczoną symbolem MN lub 
mieszkaniowo- usługową oznaczoną sym-
bolem MN(U). 

8) W zakresie gospodarki odpadami stałymi usta-
la sić: 

a) zorganizowany i o powszechnej dostćpności 
w obszarze planu system zbierania i usuwa-
nia odpadów stałych o charakterze komu-
nalnym, 

b) obowiązek zabezpieczenia przez właścicieli 
nieruchomości moşliwości segregowania 
odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi w 
tym zakresie. 

§ 12. 

1. Ustala sić wartość stawki procentowej opłat 
słuşącej naliczeniu jednorazowej opłaty (renty 
planistycznej) od wzrostu wartości nierucho-
mości w wyniku uchwalenia niniejszego planu, 
pobieranej jednorazowo w momencie sprzeda-
şy nieruchomości w okresie do 5 lat od dnia 
uprawomocnienia sić niniejszego planu, w wy-
sokości: 

a) na terenach MN, MN(U) dla nowych realiza-
cji na nowo wydzielanych działkach (nie do-
tyczy rozbudów, nadbudów, modernizacji 
istniejących budynków) - 20%, 

b) na terenach UO(US), UO(US,MN), UO/US, 
R/ZN, Ksp, KDZ, KDL, KDD, KDW, KP oraz 
dla wszystkich inwestycji celu publicznego - 
0,1%. 
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Dopuszcza sić moşliwość realizacji ustalonych 
opłat poprzez darowiznć czćści gruntu na rzecz 
gminy. 

2. Jednorazowa opłata (renta planistyczna) od 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
uchwalenia niniejszego planu nie jest pobiera-
na w sytuacji braku zmiany przeznaczenia oraz 
zasad zagospodarowania terenu, w stosunku 
do poprzedniego obowiązującego planu zago-
spodarowania przestrzennego. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów zabudowy 

§ 13. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN, 2MN, 
6MN,7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 
20MN, 2IMN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN ustala 
sić: 

 
Ust. Ustalenie planu Zakres ustalenia 
1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
2. Warunki zabudowy  

i zagospodarowania 
1) wysokość zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1 
2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej - zgodnie z § 5 pkt 1 
3) wskaŝnik intensywności zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1, 
4) minimalna powierzchnia działki budowlanej - zgodnie z § 5 pkt 1 
5) powierzchnia zabudowy w terenach 20MN, 2IMN, 22MN, 23MN oraz na nierucho-

mościach połoşonych w czćści w terenie 13MN i w czćści w terenie R/ZN - max. 
400m2 

6) powierzchnia zabudowy w pozostałych przypadkach nie wymienionych w pkt 5 - 
zgodnie z § 5 pkt 1 

7) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 2 
8) rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 5 pkt 3 
9) parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiązania materiałowe w 

wykańczaniu elewacji - zgodnie z § 5 pkt 1, 
10) wyklucza sić stosowanie form zabudowy bliŝniaczej i szeregowej, 
11) w odniesieniu do terenów 13MN, 20MN, 2IMN, 22MN, 23MN przy obliczaniu wskaŝ-

ników i parametrów, o których mowa w pkt 2 oraz w pkt 4 stosuje sić łączną po-
wierzchnić obu czćści nieruchomości lub działki budowlanej połoşonych w terenie 
MN i w terenie R/ZN, 

3. Ograniczenia w zago-
spodarowaniu 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

4. Obsługa komunikacyj-
na 

1) Od strony dróg przyległych dróg KDD, KDL i za pośrednictwem dróg wewnćtrznych 
KDW, 

2) Wyklucza sić obsługć, lokalizowanie wjazdów na tereny poszczególnych nierucho-
mości bezpośrednio od strony projektowanej drogi KDZ, 

3) ustala sić zasady parkowania zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej uchwały 
5. Obsługa inşynieryjna Z mediów miejskich połoşonych w liniach rozgraniczających przylegających ulic 
6. Stawki procentowe Stawki procentowe zgodnie z § 12 

 
§ 14. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 3MN(U), 4MN(U), 5MN(U), 6MN(U) ustala sić: 
 
Ust. Ustalenie planu Zakres ustalenia 
1. Przeznaczenie terenu: 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 

2) dopuszczalne: usługi nieuciąşliwe 
2. Warunki zabudowy  

i zagospodarowania 
1) wysokość zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1 
2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej - zgodnie z § 5 pkt 1 
3) powierzchnia zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1 
4) wskaŝnik intensywności zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1, 
5) minimalna powierzchnia działki budowlanej - zgodnie z § 5 pkt 1 
6) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 2 
7) rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 5 pkt 3 
8) parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiązania materiałowe w 

wykańczaniu elewacji - zgodnie z § 5 pkt 1, 
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3. Ograniczenia w zago-
spodarowaniu 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

4. Obsługa komunikacyj-
na 

1) Od strony dróg 2.KDZ, 5.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 11.KDD 
2) ustala sić zasady parkowania zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej uchwały 

5. Obsługa inşynieryjna Z mediów miejskich połoşonych w liniach rozgraniczających przylegających ulic 

6. Stawki procentowe Stawki procentowe zgodnie z § 12 

 
§ 15. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 26MN(U) ustala sić: 
 

Ust. Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu: 1) Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 
2) Dopuszczalne: usługi nieuciąşliwe 

2. Warunki zabudowy  
i zagospodarowania 

1) wysokość zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1 
2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej - zgodnie z § 5 pkt 1 
3) powierzchnia zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1 
4) wskaŝnik intensywności zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1, 
5) minimalna powierzchnia działki budowlanej - zgodnie z § 5 pkt 1 
6) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 2 
7) rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 5 pkt 3 
8) parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiązania materiałowe w 

wykańczaniu elewacji - zgodnie z § 5 pkt 1, 

3. Ograniczenia w zago-
spodarowaniu 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

4. Obsługa komunikacyj-
na 

1) Od strony dróg 1.KDZ, 
2) ustala sić zasady parkowania zgodnie z § 10 ust 3. niniejszej uchwały 

5. Obsługa inşynieryjna Z mediów miejskich połoşonych w liniach rozgraniczających przylegających ulic 

6. Stawki procentowe Stawki procentowe zgodnie z § 12 

 
§ 16. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1.UO(US) ustala sić: 
 

Ust. Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu: 1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi sportu i rekreacji 

2. Warunki zabudowy  
i zagospodarowania 

1) wysokość zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1 
2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej - zgodnie z § 5 pkt 1 
3) powierzchnia zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1 
4) wskaŝnik intensywności zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1, 
5) minimalna powierzchnia działki budowlanej - zgodnie z § 5 pkt 1 
6) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 2 
7) rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 5 pkt 3 
8) parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiązania materiałowe w 

wykańczaniu elewacji - zgodnie z § 5 pkt 1, 
9) nakazuje sić zapewnienie wzdłuş południowej granicy terenu drogi koniecznej do 

terenu Ksp o min. szerokości 3m, 
3. Ograniczenia w zago-

spodarowaniu 
linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

4. Obsługa komunikacyj-
na 

1) Od strony dróg 2.KDZ, 11.KDD 
2) ustala sić zasady parkowania zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej uchwały 

5. Obsługa inşynieryjna Z mediów miejskich połoşonych w liniach rozgraniczających przylegających ulic 

6. Stawki procentowe Stawki procentowe zgodnie z § 12 
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§ 17. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 2.UO(US, MN), ustala sić: 
 

Ust. Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu: 1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi sportu i rekreacji lub zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej o funkcji rodzinnych domów dziecka, 
2. Warunki zabudowy  

i zagospodarowania 
1) wysokość zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1 
2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej - zgodnie z § 5 pkt 1 
3) powierzchnia zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1 
4) wskaŝnik intensywności zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1, 
5) minimalna powierzchnia działki budowlanej - zgodnie z § 5 pkt 1 
6) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 2 
7) rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 5 pkt 3 
8) parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiązania materiałowe w 

wykańczaniu elewacji - zgodnie z § 5 pkt 1, 
9) nakazuje sić zapewnienie wzdłuş południowej granicy terenu drogi koniecznej do 

terenu Ksp o min. szerokości 3m, 
10) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o funkcji rodzinnych domów dziecka moşe 

być lokalizowana wyłącznie w obr. dz. ewid. 1/88, 
3. Ograniczenia w zago-

spodarowaniu 
linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

4. Obsługa komunikacyj-
na 

1) Od strony dróg 2.KDZ, 11.KDD 
2) ustala sić zasady parkowania zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej uchwały 

5. Obsługa inşynieryjna Z mediów miejskich połoşonych w liniach rozgraniczających przylegających ulic 

6. Stawki procentowe Stawki procentowe zgodnie z § 12 

 
§ 18. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 3UO/US ustala sić: 
 

Ust. Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu: Usługi oświaty oraz usługi sportu i rekreacji, 
2. Warunki zabudowy  

i zagospodarowania 
1) wysokość zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1 
2) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej - zgodnie z § 5 pkt 1 
3) wskaŝnik intensywności zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1, 
4) minimalna powierzchnia działki budowlanej - zgodnie z § 5 pkt 1 
5) powierzchnia zabudowy - zgodnie z § 5 pkt 1 
6) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 2 
7) rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 5 pkt 3 
8) parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiązania materiałowe w 

wykańczaniu elewacji - zgodnie z § 5 pkt 1, 
9) nakazuje sić obsadzenie granicy terenu szpalerem zieleni izolacyjnej (drzewa i krze-

wy) od strony drogi KDZ, 
10) przy obliczaniu wskaŝników i parametrów, o których mowa w pkt 2, 3, 4 stosuje sić 

łączną powierzchnić obu czćści nieruchomości lub działki budowlanej połoşonych w 
terenie 3 UO/US i w terenie R/ZN 

3. Ograniczenia w zago-
spodarowaniu 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

4. Obsługa komunikacyj-
na 

1) Od strony dróg 1.KDZ, 10.KDD 
2) ustala sić zasady parkowania zgodnie z § 10 ust 3. niniejszej uchwały 

5. Obsługa inşynieryjna Z mediów miejskich połoşonych w liniach rozgraniczających przylegających ulic 

6. Stawki procentowe Stawki procentowe zgodnie z § 12 
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§ 19. 

Dla terenów oznaczonych symbolem R/ZN ustala sić: 
 

Ust. Ustalenie planu Zakres ustalenia 

1. Przeznaczenie terenu: rolnictwo i zieleń nieurządzona, 
2. Warunki zabudowy  

i zagospodarowani 
1) wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej - 90% 
2) lokalizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 2 
3) zakazuje sić lokalizowania w terenie jakichkolwiek reklam i znaków informacyjno - 

plastycznych, 
4) powierzchnić działek połoşonych w terenach R/ZN wlicza sić do powierzchni bezpo-

średnio przylegających do nich działek połoşonych w terenach oznaczonych symbo-
lem MN oraz 3UO/US w szczególności przy obliczaniu wskaŝników i parametrów ta-
kich jak: wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej, wskaŝnik intensywności zabu-
dowy, minimalna powierzchnia działki budowlanej, 

3. Ograniczenia w zago-
spodarowaniu 

ustala sić zakaz zabudowy, 

4. Obsługa komunikacyj-
na 

nie ustala sić 

5. Obsługa inşynieryjna nie ustala sić 

6. Stawki procentowe Stawki procentowe zgodnie z § 12 

 
Rozdział 5  

Przepisy końcowe 

§ 20. 

Traci moc uchwała nr 328/XIX/1999 z dnia 
29 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla czćści wsi Łbiska w czćści dotyczącej fragmen-
tu obszaru objćtego niniejszą uchwałą. 

§ 21. 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 22. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego oraz na 
stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzćdu Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 23. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 1354/XLV/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 24 marca 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglćdnionych uwag do projektu planu 

czćści wsi Łbiska Pćchery - Łbiska 
 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, nazwa 
jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnićcie wójta, burmistrza, albo 
prezydenta*) w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie Rady Gminy załącznik 
do uchwały nr 1354/XLV/2010 

z dnia 24 marca 2010r. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

Uwaga  
uwzglćdniona 

Uwaga 
nieuwzglćdniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 22.12.09 Andrzej Kwiatkowski, 

Kazimierz Biskupi; 
Katarzyna Jastrzćbska, 

1. Zmiana układu drogi 
KDD ulokowanej pomić-
dzy obszarami 10MN i 
11MN zgodnie z załą-
czonym projektem oraz 
zmiana jej przeznaczenia 
na drogć KDW przy 
jednoczesnym pozosta-
wieniu drogi KDD 
wyznaczonej na pasie 
dz. 1/94 

2. zmiana spadków połaci 
dachowych na zakres 
30-45 st 

3. w par. 5 pkt 1h dodanie 
kolorów krycia dachu: 
naturalny czerwony 
(dachówka) 

4. w par. 5 pkt1i usuniecie 
koloru zielonego, 
dopuszczenie koloru 
piaskowego 

dz. 1/92, 1/93 
dz. 1/94 

 1. uwzglćdniona 
 
 
 
 
2. uwzglćdniona w 

czćści poprzez 
ustalenie 
dopuszczalnego 
konta nachyle-
nia połaci w 
przedziale 30 – 
40 st. 

3. uwzglćdniona 
 
 
4. uwzglćdniona 
 

 
 
 
 
 
nieuwzglćdniona w 
czćści 

1. uwzglćdniona 
 
 
 
 
2. uwzglćdniona w 

czćści poprzez 
ustalenie dopusz-
czalnego konta 
nachylenia połaci 
w przedziale 30 – 
40 st. 

 
3. uwzglćdniona 
 
 
4. uwzglćdniona 
 

 
 
 
 
 
 
 
nieuwzglćdniona 
w czćści 

 

   5. w par. 5 pkt 2 c 
dopuszczenie stosowa-
nia podmurówek jednak 
z miejscowymi przepu-
stami umoşliwiającymi 
migracjć drobnej fau-
ny(o wys. max. 20 cm) 

6. w par. 11 pkt 4c 
dołączenie do alterna-
tywnych nośników 
energetycznych paliwa z 
biomasy (pellety) oraz 
innych ŝródeł ekologicz-
nych 

7. w par.11 pkt 7 
wprowadzenie zakazu 
powstawania masztów 
telefonii komórkowej w 
odległości mniejszej niş 
500m od budynków 
mieszkalnych 

8. nie obejmowanie 
obowiązkiem scaleń i 
podziałów działek, 
których dotyczy wnio-
sek. 

  5. uwzglćdniona 
czćściowo 
dopuszcza sić 
podmurówki 
ciągle, ale o 
wysokości max. 
5 cm ponad 
poziom terenu 

6. uwzglćdniona 
poprzez 
skorygowanie 
zapisów w 
planie dopusz-
czających 
stosowanie 
paliw najmniej 
szkodliwych dla 
środowiska oraz 
wprowadzeniu 
definicji 
tegopojćcia, 

7. uwzglćdniona 
przy czym 
odległość bćdzie 
liczona od 
granic terenów 
przeznaczonych 
pod zabudowć 
mieszkaniowa 

8. uwzglćdniona 

 5. uwzglćdniona 
czćściowo 
dopuszcza sić 
podmurówki 
ciągle, ale o 
wysokości max.  
5 cm ponad 
poziom terenu 

6. uwzglćdniona 
poprzez skory-
gowanie zapisów 
w planie dopusz-
czających stoso-
wanie paliw 
najmniej szkodli-
wych dla środo-
wiska oraz 
wprowadzeniu 
definicji tego 
pojćcia, 

 
7. uwzglćdniona 

przy czym odle-
głość bćdzie 
liczona od granic 
terenów przezna-
czonych pod 
zabudowć 
mieszkaniowa 

8. uwzglćdniona 

  

2. 23.12.09 Zygmunt Perłowski, Zapisanie w planie 
obowiązku przeprowadzenia 
procedury scaleń i 
podziałów dla całego obszar 
zawarty pomićdzy 
południowo wschodnią 
granica dz. 1/51, 1/50, 1/49, 
1/48, a wschodnia i 
południowo-zachodnią 
granicą planu (wariant 1) 
lub dostosowanie przebiegu 
nowo-projektowanych dróg 
KDZ i KDD do przebiegu 
granic dz. 1/52 w taki 
sposób aby linie rozgrani-
czające uszczuplały 
nieruchomości wzdłuş drogi 
w sposób równomierny 
(wariant 2), 

dz.1/52, obszar 
zawarty pomićdzy 
południowo 
wschodnią granica 
dz. 1/51, 1/50, 1/49, 
1/48, a wschodnia 
i południowo-
zachodnią granicą 
planu 

 Uwzglćdniony 
wariant 2 w miarć 
moşliwości, 

Nieuwzglćdniony 
wariant 1 

Uwzglćdniony 
wariant 2 w miarć 
moşliwości, 

Nieuwzglćdniony 
wariant 1 

 

3. 23.12.09 Stanisław Gutek, 1. Zapisanie w planie 
obowiązku przeprowa-
dzenia procedury scaleń 
i podziałów dla całego 
obszar połoşonego na 
wschód od projektowa-
nej drogi KDZ, 

2. dopuszczenie w trakcie 
scaleń i podziałów 
obnişenia ustalonych 
powierzchni działek o 
5% 

3. zaliczenie czćści 
projektowanych dróg do 
kategorii dróg we-
wnćtrznych zgodnie z 
załącznikiem. 

Tereny na wschód 
od projektowanej 
drogi KDZ 

 1. uwzglćdniona 
2. uwzglćdniony w 

czćści – zmiany 
nie w pełni 
zgodne z 
przedłoşoną 
propozycją 

1. nieuwzglćdniony; 
plan nie wprowadza 
nakazu przeprowa-
dzenia procedury 
scaleń i podziałów, 
a jedynie je dopusz-
cza 

2. nieuwzglćdniony w 
czćści - zmiany nie 
w pełni zgodne z 
przedłoşoną propo-
zycją 

1. uwzglćdniona 
 
 
 
 
 
2. uwzglćdniony w 

czćści – zmiany 
nie w pełni 
zgodne z przedło-
şoną propozycją 

 

1. nieuwzglćd-
niony; plan nie 
wprowadza 
nakazu 
przeprowadzenia 
procedury scaleń 
i podziałów, a 
jedynie je 
dopuszcza 
2. nieuwzglćd-
niony w czćści - 
zmiany nie w 
pełni zgodne z 
przedłoşoną 
propozycją 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Michał Szweycer 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 1354/XLV/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 24 marca 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie 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 mieszkańców 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.) - zadania własne miasta. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
czćści wsi Łbiska, Pćchery - Łbiska 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 zlokalizowane w rozgraniczającymi dróg lub poza liniami rozgraniczającymi. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleşące do zadań własnych miasta to realizacja dróg publicznych (tere-
ny oznaczone symbolami KDL, KDD) na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego czćści wsi Łbiska, Pćchery - Łbiska pod te funkcjć oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, finansowanie 
oświetlenia ulic znajdujących sić na terenie objćtym niniejszą uchwałą oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia 
w ciepło, energić elektryczną i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo budowla-
ne, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym sić postćpem technicz-
no-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostćpnej techniki określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 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 reali-
zowane bćdą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 
2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝn. zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 jest przedmio-
tem umów zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych miasta, ujćtych w niniej-
szym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (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 sić w uchwale budşetowej Rady Miejskiej w Piasecznie. 

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane bćdą w całości lub w czćści z budşetu miasta oraz na podstawie poro-
zumień z innymi podmiotami lub ze ŝródeł zewnćtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane bćdą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 72, 
poz. 747 z póŝn. zm.), ze środków własnych przedsićbiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz w całości lub w 
czćści z budşetu miasta oraz na podstawie porozumień z innymi podmiotami lub ze ŝródeł zewnćtrznych, w oparciu 
o uchwalone przez Radć Miejską w Piasecznie wieloletnie plany rozwoju i przebudowy urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez budşet miasta. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
 
 
 


