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UCHWAŁA Nr 1440/XLVIII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  
dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu  

i od południowego wschodu granicą administracyjną miasta  
(obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.) i na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝn. zm.), w oparciu o uchwałę nr 
796/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z 
dnia 19 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części miasta Piaseczna 
dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajo-
wej, Chyliczkowską od wschodu i południowego 
wschodu granicą administracyjną miasta Piasecz-
na (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16), 
stwierdzając, şe niniejszy plan jest zgodny z obo-
wiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gmi-
ny Piaseczno”, Rada Miejska w Piasecznie uchwa-
la, co następuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia wstępne 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego części miasta Piaseczna 
dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajo-
wej, Chyliczkowską od wschodu i południowego 
wschodu granicą administracyjną miasta Piasecz-
na (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16), 
zwany dalej „planem”, którego granice wyznacza-
ją: 

1) od północy: oś ul. Chyliczkowskiej; 

2) od wschodu i południowego wschodu oś 
rzeczki Jeziorki wzdłuş granicy administracyjnej 
miasta; 

3) od zachodu: oś ul. Armii Krajowej. 

§ 2. Planem objęto obszar o powierzchni ok. 
90ha, którego integralnymi częściami są: 

1) część tekstowa planu stanowiąca treść uchwa-
ły; 

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

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

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

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

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

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

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

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

6) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów; 

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

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

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

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

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

2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących: 

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, ze względu na brak 
określenia ww. przestrzeni w Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Piaseczno, w granicach ob-
szaru objętego planem. 

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

1) oznaczenia liniowe: 

a) granica planu, 

b) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, 

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

d) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

2) przeznaczenie terenów: 

a) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, 

b) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, 

c) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług, 

d) U – tereny usług nieuciąşliwych, 

e) UTR/Z – tereny usług turystyki i rekreacji z 
zielenią towarzyszącą, 

f) U/Z – tereny usług i zieleni, 

g) U/UA - tereny usług i administracyjno-
biurowe, 

h) U/UA/S – tereny nieuciąşliwych usług, biur i 
składów, 

i) U/PS – tereny nieuciąşliwych usług i nie-
uciąşliwej produkcji, 

j) PS – tereny produkcji i składów, 

k) PS/UA/Z – tereny przemysłowo-składowe, 
biurowe i zieleni, 

l) I – tereny urządzeń inşynieryjnych (I-Kz - 
urządzenia oczyszczalni ścieków: zlewnia;  
I-Ko - miejska oczyszczalnia ścieków; I-Kd – 
miejska oczyszczalnia ścieków deszczowych, 
I-Wu – ujęcie wody), 

m) ZPc/U - tereny zieleni częściowo urządzonej 
(wzdłuş ul. Armii Krajowej) i usług, 

n) KP/Z – tereny placu pieszo- jezdnego i ziele-
ni, 

o) KPr/Z – tereny ciągu pieszo-rowerowego i 
zieleni, 

p) ZPc/Ws – tereny zieleni częściowo urządzo-
nej i wód powierzchniowych śródlądowych, 

q) US/ZPc – tereny usług sportu i rekreacji oraz 
zieleni częściowo urządzonej, 

r) ZP – zieleni urządzonej, 

s) ZI – tereny izolacyjnej; 

3) klasyfikacja ulic, komunikacja: 

a) tereny ulic publicznych: 

- KD-GP – tereny ulic głównych ruchu 
przyspieszonego, 

- KD-Z - tereny ulic zbiorczych, 

- KD-L – tereny ulic lokalnych, 

- KD-D – tereny ulic dojazdowych, 

b) kładki dla pieszych, 

c) ścieşki pieszo – rowerowe (oznaczenie gra-
ficzne), 

d) ciągi piesze (oznaczenie graficzne); 

4) architektura, aranşacja wnętrz urbanistycznych: 

a) budynki przeznaczone docelowo do wybu-
rzenia; 

5) ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz kształtowanie zieleni: 

a) granice archeologicznych stref ochrony 
konserwatorskiej, 

b) szpalery drzew do wprowadzenia, 

c) tereny zieleni izolacyjnej wzdłuş komunika-
cji; 

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

1) oznaczenia liniowe: 

a) linie rozgraniczające tereny poza granicami 
planu, 

b) Iinie rozgraniczające ulic wewnętrznych, 

c) istniejące podziały ewidencyjne; 

2) klasyfikacja ulic, komunikacja: 

a) tereny ulic niepublicznych: 

- KDW - tereny ulic wewnętrznych, 

b) kategorie dróg: 

- (k) – drogi krajowe 
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- (p) – drogi powiatowe, 

- (g) - drogi gminne, 

c) pozostałe oznaczenia: 

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

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

- krawęşniki ulic, 

- nazwy ulic, 

- wiadukty, 

- ekrany akustyczne; 

3) architektura, aranşacja wnętrz urbanistycznych: 

a) numery ewidencyjne działek, 

b) istniejące budynki; 

4) ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz kształtowanie zieleni: 

a) granica Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu, 

b) granica strefy szczególnej ochrony ekolo-
gicznej Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu, 

c) granica strefy zagroşenia powodzią (tzw. 
wody stuletniej), 

d) strefa ograniczonego uşytkowania dla usług 
chronionych i zabudowy związanej ze sta-
łym/wielogodzinnym pobytem dzieci i mło-
dzieşy; 

5) elementy infrastruktury technicznej: 

a) gazociąg wysokiego ciśnienia, 

b) studnia ujęcia miejskiego, 

c) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody 
podziemnej. 

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

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

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

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

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

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

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

7) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie, docelowo reali-
zowane na danym terenie poprzez zabudowę 
i zagospodarowanie, które obejmuje mini-
mum 51 % powierzchni tego terenu; 

8) przeznaczeniu dopuszczonym – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niş podsta-
wowe, które moşe być realizowane na danym 
terenie na warunkach określonych w planie; 

9) usługach – naleşy przez to rozumieć samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 
w budynkach o innych funkcjach niş usługo-
we i urządzenia słuşące działalności, której ce-
lem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie 
wytwarzanie bezpośrednio metodami prze-
mysłowymi dóbr materialnych. Usługi dzieli 
się na: 

a) nieuciąşliwe – to jest usługi, które nie są 
zaliczane, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami do przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko 

b) uciąşliwe – nie spełniające wymogów 
wymienionych w ppkt a, 

10) przemyśle, zakładach przemysłowych, skła-
dach, biurach – naleşy przez to rozumieć dzia-
łalność zgodną z Polską Klasyfikacją Działal-
ności, której uciąşliwość zamyka się w grani-
cach działki lub lokalu, do którego inwestor m 
tytuł prawny; nie powoduje emisji zanie-
czyszczeń do powietrza, do wód i do ziemi; 
jeşeli zaś działalność ta wiąşe się z emisją za-
nieczyszczeń, naleşy zastosować rozwiązania 
technologiczne zdąşające do uniemoşliwienia 
wydzielania ww. emisji; 
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11) wskaŝniku minimalnej powierzchni biologicz-

nie czynnej - naleşy przez to rozumieć mini-
malną powierzchnię biologicznie czynną na 
działce, wyraşoną w procentach; 

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

13) maksymalnej powierzchni zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć powierzchnię działki bu-
dowlanej, na której dopuszczono w planie re-
alizację zabudowy kubaturowej (budynków); 

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

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

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

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

18) drzewostanie wartościowym przyrodniczo – 
naleşy przez to rozumieć drzewa ozdobne 
kwalifikujące się do 2 i 3 grupy, określonej w 
tabeli stawek opłat w obowiązującym Rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i 
gatunków drzew, ustanowionym na podsta-
wie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody, o obwodach nie mniej-

szych niş 50cm w pierśnicy pnia tj. na wys. 
1,30m od poziomu gruntu; 

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

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

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

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

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

24) Warszawskim Obszarze Chronionego Krajo-
brazu (WOChK) - naleşy przez to rozumieć 
obszar chronionego krajobrazu utworzony na 
podstawie właściwego rozporządzenia Woje-
wody; 

25) otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowe-
go – naleşy przez to rozumieć obszar chro-
niony utworzony na podstawie właściwego 
rozporządzenia Wojewody, otaczający ChPK. 

2. Pojęcia zamieszczone w niniejszej uchwale, a 
nie zdefiniowane w § 5 naleşy rozumieć zgodnie z 
ogólnie obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

§ 6. Ustala się przeznaczenie terenów o róş-
nych zasadach zagospodarowania wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-
lem literowym zgodnie z rysunkiem planu: 
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1) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej, 

2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, 

3) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usług, 

4) U – tereny usług nieuciąşliwych, 

5) UTR/Z – tereny usług turystyki i rekreacji z 
zielenią towarzyszącą, 

6) U/Z – tereny usług i zieleni, 

7) U/UA - tereny usług i administracyjno-
biurowe, 

8) U/UA/S – tereny nieuciąşliwych usług, biur i 
składów, 

9) U/PS – tereny nieuciąşliwych usług i nieuciąş-
liwej produkcji, 

10) PS – tereny produkcji i składów, 

11) PS/UA/Z – tereny przemysłowo-składowe, 
biurowe i zieleni, 

12) I – tereny urządzeń inşynieryjnych (I-Kz - 
urządzenia oczyszczalni ścieków: zlewnia; I-Ko 
- miejska oczyszczalnia ścieków; I-Kd – miej-
ska oczyszczalnia ścieków deszczowych, I-Wu 
– ujęcie wody), 

13) ZPc/U - tereny zieleni częściowo urządzonej 
(wzdłuş ul. Armii Krajowej) i usług, 

14) KP/Z – tereny placu pieszo- jezdnego i zieleni, 

15) KPr/Z – tereny ciągu pieszo-rowerowego i 
zieleni, 

16) ZPc/Ws – tereny zieleni częściowo urządzonej 
i wód powierzchniowych śródlądowych, 

17) US/ZPc – tereny usług sportu i rekreacji oraz 
zieleni częściowo urządzonej, 

18) ZP – tereny zieleni urządzonej, 

19) ZI – zieleni izolacyjnej 

20) tereny komunikacji publicznej: 

a) KD-GP – ulica główna ruchu przyspieszone-
go, 

b) KD-Z – ulice zbiorcze, 

c) KD-L – ulice lokalne, 

d) KD-D – ulice dojazdowe. 

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

1) podział obszaru objętego planem na tereny, 
w ramach których obowiązują określone za-

sady zabudowy i zagospodarowania, zawarte 
w ustaleniach szczegółowych; 

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

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

b) wskaŝnika minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej, 

c) wskaŝnika maksymalnej intensywności 
zabudowy, 

d) maksymalnej wysokości zabudowy, 

e) kształtowania linii zabudowy, poprzez wy-
znaczenie na rysunku planu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy, 

f) określenia dopuszczalnego spadku dachu, 

g) sposobu wykończenia elewacji i dachów, 

h) kształtowania ogrodzeń; 

3) utrzymanie istniejących obszarów lokalizacji 
usług, dopuszczenie nieuciąşliwych usług na 
terenach z zabudową mieszkaniową, w ilości 
zgodnej z przepisami odrębnymi; 

4) dopuszczenie zachowania, adaptacji i nadbu-
dowy istniejących budynków zlokalizowanych 
niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu 
liniami zabudowy pod warunkiem, şe budynki 
te nie będą rozbudowywane od strony ulic 
publicznych, od których wyznaczono te linie 
zabudowy; 

5) dla istniejącej zabudowy, znajdującej się w 
całości między linią rozgraniczającą ulicy, a 
wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, 
dopuszcza się bieşącą konserwację tej zabu-
dowy oraz moşliwość jej przebudowy i nad-
budowy w istniejącym obrysie budynku, usta-
lając jednocześnie moşliwość jej rozbudowy i 
odtworzenia jedynie w granicach obszaru wy-
znaczonego przez linie zabudowy; 

6) dopuszczenie zachowania, adaptacji i remon-
tów istniejących budynków na terenie WO-
CHK w pasie o szerokości od 6,0m do 20,0m 
od koryta rzeki Jeziorki; 

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

8) wyposaşenie terenów ulic lokalnych i dojaz-
dowych oznaczonych odpowiednio symbo-
lami: KD-L i KD-D na rysunku planu w ujedno-
licone elementy małej architektury (latarnie, 
siedziska, kosze na śmieci itp. elementy); 

9) przeznaczenie na cele publiczne: 

a) terenów ulic publicznych, 

b) obiektów infrastruktury słuşących zaspo-
kojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
(1I-Ko, 1I-Kz, 1I-Kd, I-Wu), 

c) terenów zieleni częściowo urządzonej 
wzdłuş rzeki Jeziorki i Kanału Piaseczyń-
skiego (1-3ZPc/Ws), z publicznymi ciągami 
pieszymi i ścieşkami rowerowymi, o orien-
tacyjnym przebiegu wniesionym na rysun-
ku planu, 

10) zakaz umieszczania wolnostojących nośników 
reklamowych i reklam na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz wie-
lorodzinnej MW w granicach obszaru objęte-
go planem miejscowym; 

11) dopuszczenie lokalizowania reklam na tere-
nach oznaczonych symbolem U, U/UA, 
UTR/Z, PS/UA/Z na budynkach pod warun-
kiem, şe powierzchnia jednej reklamy wraz z 
jej ramą nie przekroczy 3,0m2; 

12) zakaz lokalizowania szyldów, szyldów rekla-
mowych i bannerów na ogrodzeniach; 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

1) ustalenia wynikające z ochrony środowiska i 
zdrowia ludzi: 

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

b) nakaz ochrony i zachowania w maksymal-
nym stopniu, istniejącego drzewostanu war-
tościowego przyrodniczo, 

c) na terenach, gdzie nie dopuszcza się innych 
funkcji, jak np. w strefie szczególnej ochrony 
ekologicznej, istniejącą zabudowę zagrodo-
wą i tereny rolne uwaşa się za dopuszczalne 
istniejące zagospodarowanie i uşytkowanie 
terenu (nieprzekraczalna wysokość zabudo-
wy 5,0m i współczynnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej 95%), 

d) zakaz lokalizacji nowej zabudowy i obiektów 
budowlanych na terenie WOCHK w odległo-
ści mniejszej niş 20,0m od koryta rzeki Je-
ziorki, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

e) zakaz lokalizacji zabudowy i obiektów bu-
dowlanych w strefie zagroşenia powodzią, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy w strefie szcze-
gólnej ochrony ekologicznej WOCHK w 
miejscach, gdzie jej szerokość jest mniejsza 
niş 100,0m od koryta rzeki Jeziorki, 
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g) zakaz lokalizacji zabudowy w strefie szcze-
gólnej ochrony ekologicznej WOCHK w od-
ległości 100,0m od koryta rzeki Jeziorki w 
miejscach, gdzie szerokość tej strefy jest 
większa niş 100,0m, 

h) zakaz wznoszenia wszelkich budowli, w 
bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Piase-
czyńskiego, z wyjątkiem budowli przejaz-
dowych o znaczeniu publicznym, do czasu 
przebudowy Kanału, 

i) na obszarze objętym ustaleniami planu 
wprowadza się zakaz lokalizowania nowych 
przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko, dla których raport o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi-
sko jest wymagany, oraz dla których obo-
wiązek sporządzenia raportu o oddziaływa-
niu przedsięwzięcia na środowisko moşe 
być wymagany, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, za wyjątkiem: 

- ulic publicznych i związanych z nimi 
urządzeń, 

- obiektów infrastruktury technicznej, 

j) na terenach zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej nakaz utworzenia w ramach 
działki własnych ogólnie dostępnych tere-
nów wypoczynkowych w postaci zieleńców 
osiedlowych, 

k) na terenach objętych Warszawskim Obsza-
rem Chronionego Krajobrazu zakaz likwi-
dowania i niszczenia zadrzewień śródpo-
lnych, przydroşnych i nadwodnych oraz wy-
konywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeŝbę terenu, pod warunkiem, şe 
nie wynikają one z potrzeby ochrony prze-
ciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego lub budowy, utrzy-
mania, remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych, 

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

m) w zakresie ochrony stosunków wodnych: 

- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków bytowych do wód powierzch-
niowych (rzeka Jeziorka i Kanał Piase-
czyński), wód podziemnych i do ziemi, 

- zakaz odprowadzania oczyszczonych 
ścieków bytowych do wód podziemnych 
i do ziemi, 

- zakaz zmian stosunków wodnych pogar-
szających warunki siedliskowe obszarów 
objętych ochroną, znajdujących się w 

granicach i w sąsiedztwie obszaru obję-
tego planem (w granicach planu w rejo-
nie rzeki Jeziorki – strefa szczególnej 
ochrony ekologicznej na tarasie zalewo-
wym Jeziorki w ramach Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

- nowe zagospodarowanie na działkach 
realizować w sposób zabezpieczający są-
siednie tereny przed spływem wód opa-
dowych, 

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

n) w zakresie ochrony urządzeń wodnych: 

- zakaz odprowadzania ścieków do rowów, 
z wyjątkiem podczyszczonych wód opa-
dowych oraz oczyszczonych ścieków z 
oczyszczalni miejskiej, 

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

- inwestycje bezpośrednio związane z Ka-
nałem Piaseczyńskim oraz inwestycje na 
działkach przyległych do Kanału Piase-
czyńskiego naleşy uzgadniać z admini-
stratorem tego urządzenia, 

o) w zakresie ochrony warunków gruntowych i 
ochrony powierzchni ziemi: 

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

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

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

p) w zakresie ochrony powietrza naleşy stoso-
wać obowiązujące regulacje prawne przy 
uwzględnieniu zapisów § 13 pkt 8, 

q) zakwalifikowanie poszczególnych terenów 
do grup, dla których w przepisach odręb-
nych obowiązują dopuszczalne poziomy ha-
łasu: 
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- wszystkie tereny oznaczone symbolem 
MN, MW do terenów zabudowy miesz-
kaniowej, 

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

2) ustalenia wynikające z ochrony krajobrazu kul-
turowego: 

a) nakaz ochrony istniejących obiektów o wa-
lorach kulturowych, w tym w szczególności 
stanowisk archeologicznych oznaczonych 
na rysunku planu, 

b) wprowadzanie nowej zabudowy harmonizu-
jącej z krajobrazem otoczenia. 

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

1) wskazanie archeologicznych stref ochrony kon-
serwatorskiej dla stanowisk archeologicznych o 
nr ewid. AZP 60-66/5, 60-66/6, 60-66/7, 60-66/9. 
60-66/10, na obszarze których obowiązuje: 

a) nakaz uzyskania przez inwestora, od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków – przed 
wydaniem pozwolenia na budowę lub zgło-
szeniem właściwemu organowi budowy 
obiektów budowlanych, wiąşących się z wy-
konywaniem robót ziemnych – uzgodnienia 
zakresu i rodzaju niezbędnych badań arche-
ologicznych, 

b) nakaz uzyskania przez inwestora, od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków uzgod-
nienia zakresu i rodzaju niezbędnych badań 
archeologicznych poprzedzających inne niş 
wymienione w lit. a roboty ziemne lub 
zmianę charakteru dotychczasowej działal-
ności w granicach ww. stref, 

c) nakaz przeprowadzenia badań archeolo-
gicznych oraz wykonania ich dokumentacji 
(przed rozpoczęciem badań archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków pozwo-
lenia na ich prowadzenie). 

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

1) minimalna powierzchnia nowowydzielanej 
działki, na której dopuszczona jest nowa zabu-
dowa zgodnie z § 14 pkt 4; 

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

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

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

5) dopuszczalny spadek dachu: 

a) dachy wysokie dwu- lub wielospadowe: 

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

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

b) dla obiektów przemysłowych, usługowych i 
związanych z infrastrukturą techniczną do-
puszcza się dachy płaskie (stropodachy) o 
minimalnych spadkach niezbędnych do 
uzyskania odpływu wody, 

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

a) minimum 100,0m od zachodniej krawędzi 
rzeki Jeziorki, 

b) minimum 10,0m od linii rozgraniczających 
ulicy głównej ruchu przyspieszonego oraz 
ulic zbiorczych, 

c) minimum 5,0m od linii rozgraniczających 
ulic lokalnych, dojazdowych i ciągów pie-
szych, 

d) minimum 6,0m od osi napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 15kV (dla zabudowy 
mieszkaniowej) 

e) realizacje innego przeznaczenia niş miesz-
kaniowe w strefach potencjalnej uciąşliwo-
ści napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych kaşdorazowo uzgodnić z właściwym 
Zakładem Energetycznym; 

7) sposób wykończenia elewacji i dachów: 

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

b) kolorystyka wystroju zewnętrznego obiek-
tów z dominacją kolorów jasnych, stonowa-
nych; zakaz stosowania na elewacjach i da-
chach kolorów jaskrawych, 

c) dachy wysokie kryte dachówką ceramiczną 
lub materiałem dachówkopodobnym w od-
cieniach kolorystycznych dachówki cera-
micznej; 
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8) stosowanie ogrodzeń pod następującymi wa-

runkami: 

a) wprowadzenie ogrodzeń aşurowych o prze-
świcie minimum 40% na całej powierzchni, 

b) o wysokości od 1,5 do 1,7m, 

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

d) dopuszcza się podmurówkę ogrodzenia nie 
przewyşszającą poziomu terenu lub wyşszą, 
ale z przepustami w poziomie terenu za-
pewniającymi moşliwość migracji drobnych 
przedstawicieli fauny, 

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

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

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

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

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

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów i obiektów podlegających ochronie: 

1) tereny naraşone na niebezpieczeństwo powo-
dzi nad rzeką Jeziorką mają przeznaczenie 
trwałych uşytków; 

2) dla terenów znajdujących się w strefie zagro-
şenia powodzią, zgodnie z rysunkiem planu, 
ustala się: 

a) zakaz wykonywania urządzeń wodnych oraz 
wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

b) zakaz sadzenia drzew i krzewów, z wyjąt-
kiem plantacji wiklinowych na potrzeby re-
gulacji wód oraz roślinności stanowiącej 
element zabudowy biologicznej dolin rzecz-
nych lub słuşącej do wzmacniania brzegów, 
obwałowań lub odsypisk, 

c) zakaz zmiany ukształtowania terenu, skła-
dowania materiałów oraz wykonywania in-
nych robót, z wyjątkiem robót związanych z 
regulacją lub utrzymywaniem wód; 

3) w strefie minimum 20,0m oraz minimum 6,0m 
(na terenie 3MN) od koryta rzeki Jeziorki 
(zgodnie z rysunkiem planu), wobec przynaleş-
ności tego terenu do Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, zakaz zabudowy, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

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

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

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

b) oznaczonej symbolem 1KD-Z, ulicy zbior-
czej - ul. Chyliczkowskiej (po wschodniej 
stronie Armii Krajowej), 

c) oznaczonych symbolami KD-L i KD-D, ulic 
lokalnych i dojazdowych, 

d) oznaczonych symbolami KDW, ulic we-
wnętrznych; 

2) wzbogacenie układu komunikacyjnego o 
ścieşki rowerowe i ciągi piesze KPr, oznaczo-
ne na rysunku planu; 

3) zakaz zjazdów na posesje bezpośrednio z uli-
cy głównej ruchu przyspieszonego 1KD-GP 
(ul. Armii Krajowej), tylko z jezdni układu 
serwisowego, prowadzonych wzdłuş ul. Armii 
Krajowej po jej wschodniej stronie; 

4) skrzyşowania ulicy głównej ruchu przyspie-
szonego 1KD-GP (ul. Armii Krajowej): 

a) z ulicą zbiorczą – 1KD-Z (ul. Chyliczkow-
ską), 

b) z ulicą lokalną 2KD-L (ul. Şeromskiego) – 
zjazdy na prawe skręty, 

c) z ulicą główna KD-G (ul. 17.Stycznia) - 
skrzyşowanie z pełnymi relacjami skręt-
nymi; 

5) zakaz wprowadzania zjazdów oraz skrzyşo-
wań innych, niş określone w pkt 3 i 4 niniej-
szego paragrafu oraz oznaczenia na rysunku 
planu; 

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

7) dla wszystkich terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami literowymi ustala się 
nakaz spełnienia na kaşdej działce budowla-
nej wskaŝników parkingowych określonych 
ponişej: 

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

b) minimum 1,5 miejsca parkingowego na 1 
lokal mieszkalny w budynku wielorodzin-
nym, przy czym 20% miejsc parkingowych 
w poziomie terenu, 

c) minimum 3 miejsca parkingowe na kaşde 
100m2 powierzchni uşytkowej usług oraz 
nie mniej niş 2 miejsca parkingowe na 
kaşde dodatkowe rozpoczęte 100m2 po-
wierzchni uşytkowej usług, 

d) minimum 3 miejsca postojowe na kaşde 
100m2 obiektów przemysłowych i hurtow-
ni, składów, 

e) minimum 2 miejsca postojowe na 10 uşyt-
kowników terenów sportowych, turystycz-
nych i rekreacyjnych; 

 

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

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

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

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

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

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

14) realizację ścieşek rowerowych zgodnie ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy 
Piaseczno oraz rysunkiem planu miejscowe-
go. 

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

 
Symbol  

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

oraz ustalenia dodatkowe 

1KD-GP  
(krajowa) 

ul. Armii Krajowej Główna ruchu przyspie-
szonego  
(2 jezdnie x 2 pasy) 

- zmienna 21,0 - 48,0 m;  
- w granicach planu na odcinku od granic admini-

stracyjnych miasta na południu do ul. Chyliczkow-
skiej – część przekroju ulicy, do osi tej ulicy;  

- na fragmentach zgodnie z rysunkiem planu – do-
datkowe jezdnie serwisowe po wschodniej stronie 
ulicy, obsługujące przyległą zabudowę;  

- zakaz lokalizacji w pasie ulicznym obiektów tym-
czasowych, reklam i nośników reklamowych oraz 
wszelkich obiektów nie naleşących do elementów 
podstawowego wyposaşenia ulicy, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;  

- na południe od ul. Staszica wzdłuş terenów miesz-
kaniowych nakaz ustawienia ekranów akustycz-
nych. 

1KD-Z  
(powiatowa) 

ul. Chyliczkowska zbiorcza  
(1 jezdnia 2 pasy ruchu) 

- zmienna 8,0 – 35,0 m;  
- w granicach planu na odcinku między ul. Armii 

Krajowej a rzeką Jeziorką część przekroju ulicznego 
do osi tej ulicy;  

- zakaz lokalizacji w pasie ulicznym obiektów tym-
czasowych, reklam i nośników reklamowych oraz 
wszelkich obiektów nie naleşących do elementów 
podstawowego wyposaşenia ulicy, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi.  
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- dopuszczenie obsadzenia drzewami południowej 
granicy pasa ulicznego. 

1KD-L  
(gminna) 

ul. Nowo-Mazurska lokalna  
(1 jezdnia x 2 pasy) 

- zmienna 17,0 – 18,0 m;  
- zakaz lokalizacji w pasie drogowym obiektów tym-

czasowych, reklam i nośników reklamowych oraz 
wszelkich obiektów nie naleşących do elementów 
podstawowego wyposaşenia ulicy, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;  

- most nad Kanałem Piaseczyńskim. 
2KD-L  
(gminna) 

ul. Şeromskiego Lokalna 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

- zmienna 14,0 – 45,0 m. 

3KD-L  
(gminna) 

ul. Mazurska lokalna  
(1 jezdnia x 2 pasy) 

- 15,0 m,  
- zakazy lokalizacji j.w. 

4KD-L  
(gminna) 

ul. Projektowana 1 Lokalna 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

- 20,0 m;  
- zakazy lokalizacji j.w. 

5KD-L  
(gminna) 

ul. Staszica Lokalna 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

- zmienna 12,0- 14,5 m;  
- zakazy lokalizacji j.w. 

6KD-L  
(gminna) 

ul Lelewela (między 
ul. Staszica a ul. Pro-
jektowaną 2) 

Lokalna 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

- zmienna 14,0 – 15,5 m;  
- zakazy lokalizacji j.w. 

7KD-L  
(gminna) 

ul. Projektowana 2 
(między ul. Lelewela a 
ul. Armii Krajowej) 

Lokalna 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

- zmienna 17,0 – 28,0 m;  
- włączenie do ul. Armii Krajowej poprzez rondo. 

1KD-D  
(gminna) 

bez nazwy Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

- zmienna12,0 – 20,0;  
- na fragmencie po wschodniej stronie ulicy poje-

dynczy szpaler drzew do zachowania. 

2KD-D  
(gminna) 

bez nazwy – dojazd do 
oczyszczalni 

dojazdowa  
(1 jezdnia x 2 pasy) 

- zmienna 11,5 – 12,0 m. 

3KD-D  
(gminna) 

bez nazwy Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

- 12,0 m,  
- lokalizacja placu do zawracania na zakończeniu 

ulicy. 

4KD-D  
(gminna) 

ul. Lelewela (między 
ul. Projektowaną 2 a 
ul. Armii Krajowej) 

Dojazdowa 
 (1 jezdnia x 2 pasy) 

- zmienna 14,5 – 26,0 m. 

1KPr/Z  
(gminny) 

bez nazwy ciąg pieszo-rowerowy  
z zielenią 

-  zmienna 9,5 – 34,5 m,  
- wydzielić ciąg pieszy oraz ścieşkę rowerową i 

wprowadzić utwardzone nawierzchnie,  
- na pozostałym terenie wprowadzić zieleń wysoką i 

niską – gatunki ozdobne, zgodne z lokalnym siedli-
skiem przyrodniczym. 

 
§ 13. Ustala się ogólne zasady obsługi w zakre-

sie infrastruktury technicznej: 

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

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

3) wyklucza się sytuowanie nowej infrastruktury 
podziemnej, oprócz kanalizacji ogólnospław-
nej lub deszczowej, pod jezdnią, z wyjątkiem 
przejść poprzecznych, przy czym dopuszcza 
się umieszczenie nowej infrastruktury nie-
związanej z ulicą w obrębie jezdni tylko jako 
odstępstwo w tych wypadkach, kiedy zabu-
dowa uniemoşliwia inną lokalizację; 

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

5) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) nakaz podłączenia do gminnej sieci wodo-
ciągowej wszystkich działek budowlanych 
i budynków oraz wykonania przyłącza wo-
dociągowego umoşliwiającego pobór wo-
dy zgodny z potrzebami, 

b) rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w 
ulicach: 4KD-D (Lelewela), Nowo-
Mazurskiej (1KD-L) oraz w ulicy 3KD-D, 

c) utrzymanie wodociągów w ulicach: 

- Staszica (5KD-L), 

- przedłuşeniu ul. Şeromskiego (2KD-L), 

- ulicy do oczyszczalni (2KD-D), 

- ulicy bez nazwy (1KD-D), 

d) nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wodę 
na cele przeciwpoşarowe, z uwzględnie-
niem rozmieszczenia w sieci ulic hydran-
tów nadziemnych zgodnie z przepisami 
odrębnymi obowiązującymi w tym zakre-
sie; 

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

a) docelowe wyposaşenie terenu w kanaliza-
cję zbiorczą, 

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

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

d) odprowadzenie wód opadowych: 

- z działek budowlanych mieszkaniowych 
do gruntu w granicach działki, 

- z terenów ulic publicznych i placów: do 
sieci kanalizacyjnej, po obowiązkowym 
podczyszczeniu z piasku, związków za-
wiesiny ogólnej i substancji ropopo-
chodnych przed wlotem do kanałów 
deszczowych, do rowów i do studni 
chłonnych, do Kanału Piaseczyńskiego i 
do rzeki Jeziorki, 

- z powierzchni utwardzonych na tere-
nach U, PS, U/Z, UTR/Z, PS/UA/Z, U/UA 
- po podczyszczeniu przed wlotem do 
kanałów deszczowych, do rowów, do 
Kanału Piaseczyńskiego i do rzeki Je-
ziorki lub studni chłonnych, 

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

e) dopuszczenie zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych po podczysz-
czeniu w miejscu ich powstawania, 

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

g) pozostałe uregulowania zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; 

7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną: 

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

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

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

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

e) dopuszczenie budowy sieci kablowych i 
wnętrzowych stacji transformatorowych, 
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f) zakaz nasadzeń pod napowietrznymi li-
niami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów, których naturalna wysokość mo-
şe przekraczać 3,0m, 

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

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

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

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną i 
gaz: 

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

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

c) dopuszczenie stosowania paliw ekologicz-
nych i technologii czystych ekologicznie, 
takich jak: gaz ziemny, energia elektryczna, 
ŝródła energii odnawialnej, olej lekki, gaz 
płynny, 

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

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

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

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

h) zachowanie istniejącego gazociągu wyso-
kiego ciśnienia (g 400) zlokalizowanego 
wzdłuş północnej granicy planu, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

i) trasy dla projektowanych gazociągów w 
liniach rozgraniczających ulic lub ciągów 
pieszo- jezdnych, o szerokości min. 5,0 m, 
o utwardzonej nawierzchni, uregulowa-
nym stanie prawnym i w miejscach do-
stępnych dla właściwych słuşb eksploata-
cyjnych, 

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

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

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

m) dla urządzeń liniowych uzbrojenia prze-
biegającego przez tereny działek nakaz za-
pewnienia dostępu w celu wykonywania 
bieşących konserwacji i napraw; 

9) w zakresie telekomunikacji: 

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

b) dopuszczenie kablowego rozprowadzenia 
linii abonenckich, 

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

10) w zakresie gospodarki odpadami: 

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

b) moşliwość wyposaşenia kilku nierucho-
mości, sąsiadujących ze sobą, we wspólne 
urządzenia słuşące do zbierania odpadów, 
o których mowa w niniejszej uchwale, 

c) wywóz systemem zorganizowanym odpa-
dów wytwarzanych na terenie obszaru ob-
jętego opracowaniem, przy czym firmy 
świadczące te usługi powinny posiadać 
stosowne decyzje. 
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§ 14. Ustala się szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości: 

1) dokonywany podział nieruchomości musi za-
pewnić zagospodarowanie kaşdej działki zgod-
nie z planem i obowiązującymi przepisami od-
rębnymi; 

2) plan adaptuje istniejące działki wydzielone 
przed wejściem w şycie planu, pod warunkiem, 
şe nie ingerują one w planowaną komunikację 
publiczną; 

3) dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomo-
ści, warunkując je zapewnieniem moşliwości 
zagospodarowania kaşdej działki oraz mini-
malną szerokością frontów działek zgodnie z 
planem i obowiązującymi przepisami odręb-
nymi; 

4) ustala się następującą minimalną powierzchnię 
nowowydzielanych działek budowlanych: 

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN – dla zabudowy mieszka-
niowej wolnostojącej 700m2, dla zabudowy 
bliŝniaczej 450m2 na segment domu bliŝnia-
czego, 250m2 dla działek z zabudową szere-
gową; 

5) przy podziale większej działki dopuszcza się 
zmniejszenie wymaganej powierzchni o 10% 
dla jednej nowowydzielanej działki, której po-
wierzchnia nie spełnia wymogów określonych 
w niniejszym paragrafie; 

6) nakaz zachowania minimalnej szerokości dzia-
łek, dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN: 

a) 20,0m dla działek o minimalnej powierzchni 
700m2, 

b) 14,0m dla działek o minimalnej powierzchni 
450m2; 

c) 7,0m o minimalnej powierzchni 250m (dla 
działek z zabudowa szeregową) 

7) ustala się minimalny kąt nachylenia granic 
nowoprojektowanych działek w stosunku do 
pasa ulicznego wynoszący: 75°, a optymalny: 
90°; 

8) zakaz dokonywania podziałów, które spowo-
dowałyby konieczność urządzania nowych 
zjazdów z ulicy głównej ruchu przyspieszonego 
(obwodnicy piaseczyńskiej – Armii Krajowej); 

9) przy wydzielaniu nowych działek, na terenach 
przylegających do ulic publicznych, wprowadza 
się obowiązek wydzielenia terenów przezna-
czonych pod układ komunikacyjny, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

§ 15. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ich uşytko-
waniu: 

1) zakaz podziałów terenów, niezgodnych z pla-
nem miejscowym; 

2) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudo-
wy mieszkaniowej w strefie szczególnej ochro-
ny ekologicznej WOCHK (zgodnie z rysunkiem 
planu), pod warunkiem spełnienia przepisów 
odrębnych w tym zakresie. 

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

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

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

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

3) zakaz wznoszenia obiektów tymczasowych na 
terenach przeznaczonych na cele publiczne (tj. 
na terenach: komunikacji i usług U); 

4) dopuszczenie czasowego zagospodarowania 
zielenią (trawnikami i krzewami) terenów nie-
zabudowanych – do czasu realizacji przezna-
czenia zgodnego z planem. 

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

1) dla terenów oznaczonych symbolem U – 20%; 

2) dla terenów oznaczonych symbolem MN – 
20%; 

3) dla terenów oznaczonych symbolem MW – 
20%; 

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

5) dla terenów oznaczonych symbolami U/Z, 
UTR/Z, ZPc/U – 15%; 

6) dla terenów oznaczonych symbolem U/PS, PS, 
PS/UA/Z, PS/UA, U/UA, U/UA/S, US/ZPc – 25%; 
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7) dla pozostałych terenów objętych niniejszym 

planem, a nie wymienionych w tym paragrafie 
– 0,1%. 

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

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

4. Ustala się, şe do czasu realizacji przewidzia-
nych w planie inwestycji celu publicznego moşli-
we jest uşytkowanie terenu zgodne z dotychcza-
sowym, pod warunkiem nie spowodowania po-
nadnormatywnego pogorszenia standardów jako-
ści środowiska na poszczególnych terenach ob-
szaru planu oraz sposobu uşytkowania terenu nie 
kolidującego ze sposobem uşytkowania innych 
terenów na obszarze planu. 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

§ 18. Ustalenia szczegółowe dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1MW 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, jako przeznaczenie podsta-
wowe; 

2) tereny nieuciąşliwych usług, jako przezna-
czenie dopuszczone, pod warunkiem, şe ich 
powierzchnia nie przekroczy 30% po-
wierzchni całkowitej zabudowy mieszka-
niowej; 

3) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone. 

2. Sposób zagospodarowania i zabudowy: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wielkość działki budowlanej zgodnie ze 
stanem istniejącym, 

b)  wskaŝnik minimalnej powierzchni bio-
logicznie czynnej: 50%, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 
wraz z utwardzonymi dojściami i dojaz-
dami: 50%, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności 
zabudowy: 1,8; 

2) warunki zabudowy: 

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

b) minimalna wysokość zabudowy: nie 
ustala się, 

c) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 
5 i 7, 

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

e) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z 
§ 10 pkt 8; 

f) zasady sytuowania reklam i nośników re-
klamowych zgodnie z § 7 pkt 10 – 13; 

3) szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

a) zakaz wprowadzania innego przeznacze-
nia niş podstawowe i dopuszczone, 

b) ustala się funkcję usługową jako uzupeł-
nienie funkcji mieszkaniowej, tj. zajmują-
cą maksymalnie 30% powierzchni całko-
witej zabudowy; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę 
techniczną zgodnie z § 13 pkt 1 - 10 niniej-
szej uchwały; 

5) zasady obsługi terenu komunikacyjnego: 

a) zjazdy na teren: z ulicy dojazdowej 1KD-D 
(bez nazwy); 

b) parkowanie w granicach własnej działki 
według wskaŝników podanych w § 12 
ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu, zgodnie z § 16 uchwały; 

7) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, jako przeznaczenie podstawowe; 

2) tereny nieuciąşliwych usług, jako przezna-
czenie dopuszczone, pod warunkiem, şe ich 
powierzchnia nie przekroczy 30% po-
wierzchni całkowitej zabudowy mieszka-
niowej; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 177 – 38453 – Poz. 4580 
 

3) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna na terenie 3MN; 

4) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone. 

2. Sposób zagospodarowania i zabudowy: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) minimalne wielkości działek budowla-
nych: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej minimum 700m2, 

- dla zabudowy jednorodzinnej bliŝnia-
czej 450m2, 

- dla zabudowy jednorodzinnej szere-
gowej 250m2, 

- przyjmuje się w uzasadnionych przy-
padkach tolerancję 10% w stosunku 
do wielkości działek, 

- dopuszcza się mniejsze działki niş w/w 
pod warunkiem, şe przed wejściem w 
şycie tego planu miejscowego były 
one uşytkowane jako budowlane z za-
budową mieszkaniową, 

b) wydzielenie mniejszych działek niş w/w 
wymienione jest moşliwe poza wymie-
nionym przypadkami tylko na cele takie, 
jak: realizacja ulicy, infrastruktury tech-
nicznej obszaru ewentualnie dołączenie 
do innej działki w celu uzyskania właści-
wej powierzchni działki, 

c) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 50% na działkach z zabu-
dową mieszkaniową jednorodzinną wol-
nostojącą, a w przypadku zabudowy bliŝ-
niaczej, szeregowej i istniejącej zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej na te-
renie 3 MN minimum 40%, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy 
wraz z utwardzonymi dojściami i dojaz-
dami: 

- dla zabudowy wolnostojącej jednoro-
dzinnej: 50%, 

- dla pozostałych form zabudowy jed-
norodzinnej i istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej na te-
renie 3 MN 60% 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,2, 

 

f) zakaz lokalizacji zabudowy na tarasie za-
lewowym rzeki Jeziorki, w strefie szcze-
gólnej ochrony ekologicznej WOCHK w 
granicach terenu: 3MN, 5MN; dopuszcza 
się w tej strefie zachowanie istniejącej 
zabudowy; 

2) warunki zabudowy: 

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

b) minimalna wysokość zabudowy: nie 
ustala się, 

c) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 
5 i 7, 

d) materiały wykończenia zewnętrznego 
obiektów zgodnie z § 10 pkt 7, 

e) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z 
§ 10 pkt 8, 

f) zasady sytuowania reklam i nośników re-
klamowych zgodnie z § 7 pkt 10 – 13; 

3) szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

a) zakaz wprowadzania innego przeznacze-
nia niş podstawowe i dopuszczone, 

b) ustala się funkcję usługową jako uzupeł-
nienie funkcji mieszkaniowej, tj. zajmują-
cą maksymalnie 30% powierzchni całko-
witej zabudowy; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę 
techniczną zgodnie z § 13 pkt 1 – 10 niniej-
szej uchwały; 

5) zasady obsługi terenu komunikacyjne 

a) zjazdy na teren: 

- 1MN: z ulic wewnętrznych KDW, 

- 2MN: z ulicy lokalnej 6KD-L, 

- 3MN: z ulic lokalnych 5KD-L (ul. Sta-
szica), 6KD-L, 

- 4MN: z ulicy dojazdowej 4KD-D, 

b) parkowanie w granicach własnej działki 
według wskaŝników podanych w § 12 
ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

7) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 177 – 38454 – Poz. 4580 
 

§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 
2MN/U: 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, jako przeznaczenie podstawowe; 

2) tereny nieuciąşliwych usług, jako przezna-
czenie podstawowe, do 50% powierzchni 
działki; 

3) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone. 

2. Sposób zagospodarowania i zabudowy: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) minimalne wielkości działek budowla-
nych: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej minimum 700m2, 

- dla zabudowy jednorodzinnej bliŝnia-
czej 450m2, 

- przyjmuje się w uzasadnionych przy-
padkach tolerancję 10% w stosunku 
do wielkości działek, 

- dopuszcza się mniejsze działki niş w/w 
pod warunkiem, şe przed wejściem w 
şycie tego planu miejscowego były 
one uşytkowane jako budowlane z za-
budową mieszkaniowa, 

b) wydzielenie mniejszych działek niş w/w 
wymienione jest moşliwe poza wymie-
nionymi przypadkami tylko na cele takie, 
jak: realizacja drogi, infrastruktury tech-
nicznej obszaru, ewentualnie douczenie 
do innej działki w celu uzyskania właści-
wej powierzchni działki; 

c) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 40%, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy 
wraz z utwardzonymi dojściami i dojaz-
dami: 60%, 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,0, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy na tarasie za-
lewowym rzeki Jeziorki, w strefie szcze-
gólnej ochrony ekologicznej WOCHK w 
granicach terenu: MN/U; 

 

 

 

2) warunki zabudowy: 

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

b) minimalna wysokość zabudowy: nie 
ustala się, 

c) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 
5 i 7, 

d) materiały wykończenia zewnętrznego 
obiektów zgodnie z § 10 pkt 7, 

e) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z 
§ 10 pkt 8, 

f) zasady sytuowania reklam i nośników re-
klamowych zgodnie z § 7 pkt 10 – 13; 

3) szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

a) zakaz wprowadzania innego przezna-
czenia niş podstawowe i dopuszczone, 

b) ustala się funkcję usługową jako pod-
stawową tj. zajmującą minimum 51 % 
powierzchni działki; dopuszcza się w 
przypadku braku zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej na działce wyko-
rzystanie jej w 100% na funkcje usłu-
gowe z zachowaniem ustalonej mini-
malnej powierzchni biologicznie czyn-
nej; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę 
techniczną zgodnie z § 13 pkt 1 – 10 niniej-
szej uchwały; 

5) zasady obsługi terenu komunikacyjne 

a) zjazdy na teren: - z ulic lokalnych 3KD-L, 
4KD-L, 

b) parkowanie w granicach własnej działki 
według wskaŝników podanych w § 12 
ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

7) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U: 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny nieuciąşliwych usług, jako przezna-
czenie podstawowe, zgodnie z § 5 ust. 1  
pkt 9 lit. a; 
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2) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone. 

2. Sposób zagospodarowania i zabudowy: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) minimalne wielkości działek budowla-
nych: 250m2, przy czym: 

- przyjmuje się w uzasadnionych przy-
padkach tolerancję 10% w stosunku 
do wielkości działek, 

- dopuszcza się mniejsze działki niş w/w 
pod warunkiem, şe przed wejściem w 
şycie tego planu miejscowego były 
one uşytkowane jako budowlane z za-
budową mieszkaniową, 

b) wydzielenie mniejszych działek niş w/w 
wymienione jest moşliwe poza wymie-
nionym przypadkami tylko na inne cele 
budowlane, jak realizacja drogi, infra-
struktury technicznej obszaru itp., 

c) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 25%, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy 
wraz z utwardzonymi dojściami i dojaz-
dami: 75%, 

e) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,0; 

2) warunki zabudowy: 

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

b) minimalna wysokość zabudowy: nie 
ustala się, 

c) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 
5 i 7, 

d) materiały wykończenia zewnętrznego 
obiektów zgodnie z § 10 pkt 7, 

e) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z 
§ 10 pkt 8, 

f) zasady sytuowania reklam i nośników re-
klamowych zgodnie z § 7 pkt 10 – 13; 

3) szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

a) zakaz wprowadzania innego przeznacze-
nia niş podstawowe i dopuszczone, 

b) ustala się funkcję usługową jako podsta-
wową tj. zajmującą minimum 51% po-
wierzchni działki; dopuszcza się, w przy-

padku braku istniejącej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej na działce, wy-
korzystanie jej w 100% na funkcje usłu-
gowe z zachowaniem ustalonej minimal-
nej powierzchni biologicznie czynnej; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę 
techniczną zgodnie z § 13 pkt 1 – 10 niniej-
szej uchwały; 

5) zasady obsługi terenu komunikacyjne 

a) zjazdy na teren: 

- 1U: z ulicy dojazdowej 2KD-D, 

- 2U: z ulic lokalnych 1KD-L, 2KD-L, 

- 3U: z ulicy lokalnej 1KD-L oraz dojaz-
dowej 3KD-D, 

b) parkowanie w granicach własnej działki 
według wskaŝników podanych w § 12 
ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

7) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1UTR/Z 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny usług turystyki i rekreacji, jako prze-
znaczenie podstawowe; 

2) tereny zieleni z towarzyszącą funkcją rekre-
acyjną, jako przeznaczenie podstawowe; 

3) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone. 

2. Sposób zagospodarowania i zabudowy: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) minimalne wielkości działek budowla-
nych: 

- nie ustala się, 

- wskazuje się na zasadność zagospo-
darowania terenu w całości np. na po-
le golfowe, tereny sportu itp., 

b) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 70%, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 
wraz z utwardzonymi dojściami i dojaz-
dami: 30%, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,5; 
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2) warunki zabudowy: 

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

b) minimalna wysokość zabudowy: nie 
ustala się, 

c) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 
5 i 7, 

d) materiały wykończenia zewnętrznego 
obiektów zgodnie z § 10 pkt 7, 

e) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z 
§ 10 pkt 8, 

f) zasady sytuowania reklam i nośników re-
klamowych zgodnie z § 7 pkt 10 – 13; 

3) szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

a) zakaz wprowadzania innego przeznacze-
nia niş podstawowe i dopuszczone, 

b) ustala się równorzędne traktowanie wy-
mienionego przeznaczenia jako podsta-
wowego, tzn. kaşde z nich moşe stanowić 
na działce do 100% zagospodarowania, z 
zachowaniem ustalonej minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę 
techniczną zgodnie z § 13 pkt 1 – 10 niniej-
szej uchwały; 

5) zasady obsługi terenu komunikacyjne 

a) zjazdy na teren: 

- z ulicy lokalnej 1KD-L, 

- z ulicy zbiorczej 1KD-Z (ul. Chylicz-
kowskiej), 

b) parkowanie w granicach własnej działki 
według wskaŝników podanych w § 12 
ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

7) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1U/Z 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny usług, jako przeznaczenie podsta-
wowe; 

2) tereny zieleni, jako przeznaczenie podsta-
wowe; 

3) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone. 

2. Sposób zagospodarowania i zabudowy: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskazanie zagospodarowania całej wy-
dzielonej działki oznaczonej U/Z, 

b) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 50%, 

c)  maksymalna powierzchnia zabudowy 
wraz z utwardzonymi dojściami i dojaz-
dami: 50% 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,5; 

2) warunki zabudowy: 

a) maksymalna wysokość zabudowy: 10,0m 
od poziomu terenu do najwyşszego 
punktu dachu (bez komina, anten itp. 
elementów), 

b) minimalna wysokość zabudowy: nie 
ustala się, 

c) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 
5 i 7, 

d) materiały wykończenia zewnętrznego 
obiektów zgodnie z § 10 pkt 7, 

e) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z 
§ 10 pkt 8, 

f) zasady sytuowania reklam i nośników re-
klamowych zgodnie z § 7 pkt 10 – 13; 

3) szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

a) zakaz wprowadzania innego przeznacze-
nia niş podstawowe i dopuszczone; 

b) ustala się równorzędne traktowanie wy-
mienionego przeznaczenia jako podsta-
wowego, tzn. kaşde z nich moşe stanowić 
na działce do 100% zagospodarowania, z 
zachowaniem ustalonej minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę 
techniczną zgodnie z § 13 pkt 1 – 10 niniej-
szej uchwały; 

5) zasady obsługi terenu komunikacyjne 

a) zjazdy na teren U/Z z ulicy lokalnej  
1KD-L, 

b) parkowanie w granicach własnej działki 
według wskaŝników podanych w § 12 
ust. 1 pkt 7 uchwały. 
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6) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

7) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

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

1. Przeznaczenie: 

1) tereny usług, jako przeznaczenie podsta-
wowe; 

2) tereny administracyjno-biurowe, siedziby 
firm, jako przeznaczenie podstawowe; 

3) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone; 

4) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania i zabudowy: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) minimalne wielkości działek budowla-
nych: nie ustala się, 

b) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 20%, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 
wraz z utwardzonymi dojściami i dojaz-
dami: 80%, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,5; 

2) warunki zabudowy: 

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

b) minimalna wysokość zabudowy: nie 
ustala się, 

c) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 
5 i 7, 

d) materiały wykończenia zewnętrznego 
obiektów zgodnie z § 10 pkt 7, 

e) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z 
§ 10 pkt 8, 

f) zasady sytuowania reklam i nośników re-
klamowych zgodnie z § 7 pkt 10 – 13; 

3) szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

a) zakaz wprowadzania innego przeznacze-
nia ş podstawowe i dopuszczone, 

 

b) ustala się równorzędne traktowanie wy-
mienionego przeznaczenia jako podsta-
wowego, tzn. kaşde z nich moşe stanowić 
na działce do 100% zagospodarowania, z 
zachowaniem ustalonej minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę 
techniczną zgodnie z § 13 pkt 1 – 10 niniej-
szej uchwały; 

5) zasady obsługi terenu komunikacyjne: 

a) zjazdy na teren: 

- 1U/UA: z ulicy lokalnej 2KD-L oraz do-
jazdowej 2KD-D, 

b) parkowanie w granicach własnej działki 
według wskaŝników podanych w § 12 
ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

7) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1U/UA/S: 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny nieuciąşliwych usług, jako przezna-
czenie podstawowe, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 
9 lit. a; 

2) tereny administracyjno-biurowe, siedziby 
firm, jako przeznaczenie podstawowe; 

3) tereny nieuciąşliwych składów, magazynów, 
jako przeznaczenie podstawowe; 

4) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone. 

2. Sposób zagospodarowania i zabudowy: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) minimalne wielkości działek budowla-
nych: 

- nie ustala się, 

b) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 20%, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 
wraz z utwardzonymi dojściami i dojaz-
dami: 80%, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,5; 
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2) warunki zabudowy: 

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

b) minimalna wysokość zabudowy: nie 
ustala się, 

c) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 
5 i 7, 

d) materiały wykończenia zewnętrznego 
obiektów zgodnie z § 10 pkt 7, 

e) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z 
§ 10 pkt 8, 

f) zasady sytuowania reklam i nośników re-
klamowych zgodnie z § 7 pkt 10 – 13; 

3) szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uşytkowaniu: 

a) zakaz wprowadzania innego przeznacze-
nia ş podstawowe i dopuszczone, 

b) ustala się równorzędne traktowanie wy-
mienionego przeznaczenia jako podsta-
wowego, tzn. kaşde z nich moşe stanowić 
na działce do 100% zagospodarowania, z 
zachowaniem ustalonej minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

c) zakaz realizacji obiektów budowlanych 
oraz przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę 
techniczną zgodnie z § 13 pkt 1 – 10 niniej-
szej uchwały; 

5) zasady obsługi terenu komunikacyjne: 

a) zjazdy na teren: 

- z ulic lokalnych: 3KD-L, 5KD-L, 

- z ulicy serwisowej zlokalizowanej w 
pasie ulicy 1KD-GP, 

b) parkowanie w granicach własnej działki 
według wskaŝników podanych w § 12 
ust. 1 pkt 7 uchwały; 

6) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

7) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1U/PS, 
2U/PS, 3U/PS: 

 

 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny nieuciąşliwych usług, jako przezna-
czenie podstawowe, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 
9 lit. a; 

2) tereny nieuciąşliwej produkcji i składów, ja-
ko przeznaczenie podstawowe; 

3) ulice wewnętrzne i infrastruktura obsługi 
technicznej terenu i zabudowy, jako prze-
znaczenie dopuszczone; 

4) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania i zabudowy: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) minimalne wielkości działek budowla-
nych: 

- nie ustala się, 

b) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej: 20%, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 
wraz z utwardzonymi dojściami i dojaz-
dami: 80%, 

d) maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy: 1,5; 

2) warunki zabudowy: 

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

b) minimalna wysokość zabudowy: nie 
ustala się, 

c) kształtowanie dachów zgodnie z § 10 pkt 
5 i 7, 

d) materiały wykończenia zewnętrznego 
obiektów zgodnie z § 10 pkt 7, 

e) zasady kształtowania ogrodzeń zgodnie z 
§ 10 pkt 8, 

f) zasady sytuowania reklam i nośników re-
klamowych zgodnie z § 7 pkt 12 – 13; 

3) szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w uşytkowaniu 

a) zakaz wprowadzania innego przeznacze-
nia niş podstawowe i dopuszczone, 

b) ustala się równorzędne traktowanie wy-
mienionego przeznaczenia jako podsta-
wowego, tzn. kaşde z nich moşe stanowić 
na działce do 100% zagospodarowania, z 
zachowaniem ustalonej minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej, 
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c) zakaz realizacji obiektów budowlanych 
oraz przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturę 
techniczną zgodnie z § 13 pkt 1 – 10 niniej-
szej uchwały; 

5) zasady obsługi terenu komunikacyjne 

a) zjazdy na teren: 

- 1U/PS: z ulicy dojazdowej 3KD-D, 

- 2U/PS, 3U/PS: z ulicy lokalnej 3KD-L, 

b) parkowanie w granicach własnej działki 
według wskaŝników podanych w § 12 
ust. 1 pkt 7 uchwały. 

6) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

7) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1PS, 2PS, 
3PS, 4PS: 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny produkcji i składów (z uwzględnie-
niem ograniczeń zawartych w § 7 pkt 1, 2 
oraz § 8 pkt 1 lit. a, d uchwały), jako prze-
znaczenie podstawowe; 

2) parkingi, ulice wewnętrzne, jako przezna-
czenie dopuszczone; 

3) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach działki: 20%, 

b) potencjalna uciąşliwość zagospodarowa-
nia musi być zawarta w granicach działki; 

2) standardy kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza się adaptację, remonty i kon-
serwację istniejącej zabudowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki wraz z utwardzonymi dojściami i 
dojazdami nie więcej niş 80%, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

- 10,0m od linii rozgraniczającej ulic 
zbiorczych i waşniejszych lokalnych, 

- 5,0m od linii rozgraniczającej ulic lo-
kalnych i dojazdowych, 

d) wysokość zabudowy maksymalnie 13,0m 
od istniejącego poziomu gruntu rodzi-
mego do najwyşszego punktu dachu, 

e) dla elewacji nowej zabudowy ustala się: 

- obowiązek stosowania materiałów 
tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika) 
lub współczesnych, jak: szkło, kształtki 
metalowe, 

- wyklucza się moşliwość stosowania 
jaskrawych kolorów do elewacji i po-
krycia dachów, 

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

3) w zakresie budowy ogrodzeń ustala się: 

a) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabryka-
tów betonowych od strony ulic publicz-
nych, 

b) wysokość od 1,5m do 1,7m; 

4) w zakresie sytuowania reklam obowiązują 
ustalenia zawarte w § 7 pkt 12 – 13; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowa-
nie: 

a) zjazdy na tereny z ulic lokalnych i dojaz-
dowych, oznaczonych na rysunku planu, 

b) parkowanie w granicach własnej działki, 
zgodnie z zasadami podanymi w ustale-
niach ogólnych w § 12 ust. 1 pkt 7 
uchwały; 

6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu 
infrastruktury inşynieryjnej zgodnie z zasa-
dami ogólnymi zawartymi w § 13 pkt 1 – 10; 

7) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-
go zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi 
w § 8; 

8) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

9) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

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

1. Przeznaczenie: 

1) tereny urządzeń inşynieryjnych - urządzenia 
oczyszczalni ścieków: zlewnia z uwzględnie-
niem ograniczeń zawartych w § 7 pkt 1 
uchwały, jako przeznaczenie podstawowe; 

2) parkingi, jako przeznaczenie dopuszczone; 

3) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 
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2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach działki: nie 
ustala się, 

b) wydzielenie parkingu w północnej części 
terenu, 

c) potencjalna uciąşliwość zagospodarowa-
nia musi być zawarta w granicach działki; 

2) standardy kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza się adaptację, remonty i kon-
serwację istniejących urządzeń, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy urzą-
dzeń: 

- 5,0m od linii rozgraniczającej ulicy lo-
kalnej i dojazdowej, 

- w pozostałych przypadkach zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) wysokość zabudowy zgodnie z potrze-
bami technologicznymi, nie wyşej niş 
12,0 m od istniejącego poziomu gruntu 
rodzimego do najwyşszego punktu; 

3) w zakresie budowy ogrodzeń ustala się: 
ogrodzenie zgodnie z wymogami technicz-
nymi obiektu; 

4) w zakresie sytuowania reklam obowiązują 
ustalenia zawarte w § 7 pkt 12 - 13; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowa-
nie: 

a) zjazdy na tereny z ulic lokalnych i dojaz-
dowych, oznaczonych na rysunku planu, 

b) parkowanie w granicach własnej działki, 
zgodnie z zasadami podanymi w ustale-
niach ogólnych w § 12 ust. 1 pkt 7 
uchwały; 

6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu 
infrastruktury inşynieryjnej zgodnie z zasa-
dami ogólnymi zawartymi w § 13 pkt 1 – 10; 

7) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-
go zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi 
w § 7; 

8) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

9) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

 

 

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

1. Przeznaczenie: 

1) tereny urządzeń inşynieryjnych - miejska 
oczyszczalnia ścieków z uwzględnieniem 
ograniczeń zawartych w § 7 pkt 1 uchwały, 
jako przeznaczenie podstawowe; 

2) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach działki: nie 
ustala się, 

b) potencjalna uciąşliwość zagospodarowa-
nia musi być zawarta w granicach działki; 

2) standardy kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza się adaptację, remonty i kon-
serwację istniejących urządzeń, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy urzą-
dzeń: 

- 5,0m od linii rozgraniczających terenu, 
z wyjątkiem południowej strony tere-
nu, 

- 10,0m od linii rozgraniczających ulicy 
3KD-D, na odcinku zgodnie z rysun-
kiem planu, 

- w pozostałych przypadkach zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) wysokość zabudowy zgodnie z potrze-
bami technologicznymi, nie wyşej niş 
12,0 m od istniejącego poziomu gruntu 
rodzimego do najwyşszego punktu; 

3) w zakresie budowy ogrodzeń ustala się - 
ogrodzenie zgodnie z wymogami technicz-
nymi obiektu; 

4) w zakresie sytuowania reklam obowiązują 
ustalenia zawarte w § 7 pkt 12 – 13; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowa-
nie: 

a) zjazdy na tereny z ulic lokalnych i dojaz-
dowych, oznaczonych na rysunku planu, 

b) parkowanie w granicach własnej działki, 
zgodnie z zasadami podanymi w ustale-
niach ogólnych w § 12 ust. 1 pkt 7 
uchwały; 

6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu 
infrastruktury inşynieryjnej zgodnie z zasa-
dami ogólnymi zawartymi w § 13 pkt 1 – 10; 
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7) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-
go zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi 
w § 8; 

8) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

9) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

§ 30. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1I-Kd, 2I-Kd: 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny urządzeń inşynieryjnych - miejska 
oczyszczalnia ścieków deszczowych z 
uwzględnieniem ograniczeń zawartych w 
§ 7 pkt 1 uchwały, jako przeznaczenie pod-
stawowe; 

2) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach działki: nie 
ustala się, 

b) potencjalna uciąşliwość zagospodarowa-
nia musi być zawarta w granicach działki; 

2) standardy kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza się adaptację, remonty i kon-
serwację istniejących urządzeń, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy urzą-
dzeń: 

- 5,0m od linii rozgraniczających terenu, 
z wyjątkiem południowej strony tere-
nu, 

- w pozostałych przypadkach zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) wysokość zabudowy zgodnie z potrze-
bami technologicznymi, nie wyşej niş 
12m od istniejącego poziomu gruntu ro-
dzimego do najwyşszego punktu; 

3) w zakresie budowy ogrodzeń ustala się - 
ogrodzenie zgodnie z wymogami technicz-
nymi obiektu; 

4) w zakresie sytuowania reklam obowiązują 
ustalenia zawarte w § 7 pkt 12 – 13; 

5) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowa-
nie: 

a) zjazdy na teren: 

- 1I-Kd: z ulicy zbiorczej 1KD-Z, 

- 2I-Kd: z ulicy dojazdowej 3KD-D, 

b) parkowanie w granicach własnej działki, 
zgodnie z zasadami podanymi w ustale-
niach ogólnych w § 12 ust. 1 pkt 7 
uchwały; 

6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu 
infrastruktury inşynieryjnej zgodnie z zasa-
dami ogólnymi zawartymi w § 13 pkt 1 – 10; 

7) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-
go zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi 
w § 8; 

8) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

9) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

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

1. Przeznaczenie: 

1) tereny urządzeń inşynieryjnych - ujęcie wo-
dy z uwzględnieniem ograniczeń zawartych 
w § 7 pkt 1 uchwały, jako przeznaczenie 
podstawowe; 

2) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach działki: nie 
ustala się, 

b) zapewnić dojazd do działki. 

§ 32. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1ZPc/U: 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny zieleni częściowo urządzonej wzdłuş 
ul. Armii Krajowej, jako przeznaczenie pod-
stawowe; 

2) tereny usług nieuciąşliwych, jako przezna-
czenie podstawowe; 

3) parkingi, ulice wewnętrzne, jako przezna-
czenie dopuszczone; 

4) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach działki: 50%, 

b) potencjalna uciąşliwość musi być zawar-
ta w granicach działki; 
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2) standardy kształtowania zabudowy: 

a) dopuszcza się realizację obiektów usłu-
gowych na 30% powierzchni całkowitej 
działki, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki wraz z utwardzonymi dojściami i 
dojazdami nie więcej niş 50%, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu: 

- minimum 10,0m od linii rozgranicza-
jącej ulic głównych i zbiorczych, 

- minimum 5,0m od linii rozgraniczają-
cej ulic lokalnych i dojazdowych, 

d) maksymalna wysokość zabudowy: 13,0m 
od istniejącego poziomu gruntu rodzi-
mego do najwyşszego punktu dachu, 

e) dla elewacji nowej zabudowy ustala się: 

- nakaz stosowania materiałów trady-
cyjnych (tynk, drewno, ceramika) lub 
współczesnych, jak: szkło, kształtki 
metalowe, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów 
do elewacji i pokrycia dachów, 

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

f) w zakresie budowy ogrodzeń ustala się: 

- zakaz stosowania ogrodzeń z prefa-
brykatów betonowych od strony ulic 
publicznych, 

- wysokość od 1,5 m do 1,7m; 

3) w zakresie sytuowania reklam obowiązują 
ustalenia zawarte w§ 7 pkt 12 – 13; 

4) warunki obsługi komunikacyjnej i parkowa-
nie: 

a) dopuszczone zjazdy z ulic: 

- dojazdowej 2KD-D, 

- z ulicy serwisowej po wschodniej 
stronie ul. Armii Krajowej, 

b) parkowanie w granicach własnej działki, 
zgodnie z zasadami podanymi w ustale-
niach ogólnych w § 12 ust. 1 pkt 7 
uchwały; 

5) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu 
infrastruktury inşynieryjnej zgodnie z zasa-
dami ogólnymi zawartymi w § 13 pkt 1 – 10; 

6) warunki ochrony środowiska przyrodnicze-
go zgodnie z zasadami ogólnymi zawartymi 
w § 8; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu zgodnie z § 16 uchwały; 

8) stawki procentowe od wzrostu wartości nie-
ruchomości zgodnie z § 17 uchwały. 

§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1KP/Z: 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny placu z komunikacją pieszą i ruchem 
samochodowym, jako przeznaczenie pod-
stawowe; 

2) tereny zieleni – skwer w centralnej części 
placu, jako przeznaczenie podstawowe; 

3) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach terenu: 50%, 

b) nakaz wprowadzenia nasadzeń roślinno-
ści niskiej i wysokiej z zastosowaniem 
gatunków ozdobnych, 

c) nakaz zagospodarowania placu w sposób 
ogólnodostępny, z wydzieleniem prze-
strzeni pieszej wyposaşonej w siedziska, 
latarnie, kosze na śmieci i inne elementy 
małej architektury; 

2) zjazdy na teren z ulicy dojazdowej oznaczo-
nej 1KD-D. 

§ 34. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1KPr/Z 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny ciągów pieszo-rowerowych, jako 
przeznaczenie podstawowe; 

2) tereny zieleni towarzyszącej, jako przezna-
czenie dopuszczone; 

3) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach terenu: 50%, 

b) nakaz wprowadzenia nasadzeń roślinno-
ści niskiej i wysokiej z zastosowaniem 
gatunków ozdobnych, 

c) nakaz wydzielenia ciągu pieszego i rowe-
rowego, 
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d) nakaz zagospodarowania przestrzeni cią-
gu pieszego z wykorzystaniem elemen-
tów małej architektury (siedzisk, latarni, 
koszy na śmieci itd.), 

e) wprowadzenie odpowiedniej nawierzchni 
na ścieşkę rowerową; 

2) zjazdy na teren z ulicy lokalnej oznaczonej 
symbolem 3KD-L (dojazd techniczny). 

§ 35. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1ZPc/Ws, 
2ZPc/Ws, 3ZPc/Ws: 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny zieleni częściowo urządzonej wzdłuş 
rzeki Jeziorki i Kanału Piaseczyńskiego, jako 
przeznaczenie podstawowe; 

2) tereny wód powierzchniowych śródlądo-
wych, jako przeznaczenie podstawowe; 

3) ciągi piesze i ścieşki rowerowe, jako prze-
znaczenie dopuszczone; 

4) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach terenu: 90% 
obejmującego pas minimum 20-metrowy 
wzdłuş rzeki Jeziorki w granicach planu i 
po północnej stronie Kanału Piaseczyń-
skiego, gdzie ustala się przeprowadzenie 
ciągu pieszego i ścieşki rowerowej o 
orientacyjnym przebiegu zgodnym z ry-
sunkiem planu, 

b) wyjątek od w/w reguły stanowią: 

- działka przylegająca od strony połu-
dniowej do ul. Staszica i od strony 
wschodniej do rzeki Jeziorki z istnieją-
cą zabudową, stykająca się z liniami 
rozgraniczającymi rzeki, gdzie równieş 
naleşy zrealizować ciąg pieszy ze 
ścieşką rowerową o orientacyjnym 
przebiegu zgodnie z rysunkiem planu; 
dopuszcza się realizację tego ciągu po 
przeciwnej wschodniej stronie rzeki 
na odcinku w/w działki, pod warun-
kiem realizacji dwóch mostków dla 
pieszych i rowerzystów oraz zacho-
wania ciągłości tych ciągów, 

c) nakaz zachowania istniejącej zieleni, 

d) nakaz wprowadzenia nowych nasadzeń 
drzew i krzewów gatunków charaktery-
stycznych dla lokalnego siedliska przy-
rodniczego, 

e) dopuszcza się gruntowe, utwardzone 
nawierzchnie ciągów pieszo - rowero-
wych, 

f) zakaz stosowania ogrodzeń, 

g) zakaz hamowania przepływu wody, 

h) nakaz wprowadzenia estetycznych ele-
mentów małej architektury: ławek, koszy 
na śmieci itp. 

i) nakaz stałej pielęgnacji zieleni i terenów 
skarpy pasa nadwodnego oraz ciągu pie-
szo-rowerowego, stanowiącego równo-
cześnie dojazd techniczny do cieków 
wodnych w celu ich konserwacji. 

§ 36. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1US/ZPc: 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny usług sportu i rekreacji, jako przezna-
czenie podstawowe; 

2) tereny zieleni częściowo urządzonej, jako 
przeznaczenie podstawowe; 

3) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach terenu: 30%, 

b) nakaz zachowania istniejącej zieleni oraz 
wprowadzenia nowych nasadzeń drzew i 
krzewów gatunków ozdobnych, 

c) zakaz stosowania ogrodzeń, z wyjątkiem 
jednolitego ogrodzenia całości terenu i 
takich elementów zagospodarowania jak 
np. korty tenisowe, 

d) dopuszcza się nowe przejścia piesze, 
wzdłuş których naleşy zaprojektować i 
zrealizować estetyczne elementy małej 
architektury: ławki, kosze na śmieci, la-
tarnie, itp.; 

2) warunki zabudowy: 

a) zakaz zabudowy nie związanej podsta-
wowym przeznaczeniem terenu, 

b) zakaz lokalizacji zabudowy na tarasie za-
lewowym rzeki Jeziorki, w strefie szcze-
gólnej ochrony ekologicznej WOCHK, w 
granicach terenu: 1US/PC. 

§ 37. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1ZI, 2ZI, 3ZI, 
4ZI: 
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1. Przeznaczenie: 

1) tereny zieleni izolacyjnej wzdłuş komunika-
cji, jako przeznaczenie podstawowe; 

2) ciągi piesze, jako przeznaczenie dopuszczo-
ne; 

3) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach terenu: 90%, 

b) nakaz zachowania istniejącej zieleni oraz 
wprowadzenia nowych nasadzeń drzew i 
krzewów o właściwościach pyłochłon-
nych, 

c) zakaz stosowania ogrodzeń, 

d) dopuszcza się nowe przejścia piesze, 
wzdłuş których naleşy zaprojektować i 
zrealizować estetyczne elementy małej 
architektury: ławki, kosze na śmieci, la-
tarnie, itp., 

e) zakaz zabudowy, z wyjątkiem wiat, przy-
stanków autobusowych, kiosków o po-
wierzchni nie większej niş 25,0m2 i wyso-
kości nie większej niş 4,0m. 

§ 38. Ustalenia szczegółowe dla terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1ZP, 2ZP: 

1. Przeznaczenie: 

1) tereny zieleni urządzonej wzdłuş komunika-
cji, jako przeznaczenie podstawowe; 

2) ciągi piesze i parkingi jako przeznaczenie 
dopuszczone; 

3) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia. 

2. Sposób zagospodarowania: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) wskaŝnik minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach terenu: 70%, 

b) dopuszcza się w ograniczonym zakresie 
lokalizację parkingów pod warunkiem za-

stosowania nawierzchni przepuszczal-
nych w formie kratek z polami wypełnio-
nymi ziemią, 

c) nakaz zachowania istniejącej zieleni oraz 
wprowadzenia nowych nasadzeń drzew i 
krzewów o właściwościach pyłochłon-
nych, 

d) zakaz stosowania ogrodzeń, 

e) nakaz wprowadzenia estetycznych ele-
mentów małej architektury: ławek, koszy 
na śmieci itp., 

f) zakaz zabudowy, z wyjątkiem wiat, przy-
stanków autobusowych, kiosków o po-
wierzchni nie większej niş 25,0m2 i wyso-
kości nie większej niş 4,0m. 

Rozdział 4 
Ustalenia końcowe 

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

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

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

§ 41. Traci moc na danym obszarze „Miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Piaseczno w granicach administracyjnych z 
wyłączeniem obszaru zawartego pomiędzy ulica-
mi: Pomorską, Konopnickiej, Redutową, Gra-
niczną, przedłuşeniem ul. Granicznej do Al. Brzóz, 
rzeką Jeziorką, torami kolei radomskiej i ul. Sien-
kiewicza” przyjęty uchwałą nr 613/LI/98 Rady 
Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 1998r. 

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

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

 
V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

mgr inż. Andrzej Swat 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 1440/XLVIII/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 16 czerwca 2010r. 

 
Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem sposobu ich rozpatrzenia złoşonych  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru  
ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i południowego wschodu granicą  

administracyjną miasta Piaseczna (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16) 
 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza Miasta  
i Gminy Piaseczno 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w 
Piasecznie załącznik  

do uchwały nr.l440/XLVIII/2010 z 
dnia 16.06.2010r. 

Uwagi 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga  
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 01.03.2010r. p. Zaręba Ignacy Uwaga dotyczy: 

1. sprzeciwu wobec ustanowienia 
20,0 m strefy terenów zieleni 
izolacyjnej wzdłuş ul. Mazur-
skiej. 

Działka przy  
ul. Mazurskiej 24 

1U/UA/S; 3U/PS; 
4PS 

+ - + - Uwaga częściowo przyjęta. 
Strefa zieleni izolacyjnej zostanie 
usunięta z terenu 2U/PS. 

2. 01.04.2010r. p. Zaręba Ignacy Uwaga dotyczy: 

1. sprzeciwu wobec zmiany 
przeznaczenia przedmiotowego 
terenu z produkcji i składów na 
teren nieuciąşliwych usług i 
nieuciąşliwej produkcji; 

2. postulatu przywrócenia 
poprzedniego przeznaczenia 
terenu wymagającego decyzji 
środowiskowej w celu wyko-
rzystania działki. 

Działka przy  
ul. Mazurskiej 24 

1U/PS     Uwaga odrzucona. W projekcie 
planu nie wprowadza się 
nowego zagospodarowania w 
postaci przedsięwzięć wymaga-
jących sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko. 

3. 01.04.2010r. p. Zaręba Ignacy Uwaga dotyczy: 

1. sprzeciwu wobec zmiany 
przeznaczenia przedmiotowego 
terenu z produkcji i składów na 
teren nieuciąşliwych usług i 
nieuciąşliwej produkcji; 

2. postulatu przywrócenia 
poprzedniego przeznaczenia 
terenu wymagającego decyzji 
środowiskowej w celu wyko-
rzystania działki; 

3. postulatu zmniejszenia 
wyznaczonego obszaru 
zagroşenia powodzią o 25 mb, z 
uwagi na nieuwzględnienie w 
obszarze zagroşenia powodzią 
moşliwości i pojemności 
retencyjnej trzech zbiorników 
połoşonych obok, jazu Szymo-
na"; 

4. rozszerzenia strefy z dopusz-
czoną zabudową o 25 mb w 
kierunku rzeki i dopasowania 
do tej linii granicy strefy 
szczególnej ochrony ekologicz-
nej Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 

Działka przy  
ul. Mazurskiej 24 

1U/PS  ~  - Uwaga odrzucona odnośnie pkt: 
-1, 2 - w projekcie planu nie 
wprowadza się nowego 
zagospodarowania w postaci 
przedsięwzięć wymagających 
sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko; 

- 3, 4 strefa zagroşenia powodzią 
została wyznaczona na 
podstawie „Studium dla 
obszarów nieobwałowanych 
naraşonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi - Obszary 
zagroşenia powodziowego - 
rzeka Jeziorka". Powiększenie 
terenu przeznaczonego pod 
zabudowę nie jest moşliwe ze 
względu na zasięg strefy 
zagroşenia powodzią. 

4. 06.04. 2010r p. Grochulski Piotr 

p. Siwkiewicz Zofii 

p. Gorczyńskiej 
Krystyny 

p. Rudzińskiej 
Marzeny 

Uwaga dotyczy: 

1. sprzeczności ustaleń ogólnych 
niniejszego planu z jego 
ustaleniami szczegółowymi dla 
terenów 1U/PS; 2U/PS; 3U/PS; 

2. przesunięcia granicy terenów 
zalewowych tak, aby uwzględ-
niała ona naturalne ukształto-
wanie terenu działki; 

3. zmiany przeprowadzenia 
nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy, ze względu na nieuzasad-
nione jej przeprowadzenie 
odbiegające znacznie od linii 
określającej strefę zagroşenia 
powodzią; 

4. zmiany przeznaczenia dla 
przedmiotowych terenów z 
nieuciąşliwych usług i nieuciąş-
liwej produkcji na tereny o 
przeznaczeniu pod przedsię-
wzięcia mające charakter 
uciąşliwy. 

nie określono 1U/PS; 2U/PS; 
3U/PS 

+  +  Uwaga przyjęta odnośnie pkt: 1 - 
tekst planu zostanie skorygowa-
ny. 

Uwaga odrzucona odnośnie pkt: 

- 2, 3 - strefa zagroşenia 
powodzią została wyznaczona na 
podstawie „Studium dla 
obszarów nieobwałowanych 
naraşonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi - Obszary 
zagroşenia powodziowego - 
rzeka Jeziorka". 

Powiększenie terenu przezna-
czonego pod zabudowę nie jest 
moşliwe ze względu na zasięg 
strefy zagroşenia powodzią; 

- 4 - w projekcie planu nie 
wprowadza się nowego 
zagospodarowania w postaci 
przedsięwzięć wymagających 
sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko. 
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7. 08.04. 2010r p. Dziedzic Jan Uwaga dotyczy: 

1. postulatu utrzymania dla terenu 
1U/UA/S zapisu o moşliwości 
lokalizacji nieuciąşliwości 
produkcji i składów analogicz-
nie, jak dla sąsiadującej strefy 
3U/PS; 

2. nie wprowadzania zakazu 
stosowania elementów 
wykończenia typu paneli z 
blach, które są standardowym 
wykończeniem tego typu 
obiektów, 

3. dopuszczenia zjazdu na teren 
1U/UA/S takşe od drogi 
serwisowej poprowadzonej w 
pasie trasy 1KD- GP; 

4. przesunięcia pasa planowanej 
ulicy 3KD-L w kierunku 
wschodnim i 
poprowadzenia go zgodnie z 
przebiegiem istniejącym ul. 
Mazurskiej. 

Działki nr ew. 26, 
27, 28, 29 z 
obrębu 43 

1U/UA/S + - + - Uwaga przyjęta odnośnie pkt: 

-1 - w tekście planu zostanie 
dodane słowo: „nieuciąşliwych"; 

-3. 

Uwaga odrzucona odnośnie pkt: 

-2; 

- 4 - przebieg ulicy został 
wprowadzony do planu zgodnie 
z projektem opracowanym na 
zlecenie urzędu. 

5. 09.04 2010r. p. Kita Halina Uwaga dotyczy: 

1. sprzeczności zapisów ogólnych 
§ 8 ust. 1 pkt 9 z ustaleniami 
szczegółowymi dla terenów 
1U/PS, 2U/PS, 3U/PS; 

2. niezrozumiałego sposobu 
przeprowadzenia na przedmio-
towej działce granicy terenów 
zalewowych, z którą teş 
pokrywa się linia zabudowy; 

3. zmiany przeznaczenia z 
działalności nieuciąşliwej na 
przemysłowo - 
składowy. 

Działka nr ew. 11 
z obrębu 44 

1U/PS; 2U/PS; 
3U/PS 

+ - + - Uwaga przyjęta odnośnie pkt: 1 - 
tekst planu zostanie skorygowa-
ny. 

Uwaga odrzucona odnośnie pkt: 

- 2 - strefa zagroşenia powodzią 
została wyznaczona na 
podstawie „Studium dla 
obszarów nieobwałowanych 
naraşonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi – Obszary 
zagroşenia powodziowego – 
rzeka Jeziorka". Teren 
przeznaczony pod zabudowę nie 
moşe wykraczać poza zasięg 
strefy zagroşenia powodzią; 

- 3 - w projekcie planu nie 
wprowadza się nowego 
zagospodarowania w postaci 
przedsięwzięć wymagających 
sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko. 

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

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 1440/XLVIII/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 16 czerwca 2010r. 

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

które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

§ 1. 

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

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego części miasta Piaseczno 
dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Kra-
jowej, Chyliczkowskąod wschodu i południo-
wego wschodu granicą administracyjną miasta 
Piaseczna (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, 
D 15, D16) obejmują: 

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

2) inwestycje realizowane samodzielnie zloka-
lizowane w rozgraniczającymi dróg lub poza 
liniami rozgraniczającymi. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleşące do zadań własnych miasta to realizacja 
dróg publicznych (tereny oznaczone symbolami 
KDL, KDD) na terenach przeznaczonych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go części miasta Piaseczno dla obszaru ograni-
czonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską 
od wschodu i południowego wschodu granicą 
administracyjną miasta Piaseczna (obszar D9, 
D10, D 11, D12, D13, D14, D 15, D16) pod te funk-
cję oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacyj-
nej, finansowanie oświetlenia ulic znajdujących 
się na terenie objętym niniejszą uchwałą oraz pla-
nowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe. 
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§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w 
§ 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym m.in. 
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówie-
niach publicznych, samorządzie gminnym, go-
spodarce komunalnej i ochronie środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 
moşe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
się postępem techniczno-technologicznym, 
zgodnie z zasadą stosowania najlepszej do-
stępnej techniki określonej w art. 3 pkt. 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochro-
ny środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 
25, poz. 150 z póŝn. zm.), o ile nie stanowi na-
ruszenia ustaleń planu. 

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

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

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych mia-
sta, ujętych w niniejszym planie podlega przepi-

som ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŝn. 
zm.). Wydatki majątkowe miasta, wydatki inwe-
stycyjne finansowane z budşetu miasta oraz inwe-
stycje, których okres realizacji przekracza jeden 
rok budşetowy uchwala się w uchwale budşeto-
wej Rady Miejskiej w Piasecznie. 

§ 5. 

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

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacji finansowane będą na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 
dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 72, 
poz. 747 z póŝn. zm.), ze środków własnych 
przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyj-
nego oraz w całości lub w części z budşetu 
miasta oraz na podstawie porozumień z innymi 
podmiotami lub ze ŝródeł zewnętrznych, w 
oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w 
Piasecznie wieloletnie plany rozwoju i przebu-
dowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnej 
(art. 21 ustawy) lub przez budşet miasta. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane będą 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 póŝn. zm.). 

 

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 
mgr inż. Andrzej Swat 
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UCHWAŁA Nr 1441/XLVIII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  
dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Świętojańską, Al. Kalin, Czajewicza, Gerbera 

 i od zachodu granicą Cmentarza (obszar A21). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.) i na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝn. zm.), w oparciu o uchwałę nr 702/XXV/2008 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego części miasta Piaseczna dla obszaru 
ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, 
Świętojańską, Al. Kalin, Czajewicza, Gerbera i od 
zachodu granicą Cmentarza (obszar A21), stwier-
dzając, şe niniejszy plan jest zgodny z obowiązują-
cym „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Piaseczno”, Rada Miejska w Piasecznie uchwala, 
co następuje: 


