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UCHWAŁA Nr 1341/XLIV/2010 

RADY MIASTA I GMINY PIASECZNO 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru 
ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską i granicą administracyjną miasta. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 10 maja 2003r. Nr 80, 
poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŎniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały nr 
572/XXI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 
23 kwietnia 2008r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego czňŌci miasta Piaseczna dla 
obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, 
Markowskiego, Chyliczkowskņ i granica admini-
stracyjna miasta Piaseczna, Rada Miejska w Pia-
secznie na wniosek Burmistrza Gminy Piaseczno 
stwierdza zgodnoŌń niniejszej uchwały z obowiņ-
zujņcym Studium UwarunkowaŊ i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Piaseczno i uchwala, co nastňpuje. 

Rozdział 1 
Zakres regulacji 

§ 1. 

Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
czňŌci miasta Piaseczna dla obszaru ograniczone-
go ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chy-
liczkowskņ i granica administracyjnņ miasta Pia-
seczna zwany dalej „planem”, polegajņcy na usta-
leniu zasad i sposobu zagospodarowania terenów 
przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe z 
dopuszczeniem usług oraz terenów zieleni. 

§ 2. 

1. Plan składa siň z nastňpujņcych czňŌci stano-
wiņcych integralnņ całoŌń: 

1) czňŌci tekstowej stanowiņcej treŌń niniejszej 
uchwały, 

2) czňŌci graficznej, na którņ składa siň rysunek 
planu w skali 1:1000, stanowiņcej załņcznik 
nr 1 do uchwały, 

3) rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzglňdnionych uwag do projektu planu, 
stanowiņcego załņcznik nr 2 do uchwały, 

 

4) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy, oraz o zasadach ich finan-
sowania, stanowiņcego załņcznik nr 3 do 
uchwały. 

§ 3. 

Granica planu została okreŌlona na rysunku planu 
stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czajņcych tereny o róŐnych funkcjach lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

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

5) parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

6) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegajņcych ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów, 

7) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐyt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy, 

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej, 

9) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania 
terenów, 

10) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala siň opłatň, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 
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2. Plan nie zawiera: 

1) ustaleŊ dotyczņcych wymagaŊ wynikajņ-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-
blicznych, ze wzglňdu na brak odnoŌnych 
ustaleŊ dla terenu objňtego planem, w Stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Pia-
seczno, 

2) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci, ze wzglňdu na brak 
wskazania terenów objňtych procedurņ sca-
lenia i podziału nieruchomoŌci na zasadach 
ustalonych w ustawie o gospodarce nieru-
chomoŌciami. 

§ 5. 

1. W zakresie kształtowania ogólnej struktury 
funkcjonalnej ustala siň: 

1) na całym obszarze planu – lokalizacjň zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towa-
rzyszņcymi drobnymi usługami nieuciņŐli-
wymi [MN], 

2) dopuszczone formy zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej okreŌlone zostały w roz-
dziale Ustaleniach szczegółowe, 

3) wykluczenie nowej zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej z utrzymaniem inwesty-
cji juŐ istniejņcych w ich obecnych lokaliza-
cjach lub dla których wydano decyzjň osta-
tecznņ, 

4) wzdłuŐ ul. Chyliczkowskiej, w rejonach bez-
poŌrednio przyległych do ulicy oraz wzdłuŐ 
ulicy Przesmyckiego, w rejonach wskaza-
nych na rysunku planu, lokalizacjň obszarów 
zabudowy mieszkaniowej i usług – [MN/U], 

5) w rejonie skrzyŐowania ulic Przybosia i Zie-
lonej rejon lokalizacji usług komercyjnych 
kształtujņcy centrum w obszarze planu – [U], 

6) u zbiegu ulic Markowskiego i Przesmyckie-
go oraz przy ulicy Zielonej – utrzymanie w 
dotychczasowej lokalizacji oŌrodków oŌwia-
towych – [Uo], 

7) tereny zieleni publicznej towarzyszņce cie-
kom wodnym - [ZP], 

8) tereny zieleni prywatnej - [ZPp], 

9) utrzymanie terenów leŌnych - [Ls]. 

2. Plan wyklucza lokalizacje nastňpujņcych funk-
cji: przemysłu, produkcji oraz działalnoŌci go-
spodarczej uciņŐliwej. 

3. Ulice oznaczone symbolem KDG, KDL, KDD 
ustala siň, jako ogólnodostňpne i publiczne w 
rozumieniu przepisów szczególnych. 

§ 6. 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

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

2) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň Rady Miejskiej w Piasecznie doty-
czņcņ miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czňŌci miasta Piaseczna dla 
obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyc-
kiego, Markowskiego i granica administracyj-
na miasta Piaseczna, o ile z treŌci przepisu nie 
wynika inaczej; 

3) przepisach szczególnych i odrňbnych – naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi; 

4) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

5) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które powin-
no przewaŐań na danym obszarze wyznaczo-
nym liniami rozgraniczajņcymi (min. 60% 
powierzchni uŐytkowej budynków zlokalizo-
wanych na działce); 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy przez 
to rozumień rodzaje przeznaczenia inne niŐ 
podstawowe, które uzupełniajņ lub wzboga-
cajņ przeznaczenie podstawowe (max. 40% 
powierzchni uŐytkowej budynków zlokalizo-
wanych na działce); 

7) terenie – naleŐy przez to rozumień teren o 
okreŌlonym rodzaju przeznaczenia, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczajņ-
cymi; 

8) budynku - naleŐy rozumień obiekt budowlany 
trwale zwiņzany z gruntem, w myŌl Prawa 
budowlanego; 

9) obiekcie o lekkiej konstrukcji - naleŐy przez to 
rozumień obiekt budowlany nie połņczony 
trwale z gruntem, wykonany w technologii 
innej niŐ murowana i wylewana, 

10) zabudowie jednorodzinnej - naleŐy przez to 
rozumień zabudowň jednorodzinnņ w myŌl 
przepisów Prawa budowlanego; 

11) zabudowie usługowej lub usługach - naleŐy 
przez to rozumień obiekt budowlany lub po-
mieszczenia w budynkach o innym przezna-
czeniu podstawowym niŐ usługowe oraz 
urzņdzenia słuŐņce do działalnoŌci, której ce-
lem jest zaspokajanie potrzeb ludnoŌci, a nie 
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działalnoŌci wytwarzajņcej bezpoŌrednio, me-
todami przemysłowymi, dóbr materialnych; 

12) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień działalnoŌń z wykorzystaniem urzņ-
dzeŊ, które spełniajņ standardy Ōrodowisko-
we i których celem jest zaspokajanie potrzeb 
ludnoŌci, a nie wytwarzanie dóbr material-
nych metodami przemysłowymi; ewentualny 
negatywny wpływ tej działalnoŌci na otocze-
nie ogranicza siň do terenu bņdŎ lokalu, do 
którego prowadzņcy działalnoŌń usługowņ 
posiada tytuł prawny; dla których sporzņdze-
nie raportu oddziaływania przedsiňwziňcia na 
Ōrodowisko nie jest i nie moŐe byń wymaga-
ne; 

13) usługach uciņŐliwych – naleŐy przez to rozu-
mień usługi, w których prowadzona jest dzia-
łalnoŌń powodujņca przekroczenia dopusz-
czalnych standardów, jakoŌci Ōrodowiska po-
za terenem, na którym jest prowadzona ta 
działalnoŌń; 

14) usługach i działalnoŌci gospodarczej uciņŐli-
wej - naleŐy przez to rozumień zarówno usługi 
jak i działalnoŌń gospodarczņ, których uciņŐ-
liwoŌń wykracza poza granice działki, mogņce 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, dla któ-
rych sporzņdzenie raportu o oddziaływaniu 
przedsiňwziňcia na Ōrodowisko jest lub moŐe 
byń wymagane; 

15) usługach bytowych – naleŐy przez to rozu-
mień usługi typu: fryzjerskie, kosmetyczne, 
pralnicze, kancelarie prawne, naprawy sprzň-
tu AGD, punkt sprzedaŐy art. spoŐywczych, 
itp. 

16) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień powierzchniň terenu zajňtņ przez bu-
dynek w stanie wykoŊczonym; powierzchnia 
zabudowy jest wyznaczona przez rzut piono-
wy zewnňtrznych krawňdzi budynku na po-
wierzchniň terenu. Do powierzchni zabudowy 
nie wlicza siň: 

a) powierzchni obiektów budowlanych ani 
ich czňŌci nie wystajņcych ponad po-
wierzchniň terenu; 

b) powierzchni elementów drugorzňdnych, 
np. schodów zewnňtrznych, daszków, 
markiz, wystňpów dachowych, oŌwietlenia 
zewnňtrznego; 

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone 
obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany). 

17) powierzchni biologicznie czynnej – naleŐy 
przez to rozumień grunt rodzimy (w szczegól-
noŌci tereny zieleni i wody powierzchniowe), 
który pozostaje niezabudowany powierzch-

niowo lub kubaturowo, nie stanowiņcy na-
wierzchni dojazdów, dojŌń pieszych; za po-
wierzchniň biologicznie czynnņ nie uznaje: 
powierzchni tarasów i stropodachów urzņ-
dzonych, jako stałe trawniki lub kwietniki; 

18) strefie zalesienia - naleŐy rozumień grunty o 
klasyfikacji w ewidencji gruntów, jako grunty 
leŌne; 

19) strefie zadrzewienia - naleŐy rozumień grunty 
o klasyfikacji w ewidencji gruntów, jako grun-
ty zadrzewione i wskazane na rysunku planu; 

20) działkach nowo wydzielanych – naleŐy przez 
to rozumień działki, których podział geodezyj-
ny dokonany został po uprawomocnieniu siň 
niniejszego planu lub wynika z rozwiņzaŊ 
przestrzennych planu (np. rozciňcie istniejņcej 
działki na czňŌci w wyniku wytyczenia nowej 
drogi); 

21) działkach istniejņcych – naleŐy przez to rozu-
mień działki, których podział geodezyjny do-
konany został przed uprawomocnieniem siň 
niniejszego planu; 

22) wskaŎnikach intensywnoŌci zabudowy – nale-
Őy przez to rozumień stosunek łņcznej po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
naziemnych budynku lub budynków do po-
wierzchni działki, na której stoi ów budynek 
lub budynki; 

23) wysokoŌci zabudowy – naleŐy przez to rozu-
mień nieprzekraczalnņ liczbň kondygnacji na-
ziemnych oraz nieprzekraczalny pionowy 
wymiar budynku, mierzony od poziomu grun-
tu rodzimego przy najniŐej połoŐonym wej-
Ōciu do budynku do najwyŐszego punktu 
przekrycia dachu; 

24) przebudowie - naleŐy przez to rozumień wy-
konywanie robót budowlanych, w wyniku 
których nastňpuje zmiana parametrów uŐyt-
kowych lub technicznych istniejņcego obiektu 
budowlanego, z wyjņtkiem charakterystycz-
nych parametrów, jak: kubatura, powierzch-
nia zabudowy, wysokoŌń, długoŌń, szerokoŌń 
bņdŎ liczba kondygnacji; w przypadku dróg sņ 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych pa-
rametrów w zakresie niewymagajņcym zmia-
ny granic pasa drogowego; 

25) remoncie – naleŐy przez to rozumień wyko-
nywanie w istniejņcym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegajņcych na odtwo-
rzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiņcych 
bieŐņcej konserwacji, przy czym dopuszcza 
siň stosowanie wyrobów budowlanych in-
nych niŐ uŐyto w stanie pierwotnym. 
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26) odnawialnych Ŏródłach energii – naleŐy przez 

to rozumień urzņdzenia wytwarzajņce ciepło 
lub energiň elektrycznņ wykorzystujņce ener-
giň wody, słoŊca, wiatru, ziemi, biopaliw cie-
kłych, 

27) paliwach najmniej szkodliwych dla Ōrodowi-
ska - naleŐy przez to rozumień paliwa, których 
spalanie nie powoduje przekroczenia wartoŌci 
wskaŎników dopuszczalnej emisji jednostko-
wej, okreŌlonych przez prawo w roku uŐytko-
wania instalacji spalajņcych paliwo; paliwami 
najmniej szkodliwymi dla Ōrodowiska sņ m.in. 
gaz ziemny, wodór, alkohole, estry olejów 
pochodzenia roŌlinnego, ciekłe lub gazowe 
alkany, biomasa oraz pochodne wňglowodo-
rów o niskiej zawartoŌci siarki i metali ciňŐ-
kich, 

28) kogeneracji rozproszonej - naleŐy przez to 
rozumień skojarzone wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła grzewczego w układach 
połoŐonych w bezpoŌrednim sņsiedztwie od-
biorców energii; do Ŏródeł rozproszonego wy-
twarzania zalicza siň Ŏródła spełniajņce nastň-
pujņce wymagania: moc nie przekraczajņca 
100Mwe, rozwój nie jest planowany central-
nie, przyłņczone sņ najczňŌciej do sieci roz-
dzielczej. Nowoczesne technologie stosowa-
ne w kogeneracji rozproszonej wykorzystujņ 
m.in. ogniwa paliwowe, ogniwa słoneczne, 
energiň wiatru, silniki tłokowe i mikroturbiny, 

29) W odniesieniu do istniejņcych okreŌleŊ uŐy-
tych w planie a nie ujňtych w „słowniczku” – 
naleŐy stosowań definicje zgodne z obowiņzu-
jņcymi przepisami i ze słownikiem Jňzyka 
Polskiego. 

§ 7. 

1. Rysunek planu odnosi wybrane ustalenia za-
warte w niniejszej uchwale do terenu objňtego 
granicami planu. 

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

1) granica planu, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym 
przeznaczeniu i sposobie zagospodarowa-
nia, 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

4) przeznaczenie terenów (oznaczone symbo-
lami literowymi i cyfrowym), 

5) klasyfikacja funkcjonalna dróg i ulic ozna-
czona symbolami literowymi i cyfrowymi, 

6) granica terenów bez prawa zabudowy, 

7) korekta przebiegu skarpy, 

8) nieruchomoŌci objňte ochronņ zabytków, 

9) szpaler zieleni izolacyjnej, 

10) ciņg pieszo – rowerowy. 

3. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu majņ charakter informacyjny i postula-
tywny: 

1) przebieg granicy Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu [WOChK], 

2) przebieg granicy obszaru ochrony ekolo-
gicznej Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu, 

3) pomniki przyrody, 

4) obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru 
Zabytków, 

5) orientacyjny zasiňg obszarów naraŐonych 
na niebezpieczeŊstwo powodzi, 

6) nowe podziały własnoŌciowe, 

7) tereny komunikacji dojazdowej wewnňtrz-
nej, 

8) lokalizacja istniejņcych linii wysokiego na-
piňcia 110kV wraz ze strefņ uciņŐliwoŌci, 

9) oznaczenie rejonu lokalizacji istniejņcych 
stacji transformatorowych 15/0,4kV, 

10) przebieg istniejņcego gazociņgu wysokie-
go ciŌnienia 400mm wraz ze strefņ bezpie-
czeŊstwa, 

11) granica strefy przekroczenia dopuszczal-
nego poziomu hałasu i zakazu lokalizowa-
nia funkcji chronionych, 

12) rejony lokalizacji przystanków autobuso-
wych, 

13) drzewa zalecane do zachowania, 

14) strefa zadrzewienia, 

15) przebieg jezdni serwisowej, 

16) strefa uciņŐliwoŌci od drogi głównej – 
100m, 

17) strefa sanitarna od cmentarza – 500m, 

18) wody powierzchniowe. 

§ 8. 

Pozwolenia na budowň naleŐy sporzņdziń według 
ustaleŊ szczegółowych, o których mowa w roz-
dziale 3, w stosunku do obszarów wyznaczonych 
liniami rozgraniczajņcymi i z uwzglňdnieniem 
ustaleŊ ogólnych dotyczņcych zasad kształtowania 
struktury funkcjonalno – przestrzennej, zasad 
ochrony i kształtowania Ōrodowiska przyrodnicze-
go i kulturowego, uwarunkowaŊ kształtowania 
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układu drogowo-ulicznego, zasad zapewnienia 
obsługi inŐynieryjnej, o których mowa w rozdzia-
le 2. 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

I. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

§ 9. 

1. Przedmiotem ustaleŊ planu, odnoŌnie przezna-
czenia terenów, sņ: 

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

2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

3) U – tereny usług, 

4) Uo – tereny usług oŌwiaty, 

5) ZP – tereny zieleni publicznej towarzyszņ-
ce ciekom wodnym 

6) ZPp – tereny zieleni prywatnej, 

7) Ls – tereny leŌne bez prawa zabudowy, 

8) KDG - teren komunikacji ulicznej klasy 
głównej, 

9) KDZ - tereny komunikacji ulicznej klasy 
zbiorczej, 

10) KDL - tereny komunikacji ulicznej klasy lo-
kalnej, 

11) KDD - tereny komunikacji ulicznej klasy 
dojazdowej, 

12) KPJ – teren komunikacji pieszo – jezdnej 
stanowiņcej drogi wewnňtrzne. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 
siň przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnio-
nych przypadkach okreŌla siň przeznaczenie 
dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogņ byń w 
całoŌci wykorzystane na cele zgodne z ich pod-
stawowym przeznaczeniem lub czňŌciowo na 
cele przeznaczenia podstawowego i dopusz-
czalnego, na zasadach ustalonych w dalszych 
przepisach. 

II. Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 10. 

1. W zakresie zabudowy mieszkaniowej dla tere-
nów [MN] – 

1) utrzymanie charakteru zabudowy poprzez 
stosowanie rozwiņzaŊ architektonicznych 

skojarzonych z zabudowņ sņsiedniņ (m.in. 
kształt dachów, kolorystyka): 

a) ustala siň stosowanie dachów wielopoła-
ciowych o spadku max. 45 stopni, w ko-
lorze czerwonym, brņzowym lub zbliŐo-
nym do czerwonego i brņzowego; 

b) ustala siň stosowanie wykoŊczenia ele-
wacji w tynku, cegle, drewnie, 

c) dopuszcza siň stosowanie szkła lub ka-
mienia w wykoŊczeniu elewacji; 

d) ustala siň stosowanie wykoŊczenia ele-
wacji w jasnej kolorystyce (np. kolorze 
białym, jasnym szarym, jasnym Őółtym, 
jasnym beŐowym i jasnym brņzowym); 

2) dla terenów [MN.1] – utrzymanie bņdŎ od-
tworzenie charakteru zabudowy osiedla po-
przez stosowanie rozwiņzaŊ architektonicz-
nych skojarzonych z zabudowņ istniejņcņ 
(kształt dachów, kolorystyka, materiały uŐy-
te na elewacji: drewno, cegła szara bņdŎ bia-
ła). 

2. W zakresie zabudowy terenu [MN/U] – 

1) ustala siň stosowanie dachów płaskich bņdŎ 
wielopołaciowych o spadku max. 45 stopni, 
w kolorze czerwonym, brņzowym lub zbli-
Őonym do czerwonego i brņzowego; 

2) ustala siň stosowanie wykoŊczenia elewacji 
w tynku; 

3) dopuszcza siň stosowanie: szkła, drewna, 
cegły klinkierowej lub kamienia w wykoŊ-
czeniu elewacji; 

4) ustala siň stosowanie wykoŊczenia elewacji 
w jasnej kolorystyce (np kolorze białym, ja-
snym szarym, jasnym Őółtym, jasnym be-
Őowym i jasnym brņzowym). 

3. W terenach o funkcji mieszkaniowej dopuszcza 
siň lokalizowanie na działce poza budynkiem 
mieszkalnym, drugiego budynku (np.: gospo-
darczego, garaŐowego lub usługowego) – w 
sumie 2 budynki. 

4. Na działkach mieszkaniowych jednorodzinnych 
w terenach [MN] dopuszcza siň wbudowanie 
nieuciņŐliwych drobnych usług w podstawowy 
budynek mieszkalny lub towarzyszņcy gospo-
darczy pod warunkiem, Őe usługi nie bňdņ zaj-
mowały wiňcej niŐ 30% powierzchni uŐytkowej 
obiektu podstawowego. 

5. W zakresie zabudowy terenów [U] – 

1) ustala siň stosowanie dachów płaskich; 

2) ustala siň stosowanie na elewacji: tynku, 
szkła, cegły klinkierowej; 
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3) dopuszcza siň stosowanie do wykoŊczenia 
elewacji drewna lub kamienia; 

4) ustala siň stosowanie na elewacji kolorów 
współgrajņcych z otoczeniem, współtworzņ-
cych krajobraz kulturowy. 

6. W zakresie zabudowy terenów [Uo] – 

1) ustala siň stosowanie dachów płaskich; 

2) dopuszcza siň stosowanie dachów o spadku 
do 40 stopni bņdŎ łupinowych; 

3) ustala siň stosowanie wykoŊczenia elewacji 
w tynku; 

4) dopuszcza siň stosowanie szkła, drewna, 
cegły klinkierowej lub kamienia w wykoŊ-
czeniu elewacji; 

5) ustala siň stosowanie wykoŊczenia elewacji 
w jasnej kolorystyce (np kolorze białym, ja-
snym szarym, jasnym Őółtym, jasnym be-
Őowym i jasnym brņzowym). 

7. W zakresie zagospodarowania terenów zieleni 
[ZP], [ZPp] – 

1) ustala siň zakaz zabudowy, w terenach [ZPp] 
dopuszcza siň stosowanie obiektów nie-
zwiņzanych z gruntem o lekkiej konstrukcji, 

2) ustala siň stosowanie nawierzchni utwar-
dzonej na ŌcieŐkach przeznaczonych do ru-
chu rowerowego poza gruntami leŌnymi, 

3) ustala siň rozdzielenie ruchu pieszego i ru-
chu rowerowego poprzez zastosowanie 
odmiennej kolorystyki lub rodzaju na-
wierzchni, 

4) ustala siň wprowadzenie posiedzisk oraz 
elementów małej architektury towarzyszņ-
cych ciņgowi pieszo – rowerowemu. 

5) W zakresie zagospodarowania stref zadrze-
wienia: 

a) ustala siň utrzymanie charakteru leŌnego 
strefy, 

b) dopuszcza siň prowadzenie gospodarki le-
Ōnej na zasadach okreŌlonych w przepisach 
szczególnych – Ustawa o lasach. 

8. W zakresie stosowania ogrodzeŊ: 

a) wyklucza siň stosowanie ogrodzeŊ pełnych 
oraz ogrodzeŊ z przňsłami wypełnionymi 
prefabrykatami betonowymi, 

b) nakazuje siň kształtowanie ogrodzeŊ w spo-
sób zapewniajņcy widocznoŌń w rejonie 
skrzyŐowaŊ i wlotów ulic, 

c) całkowita wysokoŌń ogrodzenia nie moŐe 
przekraczań 1,8m., gdzie wysokoŌń cokołu 
powinna wynosiń max. 0,60m, 

d) ogrodzenia powyŐej cokołu powinny byń 
aŐurowe, przy czym powierzchnia aŐuru 
winna wynosiń minimum 50% powierzchni 
ogrodzenia. 

III. Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 11. 

W zakresie ochrony Ōrodowiska przyrodniczego: 

1) ustala siň zakaz zabudowy na terenach zieleni 
publicznej [ZP] i prywatnej [ZPp], w terenach 
[ZPp] dopuszcza siň stosowanie obiektów 
niezwiņzanych z gruntem o lekkiej konstrukcji, 

2) ustala siň ochronň istniejņcych wartoŌcio-
wych drzew i zadrzewieŊ, 

3) ustala sie ochronň pomnika przyrody poprzez: 

a) wprowadzenie strefy ochronnej wokół 
niego o promieniu 15m, 

b) zakazuje siň w strefie jego ochrony pro-
wadzenia wszelkich robót mogņcych do-
prowadziń do uszkodzenia pomnika przy-
rody; 

4) ustala siň zabiegi porzņdkujņce i pielňgnacyj-
ne istniejņcych drzew zaznaczonych na ry-
sunku planu do zachowania; 

5) ustala siň obowiņzek, dla nowo lokalizowanej 
i istniejņcej zabudowy, podłņczenia do gmin-
nych urzņdzeŊ inŐynieryjnych, a w szczegól-
noŌci do kanalizacji sanitarnej i wodociņgu, 
wyklucza siň czasowe stosowanie szamb dla 
nowych inwestycji; 

6) ustala siň obowiņzek wydzielenia na kaŐdej 
działce miejsca na gromadzenie posegrego-
wanych odpadów przed ich wywiezieniem; 

7) ustala siň obowiņzek przeprowadzenia badaŊ 
geotechnicznych w celu okreŌlenia moŐliwo-
Ōci posadowienia nowych obiektów ze wzglň-
du na zmienny poziom wód gruntowych i 
trudnoŌci w posadowieniu budynków; 

8) wyklucza siň lokalizacjň usług uciņŐliwych na 
całym obszarze objňtym planem; 

9) zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra ŋrodo-
wiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie pro-
gowych wartoŌci poziomów hałasu (Dz.U. z 
2004 Nr 178, poz. 1841) przyjňto nastňpujņce 
wartoŌci: 
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a) wartoŌń progowa poziomu hałasu dopusz-
czalnego dla terenu zabudowy mieszka-
niowej wynosi dla godzin nocnych i dzien-
nych odpowiednio: noc – 50dB, dzieŊ – 
55dB, 

b) wartoŌń progowa poziomu hałasu dopusz-
czalnego dla terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami rze-
mieŌlniczymi wynosi dla godzin nocnych i 
dziennych odpowiednio: noc – 50dB, dzieŊ 
– 60dB; 

W przypadku ich przekroczenia, w obiektach 
posiadajņcych pomieszczenia na pobyt stały 
ludzi obowiņzujņ ustalenia § 18 pkt 4. 

10) Ze wzglňdu na klasň ulicy Przesmyckiego 
KDG – droga wojewódzka, wskazuje siň strefň 
uciņŐliwoŌci komunikacyjnej w pasie o szero-
koŌci 100m od linii rozgraniczajņcych ulicy; w 
strefie tej ustala siň ograniczenie lokalizacji 
nowej zabudowy mieszkaniowej oraz stoso-
wanie ustalenia § 19 pkt 4. 

11) w Strefie sanitarnej cmentarza: 

a) w promieniu 500m - zakazuje siň lokalizacji 
ujňń wody do celów gospodarczych; 

12) czňŌń obszaru planu znajduje siň w granicach 
WOChK; w sposobie zagospodarowania i za-
budowy działek naleŐy uwzglňdniń ich poło-
Őenie w granicach WOChK oraz obowiņzujņce 
Rozporzņdzenie Wojewody Mazowieckiego w 
sprawie utworzenia Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 

§ 12. 

W zakresie kształtowania Ōrodowiska przyrodni-
czego: 

1) ustala siň wprowadzenie szpalerów zieleni izo-
lacyjnej w liniach rozgraniczajņcych ulicy Chy-
liczkowskiej - zbiorczej [KDZ] i ulicy Przesmyc-
kiego – lokalnej [KDL] zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) ustala siň normatyw minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej dla kaŐdej dział-
ki inwestycyjnej zgodnie z ustaleniami § 18; 

3) nakazuje nastňpujņce sposoby zabezpieczeŊ od 
uciņŐliwoŌci akustycznych ul. Chyliczkowskiej o 
klasie KDZ i ul. Przesmyckiego na odcinku klasy 
KDG w strefie jej uciņŐliwoŌci: 

a) stosowanie w budynkach np. okien o pod-
wyŐszonej izolacyjnoŌci akustycznej 

b) wprowadzenie zieleni izolacyjnej i ochron-
nej (drzew i krzewów) na granicy działek z 
w/w ulicņ. 

 

 

§ 13. 

W zakresie warunków wodno - gruntowych i 
ochrony powierzchni ziemi: 

1) dla nieruchomoŌci sņsiadujņcych z liniņ brzegu 
cieków wodnych - stosuje siň ustalenia ustawy 
Prawo wodne, 

2) ustala siň granice obszarów naraŐonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi, gdzie obowiņzujņ 
ustalenia przepisów szczególnych, 

3) zakazuje siň samowolnego nasypywania i ob-
niŐania powierzchni terenu, 

4) ustala siň korektň przebiegu skarpy na frag-
mentach wskazanych na rysunku planu - w re-
jonie ulicy 4KDD i terenu 3ZP, gdzie ze wzglňdu 
na koniecznoŌń utrzymania parametrów tech-
nicznych ulicy zaszła kolizja pasa drogowego z 
przebiegiem skarpy, 

5) W zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód 
w planie ustala siň: 

a) obowiņzek stosowania rozwiņzaŊ technicz-
nych ograniczajņcych obniŐanie poziomu 
wód gruntowych dla przedsiňwziňń realizo-
wanych poniŐej poziomu wód gruntowych; 

b) obowiņzek utrzymania istniejņcego i wpro-
wadzenie nowego w stosunku do planowa-
nych przedsiňwziňń komunikacyjnych sys-
temu odwadniajņcego przez zachowanie je-
go ciņgłoŌci i przepustowoŌci; 

c) zagospodarowanie wód opadowych na 
działkach z zabudowņ mieszkaniowņ po-
przez odprowadzenie ich do gruntu na tere-
nie własnej działki; wprowadzenie nowego 
zagospodarowania na działkach nakazuje 
siň realizowań w sposób zabezpieczajņcy 
sņsiednie tereny przed spływem wód opa-
dowych; 

d) obowiņzek odprowadzania wód opadowych 
z działek o charakterze usługowym (na tere-
nach MN i MN/U) na teren własnej działki, 
powierzchniowo, z wykorzystaniem retencji 
terenowej i podziemnej, z zapewnieniem 
uprzedniego podczyszczenia w urzņdzeniach 
osadnikowych; 

6) nakazuje siň kształtowanie powierzchni terenu 
na działkach w sposób zabezpieczajņcy sņsied-
nie tereny i ulice przed spływem wód opado-
wych na sņsiednie tereny. 

§ 14. 

W zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu 
kulturowego: 

1) wyklucza siň lokalizowanie funkcji produkcyj-
nych i przemysłowych oraz innych funkcji 
uciņŐliwych, 
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2) w odniesieniu do nowych realizacji ustala siň 

stosowanie wyłņcznie zabudowy jednorodzin-
nej, 

3) dopuszcza siň utrzymanie obiektów zabudowy 
wielorodzinnej i jednorodzinnej 4-lokalowej bez 
moŐliwoŌci ich rozbudowy, 

4) w terenie MN.1 ustala siň utrzymania zabudo-
wy w charakterze istniejņcego osiedla domów 
jednorodzinnych pomiňdzy ulicami CegliŊskie-
go – Markowskiego w zakresie charakteru i 
standardu zabudowy oraz ujednolicenia spo-
sobu wykoŊczenia obiektów mieszkalnych, 

5) ustala siň utrzymanie walorów krajobrazu natu-
ralnego poprzez zachowanie istniejņcych war-
toŌciowych zadrzewieŊ i zalesieŊ, 

6) ustala siň utwardzenie nawierzchni jezdni 
wszystkich ulic w obszarze planu, 

7) ustala siň zorganizowanie ciņgu pieszo – rowe-
rowego, m.in. wzdłuŐ koryta rzeki Jeziorki, w 
celu wykorzystania przyrodniczego charakteru 
terenu, 

8) ustala siň sukcesywnņ likwidacjň zabudowy: 
rekreacyjnej, prowizorycznej lub substandar-
dowej oraz sukcesywne usuwanie szklarni i 
namiotów foliowych w miarň przekształcania w 
funkcje preferowane w obszarze. 

IV. Ustalenia dotyczące zasad  
ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 15. 

1. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 

1) Ochronie na podstawie przepisów szczegól-
nych podlega obiekt wpisany do rejestru 
zabytków i wskazany na rysunku planu 
(obiekt wpisany do Rejestru Zabytków nr 
1439 w dniu 20 lipca 1990r. 613/LI/98) - bu-
dynek mieszkalny wraz z parkiem powstałe 
na poczņtku XX wieku; nieruchomoŌń poło-
Őona przy ul. Przesmyckiego 38 (dz. ew. nr 8 
obrňb 25): 

a) nakazuje siň: wszelkie działania inwesty-
cyjne wymagajņ uzgodnienia z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków, 

b) zakazuje siň: wznoszenia w sņsiedztwie 
budynków w formie nie współgrajņcej z 
budynkami objňtymi ochronņ konsekra-
torskņ. 

2) Ustala siň objňcie ochronņ konserwatorskņ 
obiektu wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytków – budynku mieszkalnego powsta-
łego w latach 30 XX wieku, połoŐonego przy 
ul. Przesmyckiego 30 (dz. nr ew. 5/1 obrňb 
25): 

a) nakazuje siň: uzgadnianie wszelkich ro-
bót budowlanych mogņcych wpłynņń na 
zmianň poszczególnych elementów kon-
strukcyjnych lub wystroju obiektu bņdŎ 
na całoŌń obiektów z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków 

b) zakazuje siň: wznoszenia w sņsiedztwie 
budynków w formie nie współgrajņcej z 
budynkami objňtymi ochrona konsekra-
torskņ, 

c) dopuszcza siň: wymianň koniecznych 
elementów, których stan techniczny sta-
nowi zagroŐenie dla zdrowia i bezpie-
czeŊstwa uŐytkowników, na o jednako-
wej formie i zbliŐonej kolorystyce bez 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków. 

§ 16. 

Ustalenia w zakresie zasad ochrony dóbr kultury 
współczesnej: 

1) wskazuje siň istniejņcņ zabudowň jednorodzin-
nņ w terenach MN.1 jako element jednorodne-
go zadania inwestycyjnego wraz z zabudowņ 
osiedla po zachodniej stronie ulicy Markow-
skiego; 

2) nakazuje siň ochronň jego jednorodnoŌci w 
odbiorze przestrzennym; 

3) zakazuje siň rozbudów i nadbudów w sposób 
powodujņcy zatracenie charakterystycznych 
elementów ich brył m.in. wysokoŌci, dwupoła-
ciowych dachów sytuowanych kalenicami pro-
stopadle do ulic wewnňtrznych osiedla w od-
niesieniu do istniejņcych obiektów jednoro-
dzinnych w ww. terenach; 

4) zakazuje siň stosowania na elewacjach sidingu 
w odniesieniu do istniejņcych obiektów jedno-
rodzinnych w ww. terenach; 

5) dopuszcza siň stosowanie na elewacjach drew-
na, cegły, tynku w odniesieniu do istniejņcych 
obiektów jednorodzinnych w ww. terenach. 

V.  Ustalenia dotyczące kształtowania  
przestrzeni ogólnodostępnych 

§ 17. 

1. Tymczasowe obiekty usługowo – handlowe: 

1) Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów han-
dlowych typu „kiosk z prasņ” w rejonach lo-
kalizacji przystanków komunikacji publicz-
nej, o ile min. szerokoŌń chodnika pieszego 
wynosiń bňdzie 1,5 m. 

2. Umieszczanie obiektów małej architektury: 

1) ustala siň lokalizowanie wiat przystanko-
wych lub zadaszeŊ w rejonie przystanków 
komunikacji publicznej, 
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2) ustala siň w rejonie przystanków ustawienie 
pojemników na odpady (kosze na Ōmieci), 

3) ustala siň lokalizowanie posiedzisk oraz po-
jemników na odpady wzdłuŐ chodników, 

4) ustala siň stosowanie obniŐeŊ w krawňŐni-
kach w rejonach przejŌń pieszych. 

3. Stosowanie reklam spełniajņcych nastňpujņce 
warunki: 

1) ustala siň wkomponowanie tych tablic w 
ogrodzenie lub w elewacjň budynku, do-
puszcza siň instalowanie tablic informacyj-
nych o powierzchni do 2m2 na terenie pose-
sji, 

2) zakazuje siň instalowania reklam w prze-
strzeni ulic wewnňtrznych, pomiňdzy ich li-
niami rozgraniczajņcymi, 

3) zakazuje siň montowania reklam na ogro-
dzeniach przy skrzyŐowaniach i wylotach 
ulic w sposób utrudniajņcy widocznoŌń; 

4. Urzņdzenia techniczne: 

1) ustala siň, Őe uŐytkowanie terenów odbywań 
siň bňdzie na zasadach i warunkach ustalo-
nych miňdzy stronami, zgodnie z obowiņzu-
jņcymi przepisami odrňbnymi. 

5. ZieleŊ w przestrzeniach ogólnodostňpnych: 

1) ustala siň wprowadzenie szpaleru zieleni 
izolacyjne wzdłuŐ ulicy Chyliczkowskiej i 
Przesmyckiego, 

2) ustala siň utrzymanie zieleni naturalnej 
wzdłuŐ cieków wodnych, w tym: koryta rzeki 
Jeziorki i cieku wodnego. 

VI.  Ustalenia dotyczące parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenu 

§ 18. 

W zakresie kształtowania ogólnej struktury prze-
strzennej ustala siň: 

1) normatyw minimalnej wielkoŌci nowo wydzie-
lanej działki budowlanej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej w terenach 
oznaczonych symbolem [MN.1]: nie okreŌla 
siň, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej w terenach 
oznaczonych symbolem [MN.2]: 

a. min. 900m2 - dla zabudowy wolnostojņ-
cej z tolerancjņ 5%, 

b. min. 450m2 - dla segmentów w zabudo-
wie bliŎniaczej z tolerancjņ 5%, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej intensywnej w 
terenach oznaczonych symbolem [MN.3]: 

a. min. 600m2 - dla zabudowy wolnostojņ-
cej z tolerancjņ 5%, 

b. min. 450m2 - dla segmentów w zabudo-
wie bliŎniaczej z tolerancjņ 5%, 

c. min. 240m2 - dla segmentów w zabudo-
wie szeregowej z tolerancjņ 5%, 

d) dla zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 
w terenach oznaczonych symbolem [MN.4]: 
min. 1500m2 - dla zabudowy wolnostojņcej z 
tolerancjņ 5%, 

e) dla zabudowy w terenach oznaczonych 
symbolem [MN/U]: min 900m2 z tolerancjņ 
5%, 

f) dla zabudowy w terenach oznaczonych 
symbolem [U]: min 900m2 z tolerancjņ 5%, 

g) dla zabudowy w terenach oznaczonych 
symbolem [Uo] – w dotychczasowej wielko-
Ōci nieruchomoŌci; 

2) dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej na działkach mniejszych 
niŐ ustalone w pkt 1); 

3) dla działek mniejszych zabudowanych i wydzie-
lonych przed uprawomocnieniem niniejszego 
planu, dopuszcza siň zachowanie i adaptacjň 
istniejņcej zabudowy oraz wprowadzenie no-
wej, o ile zostanņ zachowane pozostałe ustale-
nia planu; 

4) normatyw minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej dla kaŐdej nowej działki 
inwestycyjnej: 

a) min 60% dla działek o przeznaczeniu miesz-
kaniowym [MN] poza granicami WOChK, 

b) min 40% dla działek o przeznaczeniu miesz-
kaniowo – usługowym [MN/U] poza grani-
cami WOChK, 

c) min 50% dla działek o pozostałym przezna-
czeniu poza granicami WOChK, 

d) min 70% dla działek w granicach WOChK, 

e) min. 90% dla działek niebudowlanych w te-
renach Zp i ZPp. 

5) maksymalnņ wysokoŌń nowej zabudowy – max 
do 3 kondygnacji naziemnych (w tym poddasze 
uŐytkowe) tj. max 12m od poziomu gruntu ro-
dzimego do najwyŐszego punktu przekrycia da-
chu; plan wyklucza stosowanie dominant archi-
tektonicznych; 

6) wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy dla kaŐdej 
działki inwestycyjnej: 

a) w terenach MN.1 – nie okreŌla siň 

b) w terenach MN.2 – 0,4 
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c) w terenach MN.3 – 0,7 

d) w terenach MN.4 – 0,4 

e) w terenach MN/U – 0,7 

f) w terenach U – 0,6 

g) w terenach Uo: 

a. dla terenu 1 Uo – 0,7 

b. dla terenu 2 Uo – 0,9 

7) odległoŌń linii zabudowy: 

a) od skraju jezdni drogi klasy [KDG] - min. 
15m., 

b) od skraju jezdni drogi klasy [KDZ] - min. 
12m., 

c) od linii rozgraniczajņcej drogi klasy [KDL] – 
min. 5m lub zgodnie z rysunkiem planu, 

d) od linii rozgraniczajņcej ulicy dojazdowych 
klasy [KDD] – min. 5 m. lub zgodnie z rysun-
kiem planu, 

e) od linii rozgraniczajņcych ciagów pieszo - 
jezdnych [KPJ] stanowiņcych drogi we-
wnňtrzne – min. 5m., 

f) od linii rozgraniczajņcych ulic dojazdowych 
wewnňtrznych [KDw] – min. 5 m. lub zgod-
nie z rysunkiem planu, 

g) z uwzglňdnieniem przebiegu granicy tere-
nów wyłņczonych spod zabudowy, 

h) od cieków wodnych: 

a. od linii brzegowej rzeki – min. 20m., 

b. od górnej krawňdzi skarpy cieku wodne-
go – min. 10m. 

8) W zakresie kształtu dachów - obowiņzujņ usta-
lenia zawarte w § 10. 

9) W zakresie magazynowania i zbiórki odpadów 
komunalnych: 

a) naleŐy realizowań obowiņzek segregacji od-
padów i surowców wtórnych oraz nakaz 
gromadzenia i usuwania odpadów niebez-
piecznych wyselekcjonowanych z odpadów 
komunalnych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, 

b) naleŐy zapewniń na kaŐdej działce budowla-
nej miejsca do czasowego magazynowania 
selektywnie gromadzonych odpadów. 

VII. Ustalenia dotyczące granic i sposobów  
zagospodarowania terenów lub obiektów  

podlegających ochronie, ustalonej na podstawie 

odrębnych przepisów 

§ 19. 

1. We wschodniej czňŌci planu, przez tereny 
1.MN.4, 1ZP oraz 3MN/U (zgodnie z rysunkiem 
planu) ustala siň przebieg dwóch napowietrz-

nych linii elektroenergetycznych wysokiego 
napiňcia 110kV, od których obowiņzujņ strefy 
uciņŐliwoŌci - po 19m od osi linii na obie stro-
ny. 

2. W strefie wymienionej w pkt 1 obowiņzuje: 

a) zakaz realizacji pomieszczeŊ przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi, przy czym dopuszcza 
siň odstņpienie od w/w ograniczenia na tych 
fragmentach terenu, dla których rzeczywiste 
pomiary promieniowania elektromagne-
tycznego nie wykaŐņ przekroczenia dopusz-
czalnego poziomu, 

b) koniecznoŌń uzgodnienia z zarzņdcņ linii 
wszelkich zamierzeŊ inwestycyjnych na eta-
pie projektu budowlanego, 

3. CzňŌń obszaru planu znajduje siň w strefie 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
lotniczego: 

1) ustala siň zakaz przeznaczania nowych tere-
nów na funkcje chronione (szkoły, przed-
szkola, szpitale, budynki przeznaczone na 
stały lub wielogodzinny pobyt dzieci i mło-
dzieŐy), 

2) ustala siň stosowanie przegród dŎwiňkosz-
czelnych w budynkach z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi. 

4. W budynkach naraŐonych na przekroczenie 
progu hałasu okreŌlonego w § 11 ustala siň 
stosowanie dŎwiňkochłonnych materiałów bu-
dowlanych lub technologii wygłuszania uciņŐ-
liwoŌci akustycznych. 

5. Ustala siň zakaz lokalizacji stacji telefonii ko-
mórkowych z antenami sektorowymi i antena-
mi radiolinii na terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. 

6. Wskazuje siň strefň sanitarnņ od cmentarza o 
zasiňgu 500m, znajdujņcego sie poza północno 
– zachodniņ granicņ planu, w której obowiņzuje 
zakaz stosowania ujňń wody do celów gospo-
darczych. 

§ 20. 

1) W obszarze planu znajdujņ siň tereny objňte 
ochronņ na podstawie Rozporzņdzenia Woje-
wody Mazowieckiego powołujņcego Warszaw-
ski Obszar Chronionego Krajobrazu z zadaniem 
zachowania wyróŐniajņcego siň krajobrazu o 
zróŐnicowanym ekosystemie oraz przestrzega-
nia zakazów rozporzņdzenia Wojewody Mazo-
wieckiego nr 3 z dnia 13 lutego 2007r., 

a) teren połoŐony na południe od ulicy Prze-
smyckiego oraz na wschód od ulicy Zielonej 
znajduje siň w granicach Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
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b) w rejonie koryta rzeki Jeziorki przebiega 
granica obszarów ochrony ekologicznej 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu, zgodnie z rysunkiem planu. 

2) W rejonie koryta rzeki Jeziorki przebiega grani-
ca wyznaczajņca obszary naraŐone na niebez-
pieczeŊstwo powodzi oraz granica wyznaczajņ-
ca tereny bez prawa zabudowy (na podstawie 
Studium UwarunkowaŊ i Kierunków rozwoju 
gminy Piaseczno), zaznaczone na rysunku pla-
nu; w strefach tych zakazuje siň zabudowy oraz 
samowolnej zmiany rzeŎby terenu. 

3) W granicach planu wystňpujņ grunty leŌne 
tworzņce tereny leŌne oznaczone symbolem Ls, 
na których ustala siň: 

a) zakaz zabudowy, 

b) ochronň drzewostanu wg. Ustawy o lasach 

c) zakazuje siň prowadzenie utwardzonych 
ŌcieŐek pieszo – rowerowych; dopuszcza siň 
stosowanie ŌcieŐek o nawierzchni grunto-
wej. 

4) W granicach planu wystňpujņ grunty zadrze-
wione tworzņce strefy zadrzewione oznaczone 
na rysunku planu stosownym oznaczeniem 
graficznym, na których ustala siň: 

a) dopuszcza siň zmniejszenie powierzchni za-
drzewionej o max. 15%, 

b) nakaz zachowania wystňpujņcych zadrze-
wieŊ wysokich, 

c) takie sytuowanie projektowanej zabudowy, 
które eliminowałoby lub maksymalnie 
ograniczało wycinkň drzew, 

d) uwzglňdnienie w projekcie zagospodarowa-
nia działki, stanowiņcym czeŌń projektu bu-
dowlanego, wymogu: 

a. pokazania zasiňgów koron drzew, pozwa-
lajņce na okreŌlenie faktycznego procen-
tu powierzchni terenu (działki) objňtej 
strefņ zadrzewienia, 

b. dosadzeŊ drzew wysokich tak, aby prze-
widywany zasiňg ich koron pokrywał co 
najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej; 

e) dopuszcza siň prowadzenie utwardzonych 
ŌcieŐek pieszo – rowerowych. 

VIII. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad  
i warunków scalenia i podziału nieruchomości 

§ 21. 

Nie wskazuje siň terenu objňtego procedurņ sca-
lenia i podziału nieruchomoŌci na zasadach usta-
lonych w Ustawie o gospodarce nieruchomo-
Ōciami. 

IX. Ustalenia dotyczące zasady  
obsługi inżynieryjnej obszaru 

§ 22. 

1. Ustala siň ogólne zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury: 

1) pełne uzbrojenie inŐynieryjne działek bu-
dowlanych w zakresie miejskiej infrastruktu-
ry technicznej: wodociņg rozbiorczy, kanali-
zacja rozdzielcza (sanitarna i deszczowa), 
gazociņg rozbiorczy, sień elektroenergetycz-
na SN i nn (kablowa lub linie napowietrzne), 
stacja transformatorowa wnňtrzowa oraz 
kanalizacja telefoniczna, 

2) ustala siň wprowadzenie w nowo projekto-
wanych ulicach i utrzymanie w istniejņcych 
rezerwy terenów zabezpieczajņcej moŐli-
woŌń budowy wodociņgu rozdzielczego, ka-
nalizacji sanitarnej, miejskiej sieci cieplnej, 
gazociņgu rozdzielczego, linii elektroenerge-
tycznych SN i nN, kanalizacji telefonicznej – 
poza jezdniami, oraz kanalizacji deszczowej 
– pod jezdniami, 

3) wyklucza siň sytuowanie nowej infrastruktu-
ry podziemnej, oprócz kanalizacji ogólno-
spławnej lub deszczowej, pod jezdniņ, z wy-
jņtkiem przejŌń poprzecznych, przy czym 
dopuszcza siň umieszczenie nowej infra-
struktury niezwiņzanej z ulicņ w obrňbie 
jezdni tylko jako odstňpstwo w tych wypad-
kach, kiedy zabudowa uniemoŐliwia innņ lo-
kalizacjň, 

4) w pasie terenu pomiňdzy ulicami Przesmyc-
kiego i Chyliczkowskņ przeznaczonym pod 
nowņ zabudowň ustala siň przebudowň ko-
lidujņcych z planowanņ zabudowņ odcinków 
sieci infrastruktury technicznej w porozu-
mieniu z operatorem sieci, 

5) dopuszcza siň, bez zmiany planu, zmianň lo-
kalizacji przebiegu sieci infrastruktury tech-
nicznej w przypadku, gdy nastņpi kolizja z 
projektowanņ zabudowņ, obiektami i zago-
spodarowaniem terenu przewidzianymi w 
planie do realizacji; ustala siň obowiņzek 
uzyskania stosownych praw przez operato-
rów sieci dla odcinków urzņdzeŊ sieciowych 
ułoŐonych poza liniami rozgraniczajņcymi 
ulic na terenach naleŐņcych do podmiotów 
prywatnych, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň plan ustala: 

1) pełne pokrycie zapotrzebowania na wodň 
z istniejņcego wodociņgu komunalnego 
m. Piaseczna, 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 13174 – Poz. 1425 
 

2) rozbudowň sieci w oparciu o wodociņgi w 
istniejņcych ulicach, 

3) zakaz zaopatrzenie w wodň z indywidual-
nych ujňń wody (studni) dla nowo projekto-
wanych obiektów oraz obiektów rozbudo-
wywanych, 

4) dopuszcza siň, do czasu realizacji sieci, ko-
rzystanie z indywidualnych istniejņcych Ŏró-
deł wody, 

5) realizacjň sieci wodociņgowych wyłņcznie w 
liniach rozgraniczajņcych ulic/ciņgów pie-
szo-jezdnych o szerokoŌci min. 5m. i w 
miejscach dostňpnych dla właŌciwych słuŐb 
eksploatacyjnych, 

6) zachowanie studni głňbinowych wyłņcznie 
dla celów publicznych i/lub awaryjnych. 

3. W zakresie odprowadzania Ōcieków i wód opa-
dowych plan ustala: 

1) budowň rozdzielczego systemu skanalizo-
wania obszaru planu, 

2) odprowadzenie Ōcieków sanitarnych do 
miejskiej oczyszczalni Ōcieków w Piasecznie, 

3) rozbudowň istniejņcej sieci kanalizacji desz-
czowej, 

4) zakaz odprowadzania Ōcieków (tak kanało-
wego jak i powierzchniowego) do gruntu, 

5) zakaz odprowadzania Ōcieków bytowo – go-
spodarczych do indywidualnych zbiorników 
na Ōcieki (szamb) z nowo projektowanych 
obiektów oraz obiektów rozbudowywanych, 

6) dopuszcza siň, do czasu realizacji sieci, wy-
korzystywanie istniejņcych indywidualnych 
systemów odprowadzania Ōcieków w posta-
ci szczelnych zbiorników bezodpływowych, 

7) realizacjň kanalizacji miejskiej ograniczonej 
do rozbiorczych kanałów sanitarnych wy-
łņcznie w liniach rozgraniczajņcych 
ulic/ciņgów pieszo-jezdnych o szerokoŌci 
min. 5m i w miejscach dostňpnych dla wła-
Ōciwych słuŐb eksploatacyjnych, 

8) zakaz odprowadzania do kanalizacji sanitar-
nej Ōcieków deszczowych (w tym z odwod-
nienia dróg) i wód melioracyjnych, 

9) dla całego obszaru planu ustala siň zasady 
gospodarowania wodami deszczowymi i 
roztopowymi jak w par. 13 pkt.5. 

4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala: 

1) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej 
jednostek terenowych juŐ pozostajņcych w 
zasiňgu jej obsługi, 

2) dopuszcza siň w całym obszarze planu za-
opatrzenie w ciepło z lokalnych Ŏródeł ciepła 

zasilanych z miejskiej sieci elektroenerge-
tycznej lub gazowej, olejem opałowym, ga-
zem płynnym lub innymi paliwami najmniej 
szkodliwymi dla Ōrodowiska, 

3) dopuszcza siň wykorzystanie do produkcji 
ciepła niekonwencjonalnych i odnawialnych 
Ŏródeł energii, w tym Ŏródeł kogeneracji 
rozproszonej. 

5. W zakresie gazyfikacji przewodowej plan usta-
la: 

1) warunki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadań sieci gazowe zgodne z: 

a) dla gazociņgów wybudowanych przed 
12.12.2001 roku - Rozporzņdzeniem Mini-
stra Przemysłu i Handlu z dnia 
14.11.1995r. opublikowane w Dz. Ustaw 
Nr 139/1995. 

b) dla gazociņgów wybudowanych po 
12.12.2001r. – obowiņzujņcymi przepi-
sami szczególnymi; 

2) zasadň gazyfikacji nowej zabudowy w ob-
szarze planu gazem doprowadzonym z ist-
niejņcych gazociņgu g100 mm przebiegajņ-
cego w ulicy Przesmyckiego – przy spełnie-
niu kryteriów ekonomicznych zwiņzanych z 
dostawņ gazu, 

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

4) przebieg linii parkanów w odległoŌci min. 
0,5m od gazociņgów, 

5) lokalizacjň szafek gazowych (otwieranych na 
zewnņtrz od strony ulicy) w linii parkanów, 
lub w miejscu uzgodnionym z zarzņdzajņ-
cym sieciņ gazowņ, 

6) gazociņgi, które w wyniku modernizacji 
dróg i ulic znalazłyby siň pod jezdnia, naleŐy 
przenieŌń w pas poza jezdniņ, 

7) podczas prowadzenia prac modernizacyj-
nych ulic i dróg naleŐy zabezpieczyń istnie-
jņce gazociņgi przed uszkodzeniem przez 
ciňŐki sprzňt budowlany i samochody, 

8) dla urzņdzeŊ liniowych uzbrojenia przebie-
gajņcego przez tereny działek ustala sie ko-
niecznoŌń zapewnienia dostňpu w celu wy-
konywanie bieŐņcych konserwacji i napraw, 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

6. W zakresie elektroenergetyki plan ustala: 

1) pełne pokrycie zapotrzebowania mocy elek-
trycznej, 

2) prowadzenie budowy sieci i urzņdzeŊ elek-
troenergetycznych, zgodnie z przepisami 
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szczególnymi, w porozumieniu z operato-
rem sieci, 

3) zakaz nasadzeŊ pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi drzew i krzewów ta-
kich gatunków, których naturalna wysokoŌń 
moŐe przekraczań 3m, 

4) nakaz przycinania drzew i krzewów rosnņ-
cych pod liniami elektroenergetycznymi, 

5) dopuszczanie, na terenie obszarów chronio-
nych, skracania wysokoŌci lub usuwania 
drzew i krzewów pod napowietrznymi li-
niami elektroenergetycznymi, 

6) utrzymanie istniejņcych stacji transformato-
rowych 15/0,4kV, 

7) pasy dla Ōredniego i niskiego napiňcia oraz 
oŌwietlenia ulicznego w ciņgach drogo-
wych, 

8) przyłņczanie obiektów do sieci elektroener-
getycznej oraz przebudowň urzņdzeŊ elek-
troenergetycznych, powstałych w wyniku 
wystņpienia kolizji planu zagospodarowania 
działki (w tym równieŐ wynikajņcego ze 
zmiany przeznaczenia terenu) z istniejņcymi 
urzņdzeniami elektroenergetycznymi w po-
rozumieniu z operatorem sieci i według za-
sad okreŌlonych w przepisach Prawa ener-
getycznego, 

9) ustala siň realizacjň sieci i przyłņczy elektro-
energetycznych wyłņcznie w liniach rozgra-
niczajņcych ulic/ciņgów pieszo-jezdnych o 
szerokoŌci min.5 m. i w miejscach dostňp-
nych dla właŌciwych słuŐb eksploatacyj-
nych. 

7. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) realizacjň sieci wyłņcznie w formie kablowej 
lub radiowej, 

2) zachowuje siň istniejņce linie napowietrzne 
do czasu skablowania tych linii, 

3) realizacjň kablowych sieci i przyłņczy tele-
komunikacyjnych wyłņcznie w liniach roz-
graniczajņcych ulic/ciņgów pieszo-jezdnych 
o szerokoŌci min. 5m, o utwardzonej na-
wierzchni, uregulowanym stanie prawnym i 
w miejscach dostňpnych dla właŌciwych 
słuŐb eksploatacyjnych, 

4) dopuszcza siň lokalizacjň stacji telefonii ko-
mórkowej, masztów, anten o konstrukcji 
masztowej itp. urzņdzeŊ jedynie w sposób 
nie ograniczajņcy zgodnego z ustaleniami 
planu zagospodarowania terenów sņsied-
nich przy zachowaniu ograniczeŊ wymie-
nionych w § 19 pkt 5 

 

8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan 
ustala: 

1) zorganizowany i o powszechnej dostňpnoŌci 
w obszarze planu system zbierania i ewaku-
acji odpadów stałych o charakterze komu-
nalnym, 

2) obowiņzek zabezpieczenia przez właŌcicieli 
nieruchomoŌci moŐliwoŌci segregowania 
odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z zasa-
dami wymienionymi w § 18 pkt 9. 

§ 23. 

1. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej. 

1) Układ dróg publicznych na terenach objň-
tych planem stanowiņ: 

a) istniejņca ulica główna [KDG]: ul. Prze-
smyckiego, 

b) istniejņca ulica zbiorcza [KDZ]:ul. Chylicz-
kowska, 

c) istniejņca ulica lokalna [KDL ]: ul. Prze-
smyckiego, 

d) istniejņce ulice dojazdowe [KDD]: 

- ul. Zielona, 

- ul. Przybosia, 

- ul. BrzeziŊska, 

- ul. Markowskiego (wschodnia granica 
ulicy). 

2) Układ komunikacyjny wspomagajņ we-
wnňtrzne ulice dojazdowe [KDw] w tym 
drogi wewnňtrzne stanowiņce ciņgi pieszo 
jezdne [KPJ]. 

3) Wyznaczone na rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi pasy komunikacji drogowej 
publicznej majņ przebieg okreŌlony ŌciŌle, a 
podana szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych jest szerokoŌciņ minimalnņ. 

4) Dla fragmentu ulicy Przesmyckiego – głów-
nej [KDG]: 

a) ustala siň wyłņcznie skrzyŐowania i wloty 
wyznaczone na rysunku planu; 

b) docelowo ustala siň obsługň komunika-
cyjnņ działek poprzez jezdniň serwisowņ 
wydzielonņ w liniach rozgraniczajņcych 
ulicy głównej, 

c) dopuszcza siň bezpoŌredniņ obsługň ko-
munikacyjnņ przylegajņcych do niej dzia-
łek, t.j. wprowadzania nowych zjazdów, 
po uzyskaniu zgody od zarzņdcy drogi. 

d) dopuszcza siň utrzymanie istniejņcych 
zjazdów jedynie po ponownym uzyska-
niu zgody od zarzņdcy drogi. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 13176 – Poz. 1425 
 

5) Dla ulicy Chyliczkowskiej – zbiorczej [KDZ]: 

a) ustala siň wyłņcznie skrzyŐowania i wloty 
wyznaczone na rysunku planu; 

b) od ulicy [KDZ] dopuszcza siň bezpoŌred-
niņ obsługň komunikacyjnņ przylegajņ-
cych do niej działek. 

6) Ustala siň parametry linii rozgraniczajņcych 
ulicy Chyliczkowskiej [KDZ] i Przesmyckiego 
[KDL] jako dostosowane do prowadzenia 
komunikacji publicznej (autobusowej). 

2. Plan ustala szerokoŌci pasów terenu wyzna-
czonych liniami rozgraniczajņcymi dla poszcze-
gólnych ulic: 

1) ulica Przesmyckiego - ulica główna [1KDG] 
– od osi do południowej linii rozgranicza-
jņcej - 12,5m (całkowita szerokoŌń w linach 
rozgraniczajņcych min. 25m); rozdzielenie 
ruchu kołowego i pieszego oraz wprowa-
dzenie ŌcieŐki rowerowej i jezdni serwiso-
wej; 

2) ulica Chyliczkowska – zbiorcza [1KDZ] – od 
osi do północnej linii rozgraniczajņcej - 
14m (całkowita szerokoŌń w linach rozgra-
niczajņcych min. 28m), rozdzielenie ruchu 
kołowego i pieszego oraz wprowadzenie 
ŌcieŐki rowerowej oraz szpaleru zieleni izo-
lacyjnej; 

3) ulica Przesmyckiego - ulica lokalna [1KDL] 
– od osi do południowej linii rozgranicza-
jņcej- 10m (całkowita szerokoŌń w linach 
rozgraniczajņcych min. 20m), rozdzielenie 
ruchu kołowego i pieszego oraz wprowa-
dzenie ŌcieŐki rowerowej; 

4) ulica Markowskiego - ulica dojazdowa 
[KDD] – w granicach planu jedynie 
wschodnia linia rozgraniczajņca ulicy; 

5) ulica Zielona - ulica dojazdowa [1KDD] – 
szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych min. 
10 m lub zgodnie z rysunkiem planu, roz-
dzielenie ruchu kołowego i pieszego; 

6) ulica BrzeziŊska - ulica dojazdowa [2KDD] 
– szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
min. 10 m lub zgodnie z rysunkiem planu, 
rozdzielenie ruchu kołowego i pieszego; 

7) ulica Przybosia – ulica dojazdowa [3KDD] 
– szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
min. 10 m lub zgodnie z rysunkiem planu, 
rozdzielenie ruchu kołowego i pieszego; 

8) ulica Tujowa - ulica dojazdowa [4KDD] – 
szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych min. 
10 m lub zgodnie z rysunkiem planu, roz-
dzielenie ruchu kołowego i pieszego, 

9) ulica Projektowana – ciņg pieszo – jezdny 
stanowiņcy drogň wewnňtrznņ [1KPJ]     

łņczņcy ul. BrzeziŊskņ i ul. Przybosia – sze-
rokoŌń w liniach rozgraniczajņcych min. 
8m, rozdzielenie ruchu kołowego i piesze-
go (chodnik jednostronny); 

10) ulica Bez Nazwy – istniejņcy ciņg pieszo – 
jezdny stanowiņcy drogň wewnňtrznņ 
[2KPJ] jako odnoga od ul. Tujowej – sze-
rokoŌń w liniach rozgraniczajņcych min. 
8m, rozdzielenie ruchu kołowego i piesze-
go (chodnik jednostronny); 

11) ulica Bez Nazwy - ulica wewnňtrzna dojaz-
dowa [5KDw] istniejņca odnoga od ul. Zie-
lonej – szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych min. 8m lub zgodnie z rysunkiem 
planu, rozdzielenie ruchu kołowego i pie-
szego (chodnik jednostronny); 

12) ulice dojazdowe wewnňtrzne [KDw] – sze-
rokoŌń w liniach rozgraniczajņcych min. 
8m, lub zgodnie z rysunkiem planu, ulice 
jednoprzestrzenne. 

13) ustala siň przebieg ŌcieŐki rowerowej, któ-
rej szerokoŌń nie moŐe byń mniejsza niŐ 
2,5m. 

3. Plan ustala nastňpujņce zasady parkowania dla 
obszaru objňtego planem: 

1) Potrzeby parkingowe inwestorzy pokrywajņ 
na terenach własnych. 

2) Dla nowych inwestycji ustala siň nastňpujņ-
ce wskaŎniki parkingowe: 

a) dla usług – min 3 stanowiska na 100m2 
powierzchni uŐytkowej, ale nie mniej niŐ 
2 stanowiska na obiekt usługowy, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – min 2 stanowiska na lokal 
mieszkalny, 

3) Dopuszcza organizowanie dodatkowych 
miejsc postojowych wzdłuŐ ulic, z wyklu-
czeniem dróg [KDG] oraz [KDZ]. 

X. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania,  

urządzenia i użytkowania 

§ 24. 

1. Nie ustala siň specjalnego sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i uŐytkowania terenów; dopuszcza siň dotych-
czasowy sposób zagospodarowania do czasu 
realizacji ustaleŊ planu. 

2. Na działce nr ew. 70 obrňb nr 24 w terenie 
3MN.2 dopuszcza siň zorganizowanie ogólno-
dostňpnego tymczasowego placu zabaw dla 
dzieci do czasu wszczňcia procedury zagospo-
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darowania działki zgodnie z przeznaczeniem te-
renu ustalonym w planie. 

3. W odniesieniu do obiektów istniejņcych, które 
wykraczajņ na rysunku planu poza linie zabu-
dowy, wprowadza siň zakaz ich rozbudowy i 
modernizacji w kierunku kolizji z liniami zabu-
dowy, dopuszcza siň wyłņcznie ich remonty. 

4. Ze wzglňdu na zróŐnicowany poziom lustra 
wody gruntowej naleŐy poprzedzań realizacje 
badaniami geotechnicznymi gruntu. W przy-
padku wysokiego lustra wody ustala siň ogra-
niczanie podpiwniczenia budynków. 

5. Plan wyklucza stosowanie nowych indywidual-
nych ujňń wody (studnie) oraz nowego indywi-
dualnego odprowadzenia nieczystoŌci (szam-
ba). Plan nakłada obowiņzek podłņczenia no-
wych i rozbudowywanych inwestycji do sieci 
wodociņgowej i kanalizacyjnej rozdzielczej (sa-
nitarnej i deszczowej) przed oddaniem obiektu 
do uŐytkowania. 

XI. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji 
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej 

§ 25. 

1. Na mocy niniejszego planu nie wskazuje siň 
terenów przewidzianych do przeprowadzenia 
rehabilitacji zarówno w stosunku do istniejņcej 
zabudowy jak i infrastruktury technicznej. 

2. W przypadku zabudowy działki połoŐonej przy 
ul. Przybosia, nr ew. 19, 80 i 96 w obrňbie 24, 
ustala siň przełoŐenie infrastruktury technicz-
nej, w porozumieniu z operatorami sieci. 

XII. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – 

wypoczynkowych oraz terenów służących  
organizacji imprez masowych 

§ 26. 

1. Nie wskazuje siň terenów rekreacyjno – wypo-
czynkowych poza terenami ZP oraz terenów 
słuŐņcych organizacji imprez masowych. 

2. Ustala siň utrzymanie w dotychczasowej lokali-
zacji placu zabaw dla zaspokojenia potrzeb 
społecznoŌci zamkniňtego osiedla „Zielona” – 
dz. nr ew. 70 obrňb 24. 

3. Dopuszcza siň zorganizowanie tymczasowego 
placu zabaw. W terenie 3 MN.2 na działce nr 
ew. 69 obrňb 24, 

XIII. Ustalenia dotyczące stawek procentowych 

§ 27. 

1. Ustala siň wartoŌń stawki procentowej, słuŐņcej 
naliczeniu jednorazowej opłaty (renty plani-
stycznej) od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w 
wyniku uchwalenia niniejszego planu, pobiera-
nej jednorazowo w momencie sprzedaŐy nieru-
chomoŌci w okresie do 5 lat od dnia uprawo-
mocnienia siň niniejszego planu, w wysokoŌci: 

1) Dla terenów MN.1 - 20 % 

2) Dla terenów MN.2 - 20 % 

3) Dla terenów MN.3 - 20 % 

4) Dla terenów MN.4 - 20 % 

5) Dla terenów MN/U - 20 % 

6) Dla terenów Uo - 10 % 

7) Dla terenów U - 25 % 

8) Dla terenów ZP - 0,1% 

9) terenów ZPp - 0,1% 

10) Dla terenów Ls - 0,1% 

11) Dla terenów komunikacji i urzņdzeŊ inŐy-
nieryjnych - 0,1 % 

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

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe  

dla obszarów funkcjonalnych 

§ 28. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
[1.MN.1] ustala siň: 

 
Lp. Zakres ustalenia Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca 

2. Przeznaczenie dopusz-
czone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia, usługi 
bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Warunki zabudowy  
i zagospodarowania 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – nie okreŌla siň, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – nie okreŌla siň, zgodnie z § 18 pkt 1 
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5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i §20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt.7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń komunika-
cyjna 

1. Od strony dróg: KDD – ul. Markowskiego poza granicami planu, 1KDw - zgodnie  
z § 23 

2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 
6. DostňpnoŌń 

inŐynieryjna 
Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat 
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27 

 
§ 29. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [2.MN.1] ustala siň: 
 
Lp. Zakres ustalenia Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca 

2. Przeznaczenie dopusz-
czone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia, usługi 
bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Warunki zabudowy  
i zagospodarowania 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – nie okreŌla siň, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – nie okreŌla siň, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt.7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: KDD – ul. Markowskiego poza granicami planu, 2KDw – zgodnie 
z § 23 

2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 
6. DostňpnoŌń  

inŐynieryjna 
Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 30. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [3.MN.1] ustala siň: 
 
Lp. Zakres ustalenia Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia, usługi 
bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 
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3. Warunki zabudowy  
i zagospodarowania 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – nie okreŌla siň, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – nie okreŌla siň, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt.7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: KDD – ul. Markowskiego poza granicami planu, 2KDD, 3KDD, KDw - 
zgodnie z § 23 

2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 
6. DostňpnoŌń  

inŐynieryjna 
Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27 

 
§ 31. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [4.MN.1] ustala siň: 
 
Lp. Zakres ustalenia Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca 

2. Przeznaczenie 
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia, usługi 
bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Warunki zabudowy  
i zagospodarowania 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – nie okreŌla siň, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – nie okreŌla siň, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: KDD – ul. Markowskiego poza granicami planu, 3KDD, 3KDw - 
zgodnie z § 23 

2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 
6. DostňpnoŌń 

inŐynieryjna 
Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat 
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 13180 – Poz. 1425 
 

§ 32. 
W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [5.MN.1] ustala siň: 
 
Lp. Zakres ustalenia Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia, usługi 
bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Warunki zabudowy  
i zagospodarowania 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – nie okreŌla siň, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – nie okreŌla siň, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt.7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

Od strony dróg: KDD – ul. Markowskiego poza granicami planu, 3KDw - zgodnie z § 23 
Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27 

 
§ 33. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [1.MN.2] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca i bliŎniacza 

2. Przeznaczenie dopusz-
czone terenu 

1. nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, usługi bytowe: han-
dlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

2. utrzymanie zabudowy istniejņcej wielorodzinnej, 
3. Zasady i sposoby  

zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,4, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 900m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

450m2 dla bliŎniaczej, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

Od strony dróg: 2KDD - zgodnie z § 22 
Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 22 ust. 3 niniejszej uchwały. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 13181 – Poz. 1425 
 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 34. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [2.MN.2] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie 
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca i bliŎniacza 

2. Przeznaczenie 
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia – od strony 
3KDD, usługi bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub to-
warzyszņcy, 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,4, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 900m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

450m2 dla bliŎniaczej, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

Od strony dróg: 2KDD, 1KPJ, 3KDD - zgodnie z § 23 
Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 35. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [3.MN.2] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca i bliŎniacza 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia – od strony 
3KDD, usługi bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub 
towarzyszņcy, 

3. Zasady i sposoby 
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,4, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 900m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

450m2 dla bliŎniaczej, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 
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4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 2KDD, 1KPJ, 3KDD - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 36. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [4.MN.2] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie 
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca i bliŎniacza 

2. Przeznaczenie 
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia, usługi 
bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,4, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 900m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

450m2 dla bliŎniaczej, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 3KDD - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 37. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [5.MN.2] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca i bliŎniacza 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

1. nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia, usługi 
bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

2. utrzymanie istniejņcej zabudowy jednorodzinnej 4-lokalowej 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,4, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 900m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

450m2 dla bliŎniaczej, zgodnie z § 18 pkt 1 
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5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 5KDw - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń 
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 38. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [6.MN.2] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca i bliŎniacza 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

1. nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia, usługi 
bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

2. utrzymanie istniejņcej zabudowy wielorodzinnej 
3. Zasady i sposoby 

 zabudowy i zagospo-
darowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,4, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 900m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

450m2 dla bliŎniaczej, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 1KDD,6KDw - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 39. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [7.MN.2] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca i bliŎniacza 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, usługi bytowe: handlu i 
rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 
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3. Zasady i sposoby 
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,4, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 900m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

450m2 dla bliŎniaczej, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 2KPJ, 4KDD - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 40. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [8.MN.2] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca i bliŎniacza 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, usługi bytowe: handlu i 
rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Zasady i sposoby 
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,4, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 900m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

450m2 dla bliŎniaczej, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń 
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 4KDD - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń 
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 
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§ 41. 
W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [9.MN.2] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojņca i bliŎniacza 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, usługi bytowe: handlu i 
rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,4, zgodnie z § 18 pkt. 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 900m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

450m2 dla bliŎniaczej, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 4KDD - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń 
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 42. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [1.MN.3] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna intensywna 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

NieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia, usługi 
bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,7, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 600m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

450m2 dla bliŎniaczej, 250m2 dla szeregowej, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń 
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 1KDL, 1KDD, KDw - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 
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6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat 
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 43. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [2.MN.3] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna intensywna: 
wolnostojņca, bliŎniacza, szeregowa 

2. Przeznaczenie 
dopuszczone terenu 

NieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia, usługi 
bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Zasady i sposoby 
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,7, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 600m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

450m2 dla bliŎniaczej, 250m2 dla szeregowej, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
\w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 1KDL, 1KDD, 4KDw - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń 
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 44. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [1.MN.4] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna: 
wolnostojņca, bliŎniacza, szeregowa 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, pensjonat, gastronomia) 
wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Zasady i sposoby 
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,4, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1500m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 
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4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego– zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dziedzictwa kultury i zabytków - zgodnie z § 15 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i §20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń 
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 1KDL, 1KDG poprzez jezdniň serwisowņ - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 45. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [2.MN.4] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojņca ekstensywna 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, pensjonat, gastronomia) 
wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,4, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1500m2 dla wolnostojņcej zabudowy, 

zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 1KDD, KDw - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 46. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [1.Uo] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa usługowa – przedszkole z zapleczem rekreacyjnym 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia) wbudo-
wane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 50%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,7, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – w dotychczasowej wielkoŌci zgodnie 

z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
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6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 17 ust. 3 

7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 
wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 1KDL, KDD – ul. Markowskiego poza granicami planu - zgodnie  
z § 23 

2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 
6. DostňpnoŌń 

inŐynieryjna 
Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 47. 

W odniesieniu do obszarów funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem [2.Uo] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie 
podstawowe terenu 

zabudowa usługowa – szkoła z zapleczem sportowym 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

nieuciņŐliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia) wbudo-
wane w obiekt podstawowy lub towarzyszņcy, 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,9, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – w dotychczasowej wielkoŌci, zgodnie 

z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń 
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 1KDD, 5KDw - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 48. 

W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [1.U] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa usługowa 

2. Przeznaczenie 
dopuszczone terenu 

Dopuszczona funkcja mieszkaniowa jako lokal towarzyszņcy funkcji podstawowej 
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3. Zasady i sposoby 
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 50%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,6, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – 900m2, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 1KDD - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 49. 

W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [1.MN/U] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 

1. Przeznaczenie  
podstawowe terenu 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

- 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 50%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,5, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – 900m2, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: KDD – ul. Markowskiego poza granicami planu, 1KDD, 1KDZ - 
zgodnie z § 23 

2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 
6. DostňpnoŌń  

inŐynieryjna 
Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 13190 – Poz. 1425 
 

§ 50. 
W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [2.MN/U] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 
1. Przeznaczenie  

podstawowe terenu 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

- 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 50%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,5, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – 900m2, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 
4. Ograniczenia  

w zagospodarowaniu 
1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 1KDD - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 51. 

W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [3.MN/U] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 
1. Przeznaczenie  

podstawowe terenu 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa 

2. Przeznaczenie 
dopuszczone terenu 

- 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,5, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – 900m2, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 
4. Ograniczenia  

w zagospodarowaniu 
1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 1KDG – poprzez jezdniň serwisowņ, 4KDD, 2KPJ - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń 
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 13191 – Poz. 1425 
 

§ 52. 
W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [4.MN/U] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 
1. Przeznaczenie  

podstawowe terenu 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

- 

3. Zasady i sposoby 
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,5, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – 900m2, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 
4. Ograniczenia  

w zagospodarowaniu 
1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 4KDD - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 
§ 53. 

W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [5.MN/U] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 
1. Przeznaczenie  

podstawowe terenu 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

- 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. wysokoŌń zabudowy – 12m = 3 kondygnacje (w tym poddasze), zgodnie z § 18 pkt 5 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%, zgodnie z § 18 pkt 4 
3. wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy – 0,5, zgodnie z § 18 pkt 6, 
4. minimalna powierzchnia działki budowlanej – 900m2, zgodnie z § 18 pkt 1 
5. lokalizacja ogrodzeŊ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 10 pkt 8 
6. rozmieszczenie reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w § 17 ust. 3 
7. parametry dachów, ich pokrycie oraz dopuszczalne rozwiņzania materiałowe w 

wykaŊczaniu elewacji - zgodnie z § 10 ust. 1 
4. Ograniczenia  

w zagospodarowaniu 
1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego – zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ochrona dóbr kultury współczesnej - zgodnie z § 16 
4. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 
5. Linie zabudowy zgodnie z § 18 pkt 7 i z rysunkiem planu 

5. DostňpnoŌń 
komunikacyjna 

1. Od strony dróg: 4KDD, KDw - zgodnie z § 23 
2. Ustala siň zasady parkowania zgodnie z § 23 ust. 3 niniejszej uchwały. 

6. DostňpnoŌń 
inŐynieryjna 

Z urzņdzeŊ miejskich połoŐonych w liniach rozgraniczajņcych przylegajņcych ulic - 
zgodnie z § 22 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27. 

 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 13192 – Poz. 1425 
 

§ 54. 
W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [1.ZP] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 
1. Przeznaczenie 

podstawowe terenu 
teren zieleni publicznej 

2. Przeznaczenie 
dopuszczone terenu 

zieleŊ czňŌciowo urzņdzona i nie urzņdzona jako przeznaczenie podstawowe 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. nakazuje siň urzņdzenie ciņgu pieszo – rowerowego 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 90%, zgodnie z § 18 pkt 4 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego– zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 20 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

zgodnie z § 23 

6. DostňpnoŌń 
inŐynieryjna 

- 

7. Stawka opłat 
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27 

 
§ 55. 

W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [2.ZP] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 
8. Przeznaczenie  

podstawowe terenu 
teren zieleni publicznej 

9. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

zieleŊ czňŌciowo urzņdzona i nie urzņdzona jako przeznaczenie podstawowe 

10. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. nakazuje siň urzņdzenie ciņgu pieszo – rowerowego 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 90%, zgodnie z § 18 pkt 4 

11. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego– zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 20 

12. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

zgodnie z § 23 

13. DostňpnoŌń 
inŐynieryjna 

- 

14. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27 

 
§ 56. 

W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [3.ZP] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 
15. Przeznaczenie  

podstawowe terenu 
teren zieleni publicznej 

16. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

zieleŊ czňŌciowo urzņdzona i nie urzņdzona jako przeznaczenie podstawowe 

17. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. nakazuje siň urzņdzenie ciņgu pieszo – rowerowego 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 90%, zgodnie z § 18 pkt.4 

18. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego– zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 20 

19. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

zgodnie z § 23 

20. DostňpnoŌń 
inŐynieryjna 

- 

21. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 13193 – Poz. 1425 
 

§ 57. 
W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [4.ZPp] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 
1. Przeznaczenie  

podstawowe terenu 
teren zieleni prywatnej, zieleŊ czňŌciowo urzņdzona i nie urzņdzona 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

dopuszcza siň stosowanie obiektów niezwiņzanych z gruntem o lekkiej konstrukcji 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. Teren bez prawa zabudowy 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 90%, zgodnie z § 18 pkt 4 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego– zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

zgodnie z § 23 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

- 

7. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27 

 
§ 58. 

W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [5.ZPp] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 
8. Przeznaczenie  

podstawowe terenu 
teren zieleni prywatnej, zieleŊ czňŌciowo urzņdzona i nie urzņdzona 

9. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

dopuszcza siň stosowanie obiektów niezwiņzanych z gruntem o lekkiej konstrukcji 

10. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. Teren bez prawa zabudowy 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 90%, zgodnie z § 18 pkt 4 

11. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego– zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 

12. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

zgodnie z § 23 

13. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

- 

14. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27 

 
§ 59. 

W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [6.ZPp] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 
15. Przeznaczenie  

podstawowe terenu 
teren zieleni prywatnej, zieleŊ czňŌciowo urzņdzona i nie urzņdzona 

16. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

dopuszcza siň stosowanie obiektów niezwiņzanych z gruntem o lekkiej konstrukcji 

17. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

1. Teren bez prawa zabudowy 
2. wskaŎnik powierzchni biologicznie czynnej – 90%, zgodnie z § 18 pkt 4 

18. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego– zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 

19. DostňpnoŌń 
komunikacyjna 

zgodnie z § 23 

20. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

- 

21. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 13194 – Poz. 1425 
 

§ 60. 
W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [1.Ls] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 
1. Przeznaczenie  

podstawowe terenu 
teren leŌny bez prawa zabudowy 

2. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

Funkcja rekreacyjna 

3. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

dopuszcza siň urzņdzenie układu ŌcieŐek pieszo - rowerowych gruntowych 

4. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego– zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 

5. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

- 

6. DostňpnoŌń  
inŐynieryjna 

- 

7. Stawka opłat 
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27 

 
§ 61. 

W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [2.Ls] ustala siň: 
 
Lp. Zagadnienie Ustalenie planu 
8. Przeznaczenie  

podstawowe terenu 
teren leŌny bez prawa zabudowy 

9. Przeznaczenie  
dopuszczone terenu 

Funkcja rekreacyjna 

10. Zasady i sposoby  
zabudowy i zagospoda-
rowania działki 

dopuszcza siň urzņdzenie układu ŌcieŐek pieszo - rowerowych gruntowych 

11. Ograniczenia  
w zagospodarowaniu 

1. Ochrona Ōrodowiska przyrodniczego– zgodnie z § 11 i § 12 
2. Ochrona warunków wodno – gruntowych – zgodnie z § 13 
3. Ograniczenia szczególne - zgodnie z § 19 i § 20 

12. DostňpnoŌń  
komunikacyjna 

- 

13. DostňpnoŌń 
 inŐynieryjna 

- 

14. Stawka opłat  
planistycznych 

Zgodnie z ustaleniami § 27 

 

Rozdział 3 
Ustalenia końcowe 

§ 62. 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 63. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczňtych przed dniem wejŌcia w 
Őycie planu, a niezakoŊczonych decyzjņ osta-
tecznņ, stosuje siň ustalenia planu. 

§ 64. 

Na terenie objňtym planem tracņ moc ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Piaseczna uchwalonego 
uchwałņ Rady Miejskiej w Piasecznie nr 613/LI/98 z 
dnia 29.04.98r. (Dz. Urz. Woj. W-go Nr 36, poz. 119 
z dnia 16.07.1998r.), 

§ 65. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 13195 – Poz. 1425 
 

 
 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 13196 – Poz. 1425 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 1341/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 24 lutego 2010r. 

 
Uwagi złoŐone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

czňŌci miasta Piaseczno obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowskņ  
i granicņ administracyjnņ miasta Piaseczno 

 
Lp. Data 

złoŐenia 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres zgłaszajņce-
go uwagi 

Temat uwagi Oznaczenie 
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 
dla nierucho-
moŌci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygniecie Burmistrza 
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniecie Rady Gminy  
w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Uwzglňdniona 
uwaga 

Nieuwzglňdniona 
uwaga 

Uwzglňdniona 
uwaga 

Nieuwzglňdniona 
uwaga 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 21.12.2009 Maciej  
Sztomberski 

 

- Plan nie spełnia kryteriów art. 15 
ust. 2 pkt 2 poprzez nieuwzglňd-
nienie uwarunkowaŊ i wymagaŊ 
funkcjonalnych i społeczno – go-
spodarczych – Plan nie zabezpie-
cza interesów inwestorów z branŐy 
budowlanej (§ 5 ust. 1 pkt.3) 

- Wewnňtrzna sprzecznoŌń w 
studium pomiňdzy czňŌciņ teksto-
wa i rysunkowņ 

- Ograniczenia zabudowy i 
moŐliwoŌci korzystania z nieru-
chomoŌci: ograniczenia normaty-
wu wielkoŌci działki do 900m2, 
udziału pow. biolog. czynnej do 
50%, wskaŎnika intensywnoŌci na 
0,5, odległoŌci linii zabud. od 
skrajni jezdni na 18m., iloŌci 
miejsc parkingowych na 2 
m.p/budynek jednorodz. 

Wniosek o: 

1) UmoŐliwienie zabudowy 
wielorodzinnej wzdłuŐ ulic głów-
nych tj. ul. Chyliczkowskiej w gra-
nicach planu 

2) zwiňkszenie normatywu do 800m2, 
400m2 dla zab. bliŎniaczej i 200m2 
dla szeregowej, 

3) udział pow. biolog. czynnej 40% 
4) wskaŎnik intensywnoŌci – 0,7 
5) zmniejszenie min. odległoŌci l. 

zabud. od skraju jezdni ulicy KDZ 
na 12m 

6) zmniejszenie min. IloŌci miejsc 
parkingowych do 1 na bud. jedno-
rodzinny 

Działka nr ew. 
48/6 obrňb 24 

1MN/U  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt 3 – tak 

pkt 4 – tak 

pkt 5 - tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt 1 - nie 

pkt 2 – nie 

pkt 6 - nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt 3 – tak 

pkt 4 – tak 

pkt 5 - tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt 1 - nie 

pkt 2 – nie 

pkt 6 - nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt 2 – zostanie 
wprowadzony zapis 
umoŐliwiajņcy 
wprowadzenie 
zabudowy na 
działkach juŐ 
wydzielonych, lecz 
mniejszych niŐ 
normatywne pod 
warunkiem utrzyma-
nia pozostałych 
parametrów 
urbanistycznych 
ustalonych planem 

2 24.11.2009 Anna JabłoŊska 

 

Wprowadzenie zapisu chroniņcego 
zieleŊ w strefie leŐņcej w granicach 
WOChK, w szczególnoŌci wprowadzenie 
zakazu wycinania drzew 

NieruchomoŌń 
gruntowa 
połoŐona przy 
ul. Zielonej 8  
w Piasecznie 

2MN.4  Nie  Nie  

Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Michał Szweycer 

 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 1341/XLIV/2010 

Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 24 lutego 2010r. 

 
w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy dla potrzeb realizacji ustaleŊ Miejscowego Planu  
Zagospodarowania Przestrzennego czňŌci miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: 

Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowskņ i granicņ administracyjnņ miasta 
 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŐņce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊców 
stanowiņ - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z póŎn. zm.) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmujņ: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczajņcych drogi publicznej, w tym wy-
budowanie drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym i zieleniņ; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczajņcymi dróg. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 85 – 13197 – Poz. 1425 
 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņce do zadaŊ własnych gminy to realizacja dróg pu-
blicznych na terenie przeznaczonym w planie pod te funkcjň oraz budowa sieci wodociņgowej, kanalizacyj-
nej, finansowanie oŌwietlenia ulic znajdujņcych siň na terenie objňtym niniejszņ uchwałņ oraz planowanie i 
organizacja zaopatrzenia w ciepło, energiň elektrycznņ i paliwa gazowe. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami w tym m.in. ustawņ prawo 
budowlane, ustawņ o zamówieniach publicznych, samorzņdzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie Ōrodowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji okreŌlonych w § 2 moŐe ulegań modyfikacji wraz z dokonujņcym siň postň-
pem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadņ stosowania najlepszej dostňpnej techniki (okreŌlonej 
w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ōrodowiska Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 
z póŎn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleŊ planu. 

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła okreŌlone w 
§ 2 realizowane bňdņ w sposób okreŌlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. 
(Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z póŎn. zm.). 

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

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, ujň-
tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z póŎn. zm.). Wydatki majņtkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z 
budŐetu gminy oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budŐetowy, uchwala siň w 
uchwale budŐetowej Rady Miejskiej. 

§ 5. 

1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych finansowane bňdņ w całoŌci lub w czňŌci z budŐetu gminy 
oraz na podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociņgowej i kanalizacji finansowane bňdņ na podstawie art. 15 ust. 1 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym odprowadzaniu Ōcieków z dnia 7 czerwca 2001r. 
(Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z póŎn. zm.), ze Ōrodków własnych przedsiňbiorstwa wodociņgowo-
kanalizacyjnego oraz w całoŌci lub w czňŌci z budŐetu gminy oraz na podstawie porozumieŊ z innymi 
podmiotami lub ze Ŏródeł zewnňtrznych, w oparciu o uchwalone przez Radň Miejskņ wieloletnie plany 
rozwoju i przebudowy urzņdzeŊ wodociņgowo-kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub przez budŐet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane bňdņ na podstawie art. 7 ust. 4 
i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z póŎn. zm.). 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


