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UCHWAŁA Nr 1404/XLVII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 19 maja 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno  
dla obszaru B1 oraz B2. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. 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 póŎn. zm.) w 
zwiņzku z uchwałņ nr 382/XVII/2003 Rady Miejskiej 
w Piasecznie z dnia 4 grudnia 2003r. o przystņpie-
niu do sporzņdzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czňŌci miasta Piasecz-
no dla obszaru B1 oraz B2 i uchwałņ nr 
1207/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Piasecznie z 
dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały 
nr 382/XVII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z 
dnia 4 grudnia 2003r. o przystņpieniu do sporzņ-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czňŌci miasta Piaseczno dla obsza-
ru B1 oraz B2, Rada Miejska w Piasecznie stwier-
dza zgodnoŌń niniejszego planu ze Studium Uwa-
runkowaŊ i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego miasta i gminy Piaseczno i uchwala, 
co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Tytuł 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czňŌci miasta Piaseczno 
dla obszaru B1 oraz B2, zwany dalej planem. 

§ 2. Planem objňto obszar, którego granice 
przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, stano-
wiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały i bňdņ-
cy jej integralnņ czňŌciņ. 

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

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

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) parametrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 

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

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

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

8) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu, 

9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji oraz infrastruktury tech-
nicznej, 

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

11) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

2. Plan nie zawiera ustaleŊ dotyczņcych: 

1) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, ze wzglňdu na brak 
dla terenu objňtego granicami planu ustaleŊ w 
tym zakresie w studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Piaseczno, 

2) terenów górniczych, terenów naraŐonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz terenów na-
raŐonych na niebezpieczeŊstwo osuwania siň 
mas ziemnych, ze wzglňdu na brak w granicach 
planu obowiņzujņcych w tym zakresie przepi-
sów odrňbnych. 

§ 4. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 

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

2) sposób rozstrzygniňcia nieuwzglňdnionych 
uwag, stanowiņcy załņcznik nr 2 do uchwały, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, sta-
nowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 
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§ 5.1. Załņcznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia 
uchwały do terenu objňtego planem. 

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

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) symbole literowe okreŌlajņce przeznaczenie 
terenu. 

3. Wskazuje siň oznaczone na rysunku planu 
symbolami graficznymi obowiņzujņce strefy wy-
magajņce szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu wyznaczone na podstawie przepisów odrňb-
nych: 

1) granice stref potencjalnego szkodliwego od-
działywania od linii elektroenergetycznych 
110kV i SN, 

2) granice pasa technologicznego od napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 220 kV, 

3) granice obszaru ograniczonego uŐytkowania 
dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie. 

4. Pozostałe oznaczenie graficzne majņ charak-
ter informacyjny 

§ 6. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
obowiņzujņ łņcznie odpowiednio z ustaleniami 
ogólnymi zawartymi w rozdziale 2 niniejszej 
uchwały. 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 7. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

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

2) przepisach odrňbnych – naleŐy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, 

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

4) przeznaczeniu – naleŐy przez to rozumień ta-
kie przeznaczenie, które powinno przewaŐań 
na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczajņcymi, 

5) usługach – naleŐy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 
w budynkach o innych funkcjach niŐ usługo-
we i urzņdzenia słuŐņce działalnoŌci, której ce-
lem jest zaspokajanie potrzeb ludnoŌci, a nie 
wytwarzanie bezpoŌrednio, metodami prze-
mysłowymi, dóbr materialnych. Usługi dzieli 
siň na: 

a) nieuciņŐliwe – to jest usługi, które nie sņ 
zaliczane, zgodnie z obowiņzujņcymi prze-
pisami do przedsiňwziňń mogņcych zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko dla któ-
rych sporzņdzenie raportu o oddziaływa-
niu na Ōrodowisko jest wymagane lub mo-
Őe byń wymagane oraz usługi o uciņŐliwo-
Ōci (równieŐ pod wzglňdem hałasu i zanie-
czyszczenia powietrza) mieszczņcej siň w 
granicach działki lub zespołu działek, do 
których inwestor posiada tytuł prawny, 

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

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

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień linie wyznaczone w planie, 
okreŌlajņce najmniejszņ dopuszczalnņ odle-
głoŌń zewnňtrznego lica Ōciany budynku w 
stosunku do linii rozgraniczajņcych, od któ-
rych te linie wyznaczono, bez wysuniňtych 
poza ten obrys schodów, okapów, otwartych 
ganków, zadaszeŊ, pasaŐy o szerokoŌci do 2m 
oraz balkonów, 

8) maksymalnym wskaŎniku intensywnoŌci za-
budowy - naleŐy przez to rozumień stosunek 
sumy powierzchni całkowitej wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych na danej działce do jej 
powierzchni, 

9) maksymalnej wysokoŌci zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień ustalonņ w planie nieprze-
kraczalnņ iloŌń kondygnacji naziemnych bu-
dynku oraz najwiňkszņ odległoŌń pomiňdzy 
poziomem terenu przy najniŐej połoŐonym 
wejŌciu do budynku, nie bňdņcym wyłņcznie 
wejŌciem do pomieszczeŊ technicznych i go-
spodarczych a najwyŐszym punktem przekry-
cia dachowego (stropodachowego), 

10) minimalnym procentowym wskaŎniku po-
wierzchni biologicznie czynnej - naleŐy przez 
to rozumień najmniejszņ nieprzekraczalnņ 
wartoŌń procentowņ stosunku niezabudowa-
nych i nieutwardzonych powierzchni działki, 
pokrytych roŌlinnoŌciņ na gruncie rodzimym 
lub pod wodami do powierzchni działki. 
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11) działkach budowlanych nowo wydzielanych – 

naleŐy przez to rozumień działki budowlane, 
które zostały wydzielone po wejŌciu w Őycie 
niniejszej uchwały, w tym działki budowlane 
powstałe w wyniku rozwiņzaŊ przestrzennych 
niniejszej uchwały, np. wytyczenia nowego 
układu komunikacyjnego. 

Ustalenia dotyczące ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. Ustala siň, Őe nadrzňdnym celem realizacji 
ustaleŊ niniejszej uchwały jest: 

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, 

2) okreŌlenie warunków dotyczņcych kształtowa-
nia zabudowy, których spełnienie umoŐliwi 
uzyskanie właŌciwych walorów przestrzennych 
i jednorodnego charakteru kształtowanej prze-
strzeni. 

3) ochrona ponadlokalnych i lokalnych interesów 
publicznych w zakresie komunikacji, inŐynierii i 
ochrony Ōrodowiska. 

§ 9. Ustala siň, Őe ochrona i kształtowania ładu 
przestrzennego realizowane bňdņ poprzez ustale-
nia niniejszej uchwały Rady Miejskiej, obejmujņce 
wszystkie działania inwestycyjne realizowane na 
obszarze objňtym planem, wraz z okreŌleniem ich 
wzajemnych powiņzaŊ i korelacji, przy uwzglňd-
nieniu istniejņcego zagospodarowania i wymo-
gów przepisów szczególnych. 

Przepisy ogólne  
dotyczące zasad przeznaczania oraz warunków 

i sposobów kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenów  
na całym obszarze objętym planem 

§ 10. Ustala siň, Őe na całym obszarze planu: 

1) dopuszcza siň realizacjň funkcji zgodnych z 
przeznaczeniem i warunkami zagospodarowa-
nia terenów okreŌlonymi w rozdziale 3 oraz 
wprowadza siň realizacjň układu drogowo-
ulicznego według ustaleŊ rozdziału 4 i elemen-
tów infrastruktury technicznej według ustaleŊ 
rozdziału 5 uchwały, 

2) dopuszcza siň zachowanie, przebudowň i wy-
mianň istniejņcych siedlisk rolniczych, 

3) zabrania siň lokalizowania obiektów tymcza-
sowych, nie zwiņzanych z realizacjņ inwestycji 
docelowych; Lokalizowanie obiektów tymcza-
sowych moŐliwe jest jedynie w obrňbie działki 
budowlanej, na której realizowana jest inwe-
stycja docelowa w czasie waŐnoŌci pozwolenia 
na budowň, 

 

4) do czasu realizacji zagospodarowania zgodne-
go z ustaleniami dla poszczególnych terenów 
dopuszcza siň utrzymania dotychczasowego 
uŐytkowania rolniczego bez prawa zabudowy. 

§ 11. Ustala siň linie rozgraniczajņce tereny o 
róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach za-
gospodarowania okreŌlone na rysunkach planu. 

§ 12. Ustala siň podstawowe przeznaczenie te-
renów, wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi i 
oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z 
rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usług nieuciņŐliwych - oznaczone symbo-
lem przeznaczenia MN/U, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej - oznaczone symbolem przeznaczenia MW, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i usług nieuciņŐliwych - oznaczone symbo-
lem przeznaczenia MW/U, 

4) tereny usług - oznaczone symbolem przezna-
czenia U, 

5) tereny usług nieuciņŐliwych i zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbo-
lem przeznaczenia U/MW, 

6) tereny usług oraz składy i magazyny - oznaczo-
ne symbolem przeznaczenia U/SM, 

7) tereny urzņdzeŊ obsługi systemu elektroener-
getycznego - oznaczone symbolem przezna-
czenia E, 

8) tereny urzņdzeŊ obsługi systemu kanalizacyj-
nego - oznaczone symbolem przeznaczenia K, 

9) tereny urzņdzeŊ obsługi systemu wodociņgo-
wego - oznaczone symbolem przeznaczenia W. 

§ 13.1. Ustala siň podstawowe przeznaczenie 
terenów komunikacji wyznaczonych liniami roz-
graniczajņcymi i oznaczonych symbolem przezna-
czenia, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej – 
oznaczone symbolem przeznaczenia KDZ, 

2) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej – 
oznaczone symbolem przeznaczenia KDL, 

3) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdo-
wej – oznaczone symbolem przeznaczenia 
KDD, 

4) tereny komunikacji miejskiej – oznaczone sym-
bolem przeznaczenia KM. 

2. Jako uzupełniajņcņ sień komunikacji ustala 
siň drogi wewnňtrzne, wyznaczone liniami rozgra-
niczajņcymi i oznaczone symbolem przeznaczenia 
KDW, zgodnie z rysunkiem planu. 
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§ 14.1. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie za-
budowy okreŌlone na rysunku planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na 
których wyznaczono nieprzekraczalne linie zabu-
dowy musi byń sytuowana zgodnie z tymi liniami. 

3. Ustala siň nastňpujņce minimalne odległoŌci 
zabudowy od linii rozgraniczajņcej dróg publicz-
nych oznaczonych symbolem: 

1) KDZ – 8,0m, 

2) KDL – 6,0m, 

3) KDD - 6,0m, 

4) KM – 6,0m, 

5) ulicy Energetycznej, drogi gminnej, połoŐonej 
poza południowņ granicņ planu - 6,0m. 

4. Dopuszcza siň remonty i przebudowy istnie-
jņcej zabudowy usytuowanej w pasie pomiňdzy 
liniami rozgraniczajņcymi układu komunikacyjne-
go a nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy, z wyklucze-
niem powiňkszenia kubaturowego. 

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

6. Odstňpstwa od ustaleŊ ust. 3 i ust. 5 dopusz-
cza siň wyłņcznie w miejscach oznaczonych na 
rysunku planu. 

7. Ustala siň nastňpujņce minimalne odległoŌci 
zabudowy od osi napowietrznych linii elektro-
energetycznych: 

1) 220kV – 25,0m w kaŐdņ stronň od osi linii, 

2) 110kV – 19,0m w kaŐdņ stronň od osi linii. 

8. Dopuszcza siň zmianň odległoŌci zabudowy 
od osi linii, o których mowa w ust. 6 po uzgodnie-
niu z WłaŌcicielem linii. 

9. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nie-
przekraczalnych linii zabudowy nakazuje siň loka-
lizacjň budynków na działce zgodnie z przepisami 
odrňbnymi i z uwzglňdnieniem wszystkich ustaleŊ 
planu. 

10. Na terenach objňtych planem zasady kształ-
towania zabudowy okreŌla siň nastňpujņco: 

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

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

3) maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabudo-
wy - zgodnie ze wskaŎnikami okreŌlonymi dla 
poszczególnych terenów, 

4) nakazuje siň dostosowanie architektury budyn-
ków do otaczajņcego krajobrazu, poprzez sta-
ranne opracowanie projektowe oraz zastoso-
wanie tradycyjnych materiałów wykoŊczenio-
wych, o których mowa w pkt 5 i dachów o 
zmiennej geometrii, o nachyleniu połaci da-
chowych wynoszņcym 30° do 60°; przy czym 
dopuszcza siň inne przekrycia zwieŊczone atty-
kami, gzymsami lub dachami płaskimi, w tym z 
urzņdzonņ zieleniņ, 

5) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych ma-
teriałów wykoŊczeniowych na elewacjach i da-
chach budynków, w tym tynku, cegły klinkie-
rowej, drewna, strzechy, gontu i kamienia, 

6) na całym obszarze planu zabrania siň lokalizo-
wania obiektów o charakterze dominant prze-
strzennych, tj. obiektów budowlanych nie bň-
dņcych budynkami o maksymalnej wysokoŌci 
powyŐej 15,0 m, liczņc od poziomu gruntu ro-
dzimego, z zastrzeŐeniem pkt 7, 

7) na terenach oznaczonych symbolami 1.U, 
1.U/SM dopuszcza siň lokalizowanie obiektów, 
o których mowa w pkt 6. 

§ 15.1. Nowe zagospodarowanie terenu po-
winno zapewniań wysokie walory przestrzenne i 
architektoniczne. 

2. Drogi publiczne powinny byń realizowane ja-
ko przestrzenie reprezentacyjne, urzņdzone i wy-
posaŐone wysokiej klasy urzņdzeniami. pomocni-
czymi, małņ architektura, nawierzchniami, itp. 

3. Ustala siň nastňpujņce zasady realizacji 
ogrodzeŊ: 

1) ogrodzenia od strony dróg i ulic powinny byń 
sytuowane w linii rozgraniczajņcej, z tym Őe 
dopuszcza siň ich miejscowe wycofanie w 
głņb działki w przypadku koniecznoŌci omi-
niňcia istniejņcych przeszkód (np. drzew, 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej itp.) oraz 
w miejscach sytuowania bram wjazdowych, 

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

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

4) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia nie moŐe 
przekraczań 2,2 metra od poziomu terenu, 
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5) ogrodzenie powinno byń aŐurowe co naj-

mniej powyŐej 0,6 m. od poziomu terenu, 

6) ogrodzenia pełne (nieaŐurowe) nie mogņ byń 
wyŐsze niŐ 0,6 metra od poziomu terenu, z za-
strzeŐeniem pkt 10, 

7) łņczna powierzchnia przeŌwitów umoŐliwiajņ-
ca naturalny przepływ powietrza powinna 
wynosiń: 

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

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

8) zakazuje siň realizacji pełnych ogrodzeŊ pre-
fabrykowanych, 

9) dla terenów, o których mowa w § 19 pkt 14, 
ze wzglňdu na moŐliwoŌń przekroczenia do-
puszczalnych norm hałasu komunikacyjnego 
dopuszcza siň realizacjň pełnych ogrodzeŊ z 
otworami 10x10 cm w poziomie gruntu co 
1,0m, 

10) maksymalna wysokoŌń ogrodzeŊ o których 
mowa w pkt 9 nie moŐe przekraczań 3,0 m od 
poziomu terenu, 

11) linia ogrodzenia winna przebiegań w odległo-
Ōci min. 0,5m od gazociņgu. 

§ 16.1. Na całym obszarze planu dopuszcza siň 
sytuowanie wolnostojņcych znaków informacyj-
no-plastycznych i reklam. 

2. Umieszczanie wolnostojņcych znaków in-
formacyjno-plastycznych i reklam nie moŐe: 

1) powodowań utrudnieŊ w komunikacji pieszej i 
kołowej, w tym powodowań ograniczeŊ wi-
docznoŌci na ulicach i skrzyŐowaniach, 

2) uniemoŐliwiań odczytania kompozycji prze-
strzennej układów urbanistycznych poprzez 
przesłoniňcie powiņzaŊ widokowych. 

3. Na całym obszarze objňtym planem dopusz-
cza siň lokalizowanie reklam i znaków informacyj-
no - plastycznych na ogrodzeniach, budynkach i 
obiektach małej architektury. 

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

1) na drzewach i w zasiňgu ich koron, 

2) na budowlach i urzņdzeniach miejskiej infra-
struktury technicznej (latarniach, słupach linii 
elektroenergetycznych, transformatorach, itp.), 

3) zakazuje siň wspornikowego wywieszania zna-
ków informacyjno – plastycznych i reklam poza 
linie rozgraniczajņce dróg publicznych oraz te-
reny działek sņsiednich. 

5. Ustala siň zakaz umieszczania reklam na 
elewacjach budynków w sposób zmieniajņcy lub 
zakrywajņcy elementy wystroju architektoniczne-
go, np. kolumny, pilastry, obramowania portali i 
okien, balustrady, gzymsy i zwieŊczenia, płycizny i 
kompozycje sztukatorskie, połacie dachowe itp. 

6. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-
plastycznych na obiektach kubaturowych i innych 
uŐytkowych elementach wyposaŐenia przestrzeni 
publicznych (wiaty przystankowe) nie moŐe 
utrudniań korzystania z nich lub zakłócań ich uŐyt-
kowania. 

7. Usytuowanie wolnostojņcych znaków infor-
macyjno-plastycznych i reklam na poboczach ulic, 
musi byń zgodne z przepisami dotyczņcymi bez-
pieczeŊstwa ruchu drogowego oraz przepisami 
odrňbnymi. 

Ustalenia w zakresie scalania  

i podziałów terenów na działki budowlane 

§ 17.1. Ustala siň moŐliwoŌń scalania i podzia-
łów na działki budowlane terenów pod warunkiem 
zachowania nastňpujņcych zasad: 

1) dopuszcza siň wydzielenie nowych działek bu-
dowlanych zgodnie z normatywami ustalonymi 
dla poszczególnych terenów, 

2) nakazuje siň wydzielenie niezbňdnych dróg i 
dojazdów niepublicznych do obsługi działek, 

3) wyniku podziału terenu na działki budowlane 
naleŐy zachowań wartoŌci uŐytkowe zgodne z 
przeznaczeniem w planie wszystkich fragmen-
tów terenu pozostałych po podziale, z zacho-
waniem innych ustaleŊ planu, 

4) nowe granice działek budowlanych powinny 
byń prostopadłe do linii rozgraniczajņcych dróg 
publicznych oraz pasa drogowego nowowy-
dzielanych dróg wewnňtrznych, z tolerancjņ  
do 20°. 

2. Dopuszcza siň wydzielenie działek o po-
wierzchni mniejszej niŐ okreŌlona w przepisach 
szczegółowych wyłņcznie: 

1) w celu powiňkszenia sņsiedniej nieruchomoŌci 
pod warunkiem, Őe działka, z której wydzielony 
zostanie teren zachowa powierzchniň nie 
mniejszņ, niŐ okreŌlona w przepisach szczegó-
łowych, 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 
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3) w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojekto-

wanych działek budowlanych. 

3. Działki przeznaczone do wydzielenia naleŐy 
wyznaczań w oparciu o linie rozgraniczajņce, o 
których mowa w § 11. 

4. Ustala siň koniecznoŌń wydzielania terenów 
dla wewnňtrznego układu komunikacyjnego przy 
uwzglňdnieniu nastňpujņcych zasad: 

1) nowy układ granic zapewni bezpoŌredni dostňp 
do drogi (ulicy) publicznej lub wewnňtrznej, o 
której dalej mowa w pkt 2, 

2) dopuszcza siň realizowanie obsługi i dostňpu, o 
których mowa w pkt 1, poprzez drogi/ulice we-
wnňtrzne stanowiņce współwłasnoŌń wszyst-
kich właŌcicieli nieruchomoŌci, dla których ko-
rzystanie z nich jest konieczne, pod warunkiem 
zachowania minimalnej szerokoŌci 5,0m lub 
ustanowienia słuŐebnoŌci na nieruchomo-
Ōciach przeznaczonych do zabudowy. 

5. W przypadku terenów oznaczonych symbo-
lami MN/U, MW/U, U/MW dopuszcza siň 10% od-
stňpstwo od ustaleŊ w zakresie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek budowla-
nych, dla jednej nowo wydzielonej działki, która 
nie spełnia wymogów minimalnej powierzchni 
nowo wydzielanych działek budowlanych okre-
Ōlonych w ustaleniach szczegółowych dla po-
szczególnych terenów. 

6. Dopuszcza siň zabudowň na działkach mniej-
szych niŐ okreŌlone w ustaleniach dla poszczegól-
nych terenów, pod warunkiem, Őe podział został 
dokonany przed wejŌciem w Őycie planu lub wyni-
ka realizacji wyznaczonego na rysunku planu 
układu komunikacyjnego. 

7. Nie wyznacza siň granic obszarów wymaga-
jņcych obligatoryjnego przeprowadzenia scaleŊ i 
podziałów nieruchomoŌci. 

Zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 18.1. Ustala siň warunki kształtowania krajo-
brazu kulturowego obejmujņce zasady i ograni-
czenia dotyczņce gabarytów zabudowy, lokalizacji 
noŌników reklamowych, dopuszczalnoŌci lokali-
zowania tymczasowych obiektów, zawarte w usta-
leniach ogólnych oraz ustaleniach szczegółowych 
dla poszczególnych terenów. 

2. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowe-
go, w razie ujawnienia podczas robót ziemnych 
lub budowlanych przedmiotu posiadajņcego ce-
chy zabytku, ustala siň nakaz niezwłocznego po-
wiadomienia właŌciwego organu SłuŐby Ochrony 
Zabytków, zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i 

wstrzymania wszelkich robót do czasu wydania 
przez ten organ odpowiednich zarzņdzeŊ. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 

§ 19. Ustala siň, Őe na całym obszarze planu 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady ochrony i kształ-
towania Ōrodowiska: 

1) ustala siň nakaz maksymalnej ochrony istnie-
jņcej szaty roŌlinnej cennej pod wzglňdem 
przyrodniczym i krajobrazowym, 

2) ustala siň nakaz zachowania istniejņcej zieleni 
wysokiej, w tym: pojedynczych drzew z wyłņ-
czeniem terenu wyznaczonego liniami roz-
graniczajņcymi układu komunikacyjnego, z 
zastrzeŐeniem pkt 3, 

3) wycinkň drzew dopuszcza siň wyłņcznie w 
przypadku nieuniknionej kolizji z realizacjņ 
budynku mieszkalnego oraz zapewnienia do-
jazdu do działki budowlanej i uzbrojenia 
działki budowlanej w infrastrukturň tech-
nicznņ, 

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

5) w celu ochrony powietrza plan ustala ogrze-
wanie pomieszczeŊ gazem ziemnym, olejem 
nisko siarkowym lub innymi paliwami ekolo-
gicznie czystymi, w tym stałymi, których sto-
sowanie jest zgodne z przepisami odrňbnymi, 

6) w obszarze planu zakazuje siň lokalizacji 
przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddziały-
wań na Ōrodowisko, w rozumieniu przepisów 
odrňbnych, za wyjņtkiem realizacji elementów 
infrastruktury technicznej niezbňdnych dla 
prawidłowego funkcjonowania gminnych i 
ponadlokalnych systemów inŐynieryjnych i 
komunikacyjnych, 

7) oddziaływanie na Ōrodowisko przekraczajņce 
dopuszczalne wielkoŌci poprzez emisjň sub-
stancji i energii, w szczególnoŌci dotyczņce 
wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowa-
nia, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych, winno 
zamykań siň na terenie działki budowlanej lub 
zespołu działek na jakiej jest wytwarzane, 

8) ustala siň obowiņzek zapewnienia odpowied-
niej iloŌci miejsca dla pojemników na odpady 
w granicach działki, 
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9) okreŌla siň minimalnņ wielkoŌń działki zgod-

nie z ustaleniami dla poszczególnych tere-
nów, 

10) okreŌla siň minimalny wskaŎnik powierzchni 
biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami 
dla poszczególnych terenów, 

11) przyjmuje siň kwalifikacjň terenów w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Ōrodo-
wisku w rozumieniu przepisów odrňbnych i 
wskazuje siň dopuszczalny poziom hałasu dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo – usługo-
wej, terenów zabudowy wielorodzinnej oraz 
obiektów zamieszkania zbiorowego dla go-
dzin dziennych – 60 dB i dla godzin nocnych 
55 dB od dróg oraz dla godzin dziennych 
45 dB i dla godzin nocnych 45 dB dla pozosta-
łych obiektów i działalnoŌci bňdņcej Ŏródłem 
hałasu, 

12) ustala siň zakaz lokalizowania na terenach 
zagroŐonych przekroczeniem dopuszczalnych 
norm hałasu w Ōrodowisku, o których mowa 
w pkt 11, a w szczególnoŌci dla terenów poło-
Őonych w sņsiedztwie drogi oznaczonej sym-
bolem 1.KDZ oraz ulicy Puławskiej stanowiņ-
cej wschodniņ granicň planu, usług z zakresu 
oŌwiaty, nauki, zdrowia, sportu i rekreacji 
oraz zabudowy mieszkaniowej, 

13) zakaz, o którym mowa w pkt 12 moŐe byń 
zniesiony wyłņcznie w przypadku zastosowa-
nia zabezpieczeŊ akustycznych, w tym ekra-
nów akustycznych, gwarantujņcych zachowa-
nie dopuszczalnych norm hałasu w Ōrodowi-
sku, o których mowa w pkt 11. 

Ustalenia dla obszarów  
wymagających szczególnych warunków  

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia  
w ich użytkowaniu ze względu na wymagania 

ochrony środowiska i zdrowia ludzi 

§ 20.1. Wprowadza siň szczególne uwarunko-
wania dla inwestowania i zagospodarowania na 
terenach połoŐonych w zasiňgu stref szkodliwego 
oddziaływania linii elektroenergetycznych 110 kV, 
SN, granice pasa technologicznego od napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV oraz 
obszaru ograniczonego uŐytkowania dla Portu 
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

2. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi powinny byń sytuowane poza za-
siňgiem uciņŐliwoŌci okreŌlonym w przepisach 
odrňbnych. 

3. Dopuszcza siň lokalizowanie budynków za-
wierajņcych pomieszczenia przeznaczone na po-
byt stały ludzi w zasiňgu uciņŐliwoŌci, o których 
mowa w ust. 2, pod warunkiem zastosowania w 

nich rozwiņzaŊ odpowiednio ograniczajņcych te 
uciņŐliwoŌci. 

4. Wskazuje siň zasiňg stref szkodliwego od-
działywania elektroenergetycznych linii 110kV i 
SN wynoszņce: 

1) po 5m w kaŐdņ stronň od osi linii SN, 

2) po 19m w kaŐdņ stronň od osi linii 110kV. 

5. Na terenach połoŐonych w zasiňgu stref, o 
których mowa w ust. 4 i oznaczonych na rysunku 
planu, ustala siň zakaz realizacji obiektów kubatu-
rowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (po-
wyŐej 4 godzin na dobň), tj: 

1) zakazuje siň lokalizowania miejsc stałego prze-
bywania ludzi w zwiņzku z prowadzonņ działal-
noŌciņ gospodarczņ, turystycznņ, rekreacyjnņ, 

2) zakazuje siň lokalizowania budynków mieszkal-
nych i wymagajņcych szczególnej ochrony, jak 
szpitale, internaty, Őłobki, przedszkola i podob-
ne. 

6. Strefy, o których mowa w ust. 4 mogņ byń 
weryfikowane na zasadach okreŌlonych w ust. 3 
po uzgodnieniu z WłaŌcicielem linii. 

7. Wskazuje siň zasiňg pasa technologicznego 
od elektroenergetycznej linii 220 kV wynoszņcy po 
25 m w kaŐdņ stronň od osi linii 220 kV. 

8. Na terenach połoŐonych w zasiňgu strefy, o 
której mowa w ust. 7 i oznaczonej na rysunku pla-
nu, ustala siň: 

1) zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych 
lub innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
W indywidualnych przypadkach, odstňpstwa 
od tej zasady moŐe udzieliń WłaŌciciel linii, na 
warunkach przez siebie okreŌlonych, 

2) nakaz uzgadniania warunków lokalizacji wszel-
kich obiektów z WłaŌcicielem linii, 

3) zakaz sadzenia roŌlinnoŌci wysokiej pod liniņ i 
w odległoŌci 5,5 m od rzutu pionowego skraj-
nego przewodu linii (w Ōwietle koron), 

4) nakaz opiniowania przez WłaŌciciela linii 
wszelkie zmiany przeznaczenia terenu, 

5) nakaz uzgadniania z WłaŌcicielem linii zalesieŊ, 
w tym okreŌlenia wysokoŌci sadzonych drzew i 
krzewów, 

6) zakaz lokalizowania budowli zawierajņcych 
materiały niebezpieczne poŐarowo, stacji paliw 
i stref zagroŐonych wybuchem, 

7) nakaz, o którym mowa w pkt 6 obowiņzuje dla 
terenów sņsiadujņcych z pasem technologicz-
nym, 
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8) dopuszcza siň przebudowň napowietrznej linii 

220kV na liniň o napiňciu 400kV lub liniň wielo-
torowņ, wielonapiňciowņ, pod warunkiem za-
chowania szerokoŌci pasa technologicznego, o 
którym mowa w ust. 7. 

9. Zasiňg strefy, o której mowa w ust. 7 moŐe 
byń weryfikowany na zasadach okreŌlonych w ust. 
3 po uzgodnieniu z WłaŌcicielem linii. 

10. Wskazuje siň zasiňg obszaru ograniczonego 
uŐytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. 

11. Na terenach połoŐonych w zasiňgu obszaru, 
o którym mowa w ust. 10, oznaczonym na rysun-
ku planu obowiņzujņ rygory okreŌlone w przepi-
sach odrňbnych, w tym powołujņcych ten obszar, 
a w szczególnoŌci: 

1) zakaz przeznaczania nowych terenów pod szpi-
tale, domy opieki społecznej oraz zabudowň 
zwiņzanņ ze stałym lub wielogodzinnym poby-
tem dzieci i młodzieŐy, 

2) zakaz przeznaczania budynków w całoŌci lub w 
czňŌci na szpitale i domy opieki, 

3) budowy nowych szpitali, domów opieki, zabu-
dowy zwiņzanej ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieŐy, 

4) nakaz zapewnienia w nowoprojektowanych 
budynkach izolacyjnoŌci przegród zewnňtrz-
nych – Ōcian zewnňtrznych, okien i drzwi w 
Ōcianach zewnňtrznych, dachów i stropoda-
chów – zgodnie z Polskimi Normami dotyczņ-
cymi izolacyjnoŌci akustycznej przegród w bu-
dynkach oraz izolacyjnoŌci akustycznej elemen-
tów budowlanych, 

5) nakaz zastosowania w istniejņcych budynkach 
zabezpieczeŊ zapewniajņcych właŌciwy klimat 
akustyczny w pomieszczeniach poprzez zwiňk-
szenie izolacyjnoŌci przegród zewnňtrznych – 
Ōcian zewnňtrznych, okien i drzwi w Ōcianach 
zewnňtrznych, dachów, stropodachów – zgod-
nie z Polskimi Normami dotyczņcymi ochrony 
przed hałasem pomieszczeŊ w budynkach. 

Ogólne zasady  
dotyczące infrastruktury technicznej 

§ 21.1. Jako obowiņzujņcy przyjmuje siň: doce-
lowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w wo-
dň z gminnej sieci wodociņgowej i odprowadzania 
Ōcieków do oczyszczalni gminnej. 

2. Ustala siň nakaz podłņczenia zabudowy do 
gminnych systemów inŐynieryjnych (wodociņgów 
i kanalizacji) po ich realizacji, przy czym ustala siň 
nakaz wykonania zbiorczej sieci wodociņgowej i 
kanalizacji sanitarnej przed realizacjņ projektowa-
nej zabudowy. 

3. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie Ōcieków czy 
urzņdzenia telekomunikacyjne na podstawie opra-
cowaŊ technicznych, na całym obszarze objňtym 
planem, bez koniecznoŌci zmiany niniejszego pla-
nu, pod warunkiem, Őe ewentualna uciņŐliwoŌń 
tychŐe nie bňdzie wykraczań poza granice lokaliza-
cji. 

4. W liniach rozgraniczajņcych dróg naleŐy re-
zerwowań tereny dla infrastruktury technicznej. 

5. Przez tereny inne, niŐ przeznaczone dla ukła-
du komunikacyjnego i infrastruktury technicznej (a 
wiňc takŐe przez tereny działek prywatnych), do-
puszcza siň prowadzenie liniowych elementów 
infrastruktury technicznej oraz lokalizacjň zwiņza-
nych z nimi urzņdzeŊ. 

6. Przy projektowaniu nowych inwestycji nale-
Őy - w miarň moŐliwoŌci - unikań kolizji z istniejņ-
cymi elementami infrastruktury technicznej po-
przez konsultowanie przygotowywanych rozwiņ-
zaŊ z operatorami systemów inŐynieryjnych. W 
przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego 
zagospodarowania z tymi elementami naleŐy je 
przenieŌń lub odpowiednio zmodyfikowań, przy 
uwzglňdnieniu uwarunkowaŊ wynikajņcych z 
przepisów szczególnych oraz warunków okreŌlo-
nych przez operatora(ów). W szczególnoŌci doty-
czy to przebudowy napowietrznych linii energe-
tycznych Ōredniego i niskiego napiňcia na sieci 
kablowe. 

7. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
szafki gazowe i energetyczne naleŐy sytuowań w 
ogrodzeniu, zapewniajņc do nich dostňp od strony 
ulicy. 

8. Powiņzania komunikacyjne z zewnňtrznym 
układem komunikacyjnym gminy i ponadlokal-
nym zapewniajņ drogi/ulice oznaczone symbolami 
1.KDZ, 1.KDL, 2.KDL, wyznaczone na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczajņcymi oraz ulice Puławska i 
Energetyczna graniczņce z planem. 

9. W liniach rozgraniczajņcych dróg publicz-
nych oznaczonych symbolami KDZ, KDL i KDD 
dopuszcza siň lokalizacjň ŌcieŐek rowerowych. 

10. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy 
i właŌciciele posesji zapewniajņ na terenach swo-
ich działek, w liczbie wynikajņcej z ustalonych 
wskaŎników. 

11. Ustala siň nastňpujņce minimalne wskaŎniki 
parkingowe dla: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 
2m.p. / 1 mieszkanie, 
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2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 

1,5m.p./1 mieszkanie, 

3) usług - 3m.p. / kaŐde 100m2 pow. uŐytkowej, 
dla obiektów o mniejszej powierzchni uŐytko-
wej nie mniej niŐ 2m.p, 

4) dla obiektów magazynowych– 6m.p./1000m2 
powierzchni magazynowej, 

5) dla usług motoryzacyjnych: 

a) stacje paliw – 10m.p./obiekt, 

b) stacje obsługi, myjnie samochodowe itp. – 
5m.p./stanowisko robocze. 

6) W przypadku realizacji na działce zabudowy 
mieszkaniowej oraz usług, miejsca parkingowe 
naleŐy obliczyń i zapewniń oddzielnie dla kaŐdej 
z funkcji. 

Rozdział 3 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 22.1. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1.MN/U, 2.MN/U, 
3.MN/U, 4.MN/U, 5.MN/U, 6.MN/U, 7.MN/U, 
8.MN/U, 9.MN/U, 10.MN/U, 11.MN/U obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna oraz usługi nieuciņŐliwe, 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň mieszka-
niowņ, siedliskowņ oraz usługowņ, z prawem 
do działaŊ remontowych, przebudowy i rozbu-
dowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w formie wolnostojņcej, bliŎ-
niaczej i szeregowej – z zastrzeŐeniem na jed-
nej działce moŐe byń zrealizowany jeden budy-
nek mieszkalny – oraz jeden budynek wolno-
stojņcych usług nieuciņŐliwych, 

3) w budynkach mieszkalnych zezwala siň na 
przeznaczenie czňŌci pomieszczeŊ na cele 
usług nieuciņŐliwych– zgodnie z przepisami od-
rňbnymi, 

4) dopuszcza siň moŐliwoŌń lokalizowania parte-
rowych budynków gospodarczych i garaŐy - 
których wysokoŌń nie moŐe przekraczań 6,0m, 

5) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 

a) do 12m dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (maksymalnie 3 kondygnacje nad-
ziemne), 

b) do 10m dla zabudowy usługowej (maksy-
malnie 2 kondygnacje nadziemne), 

6) maksymalna intensywnoŌń zabudowy nie mo-
Őe byń wiňksza niŐ 0,7, 

7) parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny byń zlokalizowane 
na terenie posesji, na której obiekt bňdzie 
wznoszony - wg wskaŎnika okreŌlonego § 21, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budynków: 

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

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo wydzielane działki budowlane winny 
posiadań powierzchniň nie mniejszņ niŐ: 

a) 1200m2 w przypadku realizacji zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej wolnostojņcej, 
realizowanej na jednej działce, 

b) 800m2 w przypadku realizacji jedynie zabu-
dowy mieszkaniowej wolnostojņcej lub je-
dynie zabudowy usługowej, 

c) 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej bliŎnia-
czej, 

d) 300m2 dla zabudowy szeregowej. 

3) front nowo wydzielanej działki budowlanej ma 
byń nie mniejszy niŐ: 

a) 18m dla zabudowy mieszkaniowej wolno-
stojņcej i wolnostojņcych usług, 

b) 15m dla zabudowy bliŎniaczej, 

c) 11m dla zabudowy szeregowej. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek bu-
dowlanych nie moŐe byń mniejsza niŐ 40% ich 
powierzchni, liczņc dla kaŐdej działki budowla-
nej. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami § 21 i Rozdział 4 i 5 
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2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 

dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 23.1. Ustala siň, Őe dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.MW obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň mieszka-
niowņ z prawem do działaŊ remontowych, 
przebudowy i rozbudowy oraz koniecznej wy-
miany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

3) zakazuje siň lokalizowania wolnostojņcych bu-
dynków gospodarczych i garaŐy, 

4) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy do 
16m (maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne), 

5) maksymalna intensywnoŌń zabudowy nie mo-
Őe byń wiňksza niŐ 2,0, 

6) w parterach budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych dopuszcza siň sytuowanie lokali usłu-
gowych, nieuciņŐliwych, 

7) parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny byń zlokalizowane 
na terenie posesji, na której obiekt bňdzie 
wznoszony - wg wskaŎnika okreŌlonego § 21, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budynków: 

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

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo wydzielane działki budowlane winny 
posiadań powierzchniň nie mniejszņ niŐ 900m2, 

3) front nowo wydzielanej działki budowlanej ma 
byń nie mniejszy niŐ 20m. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 

wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek bu-
dowlanych nie moŐe byń mniejsza niŐ 30% ich 
powierzchni, liczņc dla kaŐdej działki budowla-
nej. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami § 21 i Rozdział 4 i 5, 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 24.1. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1.MW/U, 2.MW/U, 
3.MW/U, 4.MW/U, 5.MW/U obowiņzujņ nastňpujņ-
ce zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna oraz usługi nieuciņŐliwe, 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň mieszka-
niowņ i usługowņ, z prawem do działaŊ remon-
towych, przebudowy i rozbudowy oraz ko-
niecznej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz wolnostojņcych usług nie-
uciņŐliwych, 

3) w parterach budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych dopuszcza siň sytuowanie lokali usłu-
gowych, nieuciņŐliwych, 

4) zakazuje siň lokalizowania parterowych budyn-
ków gospodarczych i garaŐy, 

5) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 

a) do 16m dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej lokalizowanej w odległoŌci mniej-
szej niŐ 30,0 m od linii rozgraniczajņcej tere-
ny oznaczone symbolami MN/U (maksy-
malnie 5 kondygnacje nadziemne), 

b) do 21m dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej lokalizowanej w odległoŌci wiňk-
szej niŐ 30,0 m od linii rozgraniczajņcej tere-
ny oznaczone symbolem MN/U (maksymal-
nie 7 kondygnacji nadziemnych), 

c) do 35m dla zabudowy usługowej lokalizo-
wanej na terenie oznaczonym symbolem 
5.MW/U (maksymalnie 9 kondygnacji nad-
ziemnych), 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 160 – 34460 – Poz. 3975 
 

d) do 12m dla zabudowy usługowej lokalizo-
wanej na terenach oznaczonych symbolami 
1.MW/U, 2.MW/U, 3.MW/U, 4.MW/U (mak-
symalnie 3 kondygnacje nadziemne), 

6) maksymalna intensywnoŌń zabudowy nie mo-
Őe byń wiňksza niŐ: 

a) 2,0 w przypadku realizacji zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, 

b) 1,0 w przypadku realizacji usług na terenach 
oznaczonych symbolami 1.MW/U, 2.MW/U, 
3.MW/U, 4.MW/U, 

c) 4,0 w przypadku realizacji usług na terenie 
oznaczonym symbolem 5.MW/U, 

7) parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny byń zlokalizowane 
na terenie posesji, na której obiekt bňdzie 
wznoszony - wg wskaŎnika okreŌlonego § 21, 

8) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budynków: 

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

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo wydzielane działki budowlane winny 
posiadań powierzchniň nie mniejszņ niŐ: 

a) 900m2 w przypadku realizacji zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) 800m2 w przypadku realizacji usług, 

3) front nowo wydzielanej działki budowlanej ma 
byń nie mniejszy niŐ 18 m dla zabudowy miesz-
kaniowej wolnostojņcej i wolnostojņcych 
usług. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek bu-
dowlanych nie moŐe byń mniejsza niŐ 30% ich 
powierzchni, liczņc dla kaŐdej działki budowla-
nej. 

 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami § 21 i Rozdział 4 i 5, 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 25.1. Ustala siň, Őe dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolami 1.U obowiņzujņ na-
stňpujņce zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: usługi 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň mieszka-
niowņ z prawem do działaŊ remontowych, 
przebudowy i rozbudowy oraz koniecznej wy-
miany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy usługowej, któ-
rej uciņŐliwoŌń nie wykracza poza granice 
działki, 

3) dopuszcza siň lokalizowanie parterowych bu-
dynków gospodarczych i garaŐy, których wyso-
koŌń nie moŐe przekraczań 10m, 

4) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy do 
12m (maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne), 

5) maksymalna intensywnoŌń zabudowy nie mo-
Őe byń wiňksza niŐ 1,0, 

6) parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny byń zlokalizowane 
na terenie posesji, na której obiekt bňdzie 
wznoszony - wg wskaŎnika okreŌlonego § 21, 

7) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budynków: 

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

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo wydzielane działki budowlane winny 
posiadań powierzchniň nie mniejszņ niŐ 800m2, 

3) front nowo wydzielanej działki budowlanej ma 
byń nie mniejszy niŐ 25m. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
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wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek bu-
dowlanych nie moŐe byń mniejsza niŐ 10% ich 
powierzchni, liczņc dla kaŐdej działki budowla-
nej. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami § 21 i Rozdział 4 i 5 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 26.1. Ustala siň, Őe dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.U/MW obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 

2. Przeznaczenie: usługi nieuciņŐliwe oraz za-
budowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň realizacjň wolnostojņcych usług nie-
uciņŐliwych oraz zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, 

2) w parterach budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych dopuszcza siň sytuowanie lokali usłu-
gowych, nieuciņŐliwych, 

3) dopuszcza siň lokalizowanie parterowych bu-
dynków gospodarczych i garaŐy, których wyso-
koŌń nie przekracza 10m, 

4) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 

a) do 21m dla zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej (maksymalnie 6 kondygnacje nad-
ziemne), 

b) do 12m dla zabudowy usługowej (maksy-
malnie 3 kondygnacje nadziemne), 

5) maksymalna intensywnoŌń zabudowy nie mo-
Őe byń wiňksza niŐ: 

a) 1,0 w przypadku realizacji usług, 

b) 2,0 w przypadku realizacji zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, 

6) parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny byń zlokalizowane 
na terenie posesji, na której obiekt bňdzie 
wznoszony - wg wskaŎnika okreŌlonego § 21, 

 

 

7) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budynków: 

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

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo wydzielane działki budowlane winny 
posiadań powierzchniň nie mniejszņ niŐ: 

a) 800m2 w przypadku realizacji zabudowy 
usługowej, 

b) 900m2 w przypadku realizacji zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 

3) front nowo wydzielanej działki budowlanej ma 
byń nie mniejszy niŐ: 

a) 25m dla usług wolnostojņcych, 

b) 18m dla zabudowy wielorodzinnej. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek bu-
dowlanych nie moŐe byń mniejsza niŐ 30% ich 
powierzchni, liczņc dla kaŐdej działki budowla-
nej. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami § 21 i Rozdział 4 i 5, 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 27.1. Plan ustala, Őe dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.U/SM obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania i zabudo-
wy: 

2. Przeznaczenie: usługi oraz składy, magazyny. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň oraz składy 
i magazyny, z prawem do działaŊ remonto-
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wych, przebudowy i rozbudowy oraz koniecz-
nej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy usługowej oraz 
składów i magazynów, których uciņŐliwoŌń nie 
wykracza poza granice działki, 

3) dopuszcza siň lokalizowanie parterowych bu-
dynków gospodarczych i garaŐy, których wyso-
koŌń nie moŐe przekraczań 10 m, 

4) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudowy do 
12m (maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne), 

5) maksymalna intensywnoŌń zabudowy nie mo-
Őe byń wiňksza niŐ 1,0, 

6) parkingi i garaŐe dla wszystkich nowo wzno-
szonych obiektów powinny byń zlokalizowane 
na terenie posesji, na której obiekt bňdzie 
wznoszony - wg wskaŎnika okreŌlonego § 21, 

7) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budynków: 

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

b) elewacje budynków powinny mień kolory 
pastelowe. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, 

2) nowo wydzielane działki budowlane winny 
posiadań powierzchniň nie mniejszņ niŐ 
1200m2, 

3) front nowo wydzielanej działki budowlanej ma 
byń nie mniejszy niŐ 30 m. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20, 

2) zakaz lokalizacji usług uciņŐliwych, 

3) powierzchnia biologicznie czynna działek bu-
dowlanych nie moŐe byń mniejsza niŐ 10% ich 
powierzchni, liczņc dla kaŐdej działki budowla-
nej. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami § 21 i Rozdział 4 i 5, 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
dróg wskazanych na rysunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 28.1. Ustala siň, Őe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1.E, 2.E, 3.E obowiņ-
zujņ nastňpujņce zasady zagospodarowania i za-
budowy: 

2. Przeznaczenie: obiekty obsługi systemu elek-
troenergetycznego. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň przeznaczenie terenu na funkcjň 
obiektów, urzņdzeŊ obsługi systemu elektro-
energetycznego, 

2) zakazuje siň wprowadzania wszelkich urzņdzeŊ, 
budowli i budynków, a takŐe innej zabudowy i 
zagospodarowania nie zwiņzanego z przezna-
czeniem terenów, 

3) dopuszcza siň realizacjň innych przewodów, 
urzņdzeŊ i obiektów infrastruktury niezbňdnych 
do funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych 
systemów infrastruktury technicznej, 

4) zakazuje siň tymczasowego zagospodarowani, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, za wyjņt-
kiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadow-
niczej bez zabudowy, 

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

6) zagospodarowanie i zabudowa musi: 

a) posiadań dostňp do drogi publicznej, 

b) umoŐliwiań przyłņczenie do sieci infrastruk-
tury technicznej. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami § 21 i Rozdział 4 i 5, 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
ciņgów komunikacyjnych wskazanych na ry-
sunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 
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§ 29.1. Plan ustala, Őe dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.K obowiņzujņ na-
stňpujņce zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: obiekty obsługi systemu ka-
nalizacyjnego. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň przeznaczenie terenu na funkcjň 
obiektów obsługi systemu kanalizacyjnego – 
przepompownie Ōcieków, 

2) zakazuje siň wprowadzania wszelkich urzņdzeŊ, 
budowli i budynków, a takŐe innej zabudowy i 
zagospodarowania nie zwiņzanego z przezna-
czeniem terenów, 

3) zakazuje siň tymczasowego zagospodarowani, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, za wyjņt-
kiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadow-
niczej bez zabudowy, 

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

5) zagospodarowanie i zabudowa musi: 

a) posiadań dostňp do drogi publicznej, 

b) umoŐliwiań przyłņczenie do sieci infrastruk-
tury technicznej. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami § 21 i Rozdział 4 i 5, 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
ciņgów komunikacyjnych wskazanych na ry-
sunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

§ 30.1. Plan ustala, Őe dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.W obowiņzujņ na-
stňpujņce zasady zagospodarowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: obiekty obsługi systemu wo-
dociņgowego. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) docelowo ustala siň przeznaczenie terenu na 
funkcjň obiektów obsługi systemu wodociņgo-
wego, 

2) zakazuje siň wprowadzania wszelkich urzņdzeŊ, 
budowli i budynków, a takŐe innej zabudowy i 
zagospodarowania nie zwiņzanego z przezna-
czeniem terenów, 

3) zakazuje siň tymczasowego zagospodarowani, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów, za wyjņt-
kiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadow-
niczej bez zabudowy, 

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

5) zagospodarowanie i zabudowa musi: 

a) posiadań dostňp do drogi publicznej, 

b) umoŐliwiań przyłņczenie do sieci infrastruk-
tury technicznej. 

4. W zakresie scalania i podziałów terenów na 
działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochro-
ny Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go, szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ze 
wzglňdu na wymagania ochrony Ōrodowiska i 
zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 18, § 19, § 20. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami § 21 i Rozdział 4 i 5, 

2) komunikacja z istniejņcych i projektowanych 
ciņgów komunikacyjnych wskazanych na ry-
sunku planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i projek-
towanej sieci. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 31.1. Układ drogowo-uliczny stanowiņ drogi 
zbiorcze, lokalne i dojazdowe, a takŐe drogi we-
wnňtrzne wyznaczone liniami rozgraniczajņcymi 
na rysunku planu oraz drogi publiczne połoŐone 
poza granicami planu. 

2. Drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe tworzņ 
publiczny układ komunikacyjny. 

3. Drogi wewnňtrzne tworzņ wewnňtrzny (nie-
publiczny) układ komunikacyjny. 

4. W obszarze ustala siň nastňpujņce ciņgi ko-
munikacyjne: 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 160 – 34464 – Poz. 3975 
 
Lp. Nazwa drogi / ulicy Symbol  

przeznaczenia 
Klasa Minimalna  

szerokoŌń  
w liniach  

rozgraniczajņcych 
(m) 

Inwestycja  
o znaczeniu  

lokalnym (pl) bņdŎ  
ponadlokalnym 

(pp) 

1. droga istniejņca  
(ulica RaszyŊska) 

1.KDZ zbiorcza 14 pp 

2. droga istniejņca  
(ulica Łabňdzia) 

1.KDL lokalna/gminna 8-15 pp 

3. droga istniejņca  
(ulica Mleczarska) 

2.KDL lokalna/gminna 6-9 pp 

4. droga istniejņca  
(ulica WiŌniowa) 

1.KDD dojazdowa / gminna 8 – 9 pl 

5. droga projektowana 2.KDD dojazdowa / gminna 10 – 13,5 pl 

6. droga projektowana 3.KDD dojazdowa / gminna 10 pl 

7. droga projektowana 1.KDW wewnňtrzna 8 - 15 pl 

8. droga istniejņca  
(Jabłonowa) 

2.KDW wewnňtrzna 6 pl 

9. droga istniejņca  
(Jabłonowa) 

3.KDW wewnňtrzna 6 pl 

10. droga istniejņca 4.KDW wewnňtrzna 10 pl 

11. droga istniejņca 5.KDW wewnňtrzna 10 – 12 pl 

 
§ 32.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 

układu komunikacyjnego, dla poszczególnych 
dróg ustala siň pasy terenu okreŌlone liniami roz-
graniczajņcymi na rysunku planu. 

2. Dla nowotworzonych dróg wewnňtrznych 
nieoznaczonych na rysunku planu, ustala siň min. 
szerokoŌń – 5,0m. 

3. Zachowuje siň dojazdy według stanu istnie-
jņcego na terenach, których zainwestowanie 
uniemoŐliwia ich przebudowň, z warunkiem za-
chowania szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych 
nie mniejszej niŐ 5,0m. 

§ 33.1. Plan ustala, Őe dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1.KM, 2.KM obowiņ-
zujņ nastňpujņce zasady zagospodarowania i za-
budowy: 

2. Przeznaczenie podstawowe: tereny komuni-
kacji miejskiej. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) docelowo ustala siň przeznaczenie terenów na 
cele komunikacji tramwajowej, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň wszelkich urzņdzeŊ i 
obiektów niezbňdnych do funkcjonowania te-
renów, w tym torowisk tramwajowych, trakcji 
elektrycznej, przystanków tramwajowych, 
urzņdzeŊ i obiektów bezpieczeŊstwa ruchu. 

 

Rozdział 5 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§ 34.1. Ustala siň zaopatrzenie obszaru objňte-
go planem w wodň (dla celów komunalnych i p. 
poŐ) z gminnej sieci wodociņgowej, w oparciu o 
istniejņce ujňcia wody połoŐone poza obszarem 
planu. 

2. Ustala siň dostawň wody poprzez indywidu-
alne przyłņcza na warunkach okreŌlonych przez 
zarzņdcň sieci. 

3. Ustala siň, Őe dla zapewnienia pewnoŌci do-
stawy wody na całym obszarze objňtym planem 
sień wodociņgowa projektowana bňdzie w ukła-
dzie zamkniňtym, pierŌcieniowym. 

4. Ustala siň stosowanie hydrantów naziem-
nych. 

5. NiezaleŐnie od zasilania, z sieci wodociņgo-
wej naleŐy przewidzień zaopatrzenie ludnoŌci w 
wodň z awaryjnych studni publicznych zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 

6. Dopuszcza siň lokalizacjň awaryjnych studni 
publicznych na całym obszarze planu, bez ko-
niecznoŌci zmiany niniejszego planu. 

7. Wskazuje siň na rysunku planu teren urzņ-
dzeŊ obsługi systemu wodociņgowego oznaczony 
symbolem 1.W. 
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8. Zakazuje siň realizacji indywidualnych ujňń 
wody. 

Kanalizacja 

§ 35.1. Ustala siň sukcesywne objňcie syste-
mem gminnej sieci kanalizacyjnej istniejņcej i pro-
jektowanej zabudowy. 

2. Ustala siň zakaz wprowadzania nieczyszczo-
nych Ōcieków do wód powierzchniowych lub do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanałów Ōciekowych. 

3. Zakazuje siň realizacji zbiorników na nieczy-
stoŌci (szamb). 

4. Ustala siň nakaz odprowadzanie wód desz-
czowych: 

1) z terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej powierzchniowo na teren własnej 
działki, 

2) z dróg publicznych, terenów zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, usługowych, składo-
wo - magazynowych i parkingów oraz innych 
powierzchni utwardzonych do rowów meliora-
cyjnych, zbiorników retencyjnych, studni 
chłonnych lub sieciņ kanalizacji deszczowej po 
jej realizacji, po podczyszczeniu w wysoko-
sprawnych separatorach błota i substancji ro-
popochodnych, przy czym na inwestorów na-
kłada siň obowiņzek wyboru najbardziej ko-
rzystnego sposobu odprowadzania tych wód 
przy uwzglňdnieniu kryterium przeciwdziałania 
powodzi i suszy, 

3) dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ o których 
mowa w pkt 2 na całym obszarze planu, bez 
koniecznoŌci zmiany niniejszego planu, 

4) dopuszcza siň retencjň wód deszczowych w 
oparciu o urzņdzenia połoŐone poza granicņ 
planu, w tym w oparciu o naturalne odbiorniki 
wód deszczowych. 

5. Ustala siň nakaz odprowadzania nadmiaru 
wód deszczowych, przekraczajņcych swojņ iloŌciņ 
chłonnoŌń gruntu, do sieci kanalizacji deszczowej 
po jej realizacji. 

6. Ustala siň nakaz wyposaŐenia instalacji słu-
Őņcych dla odprowadzania i zrzutów wód opado-
wych w urzņdzenia podczyszczajņce. 

7. Ustala siň nakaz kształtowania powierzchni 
działek w sposób zabezpieczajņcy sņsiednie tereny 
i ulice przed spływem wód opadowych. 

8. Wskazuje siň na rysunku planu teren urzņ-
dzeŊ obsługi systemu kanalizacyjnego – prze-
pompowniň Ōcieków, oznaczony symbolem 1.K. 

 

Elektroenergetyka 

§ 36.1. Zakłada siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ wszystkich istniejņcych i projektowanych 
budynków i budowli w oparciu o istniejņce i pro-
jektowane stacje elektroenergetyczne SN/nn. 

2. Ustala siň zaopatrzenie w energiň elektrycz-
nņ poprzez budowň i rozbudowň sieci elektro-
energetycznych Ōredniego i niskiego napiňcia od 
istniejņcych systemów, w uzgodnieniu i na wa-
runkach właŌciwego Zakładu Energetycznego. 

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

4. Ustala siň rezerwy terenu dla realizacji przy-
łņczy do projektowanej zabudowy, w rozumieniu 
przepisów odrňbnych, na terenach połoŐonych w 
liniach rozgraniczajņcych ulic. 

5. W razie stwierdzenia, przez właŌciwņ jed-
nostkņ eksploatacyjnņ, koniecznoŌci realizacji do-
datkowej stacji transformatorowej dla nowej in-
westycji, ustala siň obowiņzek realizacji takiej sta-
cji w sposób i na warunkach uzgodnionych z wła-
Ōciwa jednostkņ eksploatacyjnņ. 

6. Jako rozwiņzanie preferowane ustala siň 
prowadzenie linii elektroenergetycznych o róŐ-
nych napiňciach po oddzielnych trasach; dopusz-
cza siň jednak w technicznie lub ekonomicznie 
uzasadnionych przypadkach prowadzenie elektro-
energetycznych linii SN i nn na wspólnych słu-
pach. 

7. Preferuje siň stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji 
transformatorowych SN/nn w wykonaniu słupo-
wym; dopuszcza siň jednak ze wzglňdów tech-
nicznie uzasadnionych stosowanie linii elektro-
energetycznych w wykonaniu kablowym oraz sta-
cji w wykonaniu wnňtrzowym 

8. Przyłņczenie obiektów do sieci elektroener-
getycznej oraz przebudowa urzņdzeŊ elektroener-
getycznych, powstała w wyniku wystņpienia kolizji 
szczegółowego planu zagospodarowania działki 
(w tym równieŐ wynikajņcego ze zmiany przezna-
czenia terenu) z istniejņcymi urzņdzeniami elek-
troenergetycznymi bňdzie siň odbywań w uzgod-
nieniu i na warunkach okreŌlonych przez właŌci-
wego operatora systemu elektroenergetycznego 
według zasad okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych. 

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

10. Zakazuje siň nasadzeŊ pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów, 
tych gatunków, których naturalna wysokoŌń moŐe 
przekraczań 3,0m. 

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

12. Wskazuje siň na rysunku planu tereny urzņ-
dzeŊ obsługi systemu elektroenergetycznego – 
stacje trafo, oznaczone symbolami 1.E, 2.E, 3.E. 

Gazownictwo 

§ 37.1. Ustala siň zaopatrzenie zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej w gaz ziemny do ce-
lów gospodarczych i ewentualnie grzewczych w 
oparciu o rozbudowanņ istniejņcņ sień Ōredniego 
ciŌnienia, na warunkach okreŌlonych przez zarzņ-
dzajņcego sieciņ. 

2. Gazyfikacja terenu jest moŐliwa, o ile speł-
nione bňdņ warunki techniczno-ekonomiczne i 
zostanņ zawarte odpowiednie porozumienia po-
miňdzy dostawcņ i odbiorcņ. 

3. Wokół gazociņgu obowiņzujņ odległoŌci 
podstawowe i strefy bezpieczeŊstwa zgodne z 
warunkami wynikajņcymi z przepisów odrňbnych. 

4. Ustala siň zasadň prowadzenia projektowa-
nych gazociņgów w pasach ulicznych wyznaczo-
nych liniami rozgraniczajņcymi, w odległoŌci min. 
0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów re-
dukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych za-
budowanych posesji w ogrodzeniach od strony 
ulic lub na budynkach – zgodnie z warunkami 
okreŌlonymi przez Zarzņdcň sieci. 

5. Dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-
zowe (otwierane na zewnņtrz od strony ulicy) 
winny byń lokalizowane w linii ogrodzeŊ, w pozo-
stałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z 
zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ. 

6. Gazociņgi, które w wyniku przebudowy ulic i 
dróg znalazłyby siň pod jezdniņ, naleŐy przenieŌń 
w pas drogowy poza jezdniņ na koszt inwestora 
budowy. 

7. Dla gazociņgów i urzņdzeŊ gazowych ustala 
siň nakaz zachowania warunków technicznych 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych 

§ 38.1. Ustala siň, Őe odpady stałe bňdņ wywo-
Őone na składowisko odpadów komunalnych 
wskazane przez Burmistrza Miasta i Gminy, zgod-
nie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. 

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

3. Ustala siň zabezpieczenie moŐliwoŌci segre-
gowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z 
obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi, w tym 
przepisami prawa miejscowego obowiņzujņcego 
w tym zakresie. 

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

5. Tymczasowo Ōcieki sanitarne winny byń 
wywoŐone do punktu zlewnego oczyszczalni Ōcie-
ków. 

Ciepłownictwo 

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

2. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło na obszarze 
planu w oparciu o paliwa czyste ekologicznie: gaz 
przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elek-
tryczna lub inne odnawialne paliwa, w tym stałe, 
których stosowanie jest zgodne z przepisami od-
rňbnymi. Warunki techniczne zasilania obszaru 
pozwalajņ do celów grzewczych stosowań bez 
ograniczeŊ iloŌciowych zarówno paliwo gazowe, 
płynne (olej lekki) jak i energiň elektrycznņ. 

3. Do realizacji indywidualnych Ŏródeł ciepła 
naleŐy stosowań technologie czyste ekologicznie. 

4. Dopuszcza siň dostawň ciepła z miejskiej sie-
ci cieplnej. 

Telekomunikacja 

§ 40.1. Ustala siň zaopatrzenie istniejņcej i pro-
jektowanej zabudowy w sień telekomunikacyjnņ 
doziemnņ, w oparciu o istniejņcņ i projektowanņ 
sień, na warunkach okreŌlonych przez zarzņdzajņ-
cego sieciņ. 

2. Zachowuje siň istniejņcy kabel telekomuni-
kacyjny Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy 
Głównej Policji. 

3. W terenach bezpoŌrednio graniczņcych z ka-
blem, o którym mowa w ust. 2 ustala siň nakaz 
uzgadniania wszelkich prac projektowych zwiņza-
nych z przebudowņ infrastruktury technicznej z 
Komendņ Stołecznņ Policji i Komendņ Głównņ 
Policji. 

4. Dopuszcza siň budowň sieci telekomunika-
cyjnej opartej na systemach radiowych. 

5. Dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ teleko-
munikacyjnych dla nowych inwestycji na całym 
obszarze objňtym planem. 
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Rozdział 6 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 41. Traci moc miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piaseczno, zatwier-
dzony uchwałņ nr 613/LI/98 Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 29 kwietnia 1998 roku, w czňŌci 
objňtej niniejszym planem. 

§ 42.1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala siň jednorazowņ opłatň od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci w wysokoŌci: 

1) 30 % dla terenów oznaczonych symbolami U, 
U/SM, 

2) 20% dla terenów oznaczonych symbolami 
MN/U, MW, MW/U, U/MW, 

3) 1% dla terenów oznaczonych symbolami KDZ, 
KDL, KDD, KDW, KM, E, K, W. 

2. Jednorazowa opłata (renta planistyczna) od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w wyniku uchwa-
lenie niniejszego planu nie jest pobierana w sytu-
acji braku zmiany przeznaczenia oraz zasad zago-
spodarowania terenu, w stosunku do poprzednio 
obowiņzujņcego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

§ 43. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 44. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego oraz 
zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 
Urzňdu Miasta i Gminy. 

§ 45. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 1404/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 19 maja 2010r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglňdnionych uwag 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres  
zgłaszajņcego 

uwagi 

TreŌń uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniňcie wójta, burmistrza, 
albo prezydenta*) 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniňcie Rady Gminy 
załņcznik do uchwały  
nr 1404/XVLII/2010. 

z dnia 19.05.10r. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňdniona 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga  
nieuwzglňdniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I WYŁOŏENIE DO PUBLICZNEGO WGŁŅDU 

1 08.12.06 Anna Robert 
Garbacik 

1. ustalenie odległoŌci zabudowy 
od linii rozgr. 2. KPj – nie mniej niŐ 
7m 

2.. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m) 

12/1 6.MN/U, 2.KPj + w czňŌci dot. 
pkt 1, 2 

(czňŌciowo) 

- w czňŌci dot.  
pkt 1, 2 

(czňŌciowo) 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 1, 2 

(czňŌciowo) 

- w czňŌci dot.  
pkt 1, 2  

(czňŌciowo) 

 

1.na rysunku planu ustalono jedynie 
nieprzekraczalne linie zabudowy od 
drogi 2.KPj (5 m) co umoŐliwia 
odsuniňcie zabudowy od linii rozgr. 
drogi na odległoŌń 7 m, odległoŌń 
ust. na rysunku planu moŐna 
zdefiniowań równieŐ w §14 

2.dla terenu drogi 2.KPj  
(ul. Jabłoniowa) ust. min. dop. 
parametry dla dróg obsługujņcych 
znacznņ iloŌń działek zabudow. lub 
przez. do zab. 

2 08.12.06 Teresa Konwicka 1. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m), 

2. zwiňkszenie wskaŎnika 
parkingowego dla zabudowy 
wielorodzinnej do 2 na mieszkanie 

21/2 5.MN/U, 2.KPj  -  - 1.dla terenu drogi 2.KPj 
(ul.Jabłoniowa) ust. min. 
dop.parametry dla dróg obsługujņ-
cychznacznņ iloŌń działek zabudow. 
lub przez. do zab. 

2.zwiňkszen. min. wskaŎnika 
parkingowego na terenach zab. 
wielorodzinnej nieuzadnione 
przepisami prawa, co moglo by 
naruszyń interes prawny właŌcicieli 
nieruchomoŌci na tych terenach 

3 08.12.06 MieszkaŊcy Gminy  
i Miasta Piaseczno 
wg załņczonej listy 

1. wniosek o zmianň planu z 1998r.  
i ograniczenie wys. do 12 m na 
całym terenie 

2. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m),  
3. KDD (do 9 m) 

3. brak zgody na budowň dróg  
2. KDD, 4. KDD 

cały obszar 
planu 

- + w czňŌci dot. 
pkt 1,3 (czňŌń.), 

- w czňŌci 
dot. pkt 1 i 3 

(czňŌń), 2 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 1,3  

(czňŌń. ), 

- w czňŌci dot.  
pkt 1 i 3 (czňŌń), 2 

 

1.ograniczenie wysokoŌci zab. jest 
niezgodne z istniejņcym zainwesto-
waniem terenu, wydanymi 
pozwoleniami na budowň oraz 
ust.obowiņz. planu co moŐe naruszyń 
interes prawny oraz spowod. straty 
finans. właŌcicieli nieruchomoŌci na 
tych terenach, ze wzglňdu na ust. 
obowiņz. m.p.z.p. istn.moŐliwoŌń 
ograniczenia wys.zab.wielorodzin. w 
sņsiedztwie zabudowy jedn.do 16 m 

2. dla terenu dróg 2.KPj i 3.KDD 
(ul.Jabłoniowa) ust. min. 
dop.parametry dla dróg obsługujņ-
cychznacznņ iloŌń działek zabudow. 
lub przez.  
do zab. 

3.bez uwag 

4 08.12.06 Wnioskodawcy wg 
załņczonej listy 

1. sporzņdzenie planu na 
podstawie obowiņzuj. przepisów 

2. dopuszczen. na terenie planu 
wyłņcznie zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej 

3. sporzņdzenie prognozy skutków 
finansowych uchwalenia m. p. z. p.  

cały obszar 
planu 

- + w czňŌci dot. 
pkt 3, 2 (czňŌń) 

- w czňŌci dot.  
pkt 1, 2 (czňŌń) 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 3, 2 (czňŌń) 

- w czňŌci dot.  
pkt 1, 2 (czňŌń) 

 

1.projekt planu jest zgodny z 
obowiņzujņcņ ustawņ o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 

2.ograniczenie dopuszczalnego 
przeznaczenia terenów jest niezgodne 
z istniejņcym zainwestowaniem 
terenu, wydanymi pozwoleniami na 
budowň oraz ust.obowiņz. planu co 
moŐe naruszyń interes prawny oraz 
spowod. straty finans. właŌcicieli 
nieruchomoŌci na tych terenach, ze 
wzglňdu na ust. obowiņz. m.p.z.p. 
zabudowň jednorodzinnņ dopuszcza 
siň na działkach na których 
właŌciciele zgłosili chňń realizacji 
takiej zabudowy 

3.bez uwag 

5 08.12.06 Katarzyna Gerard 
Ostaszewscy 

1. postulat utworzenia stref 
buforowych o zasiňgu 50 m od 
zabudowy MW/U oraz strefy o 
nieprzekraczalnej wys. 12 m od 
zabudowy MW/U 

2. zwiňkszenie wskaŎnika 
parkingowego dla zabudowy 
wielorodzinnej do 2 na mieszkanie 
oraz zachowanie obostrzeŊ 
wynikajņcych z przepisów 
odrňbnych 

3. zwiňkszenie pow. biologicznie 
czynnej do 40% na terenie planu 

4. nakaz montowania ekranów 
dŎwiňkoszczelnych od dróg 
graniczņcych z terenem i dróg KDZ 

5. przygotow. rozwiņzaŊ alterna-
tywnych 

44/3 2.MN/U + w czňŌci dot. 
pkt 1 (czňŌń) 4 

- w czňŌci  
dot. pkt 1 (czňŌń) 

2 ,3, 5 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 1 (czňŌń) 4 

- w czňŌci dot.  
pkt 1 (czňŌń)2 ,3, 5 

 

1.strefy ograniczonego uŐytkowania 
dotyczņ mogņcych znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko w myŌl 
prawa ochrony Ōrodowiska, 
ustanawianie takich terenów na 
obszarach gdzie nie dopuszcza siň 
jakichkolwiek przedsiňwziňń 
mogņcych negatywnie oddziaływań 
na tereny sņsiednie było by 
naruszeniem interesu prawnego 
właŌcicieli tych nieruchomoŌci istn. 
moŐliwoŌń ograniczenia wys. zab. 
wielorodzin. w sņsiedztwie zabudowy 
jedn.do 16 m 

2. zastosowane w projekcie planu 
wskaŎniki parkingowe umoŐliwiajņ 
zachowanie wszystkich rygorów 
wynikajņcych z przepisów odrňbnych 
w tym roz.w spr. war. tech jakim 
powinny odpowiadań budynki i ich 
usytuowanie szczegółowe rozwiņza-
nia umiejscowienia miejsc park.na 
działce bud. zostanņ ustalone na 
etapie pozwolenia na bud., w 
projekcie planu podaje siň jedynie 
min. wartoŌń wskaŎnika zwiňkszenie 
jest dopuszczalne 
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3.w projekcie ustala siň min. procent 
pow. biologicznie czynnej zwiňksze-
nie wskaŎnika na działkach bud. jest 
dopuszczalne 

4.bez uwag 5. uwaga niezrozumiała, 
plan miejscowy nie powinien 
zawierań ustaleŊ alternatywnych 

6 08.12.06 Gładecka Marianna 1. brak zgody na poszerzenie drogi 
3. KDD 

2. brak zgody na realizacjň drogi  
2. KDD 

18 3.KDD, 2.KDD, 
7.MN/U 

+ w czňŌci dot. 
pkt 2 

- w czňŌci dot.  
pkt 1 

+ w czňŌci dot. 
pkt 2 

- w czňŌci dot.  
pkt 1 

1.dla terenu drogii 3.KDD ust. min. 
dop.parametry dla dróg obsługujņ-
cych znacznņ iloŌń działek zabudow. 
lub przez. do zab. 

2. bez uwag 

7 08.12.06 Agnieszka Henryk 
Szczepoccy 

1. nieokreŌlenie w sposób naleŐyty 
wymagaŊ ładu przestrzennego 

2. nadmierna rozbudowa układu 
komunikacyjnego na terenie planu 

3. brak zgody na ust. maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy 21,0 na 
terenie 3. MW/U 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m), 3. 
KDD (do 9 m) 

5. brak zgody na budowň drogi 4. 
KDD 

6. dopuszczen. na terenach MW/U 
zabudowy niskiej oraz usług 
nieuciņŐliwych (maks. 12,0 m,  
3 kond. nadziemne) oraz zm. przez. 
terenów na MN/U 

7. dopusczcz. zabudowy na terenie 
działek nr 22/1-22/4, 23/2-23/5 
wyłacznie po uprzednim 
wykonaniu w całoŌci właŌciwego 
dojazdu 

8. dodanie zapisu w § 8 ust. 4 pkt 8, 
iŐ parkingi i garaŐe moŐna lok. 
wyłņcznie na terenie posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, zakazu 
urzņdzania miejsc parkingowych w 
ul. Jabłoniowej oraz nakazu 
wykonania ogrodzeŊ pełnych 

9. zwiekszenie min. wskaŎnika 
parkingowego dla zab. wieloro-
dzinnej do 2m. p. /na 1 mieszkanie 

 

13/2 3.MN/U, 2.KPj + w czňŌci dot. 
pkt 5, 3, 6 (czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1,2, 4, 3, 6  

(czňŌń) 7-9, 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 5, 3, 6 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1,2, 4, 3, 6  
(czňŌń) 7-9, 

 

1.§ 8, § 9 w sposób wystarczajņcy 
poruszajņ zagadnienia zawarte w 
uwadze, a zapewnienie ładu przestrz. 
na terenie planu zost. zapewnione 
poprzez realizacje wszystkich ust. 
planu w sposób kompleksowy 

2. proponowany układ komun. ma 
zapewniń prawidłowņ obsługň kom. 
oraz moŐliwoŌń uzbroj. w inf.techn. 
wszystkich nieruchomoŌci na terenie 
planu. Ograniczenia mogņ spowodo-
wań znaczne trudnoŌci kom. oraz brak 
moŐliw. uzbrojenia terenów 

3 i 6. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn. moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab. wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 

4.dla terenu dróg 2.KPj i 3.KDD ust. 
min. dop. parametry dla dróg 
obsługujņcych znacznņ iloŌń działek 
zabudow. lub przez. do zab. 

5. bez uwag 

7.uwaga nieuzasadniona, w projekcie 
planu w sposób wyst. wskazuje siň 
obsługň komun. tych terenów, 
szczegół. rozwiņzania kom. (w tym 
włņczenia do dróg publ.) zostanņ 
ustalone na etapie pozwolenia na 
bud. 

8.w projekcie planu ustala siň nakaz 
zapewnienia parkingów na terenach 
własnych, prop. parametry tech. ulicy 
Jabłoniowej uniemoŐ. realizacjň 
miejsc park. w jej liniach rozgr., 
wprowadzenie ogrodzeŊ pełnych jest 
niezasadn. ze wzglňdu na brak 
uciņŐliwoŌci ter. zab. wielorodzinnej i 
usług nieuciņŐliwych dopuszczenie 
takich ogrodzeŊ mogło by mień 
niekorzystny wpływ na ład prze-
strzenny na całym obszarze planu 

9.zwiňkszen. min. wskaŎnika 
parkingowego na terenach zab. 
wielorodzinnej nieuzadnione 
przepisami prawa, co moglo by 
naruszyń interes prawny właŌcicieli 
nieruchomoŌci na tych terenach 

8 08.12.06 Anna PaŊczak 1. nieokreŌlenie w sposób naleŐyty 
wymagaŊ ładu przestrzennego w 
§ 8, § 9 

2. nadmierna rozbudowa układu 
komunikacyjnego na terenie planu 

3. brak zgody na ust. maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy 21,0 na 
terenie 3. MW/U 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m), 
 3. KDD (do 9 m) 

5. brak zgody na budowň drogi 4. 
KDD 

6. brak zgody na przeb. linii 220kV 
na 400kV 

7. dopuszczen. na terenach MW/U 
zabudowy niskiej oraz usług 
nieuciņŐliwych (maks. 12,0 m, 3 
kond. nadziemne) oraz zm. przez. 
terenów na MN/U 

8. dopusczcz. zabudowy na terenie 
działek nr 22/1-22/4, 23/2-23/5 
wyłņcznie po uprzednim 
wykonaniu w całoŌci właŌciwego 
dojazdu 

9. dodanie zapisu w § 8 ust. 4 pkt 8, 
iŐ parkingi i garaŐe moŐna lok. 
wyłņcznie na terenie posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, zakazu 
urzņdzania miejsc parkingowych w 
ul. Jabłoniowej oraz nakazu 
wykonania ogrodzeŊ pełnych 

10. zwiekszenie min. wskaŎnika 
parkingowego dla zab. wieloro-
dzinnej do 2m. p. /na 1 mieszkanie 

 

17/3 7.MN/U, 3.KDD + w czňŌci dot. 
pkt 5, 3,7 (czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1,2, 4, 3 i 7 
(czňŌc) 6, 8-10, 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 5, 3,7 
(czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1,2, 4, 3 i 7  

(czňŌń) 6, 8-10, 

 

1.§ 8, § 9 w sposób wystarczajņcy 
poruszajņ zagadnienia zawarte w 
uwadze, a zapewnienie ładu przestrz. 
na terenie planu zost. zapewnione 
poprzez realizacje wszystkich ust. 
planu w sposób kompleksowy 
2. proponowany układ komun. ma 
zapewniń prawidłowņ obsługň kom. 
oraz moŐliwoŌń uzbroj. w inf.techn. 
wszystkich nieruchomoŌci na terenie 
planu. Ograniczenia mogņ spowodo-
wań znaczne trudnoŌci kom. oraz brak 
moŐliw. uzbrojenia terenów 
3 i 7. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn. moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab. wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 
4.dla terenu dróg 2.KPj i 3.KDD ust. 
min. dop. parametry dla dróg 
obsługujņcych znacznņ iloŌń działek 
zabudow. lub przez. do zab. 
5. bez uwag 
6. przebudowa linii elektroenerg. 220 
kV na 400 kV wynika z przepisów 
odrňbnych 
8.uwaga nieuzasadniona, w projekcie 
planu w sposób wyst. wskazuje siň 
obsługň komun. tych terenów, 
szczegół. rozwiņzania kom. (w tym 
włņczenia do dróg publ.) zostanņ 
ustalone na etapie pozwolenia na 
bud. 
9.w projekcie planu ustala siň nakaz 
zapewnienia parkingów na terenach 
własnych, prop. parametry tech. ulicy 
Jabłoniowej uniemoŐ. realizacjň 
miejsc park. w jej liniach rozgr., 
wprowadzenie ogrodzeŊ pełnych jest 
niezasadn. ze wzglňdu na brak 
uciņŐliwoŌci ter. zab. wielorodzinnej i 
usług nieuciņŐliwych dopuszczenie 
takich ogrodzeŊ mogło by mień 
niekorzystny wpływ na ład prze-
strzenny na całym obszarze planu 
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10.zwiňkszen. min. wskaŎnika 
parkingowego na terenach zab. 
wielorodzinnej nieuzadnione 
przepisami prawa, co moglo by 
naruszyń interes prawny właŌcicieli 
nieruchomoŌci na tych terenach 

9 12.12.06 Zbigniew 
Zbytniewski 

Zmiana przeznaczenia działek 4/5, 
4/6, 4/7, 5/2 i 5/2 na zabudowň 
jednorodzinnņ z usługami 

4/5, 4/6, 4/7, 
5/1, 5/2 

7.MW/U, 6.KDD + w czňŌci - w czňŌci + w czňŌci - w czňŌci zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. dop. zmiana jedynie na 
działkach 4/5, 4/6, 4/7 na wniosek 
właŌciciela 

10 12.12.06 Ewa KarpiŊska Zmiana przeznaczenia działek 4/5, 
4/6, 4/7, 5/2 i 5/2 na zabudowň 
jednorodzinnņ z usługami 

4/5, 4/6, 4/7, 
5/1, 5/2 

7.MW/U, 6.KDD + w czňŌci - w czňŌci + w czňŌci - w czňŌci zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. dop. zmiana jedynie na 
działkach 4/5, 4/6, 4/7 na wniosek 
właŌciciela 

11 12.12.06 Hanna Maciej 
SobaŊscy 

Zmiana przeznaczenia działek 4/5, 
4/6, 4/7, 5/2 i 5/2 na zabudowň 
jednorodzinnņ z usługami 

4/5, 4/6, 4/7, 
5/1, 5/2 

7.MW/U, 6.KDD + w czňŌci - w czňŌci + w czňŌci - w czňŌci zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. dop. zmiana jedynie na 
działkach 4/5, 4/6, 4/7 na wniosek 
właŌciciela 

12 08.12.06 Władysław 
Grňdowski 

1. nieokreŌlenie w sposób naleŐyty 
wymagaŊ ładu przestrzennego w 
§ 8, § 9 

2. nadmierna rozbudowa układu 
komunikacyjnego na terenie planu 

3. brak zgody na ust. maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy 21,0 na 
terenie 3. MW/U 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m),  
3. KDD (do 9 m) 

5. brak zgody na budowň drogi 4. 
KDD 

6. brak zgody na przeb. linii 220kV 
na 400kV 

7. dopuszczen. na terenie 3. MW/U 
zabudowy niskiej oraz usług 
nieuciņŐliwych (maks. 12,0 m,  
3 kond. nadziemne) oraz zm. przez. 
terenów na 

8. dodanie zapisu w § 8 ust. 4 pkt 8, 
iŐ parkingi i garaŐe moŐna lok. 
wyłņcznie na terenie posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, 

21/7, 15/1 5.MN/U – 
7.MN/U 2.KPj, 
3.KDD, 4.KDD 

+ w czňŌci dot. 
pkt 5 3 i 7 (czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2, 4, 3 i 7 

(czňŌń) 6,8, 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 5 3 i 7 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2, 4, 3 i 7  
(czňŌń) 6,8, 

 

1.§ 8, § 9 w sposób wystarczajņcy 
poruszajņ zagadnienia zawarte w 
uwadze, a zapewnienie ładu przestrz. 
na terenie planu zost. zapewnione 
poprzez realizacje wszystkich ust. 
planu w sposób kompleksowy 

2. proponowany układ komun. ma 
zapewniń prawidłowņ obsługň kom. 
oraz moŐliwoŌń uzbroj. w inf.techn. 
wszystkich nieruchomoŌci na terenie 
planu. Ograniczenia mogņ spowodo-
wań znaczne trudnoŌci kom. oraz brak 
moŐliw. uzbrojenia terenów 

3 i 7. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn. moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab. wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 

4.dla terenu dróg 2.KPj i 3.KDD ust. 
min. dop.parametry dla dróg 
obsługujņcych znacznņ iloŌń działek 
zabudow. lub przez. do zab. 

5.bez uwag 

6. przeb. linii elektroenerg. 220 kV na 
400 kV wynika z przepisów 
odrňbnych 

8.w projekcie planu ustala siň nakaz 
zapewnienia parkingów na terenach 
własnych, dalsze ograniczenia 
naruszały by interes prawny 
właŌcicieli nieruchomoŌci 

13 12.12.06 Anna Krajewska Zmiana przeznaczenia działek 4/5, 
4/6, 4/7, 5/2 i 5/2 na zabudowň 
jednorodzinnņ z usługami 

4/5, 4/6, 4/7, 
5/1, 5/2 

7.MW/U, 6.KDD + w czňŌci - w czňŌci + w czňŌci - w czňŌci zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. dop. zmiana jedynie na 
działkach 4/5, 4/6, 4/7 na wniosek 
właŌciciela 

14 07.12.06 DeHouse Sp.z.o.o. 1. NieokreŌlanie w m. p. z. p. 
maksymalnej wysokoŌci zabudowy 
oraz intensywnoŌci zabudowy 

2. Dopuszczenie wysokoŌci 
zabudowy 7 kondygnacji 
nadziemnych 

3. Likwidacja odcinka drogi 2. KDD 

4. Zmniejszenie odległoŌci (z 10,0 
m) nieprzekraczalnych linii 
zabudowy od dróg KDD 

27/8, 27/9, 
27/10 

2.MW/U, 
1.KDD, 2.KDD, 

+ w czňŌci  
dot. pkt 2, 3, 4 

 

- w czňŌci dot.  
pkt 1 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 2, 3, 4 

 

- w czňŌci dot.  
pkt 1 

 

1.zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami z zakresu planowania 
przestrzenn. w planie miejscowym 
naleŐy ust. wskaŎniki i param. 
Urbanistyczne a wiňc m.i.n. wys. zab. 
i intensywnoŌń zab. istnieje 
moŐliwoŌń zwiňkszenia int. zab. na 
terenach MW i MW/U z 3 do 5-6 

2.Bez uwag 

3.Bez uwag 

4. W projekcie m.p.z.p. odległoŌń 
nieprzekraczalnych linii zabudowy od 
dróg KDD ust. na 5,0 m a nie 10,0 m 
jak podano w uwadze 

15 07.12.06 Tadeusz Wojciech 
Wojciechowski 

1. nieokreŌlenie w sposób naleŐyty 
wymagaŊ ładu przestrzennego w 
§ 8, § 9 

2. nadmierna rozbudowa układu 
komunikacyjnego na terenie planu 

3. brak zgody na ust. maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy 21,0 na 
terenie 3. MW/U 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m),  
3. KDD (do 9 m) 

5. brak zgody na budowň drogi  
4. KDD 

6. dopuszczen. na terenach MW/U 
zabudowy niskiej oraz usług 
nieuciņŐliwych (maks. 12,0 m,  
3 kond. nadziemne) oraz zm. przez. 
terenów na MN/U 

7. dopusczcz. zabudowy na terenie 
działek nr 22/1-22/4, 23/2-23/5 
wyłņcznie po uprzednim 
wykonaniu w całoŌci właŌciwego 
dojazdu 

 

 

 

14 6.MN/U, 2.KPJ + w czňŌci dot. 
pkt 5 3 i 6  
w (czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2, 4, 3 i 6 
 (w czňŌń) 7 - 10 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 5 3 i 6 

w (czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2, 4, 3 i 6  

(w czňŌń) 7 - 10 

 

1.§ 8, § 9 w sposób wystarczajņcy 
poruszajņ zagadnienia zawarte w 
uwadze, a zapewnienie ładu przestrz. 
na terenie planu zost. zapewnione 
poprzez realizacje wszystkich ust. 
planu w sposób kompleksowy 

2. proponowany układ komun. ma 
zapewniń prawidłowņ obsługň kom. 
oraz moŐliwoŌń uzbroj. w inf.techn. 
wszystkich nieruchomoŌci na terenie 
planu. Ograniczenia mogņ spowodo-
wań znaczne trudnoŌci kom. oraz brak 
moŐliw. uzbrojenia terenów 

3 i 6. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn.moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab.wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 

4.dla terenu drogi 2.KPj ust. min. dop. 
parametry dla drogi obsługujņcej 
znacznņ iloŌń działek zabudow. lub 
przez. do zab. 

5.bez uwag 
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8. dodanie zapisu w § 8 ust. 4 pkt 8, 
iŐ parkingi i garaŐe moŐna lok. 
wyłņcznie na terenie posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, zakazu 
urzņdzania miejsc parkingowych w 
ul. Jabłoniowej oraz nakazu 
wykonania ogrodzeŊ pełnych 

9. zwiňkszenie min. wskaŎnika 
parkingowego dla zab. wieloro-
dzinnej do 2m. p. /na 1 mieszkanie 

10. brak zgody na przeb. linii 220kV 
na 400kV 

7.uwaga nieuzasadniona, w projekcie 
planu w sposób wyst. wskazuje siň 
obsługň komun. tych terenów, 
szczegół. rozwiņzania kom. (w tym 
włņczenia do dróg publ.) zostanņ 
ustalone na etapie pozwolenia na 
bud. 

8.w projekcie planu ustala siň nakaz 
zapewnienia parkingów na terenach 
własnych, prop. parametry tech. ulicy 
Jabłoniowej uniemoŐ. realizacjň 
miejsc park. w jej liniach rozgr., 
wprowadzenie ogrodzeŊ pełnych jest 
niezasadn. ze wzglňdu na brak 
uciņŐliwoŌci ter. zab. wielorodzinnej i 
usług nieuciņŐliwych dopuszczenie 
takich ogrodzeŊ mogło by mień 
niekorzystny wpływ na ład prze-
strzenny na całym obszarze planu 

9.zwiňkszenie min. wskaŎnika 
parkingowego na terenach zab. 
wielorodzinnej nieuzasadnione 
przepisami prawa, co mogło by 
naruszyń interes prawny właŌcicieli 
nieruchomoŌci na tych terenach 

10. przebudowa linii elektroenerg. 
220 kV na 400 kV wynika z przepisów 
odrňbnych 

16 07.12.06 ElŐbieta PaŊczak - 
Domagała 

1. nieokreŌlenie w sposób naleŐyty 
wymagaŊ ładu przestrzennego w 
§ 8, § 9 

2. nadmierna rozbudowa układu 
komunikacyjnego na terenie planu 

3. zakazu zabudowy wysokiej na 
terenie planu 

4. brak zgody na ust. maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy 21,0 na 
terenie 3. MW/U 

5. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m),  
3. KDD (do 9 m) 

6. brak zgody na budowň drogi  
2. KDD i 4. KDD 

7. brak zgody na przeb. linii 220kV 
na 400kV 

8. dopuszczen. na terenach MW/U 
zabudowy niskiej oraz usług 
nieuciņŐliwych (maks. 12,0 m, 3 
kond. nadziemne) oraz zm. przez. 
terenów na MN/U 

9. dopusczcz. zabudowy na terenie 
działek nr 22/1-22/4, 23/2-23/5 
wyłacznie po uprzednim 
wykonaniu w całoŌci właŌciwego 
dojazdu 

10. dodanie zapisu w § 8 ust. 4 pkt 
8, iŐ parkingi i garaŐe moŐna lok. 
wyłņcznie na terenie posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, zakazu 
urzņdzania miejsc parkingowych w 
ul. Jabłoniowej oraz nakazu 
wykonania ogrodzeŊ pełnych 

17/1 7.MN/U, 3.KDD + w czňŌci dot. 
pkt 3, 4, 6, 8 
 (w czňŌci) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2, 5, 7, 9-

10, pkt 6 w czňŌci 
(dla drogi 

2.KDD), 3,4,8  
(w czňŌń) 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 3, 4, 6, 8  
(w czňŌci) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2, 5, 7, 9-10, pkt 

6 w czňŌci (dla 
drogi 2.KDD), 
3,4,8 (w czňŌń) 

 

1.§ 8, § 9 w sposób wystarczajņcy 
poruszajņ zagadnienia zawarte w 
uwadze, a zapewnienie ładu przestrz. 
na terenie planu zost. zapewnione 
poprzez realizacje wszystkich ust. 
planu w sposób kompleksowy 

2. proponowany układ komun. ma 
zapewniń prawidłowņ obsługň kom. 
oraz moŐliwoŌń uzbroj. w inf.techn. 
wszystkich nieruchomoŌci na terenie 
planu. Ograniczenia mogņ spowodo-
wań znaczne trudnoŌci kom. oraz brak 
moŐliw. uzbrojenia terenów 

3, 4 i 8. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn. moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab. wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 

5.dla terenu dróg 2.KPj i 3.KDD ust. 
min. dop. parametry dla dróg 
obsługujņcych znacznņ iloŌń działek 
zabudow. lub przez. do zab. 

6.bez uwag dla drogi 4.KDD, w celu 
zapewnienia dojazdu do działki nr 30 
kon.poz. czňŌci drogi 2.KDD działki 
27,29,30 

7. przebudowa linii elektroenerg. 220 
kV na 400 kV wynika z przepisów 
odrňbnych 

9.uwaga nieuzasadniona, w projekcie 
planu w sposób wyst. wskazuje siň 
obsługň komun. tych terenów, 
szczegół. rozwiņzania kom. (w tym 
właczenia do dróg publ.) zostanņ 
ustalone na etapie pozwolenia na 
bud. 

10.w projekcie planu ustala siň nakaz 
zapewnienia parkingów na terenach 
własnych, prop. parametry tech. ulicy 
Jabłoniowej uniemoŐ. realizacjň 
miejsc park. w jej liniach rozgr., 
wprowadzenie ogrodzeŊ pełnych jest 
niezasadn. ze wzglňdu na brak 
uciņŐliwoŌci ter. zab. wielorodzinnej i 
usług nieuciņŐliwych dopuszczenie 
takich ogrodzeŊ mogło by mień 
niekorzystny wpływ na ład prze-
strzenny na całym obszarze planu 

17 07.12.06 Anna, Henryk, 
Jakub Styszkowie 

1. nieokreŌlenie w sposób naleŐyty 
wymagaŊ ładu przestrzennego w 
§ 8, § 9 

2. nadmierna rozbudowa układu 
komunikacyjnego na terenie planu 

3. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m),  
3. KDD (do 9 m) 

4. brak zgody na ust. maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy 21,0 na 
terenie 3. MW/U 

5. brak zgody na budowň drogi  
2. KDD i 4. KDD 

6. dopuszczen. na terenach MW/U 
zabudowy niskiej oraz usług 
nieuciņŐliwych (maks. 12,0 m,  
3 kond. nadziemne) oraz zm. przez. 
terenów na MN/U 

7. dopusczcz. zabudowy na terenie 
działek nr 22/1-22/4, 23/2-23/5 
wyłacznie po uprzednim 
wykonaniu w całoŌci właŌciwego 
dojazdu 

8. dodanie zapisu w § 8 ust. 4 pkt 8, 
iŐ parkingi i garaŐe moŐna lok. 
wyłņcznie na terenie posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, zakazu 
urzņdzania miejsc parkingowych w 
ul. Jabłoniowej oraz nakazu 
wykonania ogrodzeŊ pełnych 

16/1 7.MN/U, 3.KDD + w czňŌci dot. 
pkt 5 (dla drogi 

4.KDD) 4 i 6  
w czňŌci 

- w czňŌci dot. 
pkt 1,2,3, 5, 7-10, 

pkt 5 w czňŌci 
(dla drogi 2.KDD) 

4 i 6 w czňŌci 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 5 (dla drogi 

4. KDD) 4 i 6 
 w czňŌci 

- w czňŌci dot. pkt 
1,2,3, 5, 7-10, pkt 
5 w czňŌci (dla 

drogi 2.KDD) 4 i 6  
w czňŌci 

 

1.§ 8, § 9 w sposób wystarczajņcy 
poruszajņ zagadnienia zawarte w 
uwadze, a zapewnienie ładu przestrz. 
na terenie planu zost. zapewnione 
poprzez realizacje wszystkich ust. 
planu w sposób kompleksowy 

2. proponowany układ komun. ma 
zapewniń prawidłowņ obsługň kom. 
oraz moŐliwoŌń uzbroj. w inf.techn. 
wszystkich nieruchomoŌci na terenie 
planu. Ograniczenia mogņ spowodo-
wań znaczne trudnoŌci kom. oraz brak 
moŐliw. uzbrojenia terenów 

3.dla terenu dróg 2.KPj i 3.KDD ust. 
min. dop.parametry dla dróg 
obsługujņcych znacznņ iloŌń działek 
zabudow. lub przez. do zab. 

4 i 6. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn. moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab. wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 

5. bez uwag dla drogi 4.KDD, w celu 
zapewnienia dojazdu do działki nr 30 
kon.poz. czňŌci drogi 2.KDD działki 
27,29,30 
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9. zwiňkszenie min. wskaŎnika 
parkingowego dla zab. wieloro-
dzinnej do 2m. p. /na 1 mieszkanie 

10. brak zgody na przeb. linii 220kV 
na 400kV 

7.uwaga nieuzasadniona, w projekcie 
planu w sposób wyst. wskazuje siň 
obsługň komun. tych terenów, 
szczegół. rozwiņzania kom. (w tym 
włņczenia do dróg publ.) zostanņ 
ustalone na etapie pozwolenia na 
bud. 

8.w projekcie planu ustala siň nakaz 
zapewnienia parkingów na terenach 
własnych, prop. parametry tech. ulicy 
Jabłoniowej uniemoŐ. realizacjň 
miejsc park. w jej liniach rozgr., 
wprowadzenie ogrodzeŊ pełnych jest 
niezasadn. ze wzglňdu na brak 
uciņŐliwoŌci ter. zab. wielorodzinnej i 
usług nieuciņŐliwych dopuszczenie 
takich ogrodzeŊ mogło by mień 
niekorzystny wpływ na ład prze-
strzenny na całym obszarze planu 

9.zwiňkszenie min. wskaŎnika 
parkingowego na terenach zab. 
wielorodzinnej nieuzasadnione 
przepisami prawa, co moglo by 
naruszyń interes prawny właŌcicieli 
nieruchomoŌci na tych terenach 

10. przebudowa linii elektroenerg. 
220 kV na 400 kV wynika z przepisów 
odrňbnych 

18 07.12.06 Zygmunt 
Grňdowski 

1. nieokreŌlenie w sposób naleŐyty 
wymagaŊ ładu przestrzennego w 
§ 8, § 9 

2. nadmierna rozbudowa układu 
komunikacyjnego na terenie planu 

3. brak zgody na ust. maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy 21,0 na 
terenie 3. MW/U 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m),  
3. KDD (do 9 m) 

5. brak zgody na budowň drogi  
4. KDD 

6. brak zgody na przeb. linii 220kV 
na 400kV 

7. opracowanie planu na 
podstawie nieaktualnych 
podkładów geodezyjnych 

8. dopuszczen. na terenach MW/U 
zabudowy niskiej oraz usług 
nieuciņŐliwych (maks. 12,0 m,  
3 kond. nadziemne) oraz zm. przez. 
terenów na MN/U 

9. dopusczcz. zabudowy na terenie 
działek nr 22/1-22/4, 23/2-23/5 
wyłacznie po uprzednim 
wykonaniu w całoŌci właŌciwego 
dojazdu 

10. dodanie zapisu w § 8 ust. 4 pkt 
8, iŐ parkingi i garaŐe moŐna lok. 
wyłņcznie na terenie posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, 

11. dopuszcz. realizacji zabudowy 
szeregowej na działkach o min. 
pow 300m2 

 

15/2, 21/3 5.MN/U – 
7.MN/U 2.KPj, 
3.KDD, 4.KDD 

+ w czňŌci dot. 
pkt 5 i 11, 3 i 8  

w czňŌci 

- w czňŌci dot. 
pkt 1,2,4-7,9-10, 

3 i 8 w czňŌci 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 5 i 11, 3 i 8 

w czňŌci 

- w czňŌci dot. pkt 
1,2,4-7,9-10, 3 i 8 

w czňŌci 

 

1.§ 8, § 9 w sposób wystarczajņcy 
poruszajņ zagadnienia zawarte w 
uwadze, a zapewnienie ładu przestrz. 
na terenie planu zost. zapewnione 
poprzez realizacje wszystkich ust. 
planu w sposób kompleksowy 

2. proponowany układ komun. ma 
zapewniń prawidłowņ obsługň kom. 
oraz moŐliwoŌń uzbroj. w inf.techn. 
wszystkich nieruchomoŌci na terenie 
planu. Ograniczenia mogņ spowodo-
wań znaczne trudnoŌci kom. oraz brak 
moŐliw. uzbrojenia terenów 

3 i 8. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn.moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab. wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 

4.dla terenu dróg 2.KPj i 3.KDD ust. 
min. dop. parametry dla dróg 
obsługujņcych znacznņ iloŌń działek 
zabudow. lub przez. do zab. 

5.bez uwag 

6. przeb. linii elektroenerg. 220 kV na 
400 kV wynika z przepisów 
odrňbnych 

7.podkłady zostały zakupione ze 
Starostwa Powiatowego a ich 
aktualnoŌń została potwierdzona za 
zgodnoŌń z ewid. 

9.uwaga nieuzasadniona, w projekcie 
planu w sposób wyst. wskazuje siň 
obsługň komun. tych terenów, 
szczegół. rozwiņzania kom. (w tym 
włņczenia do dróg publ.) zostanņ 
ustalone na etapie pozwolenia na 
bud. 

10.w projekcie planu ustala siň nakaz 
zapewnienia parkingów na terenach 
własnych, dalsze ograniczenia 
naruszały by interes prawny 
właŌcicieli nieruchomoŌci 

11.bez uwag 

19 07.12.06 Jacek Szczepocki 1. nieokreŌlenie w sposób naleŐyty 
wymagaŊ ładu przestrzennego w 
§ 8, § 9 

2. nadmierna rozbudowa układu 
komunikacyjnego na terenie planu 

3. brak zgody na ust. maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy 21,0 na 
terenie 3. MW/U 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m),  
3. KDD (do 9 m) 

5. brak zgody na budowň drogi  
4. KDD 

6. dopuszczen. na terenach MW/U 
zabudowy niskiej oraz usług 
nieuciņŐliwych (maks. 12,0 m,  
3 kond. nadziemne) oraz zm. przez. 
terenów na MN/U 

7. dopusczcz. zabudowy na terenie 
działek nr 22/1-22/4, 23/2-23/5 
wyłņcznie po uprzednim 
wykonaniu w całoŌci właŌciwego 
dojazdu 

8. dodanie zapisu w § 8 ust. 4 pkt 8, 
iŐ parkingi i garaŐe moŐna lok. 
wyłņcznie na terenie posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, zakazu 
urzņdzania miejsc parkingowych w 
ul. Jabłoniowej oraz nakazu 
wykonania ogrodzeŊ pełnych 

9. zwiňkszenie min. wskaŎnika 
parkingowego dla zab. wieloro-
dzinnej do 2m. p. /na 1 mieszkanie 

13/1 6.MN/U, 2.KPj + w czňŌci dot. 
pkt 5, 3 i 6  
w czňŌci 

- w czňŌci dot. 
pkt 1,2,4, 7-9, 3  

i 6 w czňŌci 

+ w czňŌci dot. 
pkt 5, 3 i 6  
w czňŌci 

- w czňŌci dot. pkt 
1,2,4, 7-9, 3 i 6 

w czňŌci 

1.§ 8, § 9 w sposób wystarczajņcy 
poruszajņ zagadnienia zawarte w 
uwadze, a zapewnienie ładu przestrz. 
na terenie planu zost. zapewnione 
poprzez realizacje wszystkich ust. 
planu w sposób kompleksowy 

2. proponowany układ komun. ma 
zapewniń prawidłowņ obsługň kom. 
oraz moŐliwoŌń uzbroj. w inf.techn. 
wszystkich nieruchomoŌci na terenie 
planu. Ograniczenia mogņ spowodo-
wań znaczne trudnoŌci kom. oraz brak 
moŐliw. uzbrojenia terenów 

3 i 6. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn.moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab.wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 

4.dla terenu dróg 2.KPj i 3.KDD ust. 
min. dop.parametry dla dróg 
obsługujņcych znacznņ iloŌń działek 
zabudow. lub przez. do zab. 

5.bez uwag 

7.uwaga nieuzasadniona, w projekcie 
planu w sposób wyst. wskazuje siň 
obsługň komun. tych terenów, 
szczegół. rozwiņzania kom. (w tym 
włņczenia do dróg publ.) zostanņ 
ustalone na etapie pozwolenia na 
bud. 
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8.w projekcie planu ustala siň nakaz 
zapewnienia parkingów na terenach 
własnych, prop. parametry tech. ulicy 
Jabłoniowej uniemoŐ. realizacjň 
miejsc park. w jej liniach rozgr., 
wprowadzenie ogrodzeŊ pełnych jest 
niezasadn. ze wzglňdu na brak 
uciņŐliwoŌci ter. zab. wielorodzinnej i 
usług nieuciņŐliwych dopuszczenie 
takich ogrodzeŊ mogło by mień 
niekorzystny wpływ na ład prze-
strzenny na całym obszarze planu 

9.zwiňkszenie min. wskaŎnika 
parkingowego na terenach zab. 
wielorodzinnej nieuzadnione 
przepisami prawa, co mogło by 
naruszyń interes prawny właŌcicieli 
nieruchomoŌci na tych terenach 

20 07.12.06 Ewa, Marek 
Grňdowscy 

1. nieokreŌlenie w sposób naleŐyty 
wymagaŊ ładu przestrzennego w 
§ 8, § 9 

2. nadmierna rozbudowa układu 
komunikacyjnego na terenie planu 

3. brak zgody na ust. maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy 21,0 na 
terenie 3. MW/U 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m), 

5. brak uwzglňdnienia wniosków 
złoŐonych do planu 

6. opracowanie planu na 
podstawie nieaktualnych 
podkładów geodezyjnych 

7. dopuszczen. na terenach MW/U 
zabudowy niskiej oraz usług 
nieuciņŐliwych (maks. 12,0 m, 3 
kond. nadziemne) oraz zm. przez. 
terenów na MN/U 

8. dopusczcz. zabudowy na terenie 
działek nr 22/1-22/4, 23/2-23/5 
wyłņcznie po uprzednim 
wykonaniu w całoŌci właŌciwego 
dojazdu 

9. dodanie zapisu w § 8 ust. 4 pkt 8, 
iŐ parkingi i garaŐe moŐna lok. 
wyłņcznie na terenie posesji i w 
granicach jej ogrodzenia 

10. zwiňkszenie min. wskaŎnika 
parkingowego dla zab. wieloro-
dzinnej do 2m. p. /na 1 mieszkanie 

21/4, 21/6 5.MN/U, 2.KPj + w czňŌci 3 i 7 - 1,2,4,5,6,8,9,10, 
3 i 7 w czňŌci 

+ w czňŌci 3 i 7 - 1,2,4,5,6,8,9,10, 
3 i 7 w czňŌci 

1.§ 8, § 9 w sposób wystarczajņcy 
poruszajņ zagadnienia zawarte w 
uwadze, a zapewnienie ładu przestrz. 
na terenie planu zost. zapewnione 
poprzez realizacje wszystkich ust. 
planu w sposób kompleksowy 

2. proponowany układ komun. ma 
zapewniń prawidłowņ obsługň kom. 
oraz moŐliwoŌń uzbroj. w inf.techn. 
wszystkich nieruchomoŌci na terenie 
planu. Ograniczenia mogņ spowodo-
wań znaczne trudnoŌci kom. oraz brak 
moŐliw. uzbrojenia terenów 

3 i 7. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn.moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab.wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 

4.dla terenu dróg 2.KPj i 3.KDD ust. 
min. dop.parametry dla dróg 
obsługujņcych znacznņ iloŌń działek 
zabudow. lub przez. do zab. 

5.wnioski do planu zostały uwzglňd-
nione tylko czňŌciowo 

6.podkłady zostały zakupione ze 
Starostwa Powiatowego a ich 
aktualnoŌń została potwierdzona za 
zgodnoŌń z ewid. 

8.uwaga nieuzadniona, w projekcie 
planu w sposób wyst. wskazuje siň 
obsługň komun. tych terenów, 
szczegół. rozwiņzania kom. (w tym 
włņczenia do dróg publ.) zostanņ 
ustalone na etapie pozwolenia na 
bud. 

9.w projekcie planu ustala siň nakaz 
zapewnienia parkingów na terenach 
własnych, dalsze ograniczenia 
naruszały by interes prawny 
właŌcicieli nieruchomoŌci 

10.zwiňkszen. min. wskaŎnika 
parkingowego na terenach zab. 
wielorodzinnej nieuzasadnione 
przepisami prawa, co mogło by 
naruszyń interes prawny właŌcicieli 
nieruchomoŌci na tych terenach 

21 07.12.06 Krzysztof PaŊczak 1. nieokreŌlenie w sposób naleŐyty 
wymagaŊ ładu przestrzennego w 
§ 8, § 9 

2. nadmierna rozbudowa układu 
komunikacyjnego na terenie planu 

3. brak zgody na ust. maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy 21,0 na 
terenie 3. MW/U 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m),  
3. KDD (do 9 m) 

5. brak zgody na budowň drogi  
2. KDD i 4. KDD 

6. brak zgody na przeb. linii 220kV 
na 400kV 

7. dopuszczen. na terenach MW/U 
zabudowy niskiej oraz usług 
nieuciņŐliwych (maks. 12,0 m, 3 
kond. nadziemne) oraz zm. przez. 
terenów na MN/U 

8. dopusczcz. zabudowy na terenie 
działek nr 22/1-22/4, 23/2-23/5 
wyłņcznie po uprzednim 
wykonaniu w całoŌci właŌciwego 
dojazdu 

9. dodanie zapisu w § 8 ust. 4 pkt 8, 
iŐ parkingi i garaŐe moŐna lok. 
wyłņcznie na terenie posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, zakazu 
urzņdzania miejsc parkingowych w 
ul. Jabłoniowej oraz nakazu 
wykonania ogrodzeŊ pełnych 

10. zwiňkszenie min. wskaŎnika 
parkingowego dla zab. wieloro-
dzinnej do 2m. p. /na 1 mieszkanie 

11. opracow. prognozy skutków 
finansowych uchwalenia m. p. z. p.  

17/2 7.MN/U, 3.KDD + w czňŌci dot. 
pkt 5 (dla drogi 

4.KDD0 i 11, 3 i 7 
w czňŌci 

- w czňŌci dot. 
pkt 1,2,4,6, 8-10, 

pkt 5 w czňŌci 
(dla drogi 2.KDD) 

3 i 7 w czňŌci 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 5 (dla drogi 
4. KDD0 i 11, 3 i 

7 w czňŌci 

- w czňŌci dot. pkt 
1,2,4,6, 8-10, pkt 5 

w czňŌci (dla 
drogi 2.KDD) 3 i 7 

w czňŌci 

 

1.§ 8, § 9 w sposób wystarczajņcy 
poruszajņ zagadnienia zawarte w 
uwadze, a zapewnienie ładu przestrz. 
na terenie planu zost. zapewnione 
poprzez realizacje wszystkich ust. 
planu w sposób kompleksowy 

2. proponowany układ komun. ma 
zapewniń prawidłowņ obsługň kom. 
oraz moŐliwoŌń uzbroj. w inf.techn. 
wszystkich nieruchomoŌci na terenie 
planu. Ograniczenia mogņ spowodo-
wań znaczne trudnoŌci kom. oraz brak 
moŐliw. uzbrojenia terenów 

3 i 7. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn.moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab.wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 

4.dla terenu dróg 2.KPj i 3.KDD ust. 
min. dop. parametry dla dróg 
obsługujņcych znacznņ iloŌń działek 
zabudow. lub przez. do zab. 

5. bez uwag dla drogi 4.KDD, w celu 
zapewnienia dojazdu do działki nr 30 
kon.poz. czňŌci drogi 2.KDD działki 
27,29,30 

6. przebudowa linii elektroenerg. 220 
kV na 400 kV wynika z przepisów 
odrňbnych 

8.uwaga nieuzasadniona, w projekcie 
planu w sposób wyst. wskazuje siň 
obsługň komun. tych terenów, 
szczegół. rozwiņzania kom. (w tym 
włņczenia do dróg publ.) zostanņ 
ustalone na etapie pozwolenia na 
bud. 
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9.w projekcie planu ustala siň nakaz 
zapewnienia parkingów na terenach 
własnych, prop. parametry tech. ulicy 
Jabłoniowej uniemoŐ. realizacjň 
miejsc park. w jej liniach rozgr., 
wprowadzenie ogrodzeŊ pełnych jest 
niezasadn. ze wzglňdu na brak 
uciņŐliwoŌci ter. zab. 

wielorodzinnej i usług nieuciņŐliwych 
dopuszczenie takich ogrodzeŊ mogło 
by mień niekorzystny wpływ na ład 
przestrzenny na całym obszarze 
planu 

10.zwiňkszen. min. wskaŎnika 
parkingowego na terenach zab. 
wielorodzinnej nieuzasadnione 
przepisami prawa, co mogło by 
naruszyń interes prawny właŌcicieli 
nieruchomoŌci na tych terenach 

11.bez uwag 

22 07.12.06 Katarzyna, Dariusz 
Majak 

1. nieokreŌlenie w sposób naleŐyty 
wymagaŊ ładu przestrzennego w 
§ 8, § 9 

2. nadmierna rozbudowa układu 
komunikacyjnego na terenie planu 

3. nieuwzglňdn. wniosków do 
planu 

4. brak zgody na ust. maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy 21,0 na 
terenie 3. MW/U 

5. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej do 2. KPj (do 6 m),  
3. KDD (do 9 m) 

6. brak zgody na budowň drogi  
2. KDD i 4. KDD 

7. brak zgody na przeb. linii 220kV 
na 400kV 

8. dopuszczen. na terenach MW/U 
zabudowy niskiej oraz usług 
nieuciņŐliwych (maks. 12,0 m, 3 
kond. nadziemne) oraz zm. przez. 
terenów na MN/U 

9. dopusczcz. zabudowy na terenie 
działek nr 22/1-22/4, 23/2-23/5 
wyłņcznie po uprzednim 
wykonaniu w całoŌci właŌciwego 
dojazdu 

10. dodanie zapisu w § 8 ust. 4 pkt 
8, iŐ parkingi i garaŐe moŐna lok. 
wyłņcznie na terenie posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, zakazu 
urzņdzania miejsc parkingowych w 
ul. Jabłoniowej oraz nakazu 
wykonania ogrodzeŊ pełnych 

11. zwiekszenie min. wskaŎnika 
parkingowego dla zab. wieloro-
dzinnej do 2m. p. /na 1 mieszkanie 

12. opracow. prognozy skutków 
finansowych uchwalenia m. p. z. p.  

16/2 7.MN/U, 3.KDD + w czňŌci dot. 
pkt 6 (dla drogi 

4.KDD) 4 i 8  
w czňŌci 

- w czňŌci dot. 
pkt 1-3, 5, 7, 9 -

10, pkt 6 w czňŌci 
(dla drogi 2.KDD) 

4 i 8 w czňŌci 

 

+ w czňŌci dot. 
pkt 6 (dla drogi 

4. KDD) 4 i 8  
w czňŌci 

- w czňŌci dot. pkt 
1-3, 5, 7, 9 -10, pkt 

6 w czňŌci (dla 
drogi 2.KDD) 4 i 8 

w czňŌci 

 

1.§ 8, § 9 w sposób wystarczajņcy 
poruszajņ zagadnienia zawarte w 
uwadze, a zapewnienie ładu przestrz. 
na terenie planu zost. zapewnione 
poprzez realizacje wszystkich ust. 
planu w sposób kompleksowy 

2. proponowany układ komun. ma 
zapewniń prawidłowņ obsługň kom. 
oraz moŐliwoŌń uzbroj. w inf.techn. 
wszystkich nieruchomoŌci na terenie 
planu. Ograniczenia mogņ spowodo-
wań znaczne trudnoŌci kom. oraz brak 
moŐliw. uzbrojenia terenów 

3.uwagi zostały uwzg. w czňŌci 

4 i 8. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn. moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab.wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 

5.dla terenu dróg 2.KPj i 3.KDD ust. 
min. dop.parametry dla dróg 
obsługujņcych znacznņ iloŌń działek 
zabudow. lub przez. do zab. 

6. bez uwag dla drogi 4.KDD, w celu 
zapewnienia dojazdu do działki nr 30 
kon.poz. czňŌci drogi 2.KDD działki 
27,29,30 

7. przebudowa linii elektroenerg. 220 
kV na 400 kV wynika z przepisów 
odrňbnych 

9.uwaga nieuzadniona, w projekcie 
planu w sposób wyst. wskazuje siň 
obsługň komun. tych terenów, 
szczegół. rozwiņzania kom. (w tym 
właczenia do dróg publ.) zostanņ 
ustalone na etapie pozwolenia na 
bud. 

10.w projekcie planu ustala siň nakaz 
zapewnienia parkingów na terenach 
własnych, prop. parametry tech. ulicy 
Jabłoniowej uniemoŐ. realizacjň 
miejsc park. w jej liniach rozgr., 
wprowadzenie ogrodzeŊ pełnych jest 
niezasadn. ze wzglňdu na brak 
uciņŐliwoŌci ter. zab. wielorodzinnej i 
usług nieuciņŐliwych dopuszczenie 
takich ogrodzeŊ mogło by mień 
niekorzystny wpływ na ład prze-
strzenny na całym obszarze planu 

11.zwiňkszen. min. wskaŎnika 
parkingowego na terenach zab. 
wielorodzinnej nieuzasadnione 
przepisami prawa, co moglo by 
naruszyń interes prawny właŌcicieli 
nieruchomoŌci na tych terenach 

12.bez uwag 

23 07.12.06 Janusz Majkowski Brak zgody na wyburzenie dwóch 
budynków w okolicach ulicy 
Łabňdziej na poszerzenie drogi  
1. KDD 

- 1.KDD  -  - W liniach rozgraniczajņcych drogi 
1.KDD nie znajdujņ siň Őadne 
budynki, w uwadze nie podano 
nieruchomoŌci której uwaga dotyczy 

24 06.12.06 Małgorzata 
Jagiełło, Maria, 
Zofia, Tadeusz 
Łagowscy 

1. brak zgody na realizacjň drogi  

5. KDD 

2. brak zgody na realizacjň drogi  
2. KDD 

3. brak zgody na realizacjň 
zabudowy wielorodzinnej na 
działce 10/3 

4. brak zgody na realizacjň 
zabudowy wielorodzinnej lub 
wysokiej (ponad 11 m) na terenie 
całego planu 

5. postulat realizacji drogi 
pomiňdzy działkami 13 i 14 

10/4, 10/5, 
10/6, 10/7, 10/8 

7.MN/U, 
10.MN/U, 

2.KDD, 5.KDD 

+ w czňŌci dot. 
pkt 1-3 pkt 2 i 4 

w czňŌci 

- w czňŌci dot. 
pkt 5 pkt 2 i 4 

w czňŌci 

+ w czňŌci dot. 
pkt 1-3 pkt 2 i 4 

w czňŌci 

- w czňŌci dot. pkt 
5 pkt 2 i 4 w czňŌci 

1 i 2. dopuszczalne pozostawienie 
dojazdów w stanie istniejņcym 

3. bez uwag 

4. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn.moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab. wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 

5.tereny zainwestowaŊ realizacja 
drogi niemoŐliwa 

25 06.12.06 ElŐbieta, Grzegorz 
Olszewscy 

1. brak zgody na realizacjň drogi 5. 
KDD 

2. brak zgody na realizacjň drogi  
2. KDD 

3. brak zgody na realizacjň 
zabudowy wielorodzinnej na 
działce 10/3 

4. brak zgody na realizacjň 
zabudowy wielorodzinnej lub 
wysokiej (ponad 11 m) na terenie 
całego planu 

 

10/3, 10/8 7.MN/U, 
10.MN/U, 

2.KDD, 5.KDD 

+ w czňŌci dot. 
pkt 1-3 pkt 2 i 4 

w czňŌci 

- w czňŌci dot. 
pkt 5, 2 i 4pkt  

w czňŌci 

+ w czňŌci dot. 
pkt 1-3 pkt 2 i 4 

w czňŌci 

- w czňŌci dot. pkt 
5, 2 i 4pkt w czňŌci 

1 i 2. dopuszczalne pozostawienie 
dojazdów w stanie istniejņcym 

3. bez uwag 

4. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn. moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab. wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 
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5. postulat realizacji drogi 
pomiňdzy działkami 13 i 14 

5.tereny zainwestowaŊ realizacja 
drogi niemoŐliwa 

26 24.11.06 Bronisława 
Kociniak 

Brak zgody na realizacjň drogi  
1. KDD 

25/1 1.KDD, 3.MW/U  -  - Realizacja drogi 1.KDD jest niezbňdna 
do obsługi komunikacyjn. uzbrojenia 
i dalszego zagospodarowania 
terenów do niej przylegajņcych 

27 24.11.06 Teresa, Robert 
Kociniak 

Brak zgody na realizacjň drogi  
1. KDD 

25/1, 25/2 1.KDD, 
3.MW/U, 
4.MN/U 

 -  - Realizacja drogi 1.KDD jest niezbňdna 
do obsługi komunikacyjn. uzbrojenia 
i dalszego zagospodarowania 
terenów do niej przylegajņcych 

28 24.11.06 Barbara ElŐbieta 
Borgeat Chalet 

Brak zgody na realizacjň drogi  
1. KDD 

25/1, 25/2 1.KDD, 
3.MW/U, 
4.MN/U 

 -  - Realizacja drogi 1.KDD jest niezbňdna 
do obsługi komunikacyjn. uzbrojenia 
i dalszego zagospodarowania 
terenów do niej przylegajņcych 

29 06.12.06 Małgorzata 
Jagiełło, Maria, 
Zofia, Tadeusz 
Łagowscy 

1. brak zgody na realizacjň drogi  
5. KDD 

2. brak zgody na realizacjň drogi  
2. KDD 

3. brak zgody na realizacjň 
zabudowy wielorodzinnej na 
działce 10/3 

4. brak zgody na realizacjň 
zabudowy wielorodzinnej lub 
wysokiej (ponad 11 m) na terenie 
całego planu 

5. postulat realizacji drogi 
pomiňdzy działkami 13 i 14 

10/4, 10/5, 
10/6, 10/7, 10/8 

7.MN/U, 
10.MN/U, 

2.KDD, 5.KDD 

+ w czňŌci dot. 
pkt 1-3 pkt 2 i 4 

w czňŌci 

- w czňŌci dot. 
pkt 5 pkt 2 i 4  

w czňŌci 

+ w czňŌci dot. 
pkt 1-3 pkt 2 i 4 

w czňŌci 

- w czňŌci dot. pkt 
5 pkt 2 i 4 w czňŌci 

1 i 2. dopuszczalne pozostawienie 
dojazdów w stanie istniejņcym 

3. bez uwag 

4. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. istn.moŐliwoŌń ograniczenia 
wys.zab. wielorodzin. w sņsiedztwie 
zabudowy jedn.do 16 m 

5.tereny zainwestowaŊ realizacja 
drogi niemoŐliwa 

30 28.11.06 Krzysztof 
Truszkowski 

1. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 

2. brak zgody na realizacjň dróg 
poprzecznych do ulicy Jabłoniowej 

3. zakaz realizacji zabudowy 
wysokiej na terenie planu  
(ponad 11m) 

22/9, 22/8, 
23/9, 22/7, 23/8 

2.KDD, 3.KDD, 
11.MN/U 

+ w czňŌci dot. 
pkt 2 i 

3(czňŌciowo) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2 i 3 pkt  

w czňŌci 

+ w czňŌci dot. 
pkt 2 i 3 

(czňŌciowo) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2 i 3 pkt  
w czňŌci 

1.dla terenu dróg 2.KPj i 3.KDD (ulica 
Jabłoniowa) ust. min. dop.parametry 
dla dróg obsługujņcych znacznņ iloŌń 
działek zabudow. lub przez. do zab. 

2. w celu zapewnienia dojazdu do 
działki nr 30 kon. poz. czňŌci drogi 
2.KDD działki 27,29,30 

3. ograniczenie wys. zabud. oraz 
zmiana przez. moŐe naruszyń interes 
prawny oraz spowod. straty finans. 
właŌcicieli nieruchomoŌci na tych 
terenach, ze wzglňdu na ust. obowiņz. 
m.p.z.p. 

II WYŁOŏENIE DO PUBLICZNEGO WGŁŅDU 

1 02.07.07 „DeHouse” 
sp.z.o.o. Sp.K 

1. likwidacja zapisu o maksymalnej 
wysokoŌci zabudowy wielorodzin-
nej 16,0 m w odległoŌci 30,0 od 
zabudowy jednorodzinnej 

2zmiana wskaŎnika parkingowego 
dla zabudowy wielorodzinnej z 
1:1,5 na 1:1 

3. Zmiana minimalnego procentu 
powierzchni biologicznie czynnej z 
40% na 28% 

4. Likwidacja drogi 2. KDD 

27/8, 27/9, 
27/10 

1.MW/U + w czňŌci dot. 
pkt 4, 

- w czňŌci 1,2 ,3 + w czňŌci dot. 
pkt 4, 

- w czňŌci 1,2 ,3 4.ze wzglňdu na uwagi właŌcicieli 
działek sņsiednich likwidacja 
dopuszczalna – obsługa komunika-
cyjna działek wyłņcznie z ulic 
RaszyŊskiej i Łabňdziej 

1,2, 3 zmiany niemoŐliwe ze wzglňdu 
na zagospodarowanie terenów 
sņsiednich i uwagi wniesione w 
trakcie wyłoŐenia 

2 22.06.07 GraŐyna i Paweł 
Trňtowscy 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

3 21.06.07 Marek Staszewski Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

4 22.06.07 GraŐyna i Paweł 
Trňtowscy 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

5 26.06.07 Tadeusz Jolanta 
Kuranowscy 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

6 28.06.07 Barbara, Sławomir 
Melaniuk 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

7 28.06.07 Andrzej Chmielew-
ski 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

8 28.06.07 Barbara Chmielew-
ska 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

9 21.06.07 Marek Staszewski Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

10 26.06.07 Tadeusz Jolanta 
Kuranowscy 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

11 02.07.07 Marzena i Mariusz 
Dareccy 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

12 02.07.07 Stanisław UszyŊski Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

13 02.07.07 Ewa Studniarek Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

14 02.07.07 Agnieszka 
UszyŊska 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 160 – 34477 – Poz. 3975 
 

15 29.06.07 Agnes i Jarosław 
Jankiewicz 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

16 29.06.07 Ryszard FrydziŊski Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

17 02.07.07 Stanisław UszyŊski Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

18 02.07.07 Marzena i Mariusz 
Dareccy 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

19 28.06.07 Barbara  
Chmielewska 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

20 28.06.07 Barbara, Sławomir 
Melaniuk 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

21 28.06.07 Andrzej  
Chmielewski 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

22 02.07.07 Ewa Studniarek Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

23 02.07.07 Agnieszka 
UszyŊska 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

24 26.06.07 Małgorzata 
Sławomir 
Raszewscy 

Dokonanie zmian zapisów dla 
terenu 1. U/MW 

8, 9, 11 1.U/MW  -  - Uwagi niezgodne z uwagami 
zgłoszonymi przez właŌciciela działki 
11 w I wyłoŐeniu planu oraz zapisami 
obowiņzujņcego planu 

25 04.07.07 Maciej Michalak Wyłņczenie działek 22/5, 23/6 z 
procedury sporzņdzania planu 
miejscowego i pozostawienie ich w 
ustaleniach obowiņzujņcego planu 

22/5, 23/6 2.MW/U  -  - Rozwiņzanie proponowane w uwadze 
niezgodne z Uchwała Rady Miejskiej 
w Piasecznie na podstawie, której 
sporzņdza siň zmianň planu 
miejscowego 

26 04.07.07 Tadeusz Wojciech 
Wojciechowski 

1. niewłaŌciwe okreŌlenie interesu 
publicznego poprzez nadmiernņ 
rozbudowň układu komunikacyjne-
go 

2naruszenie wymagaŊ ładu 
przestrzennego poprzez wprowa-
dzenie na terenie zabudowy 
wysokiej 

3brak zgody na wprowadzenie na 
terenie 2. MW/U zabudowy 
wielorodzinnej (22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 23/4, 23/5) oraz 
wprowadzenie na terenie jedynie 
zabudowy jednorodzinnej i usług 
nieuciņŐliwych 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 

5. brak zgody na realizacjň drogi 2. 
KDD 

6. brak zgody na zmianň napiňcia 
linii 220kv na 400kV 

7. wprowadzenie wymogu, Őe 
podjňcie inwestycji jest moŐliwe 
wyłņcznie po wykonaniu 
właŌciwego dojazdu do nierucho-
moŌci (szczególnie utwardzenia 
dróg) 

8. wprowadzenie zapisu, Őe 
parkingi i garaŐe moŐna lokalizo-
wań wyłņcznie na posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, a 
ogrodzenie powinno byń 
wykonane jako pełne 

22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 
23/4, 23/5/cały 
obszar planu 

2.MW/U, 
2.KDD, 3.KDD/ 

cały obszar 
planu 

+ w czňŌci dot. 
pkt 4, 5, 7, 8 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2, 3, 6, 

8(czňŌń) 

+ w czňŌci dot. 
pkt 4, 5, 7, 8 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2, 3, 6, 8(czňŌń) 

1.uwaga niezasadna ze wzglňdu na 
intensywnoŌń zabudowy iloŌń dróg 
powinna byń wiňksza, obecnie 
ograniczona w zasadzie do 
istniejņcych dróg gmin-
nych(zmniejszona ze wzglňdu na 
uwagi właŌcicieli nieruchomoŌci) 

2,3. procedura planistyczna na 
podstawie której sporzņdza siň 
wykładany plan miejscowy jest 
zmianņ obowiņzujņcego planu – 
gdzie były dopuszczone zarówno zab. 
wielorodzinna, jednorodzinna i usługi 
bez podania wskaŎników urbani-
stycznych (w tym wys. zab. czy 
intensywnoŌci zab.) w projekcie 
planu nawiņzuje siň do obowiņzujņ-
cego planu i zachowuje siň zabudowň 
wielorodzinnņ w miejscach juŐ 
istniejņcego zag. terenu o tym 
charakterze, gruntach gdzie wydano 
juŐ prawomocne decyzje pozwolenia 
na budowň lub terenach gdzie 
właŌciciele nieruchomoŌci zgłosili 
stosowne wnioski lub uwagi w tym 
zakresie 

4. zmiana do przyjňcia pod 
warunkiem zachowania obsługi 
działek istniejņcych z ulic RaszyŊskiej 
i Łabňdziej 

          5. ze wzglňdu na uwagi właŌcicieli 
działek sņsiednich likwidacja 
dopuszczalna – obsługa komunika-
cyjna działek wyłņcznie z ulic 
RaszyŊskiej i Łabňdziej 

6. zmiana napiňcia znamionowego 
linii elektroenergetycznej na 
podstawie przepisów odrňbnych 

7. w terenie objňtym planem 
wszystkie działki majņ dostňp do dróg 
publicznych bezpoŌredni lub poprzez 
drogi wewnňtrzne i słuŐebnoŌci 
drogowej, dalszy rozwój układu kom. 
blokowany przez właŌcicieli 
nieruchomoŌci w uwagach 
zgłoszonych w trakcie wyłoŐenia – 
wydanie pozwolenia na budowň bez 
dojazdu do działki niemoŐliwe 

8.w projekcie planu nakazuje siň 
realizacjň parkingów i garaŐy na 
terenie posesji na których bňdņ 
realizowane inwestycje, wprowadze-
nie realizacji ogrodzeŊ pełnych na 
terenach zabudowy wielorodzinnej 
nieuzasadnione ze wzglňdu na ład 
przestrzenny oraz przepisy ochrony 
Ōrodowiska (tereny nie sņ uciņŐliwe) 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 160 – 34478 – Poz. 3975 
 

27 04.07.07 ElŐbieta PaŊczak - 
Dobiegała 

1. niewłaŌciwe okreŌlenie interesu 
publicznego poprzez nadmiernņ 
rozbudowň układu komunikacyjne-
go 

2naruszenie wymagaŊ ładu 
przestrzennego poprzez wprowa-
dzenie na terenie zabudowy 
wysokiej 

3brak zgody na wprowadzenie na 
terenie 2. MW/U zabudowy 
wielorodzinnej (22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 23/4, 23/5) oraz 
wprowadzenie na terenie jedynie 
zabudowy jednorodzinnej i usług 
nieuciņŐliwych 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 

5. brak zgody na realizacjň drogi  
2. KDD 

6. brak zgody na zmianň napiňcia 
linii 220kv na 400kV 

7. wprowadzenie wymogu, Őe 
podjňcie inwestycji jest moŐliwe 
wyłņcznie po wykonaniu 
właŌciwego dojazdu do nierucho-
moŌci (szczególnie utwardzenia 
dróg) 

8. wprowadzenie zapisu, Őe 
parkingi i garaŐe moŐna lokalizo-
wań wyłņcznie na posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, a 
ogrodzenie powinno byń 
wykonane jako pełne 

22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 
23/4, 23/5/cały 
obszar planu 

2.MW/U, 
2.KDD, 3.KDD/ 

cały obszar 
planu 

+ w czňŌci dot. 
pkt 4, 5, 7, 8 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2, 3, 6, 

8(czňŌń) 

+ w czňŌci dot. 
pkt 4, 5, 7, 8 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2, 3, 6, 8(czňŌń) 

1.uwaga niezasadna ze wzglňdu na 
intensywnoŌń zabudowy iloŌń dróg 
powinna byń wiňksza, obecnie 
ograniczona w zasadzie do 
istniejņcych dróg gmin-
nych(zmniejszona ze wzglňdu na 
uwagi właŌcicieli nieruchomoŌci) 
2,3. procedura planistyczna na 
podstawie której sporzņdza siň 
wykładany plan miejscowy jest 
zmianņ obowiņzujņcego planu – 
gdzie były dopuszczone zarówno zab. 
wielorodzinna, jednorodzinna i usługi 
bez podania wskaŎników urbani-
stycznych (w tym wys. zab. czy 
intensywnoŌci zab.) w projekcie 
planu nawiņzuje siň do obowiņzujņ-
cego planu i zachowuje siň zabudowň 
wielorodzinnņ w miejscach juŐ 
istniejņcego zag. terenu o tym 
charakterze, gruntach gdzie wydano 
juŐ prawomocne decyzje pozwolenia 
na budowň lub terenach gdzie 
właŌciciele nieruchomoŌci zgłosili 
stosowne wnioski lub uwagi w tym 
zakresie 
4. zmiana do przyjňcia pod 
warunkiem zachowania obsługi 
działek istniejņcych z ulic RaszyŊskiej 
i Łabňdziej 
5. ze wzglňdu na uwagi właŌcicieli 
działek sņsiednich likwidacja 
dopuszczalna – obsługa komunika-
cyjna działek wyłņcznie z ulic 
RaszyŊskiej i Łabňdziej 
6. zmiana napiňcia znamionowego 
linii elektroenergetycznej na 
podstawie przepisów odrňbnych 
7. w terenie objňtym planem 
wszystkie działki majņ dostňp do dróg 
publicznych bezpoŌredni lub poprzez 
drogi wewnňtrzne i słuŐebnoŌci 
drogowej, dalszy rozwój układu kom. 
blokowany przez właŌcicieli 
nieruchomoŌci w uwagach 
zgłoszonych w trakcie wyłoŐenia – 
wydanie pozwolenia na budowň bez 
dojazdu do działki niemoŐliwe 
8.w projekcie planu nakazuje siň 
realizacjň parkingów i garaŐy na 
terenie posesji na których bňdņ 
realizowane inwestycje, wprowadze-
nie realizacji ogrodzeŊ pełnych na 
terenach zabudowy wielorodzinnej 
nieuzasadnione ze wzglňdu na ład 
przestrzenny oraz przepisy ochrony 
Ōrodowiska (tereny nie sņ uciņŐliwe) 

28 04.07.07 Agnieszka i Henryk 
Szczepoccy 

1. niewłaŌciwe okreslenie interesu 
publicznego poprzez nadmiernņ 
rozbudowň układu komunikacyjne-
go 

2. naruszenie wymagaŊ ładu 
przestrzennego poprzez wprowa-
dzenie na terenie zabudowy 
wysokiej 

3. brak zgody na wprowadzenie na 
terenie 2. MW/U zabudowy 
wielorodzinnej (22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 23/4, 23/5) oraz 
wprowadzenie na terenie jedynie 
zabudowy jednorodzinnej i usług 
nieuciņŐliwych 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 

5. brak zgody na realizacjň drogi 2. 
KDD 

6. brak zgody na zmianň napiňcia 
linii 220kv na 400kV 

7. wprowadzenie wymogu, Őe 
podjňcie inwestycji jest moŐliwe 
wyłņcznie po wykonaniu 
właŌciwego dojazdu do nierucho-
moŌci (szczególnie utwardzenia 
dróg) 

8. wprowadzenie zapisu, Őe 
parkingi i garaŐe moŐna lokalizo-
wań wyłņcznie na posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, a 
ogrodzenie powinno byń 
wykonane jako pełne 

22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 
23/4, 23/5/cały 
obszar planu 

2.MW/U, 
2.KDD, 3.KDD/ 

cały obszar 
planu 

+ w czňŌci dot. 
pkt 4, 5, 7, 8 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2, 3, 6, 

8(czňŌń) 

+ w czňŌci dot. 
pkt 4, 5, 7, 8 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2, 3, 6, 8(czňŌń) 

1.uwaga niezasadna ze wzglňdu na 
intensywnoŌń zabudowy iloŌń dróg 
powinna byń wiňksza, obecnie 
ograniczona w zasadzie do 
istniejņcych dróg gmin-
nych(zmniejszona ze wzglňdu na 
uwagi właŌcicieli nieruchomoŌci) 
2,3. procedura planistyczna na 
podstawie której sporzņdza siň 
wykładany plan miejscowy jest 
zmianņ obowiņzujņcego planu – 
gdzie były dopuszczone zarówno zab. 
wielorodzinna, jednorodzinna i usługi 
bez podania wskaŎników urbani-
stycznych (w tym wys. zab. czy 
intensywnoŌci zab.) w projekcie 
planu nawiņzuje siň do obowiņzujņ-
cego planu i zachowuje siň zabudowň 
wielorodzinnņ w miejscach juŐ 
istniejņcego zag. terenu o tym 
charakterze, gruntach gdzie wydano 
juŐ prawomocne decyzje pozwolenia 
na budowň lub terenach gdzie 
właŌciciele nieruchomoŌci zgłosili 
stosowne wnioski lub uwagi w tym 
zakresie 
4. zmiana do przyjňcia pod 
warunkiem zachowania obsługi 
działek istniejņcych z ulic RaszyŊskiej 
i Łabňdziej 
5. ze wzglňdu na uwagi właŌcicieli 
działek sņsiednich likwidacja 
dopuszczalna – obsługa komunika-
cyjna działek wyłņcznie z ulic 
RaszyŊskiej i Łabňdziej 
6. zmiana napiňcia znamionowego 
linii elektroenergetycznej na 
podstawie przepisów odrňbnych 
7. w terenie objňtym planem 
wszystkie działki majņ dostňp do dróg 
publicznych bezpoŌredni lub poprzez 
drogi wewnňtrzne i słuŐebnoŌci 
drogowej, dalszy rozwój układu kom. 
blokowany przez właŌcicieli 
nieruchomoŌci w uwagach 
zgłoszonych w trakcie wyłoŐenia – 
wydanie pozwolenia na budowň bez 
dojazdu do działki niemoŐliwe 
8.w projekcie planu nakazuje siň 
realizacjň parkingów i garaŐy na 
terenie posesji na których bňdņ 
realizowane inwestycje, wprowadze-
nie realizacji ogrodzeŊ pełnych na 
terenach zabudowy wielorodzinnej 
nieuzasadnione ze wzglňdu na ład 
przestrzenny oraz przepisy ochrony 
Ōrodowiska (tereny nie sņ uciņŐliwe) 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 160 – 34479 – Poz. 3975 
 

29 04.07.07 Jacek Szczepocki 1. niewłaŌciwe okreslenie interesu 
publicznego poprzez nadmiernņ 
rozbudowň układu komunikacyjne-
go 

2. naruszenie wymagaŊ ładu 
przestrzennego poprzez wprowa-
dzenie na terenie zabudowy 
wysokiej 

3. brak zgody na wprowadzenie na 
terenie 2. MW/U zabudowy 
wielorodzinnej (22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 23/4, 23/5) oraz 
wprowadzenie na terenie jedynie 
zabudowy jednorodzinnej i usług 
nieuciņŐliwych 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 

5. brak zgody na realizacjň drogi  
2. KDD 

6. brak zgody na zmianň napiňcia 
linii 220kv na 400kV 

7. wprowadzenie wymogu, Őe 
podjňcie inwestycji jest moŐliwe 
wyłņcznie po wykonaniu 
właŌcicwego dojazdu do 
nieruchomoŌci (szczególnie 
utwardzenia dróg) 

8. wprowadzenie zapisu, Őe 
parkingi i garaŐe moŐna lokalizo-
wań wyłacznie na posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, a 
ogrodzenie powinno byń 
wykonane jako pełne 

22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 
23/4, 23/5/cały 
obszar planu 

2.MW/U, 
2.KDD, 3.KDD/ 

cały obszar 
planu 

+ w czňŌci dot. 
pkt 4, 5, 7, 8 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2, 3, 6, 

8(czňŌń) 

+ w czňŌci dot. 
pkt 4, 5, 7, 8 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2, 3, 6, 8 (czňŌń) 

1.uwaga niezasadna ze wzglňdu na 
intensywnoŌń zabudowy iloŌń dróg 
powinna byń wiňksza, obecnie 
ograniczona w zasadzie do 
istniejņcych dróg gmin-
nych(zmniejszona ze wzglňdu na 
uwagi właŌcicieli nieruchomoŌci) 
2,3. procedura planistyczna na 
podstawie której sporzņdza siň 
wykładany plan miejscowy jest 
zmianņ obowiņzujņcego planu – 
gdzie były dopuszczone zarówno 
zab.wielorodzinna, jednorodzinna i 
usługi bez podania wskaŎników 
urbanistycznych (w tym wys.zab.czy 
intensywnoŌci zab.) w projekcie 
planu nawiņzuje siň do obowiņzujņ-
cego planu i zachowuje siň zabudowň 
wielorodzinnņ w miejscach juŐ 
istniejņcego zag.terenu o tym 
charakterze, gruntach gdzie wydano 
juŐ prawomocne decyzje pozwolenia 
na budowň lub terenach gdzie 
właŌciciele nieruchomoŌci zgłosili 
stosowne wnioski lub uwagi w tym 
zakresie 
4. zmiana do przyjňcia pod 
warunkiem zachowania obsługi 
działek istniejņcych z ulic RaszyŊskiej 
i Łabňdziej 
5. ze wzglňdu na uwagi właŌcicieli 
działek sņsiednich likwidacja 
dopuszczalna – obsługa komunika-
cyjna działek wyłņcznie z ulic 
RaszyŊskiej i Łabňdziej 
6. zmiana napiňcia znamionowego 
linii elektroenergetycznej na 
podstawie przepisów odrňbnych 
7. w terenie objňtym planem 
wszystkie działki majņ dostňp do dróg 
publicznych bezpoŌredni lub poprzez 
drogi wewnňtrzne i słuŐebnoŌci 
drogowej, dalszy rozwój układu kom. 
blokowany przez właŌcicieli 
nieruchomoŌci w uwagach 
zgłoszonych w trakcie wyłoŐenia – 
wydanie pozwolenia na budowň bez 
dojazdu do działki niemoŐliwe 
8.w projekcie planu nakazuje siň 
realizacjň parkingów i garaŐy na 
terenie posesji na których bňdņ 
realizowane inwestycje, wprowadze-
nie realizacji ogrodzeŊ pełnych na 
terenach zabudowy wielorodzinnej 
nieuzasadnione ze wzglňdu na ład 
przestrzenny oraz przepisy ochrony 
Ōrodowiska (tereny nie sņ uciņŐliwe) 

30 04.07.07 Adam PaŊczak 1. niewłaŌciwe okreŌlenie interesu 
publicznego poprzez nadmiernņ 
rozbudowň układu komunikacyjne-
go 

2naruszenie wymagaŊ ładu 
przestrzennego poprzez wprowa-
dzenie na terenie zabudowy 
wysokiej 

3brak zgody na wprowadzenie na 
terenie 2. MW/U zabudowy 
wielorodzinnej (22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 23/4, 23/5) oraz 
wprowadzenie na terenie jedynie 
zabudowy jednorodzinnej i usług 
nieuciņŐliwych 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 

5. brak zgody na realizacjň drogi  
2. KDD 

6. brak zgody na zmianň napiňcia 
linii 220kv na 400kV 

7. wprowadzenie wymogu, Őe 
podjňcie inwestycji jest moŐliwe 
wyłņcznie po wykonaniu 
właŌciwego dojazdu do nierucho-
moŌci (szczególnie utwardzenia 
dróg) 

8. wprowadzenie zapisu, Őe 
parkingi i garaŐe moŐna lokalizo-
wań wyłņcznie na posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, a 
ogrodzenie powinno byń 
wykonane jako pełne 

22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 
23/4, 23/5/cały 
obszar planu 

2.MW/U, 
2.KDD, 3.KDD/ 

cały obszar 
planu 

+ w czňŌci dot. 
pkt 4, 5, 7, 8 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2, 3, 6, 

8(czňŌń) 

+ w czňŌci dot. 
pkt 4, 5, 7, 8 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2, 3, 6, 8(czňŌń) 

1.uwaga niezasadna ze wzglňdu na 
intensywnoŌń zabudowy iloŌń dróg 
powinna byń wiňksza, obecnie 
ograniczona w zasadzie do 
istniejņcych dróg gmin-
nych(zmniejszona ze wzglňdu na 
uwagi właŌcicieli nieruchomoŌci) 
2,3. procedura planistyczna na 
podstawie której sporzņdza siň 
wykładany plan miejscowy jest 
zmianņ obowiņzujņcego planu – 
gdzie były dopuszczone zarówno 
zab.wielorodzinna, jednorodzinna i 
usługi bez podania wskaŎników 
urbanistycznych (w tym wys.zab.czy 
intensywnoŌci zab.) w projekcie 
planu nawiņzuje siň do obowiņzujņ-
cego planu i zachowuje siň zabudowň 
wielorodzinnņ w miejscach juŐ 
istniejņcego zag.terenu o tym 
charakterze, gruntach gdzie wydano 
juŐ prawomocne decyzje pozwolenia 
na budowň lub terenach gdzie 
właŌciciele nieruchomoŌci zgłosili 
stosowne wnioski lub uwagi w tym 
zakresie 
4. zmiana do przyjňcia pod 
warunkiem zachowania obsługi 
działek istniejņcych z ulic RaszyŊskiej 
i Łabňdziej 
5. ze wzglňdu na uwagi właŌcicieli 
działek sņsiednich likwidacja 
dopuszczalna – obsługa komunika-
cyjna działek wyłņcznie z ulic 
RaszyŊskiej i Łabňdziej 
6. zmiana napiňcia znamionowego 
linii elektroenergetycznej na 
podstawie przepisów odrňbnych 
7. w terenie objňtym planem 
wszystkie działki majņ dostňp do dróg 
publicznych bezpoŌredni lub poprzez 
drogi wewnňtrzne i słuŐebnoŌci 
drogowej, dalszy rozwój układu 
kom.blokowany przez właŌcicieli 
nieruchomoŌci w uwagach 
zgłoszonych w trakcie wyłoŐenia – 
wydanie pozwolenia na budowň bez 
dojazdu do działki niemoŐliwe 
8.w projekcie planu nakazuje siň 
realizacjň parkingów i garaŐy na 
terenie posesji na których bňdņ 
realizowane inwestycje, wprowadze-
nie realizacji ogrodzeŊ pełnych na 
terenach zabudowy wielorodzinnej 
nieuzasadnione ze wzglňdu na ład 
przestrzenny oraz przepisy ochrony 
Ōrodowiska (tereny nie sņ uciņŐliwe) 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 160 – 34480 – Poz. 3975 
 

31 04.07.07 Krzysztof PaŊczak 1. niewłaŌciwe okreŌlenie interesu 
publicznego poprzez nadmiernņ 
rozbudowň układu komunikacyjne-
go 

2naruszenie wymagaŊ ładu 
przestrzennego poprzez wprowa-
dzenie na terenie zabudowy 
wysokiej 

3brak zgody na wprowadzenie na 
terenie 2. MW/U zabudowy 
wielorodzinnej (22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 23/4, 23/5) oraz 
wprowadzenie na terenie jedynie 
zabudowy jednorodzinnej i usług 
nieuciņŐliwych 

4. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 

5. brak zgody na realizacjň drogi 2. 
KDD 

6. brak zgody na zmianň napiňcia 
linii 220kv na 400kV 

7. wprowadzenie wymogu, Őe 
podjňcie inwestycji jest moŐliwe 
wyłņcznie po wykonaniu 
właŌciwego dojazdu do nierucho-
moŌci (szczególnie utwardzenia 
dróg) 

8. wprowadzenie zapisu, Őe 
parkingi i garaŐe moŐna lokalizo-
wań wyłņcznie na posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, a 
ogrodzenie powinno byń 
wykonane jako pełne 

22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 
23/4, 23/5/cały 
obszar planu 

2.MW/U, 
2.KDD, 3.KDD/ 

cały obszar 
planu 

+ w czňŌci dot. 
pkt 4, 5, 7, 8 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2, 3, 6, 

8(czňŌń) 

+ w czňŌci dot. 
pkt 4, 5, 7, 8 

(czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2, 3, 6, 8(czňŌń) 

1.uwaga niezasadna ze wzglňdu na 
intensywnoŌń zabudowy iloŌń dróg 
powinna byń wiňksza, obecnie 
ograniczona w zasadzie do 
istniejņcych dróg gmin-
nych(zmniejszona ze wzglňdu na 
uwagi właŌcicieli nieruchomoŌci) 

2,3. procedura planistyczna na 
podstawie której sporzņdza siň 
wykładany plan miejscowy jest 
zmianņ obowiņzujņcego planu – 
gdzie były dopuszczone zarówno 
zab.wielorodzinna, jednorodzinna i 
usługi bez podania wskaŎników 
urbanistycznych (w tym wys.zab.czy 
intensywnoŌci zab.) w projekcie 
planu nawiņzuje siň do obowiņzujņ-
cego planu i zachowuje siň zabudowň 
wielorodzinnņ w miejscach juŐ 
istniejņcego zag.terenu o tym 
charakterze, gruntach gdzie wydano 
juŐ prawomocne decyzje pozwolenia 
na budowň lub terenach gdzie 
właŌciciele nieruchomoŌci zgłosili 
stosowne wnioski lub uwagi w tym 
zakresie 

4. zmiana do przyjňcia pod 
warunkiem zachowania obsługi 
działek istniejņcych z ulic RaszyŊskiej 
i Łabňdziej 

5. ze wzglňdu na uwagi właŌcicieli 
działek sņsiednich likwidacja 
dopuszczalna – obsługa komunika-
cyjna działek wyłņcznie z ulic 
RaszyŊskiej i Łabňdziej 

6. zmiana napiňcia znamionowego 
linii elektroenergetycznej na 
podstawie przepisów odrňbnych 

7. w terenie objňtym planem 
wszystkie działki majņ dostňp do dróg 
publicznych bezpoŌredni lub poprzez 
drogi wewnňtrzne i słuŐebnoŌci 
drogowej, dalszy rozwój układu 
kom.blokowany przez właŌcicieli 
nieruchomoŌci w uwagach 
zgłoszonych w trakcie wyłoŐenia – 
wydanie pozwolenia na budowň bez 
dojazdu do działki niemoŐliwe 

8.w projekcie planu nakazuje siň 
realizacjň parkingów i garaŐy na 
terenie posesji na których bňdņ 
realizowane inwestycje, wprowadze-
nie realizacji ogrodzeŊ pełnych na 
terenach zabudowy wielorodzinnej 
nieuzasadnione ze wzglňdu na ład 
przestrzenny oraz przepisy ochrony 
Ōrodowiska (tereny nie sņ uciņŐliwe) 

32 04.07.07 Krzysztof PaŊczak 1. niewłaŌciwe okreŌlenie interesu 
publicznego poprzez nadmiernņ 
rozbudowň układu komunikacyjne-
go 

2. brak zgody na wprowadzenie na 
terenie 2. MW/U zabudowy 
wielorodzinnej (22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 
23/7) oraz wprowadzenie na terenie 
jedynie zabudowy jednorodzinnej i 
usług nieuciņŐliwych 

3. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 

4. brak zgody na zmianň napiňcia 
linii 220kv na 400kV 

5. wprowadzenie zapisu, Őe 
parkingi i garaŐe moŐna lokalizo-
wań wyłņcznie na posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, oraz 
przyjňcie wskaŎnika parkingowego 
dla zabudowy wielorodzinnej 
2mp/mieszkanie 

22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 

23/4, 23/5, 
23/6, 23/7, 

21/3, 15/2/cały 
obszar planu 

1.MW/U- 
6.MW/U, 

3.KDD/ cały 
obszar planu 

+ w czňŌci dot. 
pkt 3, (czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2, 4, 5 

(czňŌń) 

+ w czňŌci dot. 
pkt 3, (czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2, 4, 5 (czňŌń) 

1.uwaga niezasadna ze wzglňdu na 
intensywnoŌń zabudowy iloŌń dróg 
powinna byń wiňksza, obecnie 
ograniczona w zasadzie do 
istniejņcych dróg gmin-
nych(zmniejszona ze wzglňdu na 
uwagi właŌcicieli nieruchomoŌci) 

2. procedura planistyczna na 
podstawie której sporzņdza siň 
wykładany plan miejscowy jest 
zmianņ obowiņzujņcego planu – 
gdzie były dopuszczone zarówno 
zab.wielorodzinna, jednorodzinna i 
usługi bez podania wskaŎników 
urbanistycznych (w tym wys.zab.czy 
intensywnoŌci zab.) w projekcie 
planu nawiņzuje siň do obowiņzujņ-
cego planu i zachowuje siň zabudowň 
wielorodzinnņ w miejscach juŐ 
istniejņcego zag.terenu o tym 
charakterze, gruntach gdzie wydano 
juŐ prawomocne decyzje pozwolenia 
na budowň lub terenach gdzie 
właŌciciele nieruchomoŌci zgłosili 
stosowne wnioski lub uwagi w tym 
zakresie 

3. zmiana do przyjňcia pod 
warunkiem zachowania obsługi 
działek istniejņcych z ulic RaszyŊskiej 
i Łabňdziej 

4. zmiana napiňcia znamionowego 
linii elektroenergetycznej na 
podstawie przepisów odrňbnych 

5.w projekcie planu nakazuje siň 
realizacjň parkingów i garaŐy na 
terenie posesji na których bňdņ 
realizowane inwestycje, zwiňkszenie 
wskaŎnika parkingowego niezgodne z 
wydanymi pozwoleniami na budowň 
oraz moŐliwoŌciami inwestycyjnymi 
terenu 

33 04.07.07 Władysław 
Grňdowski 

1. niewłaŌciwe okreŌlenie interesu 
publicznego poprzez nadmiernņ 
rozbudowň układu komunikacyjne-
go 

2. brak zgody na wprowadzenie na 
terenie 2. MW/U zabudowy 
wielorodzinnej (22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 
23/7) oraz wprowadzenie na terenie 
jedynie zabudowy jednorodzinnej i 
usług nieuciņŐliwych 

3. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 

22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 

23/4, 23/5, 
23/6, 23/7, 

21/7, 15/1/cały 
obszar planu 

1.MW/U- 
6.MW/U, 

3.KDD/ cały 
obszar planu 

+ w czňŌci dot. 
pkt 3, 5 (czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2, 4, 5 

(czňŌń) 

+ w czňŌci dot. 
pkt 3, 5 (czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2, 4, 5 (czňŌń) 

1.uwaga niezasadna ze wzglňdu na 
intensywnoŌń zabudowy iloŌń dróg 
powinna byń wiňksza, obecnie 
ograniczona w zasadzie do 
istniejņcych dróg gmin-
nych(zmniejszona ze wzglňdu na 
uwagi właŌcicieli nieruchomoŌci) 

2, 4. procedura planistyczna na 
podstawie której sporzņdza siň 
wykładany plan miejscowy jest 
zmianņ obowiņzujņcego planu – 
gdzie były dopuszczone zarówno 
zab.wielorodzinna, jednorodzinna i 
usługi bez podania wskaŎników 
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4. naruszenie wymagaŊ ładu 
przestrzennego poprzez wprowa-
dzenie na terenie zabudowy 
wysokiej 

5. wprowadzenie zapisu, Őe 
parkingi i garaŐe moŐna lokalizo-
wań wyłņcznie na posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, oraz 
przyjňcie wskaŎnika parkingowego 
dla zabudowy wielorodzinnej 
2mp/mieszkanie 

urbanistycznych (w tym wys.zab.czy 
intensywnoŌci zab.) w projekcie 
planu nawiņzuje siň do obowiņzujņ-
cego planu i zachowuje siň zabudowň 
wielorodzinnņ w miejscach juŐ 
istniejņcego zag.terenu o tym 
charakterze, gruntach gdzie wydano 
juŐ prawomocne decyzje pozwolenia 
na budowň lub terenach gdzie 
właŌciciele nieruchomoŌci zgłosili 
stosowne wnioski lub uwagi w tym 
zakresie 

3. zmiana do przyjňcia pod 
warunkiem zachowania obsługi 
działek istniejņcych z ulic RaszyŊskiej 
i Łabňdziej 

4. zmiana napiňcia znamionowego 
linii elektroenergetycznej na 
podstawie przepisów odrňbnych 

5.w projekcie planu nakazuje siň 
realizacjň parkingów i garaŐy na 
terenie posesji na których bňdņ 
realizowane inwestycje, zwiňkszenie 
wskaŎnika parkingowego niezgodne z 
wydanymi pozwoleniami na budowň 
oraz moŐliwoŌciami inwestycyjnymi 
terenu 

34 04.07.07 Marek i Ewa 
Grňdowscy 

1. niewłaŌciwe okreŌlenie interesu 
publicznego poprzez nadmiernņ 
rozbudowň układu komunikacyjne-
go 

2. brak zgody na wprowadzenie na 
terenie 2. MW/U zabudowy 
wielorodzinnej (22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 
23/7) oraz wprowadzenie na terenie 
jedynie zabudowy jednorodzinnej i 
usług nieuciņŐliwych 

3. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 

4. naruszenie wymagaŊ ładu 
przestrzennego poprzez wprowa-
dzenie na terenie zabudowy 
wysokiej 

5. wprowadzenie zapisu, Őe 
parkingi i garaŐe moŐna lokalizo-
wań wyłņcznie na posesji i w 
granicach jej ogrodzenia, oraz 
przyjňcie wskaŎnika parkingowego 
dla zabudowy wielorodzinnej 
2mp/mieszkanie 

22/1, 22/2, 22/3 
22/4, 23/2 23/3, 

23/4, 23/5, 
23/6, 23/7, 

21/4, 21/6/cały 
obszar planu 

1.MW/U- 
6.MW/U, 

3.KDD/ cały 
obszar planu 

+ w czňŌci dot. 
pkt 3, 5 (czňŌń) 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 2, 4, 5 

(czňŌń) 

+ w czňŌci dot. 
pkt 3, 5 (czňŌń) 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 2, 4, 5 (czňŌń) 

1.uwaga niezasadna ze wzglňdu na 
intensywnoŌń zabudowy iloŌń dróg 
powinna byń wiňksza, obecnie 
ograniczona w zasadzie do 
istniejņcych dróg gmin-
nych(zmniejszona ze wzglňdu na 
uwagi właŌcicieli nieruchomoŌci) 

2, 4. procedura planistyczna na 
podstawie której sporzņdza siň 
wykładany plan miejscowy jest 
zmianņ obowiņzujņcego planu – 
gdzie były dopuszczone zarówno 
zab.wielorodzinna, jednorodzinna i 
usługi bez podania wskaŎników 
urbanistycznych (w tym wys.zab.czy 
intensywnoŌci zab.) w projekcie 
planu nawiņzuje siň do obowiņzujņ-
cego planu i zachowuje siň zabudowň 
wielorodzinnņ w miejscach juŐ 
istniejņcego zag.terenu o tym 
charakterze, gruntach gdzie wydano 
juŐ prawomocne decyzje pozwolenia 
na budowň lub terenach gdzie 
właŌciciele nieruchomoŌci zgłosili 
stosowne wnioski lub uwagi w tym 
zakresie 

3. zmiana do przyjňcia pod 
warunkiem zachowania obsługi 
działek istniejņcych z ulic RaszyŊskiej 
i Łabňdziej 

4. zmiana napiňcia znamionowego 
linii elektroenergetycznej na 
podstawie przepisów odrňbnych 

5.w projekcie planu nakazuje siň 
realizacjň parkingów i garaŐy na 
terenie posesji na których bňdņ 
realizowane inwestycje, zwiňkszenie 
wskaŎnika parkingowego niezgodne z 
wydanymi pozwoleniami na budowň 
oraz moŐliwoŌciami inwestycyjnymi 
terenu 

35 04.07.07 Gerard i Katarzyna 
Ostaszewscy 

1. przyjňcie wskaŎnika parkingo-
wego dla zabudowy wielorodzinnej 
2mp/mieszka nie 

2. wykonanie projektu usprawnie-
nie ruchu w tym ulicy Puławskiej 

3. przygotowanie projektów 
infrastrukturalnych 

4. przygotowanie załņcznika do 
uchwały rozstrzygniňcia o sposobie 
realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej naleŐņcych zadaŊ 
własnych gminy 

5. wprowadzenie nakazu realizacji 
ekranów dŎwiňkoszczelnych od 
najbardziej uciņŐliwych dróg 

6. przygotowanie rozwiņzaŊ 
alternatywnych 

cały obszar 
planu 

cały obszar 
planu 

+ w czňŌci dot. 
pkt 2, 3, 4, 5 

- w czňŌci dot. 
pkt 1, 6 

+ w czňŌci dot. 
pkt 2, 3, 4, 5 

- w czňŌci dot. pkt 
1, 6 

1. zwiňkszenie wskaŎnika parkingo-
wego niezgodne z wydanymi 
pozwoleniami na budowň oraz 
moŐliwoŌciami inwestycyjnymi 
terenu 

2, 3.analizy komunikacyjne i 
infrastrukturalne wykonane w 
procedurze planistycznej wskazywały 
na koniecznoŌń poszerzenia 
istniejņcych dróg oraz realizacjň 
nowych ze wzglňdu na sprzeciw 
właŌcicieli nieruchomoŌci zastoso-
wanie tych analiz stało siň niemoŐli-
we, komunikacja i uzbrojenie terenów 
bňdzie siň odbywań poprze istniejņce 
ciņgi komunikacyjne juŐ uzbrojone a 
na nowych terenach inwestycyjnych 
właŌciciele bňdņ realizowali sień 
,ulica Puławska nie jest drogņ gminnņ 
ingerencja gminy utrudniona w tym 
zakresie 

4.bez uwag 

5.w projekcie planu sņ zapisy 
nakazujņce realizacji zabezpieczeŊ 
akustycznych w tym ekranów 
akustycznych 

6. ustawa o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym nie 
dopuszcza stosowania rozwiņzaŊ 
alternatywnych 

III WYŁOŏENIE DO PUBLICZNEGO WGŁŅDU 

1 23.03.10 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Łabedzia 29 

Ustanowienia stronņ wspólnoty 
mieszkaniowej 

   -  - Zakres uwagi wykracza poza przepisy 
ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym 

2 26.03.10 Spirit Polska 
 Sp. z.o.o 

1. zmiana definicji minimalnego 
procentowego wskaŎnika pow. 
biol. czynnej 

2. wykreŌlenie zapisu o nakazie 
wykonania zbiorczej sieci wod-kan 
przed realizacjņ projektowanej 
zabudowy 

 

80/1, 80/2 2.MW/U + 6 - 1,2,3,4,5 + 6 - 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 - zmiany nie majņ uzasad-
nienia w uzyskanych uzgodnieniach 
do projektu planu, polityce 
przestrzennej gminy oraz istniejņcym 
zagospodarowaniu terenów 

6.bez uwag 
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3. zmniejszenie wskaŎnika 
parkingowego dla zabudowy 
wielorodzinnej do 1,2 m. p. /1 
mieszkanie 

4. zmniejszenie wskaŎnika pow. 
biol. czynnej do 25% 

5. zwiňkszenie wskaŎnika 
intensywnoŌci zab. Do 3,0 

6. dodanie do ustalen par. 37 pkt 4 
słów „po jej realizacji” dot. 
kanalizacji deszczowej 

3 26.03.10 Anna, Robert 
Garbacik 
Leszek, Stanisław 
Jňdrzejczyk 

1. naruszenie ładu przestrzennego, 
naruszenie prawa własnoŌci, 
niewłaŌciwe okreŌlenie interesu 
publicznego 

2. brak zgody na dopuszczenie 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na działkach 22/1-
22/4, 23/2- 23/5 

3. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 

4. brak zgody na realizacjň drogi  
2. KDD 

5. wprowadzenie ustaleŊ w 
zakresie lokalizacji parkingów w 
ulicy Jabłoniowej oraz przed 
ogrodzeniami posesji 

6. w przypadku realizacji 
parkingów nakaz realizacji 
ogrodzeŊ pełnych 

12/1, 12/2, 
22/1, 22/3, 
22/4, 23/2, 

23/3, 23/4, 23/5 

5.MN/U, 
2.MW/U, 

4.KDW, 2.KDD, 
3.KDD 

 -  - 1.projekt planu wypełnia okreŌlone w 
ustawie o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz innych 
przepisach odrňbnych zasady zawarte 
w uwadze 

2.uwaga niezgodna z wnioskami 
właŌcicieli przedmiotowych działek 
oraz wydanymi decyzjami admini-
stracyjny ad 

3, 4 – realizacja dróg niezbňdna do 
obsługi komunikacyjnej terenów 

5.zapisy wykraczajņ poza przepisy 
okreŌlone w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 

6.uwaga narusza zasady ładu 
przestrzennego 

4 26.03.10 ElŐbieta PaŊczak - 
Dobiegała 

1. naruszenie ładu przestrzennego, 
naruszenie prawa własnoŌci, 
niewłaŌciwe okreŌlenie interesu 
publicznego 

2. brak zgody na dopuszczenie 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na działkach  
22/1-22/4, 23/2- 23/5 

3. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 

4. brak zgody na realizacjň drogi  
2. KDD 

5. wprowadzenie ustaleŊ w 
zakresie lokalizacji parkingów w 
ulicy Jabłoniowej oraz przed 
ogrodzeniami posesji 

6. w przypadku realizacji 
parkingów nakaz realizacji 
ogrodzeŊ pełnych 

17/1, 22/1, 
22/3, 22/4, 
23/2, 23/3, 
23/4, 23/5 

5.MN/U, 
2.MW/U, 

4.KDW, 2.KDD, 
3.KDD 

 -  - 1.projekt planu wypełnia okreŌlone w 
ustawie o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz innych 
przepisach odrňbnych zasady zawarte 
w uwadze 

2.uwaga niezgodna z wnioskami 
właŌcicieli przedmiotowych działek 
oraz wydanymi decyzjami admini-
stracyjny ad 

3, 4 – realizacja dróg niezbňdna do 
obsługi komunikacyjnej terenów 

5.zapisy wykraczajņ poza przepisy 
okreŌlone w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 

6.uwaga narusza zasady ładu 
przestrzennego 

5 26.03.10 Krzysztof PaŊczak 
Adam PaŊczak 

1. naruszenie ładu przestrzennego, 
naruszenie prawa własnoŌci, 
niewłaŌciwe okreŌlenie interesu 
publicznego 
2. brak zgody na dopuszczenie 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na działkach 22/1-
22/4, 23/2- 23/5 
3. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 
4. brak zgody na realizacjň drogi 2. 
KDD 
5. wprowadzenie ustaleŊ w 
zakresie lokalizacji parkingów w 
ulicy Jabłoniowej oraz przed 
ogrodzeniami posesji 
6. w przypadku realizacji 
parkingów nakaz realizacji 
ogrodzeŊ pełnych 

17/2, 17/3 22/1, 
22/3, 22/4, 
23/2, 23/3, 
23/4, 23/5 

5.MN/U, 
2.MW/U, 

4.KDW, 2.KDD, 
3.KDD 

 -  - 1.projekt planu wypełnia okreŌlone w 
ustawie o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz innych 
przepisach odrňbnych zasady zawarte 
w uwadze 
2.uwaga niezgodna z wnioskami 
właŌcicieli przedmiotowych działek 
oraz wydanymi decyzjami admini-
stracyjny ad 
3, 4 – realizacja dróg niezbňdna do 
obsługi komunikacyjnej terenów 
5.zapisy wykraczajņ poza przepisy 
okreŌlone w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
6.uwaga narusza zasady ładu 
przestrzennego 

6 26.03.10 Marek Grňdowski 1. naruszenie ładu przestrzennego, 
naruszenie prawa własnoŌci, 
niewłaŌciwe okreŌlenie interesu 
publicznego 
2. brak zgody na dopuszczenie 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na działkach  
22/1-22/4, 23/2- 23/5 
3. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 
4. brak zgody na przebudowň linii 
220 kV 
5. wprowadzenie ustaleŊ w 
zakresie lokalizacji parkingów w 
ulicy Jabłoniowej oraz przed 
ogrodzeniami posesji 
6. w przypadku realizacji 
parkingów nakaz realizacji 
ogrodzeŊ pełnych 

21/4, 21/6 22/1, 
22/3, 22/4, 
23/2, 23/3, 
23/4, 23/5 

5.MN/U, 
2.MW/U, 

4.KDW, 3.KDD 

 -  - 1.projekt planu wypełnia okreŌlone w 
ustawie o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz innych 
przepisach odrňbnych zasady zawarte 
w uwadze 
2.uwaga niezgodna z wnioskami 
właŌcicieli przedmiotowych działek 
oraz wydanymi decyzjami admini-
stracyjnymi 
3 – realizacja dróg niezbňdna do 
obsługi komunikacyjnej terenów 
4 – uwaga niezgodna z uzyskanymi 
uzgodnieniami w tym zakresie 
5.zapisy wykraczajņ poza przepisy 
okreŌlone w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
6.uwaga narusza zasady ładu 
przestrzennego 

7 25.03.10 Zygmunt 
Grňdowski 

1. naruszenie ładu przestrzennego, 
naruszenie prawa własnoŌci, 
niewłaŌciwe okreŌlenie interesu 
publicznego 
2. brak zgody na dopuszczenie 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na działkach 22/1-
22/4, 23/2- 23/5 
3. brak zgody na poszerzenie ulicy 
Jabłoniowej 
4. brak zgody na przebudowň linii 
220 kV 
5. wprowadzenie ustaleŊ w 
zakresie lokalizacji parkingów w 
ulicy Jabłoniowej oraz przed 
ogrodzeniami posesji 
6. w przypadku realizacji 
parkingów nakaz realizacji 
ogrodzeŊ pełnych 

21/3, 15/2 22/1, 
22/3, 22/4, 
23/2, 23/3, 
23/4, 23/5 

5.MN/U, 
2.MW/U, 

4.KDW, 3.KDD 

 -  - 1.projekt planu wypełnia okreŌlone w 
ustawie o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz innych 
przepisach odrňbnych zasady zawarte 
w uwadze 
2.uwaga niezgodna z wnioskami 
właŌcicieli przedmiotowych działek 
oraz wydanymi decyzjami admini-
stracyjnymi 
3 – realizacja dróg niezbňdna do 
obsługi komunikacyjnej terenów 
4 – uwaga niezgodna z uzyskanymi 
uzgodnieniami w tym zakresie 
5.zapisy wykraczajņ poza przepisy 
okreŌlone w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
6.uwaga narusza zasady ładu 
przestrzennego 
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8 25.03.10 „DeHouse” 
 Sp. z. oo. 

1. likwidacja drogi 2. KDW 

2. zmniejszenie wskaŎnika 
parkingowego dla zabudowy 
wielorodzinnej do 1 m. p. /1 
mieszkanie 

3. zmniejszenie wskaŎnika pow. 
biol. czynnej do 25% 

4. zwiňkszenie wskaŎnika 
intensywnoŌci zab. do 3,0 ( w 
przypadku lokalizacji garaŐy w 
bryle budynku) 

5. przedłuŐenie drogi 2. KDD do ul. 
RaszyŊskiej 

27/8, 27/9, 
27/10 

2.MW/U  -  - 1.droga niezbňdna do obsługi działek 
budowlanych 

2,3,4 zmiany nie majņ uzasadnienia w 
uzyskanych uzgodnieniach do 
projektu planu, polityce przestrzennej 
gminy oraz istniejņcym zagospoda-
rowaniu terenów 

5.realizacja przedłuŐenia niemoŐliwa 
ze wzglňdu na istniejņce zagospoda-
rowanie terenów 

9 26.03.10 Teresa Konwicka Brak zgody na poszerzenie ul. 
Jabłoniowej 

21/2 3.KDD, 4.KDW  -  - Droga niezbňdna do obsługi działek 
budowlanych 

10 30.03.10 „Yade Sp. z o.o” 1. zmniejszenie minimalnego 
wskaŎnika pow. biol. czynnej do 
25% 

2. zmniejszenie nieprzekraczalnie 
linii zabudowy do 4 m od ulicy 
Jabłoniowej 

22/5, 23/6 2.MW/U + 2 - 1 + 2 - 1 1.zmiany nie majņ uzasadnienia w 
uzyskanych uzgodnieniach do 
projektu planu, polityce przestrzennej 
gminy oraz istniejņcym zagospoda-
rowaniu terenów 

2.zmiana ma uzasadnienie w 
wydanym decyzjach administracyj-
nych 

11 31.03.10 SAAB Białobrzeski 
Figurski 

1. zmiana definicji minimalnego 
procentowego wskaŎnika pow. 
biol. czynnej 

2. wykreŌlenie zapisu o nakazie 
wykonania zbiorczej sieci wod-kan 
przed realizacjņ projektowanej 
zabudowy 

3. zmniejszenie wskaŎnika 
parkingowego dla zabudowy 
wielorodzinnej do 1,2 m. p. /1 
mieszkanie 

4. zmniejszenie wskaŎnika pow. 
biol. czynnej do 25% 

5. zwiňkszenie wskaŎnika 
intensywnoŌci zab. Do 3,0 

6. dodanie do ustalen par. 37 pkt 4 
słów „po jej realizacji” dot. 
kanalizacji deszczowej 

80/1, 80/2 2.MW/U  -  - Zmiany nie majņ uzasadnienia w 
uzyskanych uzgodnieniach do 
projektu planu, polityce przestrzennej 
gminy oraz istniejņcym zagospoda-
rowaniu terenów 

12 26.03.10 Tadeusz Łagowski 
Małgorzata 
Jagiełło 

Brak zgody na realizacjň drogi  
2. KDD 

10/2 2.KDD  -  - Droga niezbňdna do obsługi 
komunikacyjnej terenów 

13 17.03.10 Zenon Bartnik Brak zgody na realizacjň drogi  
2. KDD 

19/2 2.KDD  -  - Droga niezbňdna do obsługi 
komunikacyjnej terenów 

14 17.03.10 Maria, Władysław 
Bartnik 

Brak zgody na realizacjň drogi  
2. KDD 

19/1 2.KDD  -  - Droga niezbňdna do obsługi 
komunikacyjnej terenów 

15 23.03.10 Krzysztof, 
Małgorzata 
Truszkowscy 

Brak zgody na realizacjň drogi 2 
. KDD 

22/7 2.KDD  -  - Droga niezbňdna do obsługi 
komunikacyjnej terenów 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Michał Szweycer 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 1404/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 19 maja 2010r. 

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

które naleĪņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

§ 1. 

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

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego czňŌci miasta Piaseczno 
dla obszaru B1 oraz B2 obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwesty-
cje w liniach rozgraniczajņcych drogi pu-
blicznej, w tym wybudowanie drogi wraz z 
uzbrojeniem podziemnym i zieleniņ; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlo-
kalizowane w rozgraniczajņcymi dróg lub 
poza liniami rozgraniczajņcymi. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleĪņce do zadaŊ własnych miasta to realizacja 
dróg publicznych (tereny oznaczone symbolami 
KDL, KDD) na terenach przeznaczonych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go czňŌci miasta Piaseczno dla obszaru B1 oraz B2 
pod te funkcjň oraz budowa sieci wodociņgowej, 
kanalizacyjnej, finansowanie oŌwietlenia ulic 
znajdujņcych siň na terenie objňtym niniejszņ 
uchwałņ oraz planowanie i organizacja zaopatrze-
nia w ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa gazowe. 
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§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w 
§ 2: 

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

2. Sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w § 2 
moĪe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym 
siň postňpem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej do-
stňpnej techniki okreŌlonej w art. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochro-
ny Ōrodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 
25, poz. 150 z póŎn. zm.), o ile nie stanowi na-
ruszenia ustaleŊ planu. 

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

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej niewyszczególnio-
nych w § 2 jest przedmiotem umów zaintere-
sowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleĪņ do zadaŊ własnych mia-
sta, ujňtych w niniejszym planie podlega przepi-

som ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŎn. 
zm.). Wydatki majņtkowe miasta, wydatki inwe-
stycyjne finansowane z budĪetu miasta oraz inwe-
stycje, których okres realizacji przekracza jeden 
rok budĪetowy uchwala siň w uchwale budĪeto-
wej Rady Miejskiej w Piasecznie. 

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane 
bňdņ w całoŌci lub w czňŌci z budĪetu miasta 
oraz na podstawie porozumieŊ z innymi pod-
miotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgowej 
i kanalizacji finansowane bňdņ na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodň i zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z 
dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 72, 
poz. 747 z póŎn. zm.), ze Ōrodków własnych 
przedsiňbiorstwa wodociņgowo - kanalizacyj-
nego oraz w całoŌci lub w czňŌci z budĪetu 
miasta oraz na podstawie porozumieŊ z innymi 
podmiotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych, w 
oparciu o uchwalone przez Radň Miejskņ w 
Piasecznie wieloletnie plany rozwoju i przebu-
dowy urzņdzeŊ wodociņgowo – kanalizacyjnej 
(art. 21 ustawy) lub przez budĪet miasta. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane bňdņ na pod-
stawie 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 póŎn. zm.). 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1421/XLVIII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

 z dnia 16 czerwca 2010 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2010 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎ-
niejszymi zmianami) oraz art. 212 i 254 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póŎn. zm.) Rada Miejska 
uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Zwiňksza siň wydatki budŐetu gminy Pia-
seczno w roku 2010 o kwotň 155 585zł 

 
 
 


