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UCHWAŁA Nr XLI/388/09 

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Staszica”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.1) ), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póčn. zm.2)) oraz uchwał Rady Miejskiej 
w Pruszkowie nr VIII/72/07 z dnia 26 kwietnia 
2007r. i uchwały nr XIV/124/07 z dnia 27 wrzeċnia 
2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Staszica” oraz po stwierdze-
niu zgodnoċci z ustaleniami Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Pruszkowa przyjćtym uchwałą nr 
XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z 
dnia 16 listopada 2000r. Rada Miejska w Pruszko-
wie uchwala, co nastćpuje: 

Dział I 
Zakres regulacji 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego czćċci obszaru miasta 
Pruszkowa zwanego dalej planem, obejmujący 
tereny wyznaczone granicami: 

1) od północy granicą terenów PKP, północno-
wschodnią linią rozgraniczającą ul. Działko-
wej, południową granicą działki ewidencyj-
nej nr 56, północną linią rozgraniczającą 
ul. Powstaĉców w obrćbie 18 i 19, nastćpnie 
północno-zachodnią granicą działki ewiden-
cyjnej 25/9 (czćċć Al. Wojska Polskiego) i 
północną granicą działki ewidencyjnej 273 w 
obrćbie 21; 

2) od południowego wschodu granicą działki 
ewidencyjnej 137/6 z obrćbu 21 (czćċć ulicy 
B. Prusa) i nastćpnie południowo - wschod-
nimi granicami działek ewidencyjnych 371, 
387, 159/12 i 143/1 z obrćbu 18 (czćċć 
Al. Wojska Polskiego); 

3) od południa południową granicą działek 
ewidencyjnych 143/1 i 142 z obrćbu 18 
(czćċć Al. Wojska Polskiego i ul. Przyszłoċci) 
w czćċci stanowiąca wspólną granicć m. 
Pruszkowa i gminy Michałowice; 

4) od zachodu i południowego - zachodu 
wspólną granicą administracyjną miasta 
Pruszkowa i gminy Brwinów. 

2. Granice planu oznacza sić na rysunku planu 
sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym za-
łącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

Załącznikami do niniejszej uchwały i jej integral-
nymi czćċciami, są: 

1) rysunek planu w skali 1:2000 – załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania-
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do terenu objćtego planem. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-
znaczeniu lub róďnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) zwymiarowane wzajemne odległoċci ele-
mentów zagospodarowania; 

4) przeznaczenie terenów oznaczone symbo-
lem literowym i numerem lub tylko symbo-
lem literowym; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne i obowiązu-
jące. 

3. Wskazuje sić oznaczone na rysunku planu 
symbolami graficznymi, ustanowione na pod-
stawie przepisów odrćbnych: 

1) granica strefy ochrony konserwatorskiej; 

2) granica strefy ochrony ujćcia wody. 
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4. Wskazuje sić oznaczone na rysunku planu 

symbolami graficznymi strefy wymagające 
szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu 
wyznaczone na podstawie przepisów odrćb-
nych pasy technologiczne linii elektroenerge-
tycznych. 

§ 4. 

1. W planie okreċla sić: 

1) przeznaczenia terenu oraz linie rozgrani-
czające tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ċrodowiska i przyrody; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

5) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskačniki intensywnoċci zabudowy; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoċci; 

7) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów; 

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy. 

2. Poniewaď nie wystćpują w obszarze planu, nie 
okreċla sić: 

1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego i 
dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takďe te-
renów naraďonych na niebezpieczeĉstwo 
powodzi oraz terenów zagroďonych osuwa-
niem sić mas ziemnych. 

3. Plan okreċlony jest jako perspektywiczny bez 
sprecyzowania terminu jego obowiązywania. 

§ 5. 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) bezpoċrednim dostćpie do infrastruktury 
technicznej – naleďy przez to rozumieć do-
stćp poprzez własną działkć; 

2) dominancie wysokoċciowej - naleďy przez 
to rozumieć budynki lub czćċci budynków 
w wyračny i charakterystyczny sposób, 
wyróďniające sić wysokoċcią w obszarze 
planu, wprowadzoną w celu wyróďnienia 
obiektu na tle innych otaczających budyn-
ków, (np. zamknićcie widokowe, uzupeł-
nienie rytmu takiej zabudowy); 

3) działce budowlanej- naleďy przez to rozu-
mieć pojćcie zgodne z definicją okreċloną 
w ustawie; 

4) działce inwestycyjnej – naleďy przez to ro-
zumieć działkć, zespół działek, lub czćċć 
działki przewidzianej do wydzielenia, na 
których realizuje sić inwestycjć objćtą jed-
nym, ewentualnie etapowym pozwole-
niem na budowć; 

5) ekologicznych paliwach – naleďy przez to 
rozumieć paliwa, które nie powodują za-
nieczyszczenia ċrodowiska, a ich zasoby 
odnawiają sić we wzglćdnie krótkim cza-
sie. Czyli naleďą do odnawialnych čródeł 
energii; 

6) garaďu podziemnym - naleďy przez to ro-
zumieć garaď jedno lub dwukondygnacyj-
ny, usytuowany w całoċci pod powierzch-
nią terenu z wyjątkiem strefy zjazdu oraz 
czerpni i wyrzutni powietrza; 

7) garaďu wielopoziomowym - naleďy przez 
to rozumieć garaď, co najmniej dwukon-
dygnacyjny, w którym jedna lub wićcej 
kondygnacji usytuowana jest powyďej po-
ziomu terenu; 

8) kiosku – naleďy przez to rozumieć obiekt 
budowlany tymczasowy o funkcji handlo-
wej lub handlowo-usługowej, posiadający 
maksymalnie jedną kondygnacjć nad-
ziemną, niepodpiwniczony, o wysokoċci 
nie wićkszej niď 3,5m, z dachem płaskim 
zapewniającym swoim okapem ochronć 
przed opadami bez koniecznoċci stosowa-
nia dodatkowych daszków i o powierzchni 
zabudowy nie wićkszej niď 12m2; 

9) kwalifikacji terenów w zakresie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w ċrodowisku 
– naleďy przez to rozumieć zróďnicowany 
poziom hałasu dla róďnych rodzajów tere-
nów w rozumieniu ustawy z dnia 
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27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Ċrodo-
wiska (t. j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z 
póčn. zm.) i rozporządzenia Ministra Ċro-
dowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
ċrodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826); 

10) linii rozgraniczającej naleďy przez to rozu-
mieć granice terenów przedstawione na 
rysunku planu linią ciągłą, dzielące obszar 
planu na tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania; 

11) linii rozgraniczającej niepublicznych dróg 
wewnćtrznych - naleďy przez to rozumieć 
granice działek pełniących funkcje niepu-
blicznych dróg wewnćtrznych, o których 
mowa w pkt 16; 

12) linii zabudowy obowiązującej – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku 
planu linić okreċlającą usytuowanie ze-
wnćtrznej ċciany budynków wzglćdem 
drogi/ulicy i o ile ustalenia planu dla po-
szczególnych terenów nie stanowią inaczej 
z obowiązkiem stykania sić ze sobą fasad 
sąsiednich budynków (jako zabudowa w 
pierzei), ale z pominićciem wysunićtych 
poza obrys budynku nie wićcej niď 1m 
wejċć do budynku (schody, podest, da-
szek, pochylnia dla niepełnosprawnych; 

13) linii zabudowy nieprzekraczalnej – naleďy 
przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku 
planu lub ustaloną linić okreċlającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległoċć budynku 
od linii rozgraniczającej drogi, od innych 
obiektów lub granic działki, która moďe 
być przekroczona, o ile ustalenia szczegó-
łowe planu tak stanowią i na warunkach 
ustalonych w planie; 

14) linii rozgraniczającej niepublicznych dróg 
wewnćtrznych - naleďy przez to rozumieć 
granice działek pełniących funkcje niepu-
blicznych dróg wewnćtrznych, o których 
mowa w pkt 16; 

15) maksymalnej liczbie kondygnacji lub mak-
symalnej wysokoċci zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć nieprzekraczalną iloċć 
uďytkowych nadziemnych kondygnacji 
budynku lub nieprzekraczalny (lub naj-
mniejszy dopuszczalny) pionowy wymiar 
budynku w metrach, mierzony od pozio-
mu terenu przy najniďej połoďonym wej-
ċciu do budynku (nie bćdącym wyłącznie 
wejċciem do pomieszczeĉ gospodarczych 
lub technicznych) do najwyďszego punktu 
dachu budynku(kalenicy) lub punktu zbie-
gu połaci dachowych; pomocniczo wyso-

koċć zabudowy moďe być okreċlana jed-
noczeċnie nieprzekraczalną liczbą kondy-
gnacji nadziemnych budynku, przy załoďe-
niu, ďe wysokoċć brutto jednej kondygna-
cji (ze stropem) wynosi 3,7m;- a wysokoċć 
kondygnacji parterów usługowych do 
5,2m, z wyłączeniem kominów, anten i in-
nych instalacji umieszczanych na dachach 
lub kondygnacji technicznych (szyb win-
dy); 

16) niepublicznej drodze wewnćtrznej – naleďy 
przez to rozumieć wydzieloną z terenu 
działkć, która na zasadach okreċlonych w 
przepisach odrćbnych, pełni funkcjć drogi 
wewnćtrznej dla pozostałych działek do 
niej przylegających i zapewnia dostćp 
działek budowlanych do drogi publicznej; 

17) obszarze – naleďy przez to rozumieć obszar 
objćty planem w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

18) ochronie drzew – naleďy przez to rozumieć 
zakaz wycinania drzew, z wyjątkiem drzew 
owocowych i sytuacji uzasadnionych 
wzglćdami fitosanitarnymi oraz takie za-
gospodarowanie terenów, które nie bćdzie 
wywoływało niekorzystnych dla drzew 
zmian ċrodowiska; 

19) odpowiednich strefach bezpieczeĉstwa od 
gazociągu - naleďy przez to rozumieć ga-
zociąg wraz ze strefami, w których obo-
wiązują ograniczenia dla lokalizacji obiek-
tów i zadrzewieĉ zgodnie z warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe okreċlonymi w przepisach 
odrćbnych: w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z 30 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97) 
dla gazociągów wybudowanych po 12 
grudnia 2001r. (jako strefy kontrolowane) 
oraz w rozporządzeniu Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. (Dz.U 
Nr 139) dla gazociągów wybudowanych 
przed 12 grudnia 2001r. (jako odległoċci 
podstawowe); 

20) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszej uchwały, stanowiącej akt prawa 
miejscowego, o ile z treċci przepisu nie 
wynika inaczej; 

21) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy 
przez to rozumieć czćċć działki budowla-
nej, na gruncie rodzimym, która pozostaje 
niezabudowana i nieutwardzona. Typową 
powierzchnią biologicznie czynną są tere-
ny zieleni towarzyszącej zabudowie, w tym 
zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, po-
wierzchniowe zbiorniki wodne, po-
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wierzchniowe uprawy. W szczególnoċci za 
powierzchnić biologicznie czynną nie 
uznaje sić: zieleni projektowanej na da-
chach i ċcianach budynków, budowli nad-
ziemnych i podziemnych. Na terenach 
usług oċwiaty, zieleni urządzonej z urzą-
dzeniami sportu i rekreacji oraz w strefie 
zieleni w zabudowie wielorodzinnej do 
powierzchni biologicznie czynnych wlicza 
sić takďe powierzchnie boisk, bieďni, rzutni, 
skoczni i placów zabaw dla dzieci – nieza-
leďnie od ich konstrukcji; 

22) powierzchni uďytkowej liczonej dla potrzeb 
okreċlenia liczby miejsc parkingowych-
naleďy przez to rozumieć powierzchnie 
pomieszczeĉ, na wszystkich kondygna-
cjach, słuďących do zaspokojenia potrzeb 
związanych bezpoċrednio z przeznacze-
niem całego budynku lub jego czćċci; 

23) powierzchni zabudowy – naleďy przez to 
rozumieć obszar wyznaczony przez rzut 
pionowy skrajnego obrysu wszystkich bu-
dynków na działce budowlanej w stanie 
wykoĉczonym na płaszczyznć poziomą 
przyjmując za podstawć obrys parteru lub 
obrysu ċcian fundamentowych w przy-
padku gdy jest on wićkszy; przy czym do 
powierzchni zabudowy wlicza sić po-
wierzchnić przeċwitów, przejċć i przejaz-
dów (bramy), ganki, werandy; do po-
wierzchni zabudowy nie wlicza sić scho-
dów na gruncie, powierzchni budynków 
lub ich czćċci znajdujących sić pod po-
wierzchnią terenu, studzienek lub okienek 
piwnicznych, daszków, okapów dacho-
wych, nadwieszonych czćċci budynków, 
ċcieďek, utwardzonych podjazdów, miejsc 
parkingowych, miejsc na ċmietniki; 

24) przepisach odrćbnych – naleďy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

25) przeznaczeniu podstawowym – naleďy 
przez to rozumieć okreċlone w planie prze-
znaczenie, które zostało ustalone planem 
jako jedyne lub przewaďające na wyzna-
czonym terenie i stanowiące nie mniej niď 
60% powierzchni terenu, na rzecz którego 
naleďy rozstrzygać wszelkie ewentualne 
konflikty przestrzenne, przy zachowaniu 
zgodnoċci z ustaleniami planu i przepisa-
mi odrćbnymi; 

26) przeznaczeniu uzupełniającym – naleďy 
przez to rozumieć przeznaczenie wprowa-
dzone lub istniejące jako uzupełnienie 
przeznaczenia podstawowego, które nie 
zmienia charakteru tego przeznaczenia; 

27) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy 
przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia in-
ny niď podstawowy, który dopuszczony 
został w danym terenie jako uzupełnienie 
lub wzbogacenie przeznaczenia podsta-
wowego na warunkach okreċlonych w 
planie, i stanowiące nie wićcej niď 40% 
powierzchni terenu; 

28) reklamie – naleďy przez to rozumieć noċnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami, umiesz-
czony w polu widzenia uďytkowników ulic, 
placów lub innych terenów ogólno do-
stćpnych; nie bćdący znakiem w rozumie-
niu przepisów o znakach i sygnałach lub 
znakiem informującym o obiektach uďy-
tecznoċci publicznej ustawianym przez 
gminć jako element Miejskiego Systemu 
Informacji; 

29) reklamie ċwietlnej - naleď przez to rozu-
mieć reklamć, czytelną w nocy dzićki we-
wnćtrznemu čródłu ċwiatła; 

30) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć 
rysunek sporządzony na mapie w skali 
1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

31) sićgaczu - naleďy przez to rozumieć wysu-
nićtą czćċć działki o minimalnej szerokoċci 
5m i maksymalnej długoċci 60m, przez 
którą odbywa sić dostćp do drogi publicz-
nej; 

32) strefie moďliwej realizacji parkingów pod-
ziemnych - naleďy przez to rozumieć usta-
lone co do miejsca i orientacyjne, co do 
zasićgu zabudowy moďliwe usytuowanie 
garaďy podziemnych; 

33) strefie technologicznej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej - naleďy przez to ro-
zumieć napowietrzną linić elektroenerge-
tyczną wraz ze strefą techniczną i ochron-
ną, w której obowiązują ograniczenia dla 
lokalizacji obiektów i zadrzewieĉ według 
wymagaĉ przepisów odrćbnych; 

34) strefie zieleni w zabudowie wielorodzinnej 
– naleďy przez to rozumieć nie wygrodzo-
ne lub wygrodzone tereny zieleni urządzo-
nej przylegające do budynków wieloro-
dzinnych stanowiące fragment powierzch-
ni biologicznie czynnej; 

35) szyldzie – naleďy przez to rozumieć ze-
wnćtrzne oznaczenie stałego miejsca wy-
konywania przez przedsićbiorcć działalno-
ċci gospodarczej, mogące zawierać: ozna-
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czenie przedsićbiorcy - firmć lub nazwć 
przedsićbiorcy ze wskazaniem formy 
prawnej, a w wypadku osoby fizycznej - 
imić i nazwisko przedsićbiorcy oraz na-
zwć, pod którą wykonuje działalnoċć go-
spodarczą, oraz zwićzłe okreċlenie przed-
miotu wykonywanej działalnoċci gospo-
darczej, w tym takďe szyldy semaforowe; 

36) szyldzie semaforowym – naleďy przez to 
rozumieć szyld zamocowany do ċciany 
budynku z płaszczyzną umieszczaną pod 
kątem do płaszczyzny ċciany budynku; 

37) terenie – naleďy przez to rozumieć czćċć 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi o okreċlo-
nym przeznaczeniu, oznaczoną na rysunku 
planu – symbolem literowym i numerem; 

38) terenach realizacji celów publicznych – na-
leďy przez to rozumieć tereny słuďącej ce-
lom publicznym w rozumieniu ustawy o 
gospodarce nieruchomoċciami; 

39) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Miejskiej w Pruszkowie, 
o ile z treċci przepisu nie wynika inaczej; 

40) usługach towarzyszących i niezbćdnych 
usługach osiedlowych – naleďy przez to 
rozumieć usługi z wykorzystaniem urzą-
dzeĉ słuďących działalnoċci, której celem 
jest zaspokajanie podstawowych potrzeb 
ludnoċci, a które nie wytwarzają dóbr ma-
terialnych bezpoċrednimi metodami 
przemysłowymi, a w szczególnoċci: usługi 
handlu detalicznego, działalnoċci biuro-
wej, oċwiaty, odnowy biologicznej i 
ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu 
i rekreacji, kultury, projektowania i pracy 
twórczej, gastronomii, turystyki, usługi 
rzemieċlnicze, a w szczególnoċci: usługi 
fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze, drobne 
usługi naprawcze sprzćtu codziennego 
uďytku z wyłączeniem napraw samocho-
dów i motocykli, apteki; 

41) usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to 
rozumieć przeznaczenie terenów i obiek-
tów słuďących działalnoċci, która nie po-
woduje przekroczenia standardów, jakoċci 
ċrodowiska poza terenem, do którego 
prowadzący działalnoċć posiada tytuł 
prawny. Pod pojćciem działalnoċci mogą-
cej negatywnie oddziaływać na ċrodowi-
sko rozumie sić hałas, wibracje, zanie-
czyszczenie powietrza (pyłowe i gazowe w 
tym odory), zanieczyszczenie odpadami, 
oddziaływanie komunikacji. Realizacja 
obiektów nie moďe równieď powodować 

nadmiernej eksploatacji terenów ogólno-
dostćpnych, zwłaszcza dróg; 

42) ustawie – naleďy przez to rozumieć przepi-
sy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym o ile z treċci przepisu nie wynika ina-
czej; 

43) wskačniku maksymalnym powierzchni za-
budowy – naleďy przez to rozumieć stosu-
nek powierzchni zabudowy budynków po-
łoďonych w obrćbie działki budowlanej li-
czonej jako suma rzutu zewnćtrznych kra-
wćdzi budynków do powierzchni działki 
budowlanej lub inwestycyjnej; 

44) zabudowie w pierzei – naleďy przez to ro-
zumieć obowiązek lokalizowania budyn-
ków, na zasadzie stykania sić ze sobą w 
jednej płaszczyčnie fasad budynków; 

45) zharmonizowaniu z otoczeniem - naleďy 
przez to rozumieć skomponowanie formy 
przestrzennej (bryły, elewacji, zabudowy) z 
uwzglćdnieniem cech przestrzennych i de-
koracyjnych obiektów otaczających, takich 
jak: wysokoċć i inne wymiary, kształt da-
chu, rytm okien i innych otworów, wiel-
koċć okien; w sposób tworzący z obiektu 
nowopowstałego harmonijną całoċć z ist-
niejąca zabudową. 

2. Inne pojćcia i definicje wymienione w planie 
naleďy rozumieć zgodnie z treċcią stosownych 
odrćbnych przepisów. 

Dział II 
Ustalenia ogólne planu 

Rozdział 1 
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni 

Przeznaczenie terenu 

§ 6. 

1. Ustala sić, ďe wiodącymi funkcjami na obszarze 
objćtym planem jest funkcja mieszkaniowa. 

2. Okreċla sić nastćpujące rodzaje przeznaczenia 
terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej - oznaczone na rysunku planu 
symbolem MW, 

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
- oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN, 

c) tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i usługowej - oznaczone na ry-
sunku planu symbolem MW/U, 
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d) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usługowej - oznaczone na ry-
sunku planu symbolem MN/U; 

2) tereny zabudowy usługowej: 

a) tereny zabudowy usługowej - oznaczone 
na rysunku planu symbolem U, 

b) tereny usług handlu - oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UH, 

c) tereny usług oċwiaty - oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UO, 

d) teren usług oċwiaty z dopuszczeniem 
funkcji mieszkaniowej - oznaczony na ry-
sunku planu symbolem UO/MN, 

e) tereny usług zdrowia i usług łącznoċci - 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
UZ/UŁ, 

f) tereny usług kultu religijnego - oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem UKr, 

g) tereny usług administracji - oznaczone na 
rysunku plany symbolem UA; 

3) tereny zieleni: 

a) tereny zieleni urządzonej - oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZP, 

b) tereny zieleni urządzonej z urządzeniami 
sportu i rekreacji - oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP/US; 

4) tereny obiektów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej: 

a) tereny obiektów infrastruktury wodocią-
gowej (hydrofory)- oznaczone na rysunku 
planu symbolem IW, 

b) tereny stacji elektroenergetycznych 
15/0,4kV - oznaczone na rysunku planu 
symbolem E, 

c) teren stacji elektroenergetycznej 
110/15kV - oznaczony na rysunku planu 
symbolem EE; 

5) tereny komunikacji: 

a) tereny parkingów - oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KP, 

b) tereny ċcieďek rowerowych - oznaczone 
na rysunku planu symbolem KDr, 

c) tereny dróg wewnćtrznych - oznaczone 
na rysunku planu symbolem KDW; 

6) tereny komunikacji - drogi publiczne: 

a) teren drogi publicznej klasy głównej z 
dopuszczeniem obniďenia do klasy zbior-

czej - oznaczony na rysunku planu sym-
bolem KDG/KDZ, 

b) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej - 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDZ, 

c) tereny dróg publicznych klasy lokalnej - 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDL, 

d) tereny dróg publicznych klasy dojazdo-
wej - oznaczone na rysunku planu sym-
bolem KDD; 

7) teren komunikacji szynowej: 

teren komunikacji szynowej - oznaczony na 
rysunku planu symbolem KSz. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 2 ustala 
sić przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie 
dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego 

§ 7. 

Ustalenia dotyczące realizacji noċników reklamo-
wych, szyldów 

1. Noċniki reklamowe mogą być lokalizowane 
wzdłuď dróg publicznych (w liniach rozgrani-
czających) klas głównej, zbiorczej i lokalnej. 

2. Ustala sić nastćpujące parametry lokalizacji 
wolnostojących noċników reklamowych w 
stosunku do krawćdzi jezdni dróg publicz-
nych: 

1) minimalna odległoċć noċnika od krawćdzi 
jezdni - 2,5m; 

2) maksymalna odległoċć noċnika od krawć-
dzi jezdni - 15m. 

3. Ustala sić minimalną odległoċć pomićdzy 
wolnostojącymi noċnikami reklamowymi, 
zlokalizowanych po tej samej stronie jezdni 
na 75m. 

4. Dopuszcza sić noċniki reklamowe wzdłuď 
dróg wewnćtrznych: 

1) walec z zadaszeniem o ċrednicy od 1,2 do 
1,5m, 

2) tablica informacyjna. 

5. Usytuowanie reklam, szyldów i słupów ogło-
szeniowych w liniach rozgraniczających ulic, 
ciągów pieszo-jezdnych i placów musi być 
zgodne z przepisami dotyczącymi bezpie-
czeĉstwa ruchu drogowego i przepisami 
prawa budowlanego. 
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6. Dopuszcza sić noċniki reklamowe na ze-

wnćtrznych ċcianach budynków. 

7. Ustala sić nastćpujące parametry techniczne 
wolnostojących noċników reklamowych: 

1) maksymalna powierzchnia ekspozycyjna - 
12m2; 

2) maksymalna wysokoċć noċnika reklamo-
wego - 6m. 

8. Ustala sić maksymalną wysokoċć szyldów na 
0,7m. 

9. Ustala sić nastćpujące parametry techniczne 
szyldów semaforowych: 

1) maksymalna wysokoċć - 0,7m; 

2) maksymalna miara wystawania szyldu po-
za obrys budynku - 1m. 

10. Ustala sić nastćpujące parametry techniczne 
słupów ogłoszeniowo – reklamowych: 

1) walec z zadaszeniem o ċrednicy od 1,2 do 
1,5m, 

2) wysokoċć od 2,7 do 3,6 dla czćċci ekspo-
zycyjnej, 

3) maksymalna wysokoċć - 4,5m. 

11. Dopuszcza sić umieszczanie tablic reklamo-
wych na kioskach, na ogrodzeniach lub ele-
wacjach budynków w postaci pasa reklamo-
wego o szerokoċci do 0,7m umieszczonego 
na wysokoċci gzymsu pierwszej kondygnacji 
oraz szyldów semaforowych. 

12. Okreċla sić zasady umieszczania reklam na 
przystankach komunikacji zbiorowej: 

1) na wiatach przystankowych dopuszcza sić 
umieszczanie maksymalnie dwóch dwu-
stronnych pól reklamowych o powierzchni 
nie wićkszej niď 2,5m2 kaďde, przy czym 
łączna powierzchnia reklam nie powinna 
przekraczać 50% powierzchni całkowitej 
ċcian wiaty; 

2) wyklucza sić umieszczanie reklam na atty-
ce wiaty lub jej dachu. 

3) wyklucza sić umieszczanie reklam na ba-
rierkach oddzielających jezdnie, torowisko 
i przystanki. 

13. Ustalenia w zakresie rozmieszczenia reklam, 
szyldów i słupów ogłoszeniowych nie dotyczą 
Miejskiego Systemu Informacji oraz Płatnej 
Informacji Miejskiej, jak równieď reklam i 
szyldów umieszczanych wewnątrz obiektów 
budowlanych. 

14. Nie dopuszcza sić umieszczania noċników 
reklamy i reklam: 

1) na ogrodzeniach parków, skwerów i in-
nych terenów zieleni; 

2) na innych ogrodzeniach w sposób który 
przesłaniałby widok poprzez czćċci aďuro-
we; 

3) na urządzeniach naziemnych infrastruktury 
technicznej, jak: szafki energetyczne, ga-
zowe, telekomunikacyjne, na słupach trak-
cji elektrycznych, stacjach transformato-
rowych, wyrzutniach i czerpniach. 

§ 8. 

Ustalenia dotyczące realizacji ogrodzeĉ 

1. Dopuszczalne ogrodzenia naleďy realizować w 
liniach rozgraniczających terenów ustalonych 
w planie, za chodnikiem z dopuszczeniem lo-
kalnego wycofania w głąb działek budowla-
nych w przypadku potrzeby ominićcia istnieją-
cych drzew, urządzeĉ infrastruktury technicznej 
itp. oraz w miejscach sytuowania bram wjaz-
dowych. 

2. Dopuszcza sić budowć ogrodzeĉ o maksymal-
nej wysokoċci do 1,8m od poziomu terenu, 
aďurowych w minimum 50%, z cokołem peł-
nym do maksymalnej wysokoċci 0,6m od po-
ziomu terenu. 

3. Ustala sić zachowanie odpowiednich naroď-
nych ċcićć linii ogrodzeĉ. 

4. Zakazuje sić ogrodzeĉ z prefabrykowanych 
elementów betonowych (wyjątkiem słupków i 
cokołów) i ogrodzeĉ pełnych. 

5. O ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów nie stanowią inaczej zakazuje sić wy-
gradzania poszczególnych budynków na tere-
nach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: MW, MW/U i przegradzania ulic/dróg, 
ċcieďek rowerowych. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 9. 

1. Ustala sić utrzymanie istniejących zasobów 
zieleni, w szczególnoċci zieleni towarzyszącej 
zabudowie i wskazanych pojedynczych drzew 
(istniejące drzewa do zachowania) oraz okreċla 
sić udział zieleni w zagospodarowaniu po-
szczególnych terenów. 

2. Ustala sić obowiązek utrzymania istniejących i 
urządzenia nowych ciągów zieleni wysokiej 
(szpalerów) wyznaczonych na rysunku planu 
symbolem graficznym. 
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3. Ustala sić dla działek budowlanych minimalną 

powierzchnić biologicznie czynną, zgodnie z 
ustaleniami dla poszczególnych terenów. 

4. W zakresie ochrony przed hałasem i okreċlenia 
standardu akustycznego terenów ustala sić, ďe 
w rozumieniu przepisów Prawa ochrony ċro-
dowiska: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone 
na rysunku planu symbolami MW naleďy 
traktować jako tereny „zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i zamieszkania zbio-
rowego”; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone 
na rysunku planu symbolami MN naleďy 
traktować jako tereny „zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej”; 

3) tereny usług z towarzyszącą funkcją miesz-
kaniową oznaczone na rysunku planu sym-
bolami MW/U oraz MN/U naleďy traktować 
jako tereny „mieszkaniowo-usługowe”; 

4) tereny usług oċwiaty oznaczone na rysunku 
planu UO naleďy traktować jako tereny 
„związane ze stałym lub czasowym poby-
tem dzieci i młodzieďy”. 

5. Ustala sić wprowadzenie na całym obszarze 
objćtym planem zorganizowanych systemów: 

1) zaopatrzenia w wodć, gaz i energić elek-
tryczną; 

2) kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

3) wywozu odpadów stałych. 

6. W celu ochrony powietrza ustala sić ogrzewa-
nie pomieszczeĉ obiektów istniejących i no-
wych paliwami, o moďliwie najniďszym pozio-
mie emisji substancji szkodliwych dla ċrodowi-
ska, spełniających aktualnie obowiązujące 
normy. 

7. Na całym obszarze objćtym planem zakazuje 
sić lokalizacji inwestycji powodujących prze-
kroczenia standardów jakoċci ċrodowiska poza 
terenem, do którego prowadzący działalnoċć 
posiada tytuł prawny. 

Rozdział 4 
Zasady ochrony  

dziedzictwa kulturowego i zbytków 

§ 10. 

Ustala sić ochronć zabytku archeologicznego 
(stanowisko archeologiczne nr ew. AZP 58-64/17), 
w formie strefy ochrony konserwatorskiej, okre-
ċlonej na rysunku planu specjalnym symbolem i 
numerem 58-64/17 obejmującej tereny: 6MW, 
7MW, 8MW, 9MW, 11MW, 15MW, 16KDW, 

1ZP/US, 2 IW, 8E, 9E, 10E, 11E, 12KP, 14KP, 15KP, 
7KDD, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 
17KDW, 18KDW, 19KDW. 

Rozdział 5 
Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomości 

§ 11. 

W obszarze planu, ustala sić: 

1) nie wyznacza sić terenu do scalenia i podziału 
nieruchomoċci; 

2) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych o powierzchniach, szerokoċci 
frontu działek, a takďe z zachowaniem ustalo-
nego kąta połoďenia granicy nowo wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do linii 
rozgraniczającej dróg/ulic odpowiednio zgod-
nie z ustaleniami dla poszczególnych terenów 
o róďnym przeznaczeniu; 

3) w przypadku dokonywania scaleĉ i podziałów 
nieruchomoċci, za granicć scalenia i podziału 
naleďy przyjmować linie rozgraniczające tere-
ny wyznaczone na rysunku planu z dopusz-
czeniem dołączenia lub wyłączenia działek 
zabudowanych, za zgodą ich właċcicieli lub 
uďytkowników wieczystych zgodnie z przepi-
sami ustawy o gospodarce nieruchomoċcia-
mi; 

4) nakazuje sić zachowanie wartoċci uďytko-
wych, zgodnie z przeznaczeniem w planie, 
wszystkich czćċci terenu pozostałych po po-
dziale działek budowlanych; 

5) w przypadku dokonywania scaleĉ i podziałów 
nieruchomoċci kaďda działka musi mieć za-
pewniony dostćp do dróg/ulic publicznych; 

6) dopuszcza sić podziały, pod warunkiem, ďe 
przeprowadzany podział nie utrudni zago-
spodarowania działek sąsiednich w sposób 
zgodny z przepisami odrćbnymi oraz ich 
przeznaczeniem i warunkami zagospodaro-
wania ustalonymi w planie; 

7) przy podziałach terenów przylegających do 
skrzyďowaĉ dróg, naleďy uwzglćdniać naroď-
ne ċcićcia linii rozgraniczających o długoċci 
boków nie mniejszych niď 5m wzdłuď linii roz-
graniczającej dróg lokalnych, dojazdowych, 
lub wewnćtrznych; nie mniejsze niď 10m 
wzdłuď dróg KDZ, 

8) dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niď 
okreċlone planem dla potrzeb lokalizacji 
urządzeĉ infrastruktury technicznej, pod po-
szerzenia dróg i dla wydzielanych dróg we-
wnćtrznych; 
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9) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów bu-

dowlanych działek wydzielonych na podsta-
wie prawomocnych decyzji administracyj-
nych; działek, które uzyskały status działek 
budowlanych przed wejċciem planu w ďycie, 
a realizacja zabudowy na tych działkach 
zgodna bćdzie z przepisami odrćbnymi; 

10) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów bu-
dowlanych nieruchomoċci gruntowych złoďo-
nych z wićcej niď jednej działki budowlanej 
(pod warunkiem stosowania okreċlonych 
planem parametrów i wskačników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, liczonych dla łącznej powierzchni nieru-
chomoċci gruntowej). 

Rozdział 6 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

§ 12. 

1. Oznacza sić na rysunku planu pasy technolo-
giczne napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych 110kV i 15kV oraz ustala warunki zago-
spodarowania i uďytkowania obiektów w są-
siedztwie linii: 

1) w odległoċci 5m dla linii 15kV; 

2) w odległoċci 19m dla linii 110kV. 

2. Nakazuje sić pozostawienie pasów wymienio-
nych w ustćpie 1 wolnych od wysokiej roċlin-
noċci (drzew, krzewów), a lokalizacjć zabudowy 
dopuszcza sić wyłącznie pod warunkiem speł-
nienia wymagaĉ przepisów odrćbnych doty-
czących ograniczeĉ wynikających z bezpoċred-
niego sąsiedztwa linii. 

3. Wszelkie prace budowlane wykonywane w 
oznaczonym pasie technologicznym muszą 
odbywać sić pod nadzorem właċciwego opera-
tora sieci. 

4. Dopuszcza sić przesunićcie linii lub zamianć 
linii na podziemną w przypadku pojawienia sić 
takich moďliwoċci technicznych. W przypadku 
likwidacji lub przebudowy, likwidacji lub ska-
blowania (zamiany na podziemne) istniejących 
sieci, ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
tracą moc. Dopuszcza sić zagospodarowanie 
wyznaczonych stref bez potrzeby zmiany ni-
niejszego planu. 

Rozdział 7 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu komunikacji 

§ 13. 

1. Zachowuje sić przebiegi dróg podstawowego 
układu komunikacyjnego stanowiącego powią-

zania z układem zewnćtrznym i obsługującego 
istniejące i projektowane zagospodarowanie, 
zachowuje sić hierarchić funkcjonalną dróg. 

2. Ustala sić zasady budowy systemów komuni-
kacji poprzez okreċlenie: 

1) linii rozgraniczających dla terenów ulic/dróg 
wraz ze skrzyďowaniami; 

2) klasyfikacji technicznej ulic/dróg; 

3) skrzyďowaĉ zapewniających powiązania 
układu obsługującego z podstawowym 
układem drogowym; 

4) zasad funkcjonowania układu obsługujące-
go poprzez wyznaczenie jego geometrii; 

5) usytuowania ċcieďek rowerowych; 

6) usytuowania urządzeĉ dla ruchu pieszego. 

3. Podstawowy układ drogowo-uliczny obszaru 
objćtego planem, słuďący powiązaniom ze-
wnćtrznym tego obszaru, tworzą nastćpujące 
drogi publiczne: 

1) istniejąca droga wojewódzka nr 719 - ozna-
czona na rysunku planu symbolem 
KDG/KDZ – Aleja Wojska Polskiego – prze-
chodząca w kierunku Warszawy poza obsza-
rem planu w Aleje Jerozolimskie, a w kie-
runku Grodziska Mazowieckiego i Ďyrardo-
wa poza obszarem planu w ul. Grodziską; 

2) istniejące odcinki drogi oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1KDZ i 2KDZ – 
ul. Działkowa – przechodząca w kierunku 
północnym, poza obszarem planu w ul. 
Błoĉską poprzez przejazd kolejowy; 

3) istniejąca droga oznaczona symbolem 
3 KDZ – odcinek drogi pomićdzy Al. Wojska 
Polskiego, a ul. Bolesława Prusa; 

4) istniejące drogi oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1KDL – stanowiące ciąg ulic Aka-
cjowa-Powstaĉców poprzez skrzyďowanie z 
ul. Działkową oraz skrzyďowanie z Al. Woj-
ska Polskiego droga KDG/KDZ; 

5) istniejąca droga oznaczona na rysunku pla-
nu symbolem 2KDL – ul. Plantowa poprzez 
skrzyďowanie z ul. Powstaĉców - 1 KDL i 
skrzyďowanie z Al. Wojska Polskiego - 
KDG/KDZ; 

6) istniejąca droga oznaczona na rysunku pla-
nu symbolem 3KDD – ul. Gomuliĉskiego 
poprzez ul. Powstaĉców 1KDL do Al. Wojska 
Polskiego -KDG/KDZ oraz poprzez skrzyďo-
wanie z ul. Działkową - 1KDZ i planowanym 
poza obszarem planu przedłuďeniem 
ul. Sienkiewicza; 
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7) istniejący odcinek drogi oznaczonej symbo-
lem 3KDL - ul. B. Prusa poprzez skrzyďowa-
nie z Al. Armii Krajowej i ul. Gordziałkow-
skiego. 

4. Ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
przeznaczonych pod zabudowć poprzez istnie-
jące i projektowane: 

1) drogi zbiorcze oznaczone na rysunku planu 
symbolami KDZ; 

2) drogi lokalne oznaczone na rysunku planu 
symbolami KDL; 

3) drogi dojazdowe oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami KDD; 

4) drogi wewnćtrzne oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDW. 

5. W liniach rozgraniczających dróg ustala sić 
zakaz realizacji obiektów nie związanych z dro-
gą, z urządzeniami infrastruktury technicznej (w 
tym ponadlokalnej i lokalnej), z komunikacją 
pieszą lub rowerową, z zielenią izolacyjną, do-
puszczając obiekty niezbćdne na czas budowy. 

6. Dopuszcza sić poza wyznaczonym na rysunku 
planu drogami publicznymi i drogami we-
wnćtrznymi, dostćp do działek budowlanych 
poprzez inne drogi wewnćtrzne i sićgacze. 

7. Dla ruchu rowerowego: 

1) wyznacza sić ċcieďkć rowerową oznaczoną 
na rysunku planu symbolem KDr; 

2) oznacza sić trasy ċcieďek rowerowych 
wzdłuď Al Wojska Polskiego - KDG/KDZ;, 
Gomuliĉskiego 3KDD – Powstaĉców 1KDL, 
Działkowej -1KDZ, 2KDZ; 

3) dopuszcza sić wyznaczenie ċcieďek rowero-
wych w ciągach innych dróg, a projekty 
przebudowy i budowy układu drogowego 
powinny uwzglćdniać potrzeby w zakresie 
budowy tras rowerowych. W procedurach 
dotyczących przygotowania inwestycji i re-
montów, które mogłyby mieć wpływ na 
układ komunikacji rowerowej, ustala sić 
obowiązek dokonania analizy potrzeby wy-
znaczenia ċcieďek rowerowych; 

4) dopuszcza sić udostćpnienie dla ruchu ro-
werowego terenów zieleni. 

8. Ustala sić podstawowy układ komunikacji pie-
szej obejmujący chodniki jednostronne lub 
obustronne, wydzielone w liniach rozgranicza-
jących wszystkich dróg. Chodniki powinny być 
odsunićte od jezdni zaleďnie od warunków lo-
kalnych. 

 

 

§ 14. 

Ustala sić obsługć terenów objćtych planem przez 
komunikacjć autobusową i kolejową (teren KSz). 

§ 15. 

1. Ustala sić lokowanie miejsc parkingowych na 
działce inwestycyjnej, na terenach KP oraz w 
we wskazanych strefach moďliwej realizacji 
parkingów podziemnych. 

2. Na terenach KP oraz w we wskazanych strefach 
moďliwej realizacji parkingów podziemnych 
dopuszcza sić lokowanie miejsc parkingowych 
na parkingach, co najmniej dwupoziomowych. 

3. Dopuszcza lokowanie na terenach KP wielopo-
ziomowych garaďy podziemnych lub nadziem-
nych. 

4. Dla nowej zabudowy na terenach MW i MW/U 
ustala sić zrealizowanie, co najmniej 90% iloċci 
miejsc parkingowych wyłącznie w garaďach 
podziemnych lub wielokondygnacyjnych. 

5. Dopuszcza sić urządzanie zatok parkingowych 
w korytarzach dróg lokalnych (KDL) i dojazdo-
wych, (KDD), jeďeli ich szerokoċć w liniach roz-
graniczających wynosi minimum 12m. 

6. Dopuszcza sić miejsca parkingowe w koryta-
rzach dróg KDW. 

7. Na parkingach naziemnych dla samochodów 
osobowych naleďy przewidywać miejsca posto-
jowe dla rowerów w iloċci minimum 10% tere-
nu parkingu. 

8. Ustala sić nastćpujące minimalne wskačniki 
zaspokojenia potrzeb parkingowych z 
uwzglćdnieniem rotacji: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 
co najmniej 2 miejsca parkingowe na bu-
dynek mieszkalny (wliczając miejsca w ga-
raďu wolno stojącym lub wbudowanym w 
budynek mieszkalny) na działce budowla-
nej, na której budynek jest usytuowany; 

2) zabudowa wielorodzinna – 1,3 miejsca 
parkingowego na 1 mieszkanie (liczone z 
miejscami w garaďach); 

3) usługi - 30 miejsc parkingowych na 
1000m2 powierzchni uďytkowej; 

4) sklep, punkt usługowy – 30 miejsc parkin-
gowych na 1000m2 powierzchni uďytko-
wej, ale nie mniej niď 3 miejsca na sklep, 
punkt usługowy; 

5) sezonowe obiekty handlowe – 20 miejsc 
parkingowych na obiekt; 
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6) hotel – 30 miejsc parkingowych dla samo-
chodów osobowych, miejsce na 1 autokar 
na 100 łóďek oraz 4 miejsca parkingowe na 
10 zatrudnionych; 

7) gastronomia – 40 miejsc parkingowych na 
100 miejsc konsumenckich; 

8) usługi oċwiaty – 30 miejsc postojowych na 
100 zatrudnionych, nie mniej niď 5 miejsc 
parkingowych; 

9) usługi zdrowia – 30 miejsc postojowych 
na 100 zatrudnionych nie mniej niď 
5 miejsc parkingowych; 

10) dla obiektów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej odpowiednio według potrzeb. 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu infrastruktury technicznej 

§ 16. 

Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury: 

1) obowiązuje wyposaďenie wszystkich terenów 
przeznaczonych pod zabudowć w sieci powią-
zane z istniejącymi i projektowanymi syste-
mami uzbrojenia miejskiego: wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej, gazową, elektryczną i te-
lekomunikacyjną; 

2) dopuszcza sić wyposaďenie budynków w ener-
gić cieplną poprzez zasilanie: z miejskiej sieci 
ciepłowniczej, gazem ziemnym, energią elek-
tryczną, z wykorzystaniem gazu płynnego 
(LPG), oleju opałowego lub paliw ekologicz-
nych w tym stałych, których stosowanie jest 
zgodne z przepisami prawa ochrony ċrodowi-
ska. Wyklucza sić stosowanie kominków, jeďeli 
stanowią podstawowe čródło ogrzewania; 

3) dla istniejących magistralnych, ponadlokalnych 
sieci ustala sić generalną zasadć utrzymania 
istniejących tras przebiegu sieci. W wyjątko-
wych przypadkach dopuszcza sić przełoďenie 
istniejących przewodów uzbrojenia lub zamia-
nć na podziemne na warunkach okreċlonych 
przez operatora tych sieci; 

4) dla sieci i przyłączy projektowanych ustala sić 
ich sytuowanie w liniach rozgraniczających 
dróg. Od zasady, o której mowa powyďej, moď-
na odstąpić tylko w przypadku, kiedy w pasie 
drogowym nie ma warunków, aby zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, realizować dany prze-
wód. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
sić prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
poza liniami rozgraniczającymi dróg (w pasach 
pomićdzy liniami rozgraniczającymi dróg a 
okreċlonymi liniami zabudowy); 

5) ustala sić zasadć lokalizacji stacji transformato-
rowych 15/0,4kV zgodnie z potrzebami wynika-
jącymi z projektowanych inwestycji zgodnie z 
warunkami technicznymi. Lokalizacja stacji bć-
dzie ustalana kaďdorazowo (według potrzeb), 
bez koniecznoċci zmiany planu pod warun-
kiem, ďe ewentualne negatywne oddziaływanie 
nie bćdzie wykraczać poza granice lokalizacji; 

6) dopuszcza sić lokowanie obiektów infrastruktu-
ry technicznej takich jak podziemne przepom-
pownie ċcieków czy stacje telekomunikacji na 
podstawie opracowaĉ technicznych bez ko-
niecznoċci zmiany niniejszego planu pod wa-
runkiem, ďe ewentualne negatywne oddziały-
wanie nie bćdzie wykraczać poza granice loka-
lizacji; 

7) dopuszcza sić budowć, nadbudowć, przebu-
dowć i remont sieci i przyłączy infrastruktury 
technicznej: ciepłowniczych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, ener-
getycznych, gazowych i telekomunikacyjnych; 

8) obowiązuje systematyczne przeprowadzanie 
okresowych przeglądów urządzeĉ infrastruktu-
ry technicznej i zapewnienie właċciwego stanu 
techniczno-eksploatacyjnego poprzez wykony-
wanie niezbćdnych remontów i napraw; 

9) w przypadku kolizji planowanego zagospoda-
rowania terenu i zabudowy z istniejącą siecią 
lub urządzeniami infrastruktury technicznej 
ustala sić zasadć przebudowy tych sieci lub 
urządzeĉ na podstawie szczegółowych warun-
ków technicznych w sposób zgodny z odrćb-
nymi przepisami. 

§ 17. 

Przyjmuje sić nastćpujące zasady obsługi tere-
nów: 

1) w zakresie obsługi wodociągowej ustala sić: 

a) zaopatrzenie w wodć z sieci wodociągowej 
rozbiorczej rozbudowywanej w miarć po-
trzeb, 

b) dopuszcza sić moďliwoċć wykonywania ujćć 
wód podziemnych z utworów oligoceĉskich 
wyłącznie na potrzeby ogólnodostćpnych 
punktów czerpalnych; 

2) w zakresie odprowadzania ċcieków sanitarnych 
i wód opadowych ustala sić: 

a) odprowadzanie ċcieków bytowo – gospo-
darczych do miejskiej sieci kanalizacji sani-
tarnej, jako odbiornik sanitarny wskazuje sić 
oczyszczalnić w Pruszkowie (poza obszarem 
planu), 
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b) odprowadzane wód opadowych z terenów 
zabudowy i terenów dróg do istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 
wzdłuď ulicy Gomuliĉskiego - Powstaĉców 
(oznaczone na rysunku planu symbolami 
3KDD i 1KDL), w przyszłoċci rozbudowanej 
w celu obsługi całego obszaru objćtego 
planem, 

c) do czasu objćcia obszaru obsługą miejskiej 
sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza sić 
odwodnienie terenów zabudowy i ulic po-
przez spływ powierzchniowy i urządzenia in-
filtracyjne: rowy infiltracyjne, rowy reten-
cyjno-infiltracyjne, drenaď lub studnie 
chłonne deszczowe po uprzednim oczysz-
czeniu zgodnie z warunkami okreċlonymi w 
przepisach odrćbnych, 

d) w przypadku wystarczająco chłonnej po-
wierzchni biologicznie czynnej dopuszcza 
sić powierzchniowe odprowadzenie wód 
opadowych, postuluje sić przy tym budowć 
na terenach ZP i zieleni osiedlowej syste-
mów magazynowania wody deszczowej, 

e) odprowadzenie wód opadowych z po-
wierzchni dróg KDG/KDZ, KDZ, parkingów i 
innych powierzchni potencjalnie zanieczysz-
czonych wymaga przed wprowadzeniem do 
gruntu oczyszczenia z piasku, błota oraz 
substancji ropopochodnych, jeďeli takie za-
nieczyszczenia zostaną stwierdzone, 

f) zakazuje sić odprowadzania wód opado-
wych, wód drenaďowych i odwodnienio-
wych do sieci kanalizacji sanitarnej, na jezd-
nie dróg na obszar kolejowy oraz do kole-
jowych urządzeĉ odwadniających oraz od-
prowadzenia nieoczyszczonych ċcieków do 
wód powierzchniowych i do ziemi; 

3) w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić: 

a) zachowanie urządzeĉ energetycznych wy-
stćpujących na obszarze planu, z dopusz-
czeniem przebudowy istniejących linii ener-
getycznych, w szczególnoċci ich przesunić-
cia lub zamianć na podziemne w przypadku 
pojawienia sić takich moďliwoċci technicz-
nych, 

b) obsługć poprzez istniejącą sieć elektroener-
getyczną, rozbudowywaną stosownie do 
wzrostu zapotrzebowania mocy, 

c) nakaz budowy nowych linii elektroenerge-
tycznych wyłącznie jako kablowe w ziemi, 

d) dopuszczenie budowy nowych stacji trans-
formatorowych w miarć zapotrzebowania, 

e) lokalizacjć nowych stacji transformatoro-
wych poza liniami rozgraniczającymi ulic na 
wydzielonych działkach z bezpoċrednim do-
stćpem od ulic, 

f) dopuszczenie realizacji stacji transformato-
rowych wbudowanych w obiekty kubaturo-
we, 

g) dopuszczenie stosowania alternatywnych 
čródeł energii elektrycznej; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energić cieplną usta-
la sić; 

a) obsługć z miejskiej sieci ciepłowniczej - z 
Elektrociepłowni Pruszków I - poprzez istnie-
jącą i rozbudowywaną w ramach potrzeb 
sieć cieplną, 

b) dopuszczenie stosowania indywidualnych 
čródeł ciepła poprzez zasilanie: gazem 
ziemnym, energią elektryczną, z wykorzy-
staniem gazu płynnego (LPG), oleju opało-
wego lub paliw ekologicznych w tym sta-
łych, których stosowanie jest zgodne z prze-
pisami prawa ochrony ċrodowiska, 

c) zakaz realizacji kotłowni uďytkujących oleje 
cićďkie i przepracowane i kominków jeďeli 
stanowią podstawowe čródło ogrzewania; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić: 

a) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i w razie po-
trzeby rozbudowywanej rozbiorczej sieci 
ċredniego ciċnienia, 

b) w przypadku budowy nowych gazociągów – 
nakazuje sić ich budowć w liniach rozgrani-
czających dróg, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi, okreċlającymi warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiada sieci gazowe, w 
przypadku przebudowy ulic – gazociągi któ-
re znalazłyby sić pod jezdnią naleďy prze-
nieċć w pas drogowy poza jezdnią. Od za-
sady moďna odstąpić tylko, jeċli w pasie 
ulicznym nie ma warunków dla realizacji 
danego przewodu zgodnie z przepisami od-
rćbnymi, 

c) lokalizacjć szafek gazowych w linii ogrodzeĉ 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
otwieranych na zewnątrz od strony ulicy; w 
pozostałych przypadkach w miejscu uzgod-
nionym z zarządcą sieci gazowej, 

d) sytuowanie ogrodzeĉ w odległoċci mini-
mum 0,5m od gazociągu, 

e) zachowanie odpowiednich stref bezpieczeĉ-
stwa (odległoċci podstawowych lub stref 
kontrolowanych) z zakazem lokowania bu-
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dynków i sadzenia drzew, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

6) w zakresie telekomunikacji, ustala sić: 

a) podłączenia na obszarze objćtym planem do 
istniejącej i rozbudowywanej sieci telefo-
nicznej, 

b) zakaz realizacji napowietrznych linii teleko-
munikacyjnych, 

c) zakaz lokalizacji urządzeĉ sieci bezprzewo-
dowej w formie urządzeĉ wolnostojących, 

7) w zakresie magazynowania i zbiórki odpadów 
stałych ustala sić: 

a) obowiązek wywozu sposobem zorganizo-
wanym wszystkich odpadów stałych wytwa-
rzanych na obszarze objćtym planem na 
wyznaczone dla potrzeb miasta tereny skła-
dowania, przeróbki lub spalania odpadów, 

b) nakaz wydzielenia na poszczególnych dział-
kach inwestycyjnych odpowiednich miejsc 
do selektywnej zbiórki odpadów. 

Rozdział 9 
Sposób i termin tymczasowego  
zagospodarowania, urządzania  

i użytkowania terenów 

§ 18. 

1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
ustaleniami planu, dopuszcza sić ich uďytko-
wanie w sposób dotychczasowy, w tym na te-
renach MW i MW/U dopuszcza sić uďytkowanie 
budynków w zabudowie mieszkaniowej jedno-
rodzinnej. 

2. Dopuszcza sić lokalizowanie obiektów tymcza-
sowych w obrćbie działki budowlanej wyłącz-
nie w okresie waďnoċci pozwolenia na budowć. 

3. Dopuszcza sić reklamy zrealizowane przed wej-
ċciem w ďycie planu, o ile ich usytuowanie jest 
zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeĉ-
stwa ruchu drogowego i przepisami prawa bu-
dowlanego. 

Rozdział 10 
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

§ 19. 

Ustala sić stawkć procentową, stanowiącą pod-
stawć do naliczenia jednorazowej opłaty od wzro-
stu wartoċci nieruchomoċci związanego z uchwa-
leniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w wysokoċci: 

1) 10% da terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MW, MW/U, MN, MN/U, U, UH, 
UO/MN; 

2) 0% dla terenów pozostałych na obszarze planu 
UO, UZ/UŁ, UA, UKr, ZP, ZP/US, IW, E, EE, 
KDW, KP, KDr, KDG/KDZ, KDZ, KDL, KDD, KSz. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe dla terenów  

o różnym przeznaczeniu 

Rozdział 1 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 

§ 20. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
1MW-26MW, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna wraz z nie-
zbćdną infrastrukturą techniczną, komuni-
kacją pieszo-jezdną i zielenią urządzoną, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: wbudowane 
usługi towarzyszące w suterenach, w parte-
rach lub na ostatniej kondygnacji; w parte-
rach usługi oċwiaty - przedszkole; w budyn-
kach wolno stojących usługi oċwiaty - 
przedszkole; garaďe wielopoziomowe lub 
parkingi podziemne, obiekty małej architek-
tury, kioski, urządzenia budowlane, 

c) poza ustalonym w pkt 1 lit b usługami towa-
rzyszącymi zakazuje sić zastćpowania funk-
cji mieszkalnej funkcjami usługowymi; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 25% działki budowlanej lub inwesty-
cyjnej, 

b) zachowanie zieleni urządzonej w terenach 
wyznaczonych jako strefy zieleni w zabudo-
wie wielorodzinnej z dopuszczeniem placów 
zabaw dla dzieci, 

c) zagospodarowanie terenu na stropie par-
kingu podziemnego w postaci boisk, placy-
ków zabaw z towarzyszącym im zagospoda-
rowaniem i zielenią na warstwie ziemi za-
pewniającej naturalną wegetacjć roċlinną 
oraz z dopuszczeniem realizacji nieuciąďli-
wych urządzeĉ niezbćdnych do funkcjono-
wania garaďu, w tym czerpni i wyrzutni po-
wietrza, 
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d) nakazuje sić ochronć funkcji mieszkaniowej 
przed ponadnormatywnym oddziaływaniem 
komunikacji kołowej i okreċla sić obszar od-
działywania; orientacyjny zasićg oddziały-
wania komunikacji kołowej okreċlony na: 
50m od linii rozgraniczającej, Al. Wojska 
Polskiego KDG/KDZ- dotyczy terenów 
12MW, 14MW, 16MW, 21MW, 22MW, 
24MW, 25MW i 26MW. W obszarze tym na-
kazuje sić dotrzymanie norm hałasowych 
wewnątrz pomieszczeĉ mićdzy innymi po-
przez wyposaďenie budynków w techniczne 
zabezpieczenia przeciwhałasowe dostoso-
wane indywidualnie do prognozowanego 
poziomu hałasu, 

e) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,6, 

f) maksymalna wysokoċć zabudowy od III do 
XII kondygnacji (z budynkami dominantami 
wysokoċciowymi wg oznaczeĉ na rysunku 
planu) odpowiednio od 11,5m, 15m, 19m, 
23m, 26m, 30m, 33m, 37m, 40m, 44m, 

g) maksymalna wysokoċć zabudowy gospo-
darczej– do 10m, a wielopoziomowych ga-
raďy –do 17,5m, 

h) nowe budynki mieszkalne wielorodzinne w 
strefie zabudowy, zgodnie z rysunkiem pla-
nu wyłącznie na terenie 4MW, 7MW, 11MW, 
12MW, 13MW, 18MW, 20MW, 22MW, 
24MW i 25MW, 

i) geometria dachów – dachy skoċne lub pła-
skie, o nachyleniu połaci od 5º do 35º, 

j) zabudowa usługowa i gospodarcza - dachy 
skoċne lub płaskie o nachyleniu połaci od 
10º do 45º, 

k) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: w barwach pastelowych i szaro-
ċciach, a dachy-ciemne od brązu poprzez 
czerwieĉ do szaroċci, 

l) reklamy § 7, 

m) ogrodzenia § 8; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

w terenach 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 11MW, 
15MW i 16MW zabytek archeologiczny (stano-
wisko archeologiczne nr ew. AZP 58-64/17) w 
formie strefy ochrony konserwatorskiej, w ob-
szarze, której ustala sić: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków -
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszeniem właċciwemu organowi -

uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiąďących sić z wy-
konywaniem prac ziemnych, 

b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzającej realizować roboty budowlane) ba-
daĉ archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji. Przed rozpoczćciem badaĉ 
archeologicznych wymagane jest uzyskanie 
od wojewódzkiego konserwatora zabytków 
pozwolenia na ich prowadzenie; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
-2000m2, 

b) minimalna szerokoċć krótszego boku działki 
– 20m, 

c) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w stosunku 
do linii rozgraniczającej dróg – 60-90°; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpoċrednio z dróg dojazdowych 
KDD, a z dróg KDZ i KDL poprzez wyznaczo-
ne skrzyďowania i włączenia dróg we-
wnćtrznych KDW, w tym poprzez tereny KP, 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: § 19. 

§ 21. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i usługowej, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 
5MW/U, 6MW/U, 7MW/U ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna wraz z nie-
zbćdną infrastrukturą techniczną, komuni-
kacją pieszo-jezdną i zielenią urządzoną, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: 

- wbudowane usługi towarzyszące, partery 
usługowe lub usługi w budynkach wolno 
stojących (w szczególnoċci: usługi zdro-
wia, oċwiaty, kultury, administracji, pocz-
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ty, łącznoċci, bankowoċci, apteka, usługi 
handlu detalicznego, biura, usługi byto-
we, usługi małej gastronomii), garaďe 
wielopoziomowe lub podziemne, obiekty 
małej architektury, kioski, urządzenia bu-
dowlane, 

- na terenie 7MW/U usługi oċwiaty – w 
szczególnoċci przedszkole, 

- na terenie 4MW/U usługi w parterach 
oraz na niďszych kondygnacjach, 

- dopuszcza sić zastćpowania funkcji 
mieszkalnej funkcjami usługowymi; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 25% działki inwestycyjnej, 

b) zachowanie zieleni urządzonej w terenach 
wyznaczonych jako strefy zieleni w zabudo-
wie wielorodzinnej, dotyczy terenu 5MW/U, 

c) zagospodarowanie terenu na stropie par-
kingu podziemnego w postaci boisk, placy-
ków zabaw z towarzyszącym im zagospoda-
rowaniem i zielenią na warstwie ziemi za-
pewniającej naturalną wegetacjć roċlinną 
oraz z dopuszczeniem realizacji nieuciąďli-
wych urządzeĉ niezbćdnych do funkcjono-
wania garaďu, w tym czerpni i wyrzutni po-
wietrza, 

d) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,6, 

e) maksymalna wysokoċć zabudowy, od 
II kondygnacji do VII kondygnacji odpo-
wiednio: 

- teren 1MW/U IV-V i VI kondygnacji wyso-
koċć zmienna od IV kondygnacji przy ist-
niejącym budynku do VI kondygnacji w 
naroďniku ulic Działkowej i Akacjowej 
(odpowiednio IV kondygnacje -16,5m, 
V kondygnacji -21,5m, VI kondygnacji -
24,5m). Poszczególne kondygnacje od-
powiednio 40%, 30% i 30% powierzchni 
zabudowy budynku wielorodzinnego. 
Usługi w parterach, 

- teren 2 MW/U parter usługowy do 5,2m, 
budynek mieszkalny V kondygnacji –do 
21,5m z dopuszczeniem dominanty do VII 
kondygnacji i nie wićcej niď 27,5m, 

- teren 3MW/U do IV kondygnacji –do 
16,5m. Usługi w parterze, 

- teren 4MW/U od IV-do VII kondygnacji- 
odpowiednio do 16,5m, 21,5m, 

24,5m,27,5m. Zabudowa VII kondygnacji 
wzdłuď ul. Powstaĉców do IV kondygna-
cji wzdłuď południowej granicy terenu 
4MW/U. Wskazuje sić miejsce lokowania 
budynku XII kondygnacji – do 44m, aby 
w perspektywie Al. Wojska Polskiego 
stanowił on kontynuacjć dominant archi-
tektoniczno – urbanistycznych. Usługi w 
parterach wzdłuď ul. Powstaĉców oraz na 
niďszych kondygnacjach. Usługi w od-
dzielnych budynkach maksymalnie do IV 
kondygnacji –do 16,5m. Teren 5MW/U od 
II do V kondygnacji –odpowiednio do 
10m, 13m, 16m, 19m, 

- teren 5MW/U do VI kondygnacji – do 
24,5m. Usługi w parterach oraz na niď-
szych kondygnacjach. Usługi w oddziel-
nych budynkach 

- teren 6MW/U od IV do VII kondygnacji – 
odpowiednio do 16,5m, 21,5m, 24,5m, 
27,5m. Usługi w parterach oraz na niď-
szych kondygnacjach, 

- teren 7MW/U do IV kondygnacji do 
16,5m. Dopuszczone usługi w budynku, 

- maksymalna wysokoċć zabudowy go-
spodarczej– do 10m, a wielopoziomo-
wych garaďy - 17,5m 

f) nowe budynki na terenach 1MW/U, 2MW/U, 
4MW/U, 5MW/U, 6MW/U i 7MW/U z zacho-
waniem obowiązujących lub nieprzekraczal-
nych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

g) w terenie 2MW/U od strony ulic Gomuliĉ-
skiego i Akacjowej i na terenie 4MW/U od 
strony ul. Powstaĉców ustala sić zabudowć 
w pierzei z dopuszczeniem cofnićcia przy-
ziemia budynków, tak aby powstały pierzeje 
usługowe, 

h) dopuszcza sić cofnićcia ċciany parteru, 
a takďe fragmentów ċcian wyďszych kondy-
gnacji, z powodów funkcjonalnych lub este-
tycznych, 

i) geometria dachów – dachy skoċne lub pła-
skie o nachyleniu połaci od 5º do 35º, 

j) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: w barwach pastelowych i szaro-
ċciach, a dachy-ciemne od brązu poprzez 
czerwieĉ do szaroċci, 

k) na terenach 1MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 
5MW/U, 6MW/U i 7MW/U program z zakre-
su handlu nie moďe obejmować lokali skle-
powych o powierzchni sprzedaďy wićkszej 
niď 200m2 (dla jednego lokalu), 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 53 – 7061 – Poz. 778 
 

l) dopuszcza sić usługi handlu do 1000m2 po-
wierzchni sprzedaďy na terenie 2MW/U, 

m) reklamy § 7, 

n) ogrodzenia § 8, z dopuszczalnym ogrodze-
niem terenów z usługami oċwiaty; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków-nie okreċla sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) ustala sić zachowanie terenu 2MW/U i 
7MW/U jako odrćbnych działek budowla-
nych z dopuszczalnym zmniejszeniem tej 
powierzchni dla działki wydzielanej dla po-
trzeb lokalizacji urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, 

b) na pozostałych terenach minimalna po-
wierzchnia działki budowlanej -1500m2, 

c) minimalna szerokoċć krótszego boku działki 
– 20m, 

d) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w stosunku 
do linii rozgraniczającej dróg – 60-90°, 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpoċrednio z dróg dojazdowych 
KDD oraz KDL poprzez wyznaczone skrzy-
ďowania i włączenia dróg wewnćtrznych 
KDW. Dopuszcza sić przejazdy bramowe 
zwłaszcza w ciągu zabudowy w pierzei na 
terenach 2MW/U i 4MW/U, 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 22. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
1MN- 8MN, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z nie-
zbćdną infrastrukturą techniczną, komuni-
kacją pieszo-jezdną i zielenią urządzoną, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: wbudowane 
usługi towarzyszące, garaďe, budynki go-
spodarcze, obiekty małej architektury, urzą-
dzenia budowlane; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) budynki wolno stojące, budynki w zabudo-
wie bličniaczej lub szeregowej, 

b) wbudowany lokal uďytkowy do 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego 
w tym usługi handlu do 50m2 powierzchni 
sprzedaďy, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 40% powierzchni działki budowlanej, 

d) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,4, 

e) maksymalna wysokoċć zabudowy do 3 kon-
dygnacji i nie wićcej niď 12,5m, 

f) maksymalna wysokoċć zabudowy gospo-
darczej i garaďy – do 6,5m, 

g) ustala sić lokalizacjć wyłącznie jednego bu-
dynku mieszkalnego na działce budowlanej 
o ustalonym minimalnym normatywie (jed-
nego budynku w zabudowie wolno stojącej, 
jednego budynku w zabudowie bličniaczej i 
jednego budynku w zabudowie szeregowej), 

h) ustala sić zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

i) schody, przedsionki, zadaszenia lub wiatro-
łapy, obiekty małej architektury, obiekty in-
frastruktury technicznej dopuszczalne po-
mićdzy linią rozgraniczającą dróg, a nie-
przekraczalną linią zabudowy, 

j) dopuszcza sić rozbudowć, przebudowć, 
nadbudowć, remont istniejącej zabudowy, 
w dobrym stanie technicznym, zlokalizowa-
nej poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, bez powićkszania po-
wierzchni zabudowy parteru tego budynku, 

k) zabudowa mieszkaniowa – dachy skoċne 
dwuspadowe lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci od 10º do 45º, lub dachy płaskie 
do 15o, 

l) zabudowa gospodarcza - dachy dwuspado-
we lub wielospadowe o równym nachyleniu 
połaci od 10º do 45º, 

m) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: elewacje w barwach pastelowych 
i szaroċciach, materiały naturalne cegła, 
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kamieĉ, a dachy-ciemne od brązu poprzez 
czerwieĉ do szaroċci, 

n) reklamy § 7, 

o) ogrodzenia § 8; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: nie okreċla sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
dla jednego budynku w zabudowie wolno 
stojącej, dla jednego budynku w zabudowie 
bličniaczej lub jednego budynku w zabudo-
wie szeregowej 400m2, 

b) minimalna szerokoċć krótszego boku działki, 
odpowiednio 18m dla zabudowy wolno sto-
jącej, – 10m dla zabudowy szeregowej i 
bličniaczej, 

c) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy przy 
granicy działek jako zabudowy bličniaczej 
lub szeregowej. Dopuszcza sić etapową 
(niejednoczesną) budowć i rozbudowć bu-
dynków przy tej granicy jako docelową za-
budowć w układzie bličniaczym lub szere-
gowym. W przypadku działek o szerokoċci 
równej lub mniejszej niď 16m dopuszcza sić 
sytuowanie zabudowy ze ċcianą bez otwo-
rów bezpoċrednio przy granicy działki bu-
dowlanej lub w odległoċci 1,5m od granicy, 

d) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w stosunku 
do linii rozgraniczającej dróg – 60-90°, 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpoċrednio z dróg dojazdowych 
KDD, w tym takďe poprzez wyznaczone 
skrzyďowania i włączenia dróg wewnćtrz-
nych KDW, lub drogi lokalnej 1KDL, 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 23. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 1MN/U, 2MN/U i 3MN/U ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z nie-
zbćdną infrastrukturą techniczną, komuni-
kacją pieszo-jezdną i zielenią urządzoną, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: wbudowane 
lub dobudowane usługi towarzyszące, gara-
ďe, budynki gospodarcze, obiekty małej ar-
chitektury, urządzenia budowlane; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) budynki wolno stojące, budynki w zabudo-
wie bličniaczej, 

b) wbudowany lokal uďytkowy do 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego 
w tym usługi handlu do 100m2 powierzchni 
sprzedaďy, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 40%, działki budowlanej, 

d) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,4, 

e) maksymalna wysokoċć zabudowy do II kon-
dygnacji i nie wićcej niď 8,5m, 

f) maksymalna wysokoċć zabudowy gospo-
darczej i garaďy – do 6,5m, 

g) ustala sić lokalizacjć na działce budowlanej: 
wyłącznie jednego budynku mieszkalnego 
wolno stojącego lub jednego budynku w 
zabudowie bličniaczej, 

h) ustala sić zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

i) dopuszcza sić rozbudowć, przebudowć, 
nadbudowć, remont istniejącej zabudowy, 
w dobrym stanie technicznym, zlokalizowa-
nej poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, bez powićkszania po-
wierzchni zabudowy parteru tego budynku, 

j) zabudowa mieszkaniowa – dachy dwuspa-
dowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 
od 10º do 35º, 

k) zabudowa gospodarcza - dachy dwuspado-
we lub wielospadowe o równym nachyleniu 
połaci od 10º do 45º, 

l) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: elewacje w barwach pastelowych 
i szaroċciach, cegła, kamieĉ, a dachy-
ciemne od brązu poprzez czerwieĉ do sza-
roċci, 

m) reklamy § 7; 
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n) ogrodzenia § 8, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: nie okreċla sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
dla jednego budynku w zabudowie wolno 
stojącej, dla jednego budynku w zabudowie 
bličniaczej 400m2, 

b) minimalna szerokoċć krótszego boku działki, 
odpowiednio 18m dla zabudowy wolno sto-
jącej, – 10m dla zabudowy bličniaczej, 

c) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy przy 
granicy działek jako zabudowy bličniaczej. 
Dopuszcza sić etapową, (niejednoczesną) 
budowć i rozbudowć budynków, przy tej 
granicy jako docelową zabudowć w układzie 
bličniaczym. W przypadku działek o szero-
koċci równej lub mniejszej niď 16m dopusz-
cza sić sytuowanie zabudowy ze ċcianą bez 
otworów bezpoċrednio przy granicy działki 
budowlanej lub w odległoċci 1,5m od grani-
cy, 

d) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w stosunku 
do linii rozgraniczającej dróg – 60-90°; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpoċrednio z dróg dojazdowych 
KDD, 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu:§ 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

Rozdział 2 
Tereny zabudowy usługowej 

§ 24. 

Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1U-21U, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
usługowa– nieuciąďliwe usługi towarzyszące 
wraz z niezbćdną infrastrukturą techniczną, 
komunikacją pieszo-jezdną i zielenią urzą-
dzoną, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: garaďe, budyn-
ki gospodarcze, obiekty małej architektury, 
urządzenia budowlane, wbudowana funkcja 
mieszkalna; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) na jednej działce budowlanej jeden budynek 
w zabudowie wolno stojącej, w zabudowie 
bličniaczej lub w zabudowie szeregowej, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10% powierzchni działki budowlanej, 

c) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,8, 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy 2 kondy-
gnacje i nie wićcej niď 12m. Ustala sić jed-
nakową wysokoċć zabudowy dla budynków 
stanowiących zespół, 

e) maksymalna wysokoċć zabudowy gospo-
darczej i garaďy – do 10m, 

f) ustala sić zachowanie nieprzekraczalnych i 
obowiązujących (teren 12U, 13U jako zabu-
dowy w pierzei) linii zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

g) zabudowa usług – dachy płaskie z elemen-
tami maskującymi dachy na 0,7m gruboċci, 

h) zabudowa usługowa i gospodarcza - dachy 
płaskie od 10º do 15º, 

i) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: elewacje w barwach pastelowych 
i szaroċciach, a dachy-ciemne od brązu po-
przez czerwieĉ do szaroċci, 

j) ustala sić likwidacjć dachów, jeďeli nie sta-
nowią harmonijnej całoċci z zespołem za-
budowy (bryła, materiał, kolor, elementy 
ozdobne), 

k) dopuszcza sić usługi handlu do 50m2 po-
wierzchni sprzedaďy w jednym lokalu, 

l) reklamy § 7, 

m) ogrodzenia § 8, 

n) na terenie 6U okreċla sić pasy technologicz-
ne wzdłuď, napowietrznych linii elektroener-
getycznych 100kV i 15kV- § 12; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków-nie okreċla sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 
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a) minimalna powierzchnia działki z zabudową 
wolno stoją: 200m2, z jednym budynkiem w 
zabudowie bličniaczej 100m2,z jednym bu-
dynkiem w zabudowie szeregowej 50m2, 

b) minimalna szerokoċć krótszego boku działki, 
odpowiednio: 10m, 5m, 5m, 

c) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w stosunku 
do linii rozgraniczającej dróg – 60-90°, 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpoċrednio z dróg dojazdowych 
KD, a z dróg KDZ lub KDL poprzez wyzna-
czone skrzyďowania albo włączenia dróg 
wewnćtrznych KDW w tym z terenów KP, 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu:§ 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 25. 

Dla terenu usług handlu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem UH, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: wielofunkcyjny 
zespół usługowy (w szczególnoċci handel, 
gastronomia, usługi zdrowia, usługi nie-
uciąďliwe, biura) wraz z niezbćdną infra-
strukturą techniczną, komunikacją pieszo-
jezdną i zielenią urządzoną, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej 
architektury, urządzenia budowlane, kioski; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) zachowuje sić obiekt usług handlu do 
2000m2 powierzchni sprzedaďy i dopuszcza 
sić usługi handlu do 100m2 powierzchni 
sprzedaďy w jednym lokalu w pozostałych 
budynkach, 

b) ustala sić pozostałe obiekty w zabudowie 
szeregowej w zespołach (min 3 segmenty w 
jednym zespole), 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10% terenu UH, 

d) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0, 8 terenu UH, 

e) maksymalna wysokoċć zabudowy do 2 kon-
dygnacji i nie wićcej niď 8,5m. Ustala sić 
jednakową wysokoċć zabudowy dla budyn-
ków stanowiących zespół zabudowy– 
wzdłuď ul. Plantowej lub Al. Wojska Polskie-
go, 

f) ustala sić nieprzekraczalne i obowiązujące 
linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

g) dachy płaskie z elementami maskującymi 
dachy na 0,7m gruboċci, 

h) ustala sić zharmonizowanie z otoczeniem 
nowej zabudowy, zgodnie z zasadą, o której 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 45, dla wszystkich 
obiektów w terenie UH, 

i) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: elewacje w barwach pastelowych 
i szaroċciach, a dachy-ciemne od brązu po-
przez czerwieĉ do szaroċci, dopuszcza sić 
materiały naturalne cegła, kamieĉ, dachów-
ka, 

j) reklamy § 7; 

k) ogrodzenia § 8; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków-nie okreċla sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
budynku usług handlu do 2000m2 po-
wierzchni sprzedaďy - 1000m2, 

b) minimalna powierzchni działki budynku w 
zabudowie szeregowej 50m2, 

c) minimalna szerokoċć krótszego boku działki 
– odpowiednio 30m i 5m, 

d) kąt połoďenia granic nowo wydzielanych 
działek budowlanych w stosunku do linii 
rozgraniczającej dróg – zgodnie ze stanem 
istniejącym; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa z drogi KDG/KDZ ustalonym zjaz-
dem z terenu 18KP, 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 
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7) warunki tymczasowego zagospodarowania 

terenu:§ 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 ust. 
4 ustawy § 19. 

§ 26. 

Dla terenów usług oċwiaty, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 1UO, 2UO ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: usługi oċwiaty 
(przedszkole-1UO szkoła i przedszkole -2UO) 
wraz z niezbćdną infrastrukturą techniczną, 
komunikacją pieszo-jezdną i zielenią urzą-
dzoną, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: wbudowane 
usługi towarzyszące, usługi kultury, sportu, 
rekreacji, garaďe, budynki gospodarcze, 
obiekty małej architektury, urządzenia bu-
dowlane, urządzenia sportu i rekreacji (w 
tym boiska, sale gimnastyczne, sale spor-
towe, baseny); 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10%, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,8 dla terenów 1UO i 2UO, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy, odpo-
wiednio: 

- teren 1UO do 2 kondygnacji i nie wićcej 
niď 10,5m 

- teren 2UO do 3 kondygnacji i nie wićcej 
niď z 15m z dopuszczeniem dominanty, 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy gospo-
darczej i garaďy – do 4,5m, 

e) ustala sić zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

f) ustala sić dachy skoċne od 10 do 15º lub 
dachy płaskie jeďeli dotyczy do rozbudowy 
(uzupełnienia zabudowy) czćċci budynku z 
dachami płaskimi. Dopuszcza sić inne 
kształtowanie dachu dla budynku hali spor-
towej, 

g) zabudowa gospodarcza, garaďe - dachy pła-
skie od 5º do 15º, 

h) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: elewacje w barwach pastelowych 
i szaroċciach, a dachy-ciemne od brązu po-

przez czerwieĉ do szaroċci, dopuszcza sie 
materiały naturalne, cegła, kamieĉ, 

i) reklamy - § 7, 

j) ogrodzenia – § 8; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków-nie okreċla sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) zachowuje sić tereny UO odpowiednio jako 
odrćbne działki budowlane z dopuszczal-
nym zmniejszeniem tej powierzchni dla 
działki wydzielanej dla potrzeb lokalizacji 
urządzeĉ infrastruktury technicznej lub dróg 
wewnćtrznych, 

b) minimalna szerokoċć krótszego boku działki 
– 40m dla terenów 1UO i 2UO, 

c) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w stosunku 
do linii rozgraniczającej dróg – 60-90°; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpoċrednio z dróg dojazdowych 
KDD, 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 27. 

Dla terenu usług oċwiaty z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem UO/MN ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: usługi oċwiaty 
(przedszkole) wraz z niezbćdną infrastruktu-
rą techniczną, komunikacją pieszo-jezdną i 
zielenią urządzoną, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: wbudowana 
funkcja mieszkaniowa, garaď, budynek go-
spodarczy, obiekty małej architektury, urzą-
dzenia budowlane, urządzenia sportu i re-
kreacji; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 
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a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 20%, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,6, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy do II kon-
dygnacji do 8,5m z dopuszczeniem domi-
nanty, 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy gospo-
darczej i garaďu – do 4,5m, 

e) ustala sić zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

f) zabudowa usług– dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o nachyleniu połaci od 10 do 
25º, 

g) zabudowa gospodarcza - dachy od 10º do 
15º, 

h) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: elewacje w barwach pastelowych 
i szaroċciach, a dachy-ciemne od brązu po-
przez czerwieĉ do szaroċci, 

i) reklamy – § 7, 

j) ogrodzenia – § 8; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków-nie okreċla sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
500m2, 

b) minimalna szerokoċć krótszego boku działki 
– 18m, 

c) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w stosunku 
do linii rozgraniczającej drogi – 60-90°; 

3) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa z drogi 1KDL poprzez wyznaczone 
włączenie drogi wewnćtrznej 11KDW; 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 

c) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

5) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

 

§ 28. 

Dla terenu usług zdrowia i usług łącznoċci, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem UZ/UŁ, 
ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: usługi zdrowia 
(przychodnia zdrowia), poczta wraz z nie-
zbćdną infrastrukturą techniczną, komuni-
kacją pieszo-jezdną i zielenią urządzoną, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej 
architektury, urządzenia budowlane; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10%, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,8, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy do 3 kon-
dygnacji i nie wićcej niď 15 z dopuszczeniem 
dominanty, 

d) ustala sić zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

e) dachy płaskie od 10º do 15º. Dopuszcza sić 
inne kształtowanie dachu, 

f) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: elewacje w barwach pastelowych 
i szaroċciach, a dachy-ciemne od brązu po-
przez czerwieĉ do szaroċci; dopuszcza sić 
materiały naturalne cegła, kamieĉ, 

g) reklamy § 7; 

h) ogrodzenia § 8; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków-nie okreċla sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
1500m2, 

b) minimalna szerokoċć krótszego boku działki 
– 18 m, 

c) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w stosunku 
do linii rozgraniczającej drogi – 60-90°; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 
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6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpoċrednio z drogi dojazdowej 
7KDD lub drogi wewnćtrznych 8KDW i 
9KDW, 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu:§ 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 29. 

Dla terenu usług kultu religijnego, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem UKr, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: koċciół, pleba-
nia wraz z niezbćdną infrastrukturą tech-
niczną, komunikacją pieszo-jezdną i zielenią 
urządzoną, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: wbudowane 
usługi towarzyszące (w tym kaplica przed-
pogrzebowa), garaďe, budynki gospodarcze, 
obiekty małej architektury, urządzenia bu-
dowlane; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 25%, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,6, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy do 3 kon-
dygnacji i nie wićcej niď 15m z dopuszcze-
niem dominanty-wieďa, 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy gospo-
darczej i garaďy – do 6m, 

e) nowa zabudowa od strony drogi 7KDD, 
20KDW i 21KDW z zachowaniem linii zabu-
dowy wyznaczonej liniami ċcian parterów 
istniejących obiektów, 

f) dachy skoċne od 15º do 45º, wieďa, dachy 
sferyczne, 

g) zabudowa gospodarcza - dachy dwuspado-
we lub wielospadowe o równym nachyleniu 
połaci od 15º do 45º, 

h) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: elewacje w barwach pastelowych 
i i szaroċciach, a dachy-ciemne od brązu 
poprzez czerwieĉ do szaroċci, dopuszczalne 
materiały naturalne cegła, kamieĉ, 

i) reklamy § 7; 

j) ogrodzenia terenu § 8, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków-nie okreċla sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) ustala sić zachowanie terenu UKr jako od-
rćbnej działki budowlanej z dopuszczalnym 
zmniejszeniem tej powierzchni dla działki 
wydzielanej dla potrzeb lokalizacji urządzeĉ 
infrastruktury technicznej lub dróg we-
wnćtrznych, 

b) minimalna szerokoċć krótszego boku działki 
– 20m, 

c) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w stosunku 
do linii rozgraniczającej dróg– 60-90°; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpoċrednio z drogi 7 KDD, 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 30. 

Dla terenu usług administracji, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1UA, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: usługi admini-
stracji wraz z niezbćdną infrastrukturą tech-
niczną, komunikacją pieszo-jezdną i zielenią 
urządzoną, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: wbudowane 
usługi towarzyszące, garaďe, budynki go-
spodarcze, obiekty małej architektury, urzą-
dzenia budowlane; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10%, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,7, 
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c) maksymalna wysokoċć zabudowy do 3 kon-
dygnacji i nie wićcej niď 10,5m, 

d) maksymalna wysokoċć zabudowy gospo-
darczej i garaďy – do 10m, 

e) ustala sić zachowanie nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

f) dachy płaskie od 10º do 15º, 

g) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: elewacje w barwach pastelowych 
i szaroċciach, a dachy-ciemne od brązu po-
przez czerwieĉ do szaroċci, 

h) reklamy § 7; 

i) ogrodzenia § 8; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków-nie okreċla sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) ustala sić minimalna powierzchnić działki 
na 250m2, 

b) minimalna szerokoċć krótszego boku działki 
– 20m, 

c) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w stosunku 
do linii rozgraniczającej drogi – 60-90°; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpoċrednio z drogi 4KDD poprzez 
włączenie drogi wewnćtrznej 10KDW, 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu:§ 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

Rozdział 3 
Tereny zieleni 

§ 31. 

Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 1ZP-8ZP ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: zieleĉ urządzo-
na-skwery, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej 
architektury, place zabaw dla dzieci, urzą-

dzenia budowlane, sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej, na terenie 5ZP ujćcie 
wody oligoceĉskiej, niezbćdna komunikacja 
piesza, kioski w rejonie przystanków; 

2) warunki zagospodarowania terenu oraz zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 60%, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy (obudo-
wa studni) do 2 kondygnacji i nie wićcej niď 
6m, 

d) zakaz lokowania reklam, 

e) zakaz grodzenia terenów ZP, 

f) oznacza sić w terenie 5ZP strefć ochrony 
bezpoċredniej (promieĉ 9m) w, której obo-
wiązują zakazy, nakazy i ograniczenia okre-
ċlone w art. 53 ustawy Prawo wodne, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków-nie okreċla sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) ustala sić zachowanie poszczególnych tere-
nów ZP jako odrćbnych działek z dopusz-
czalnym zmniejszeniem ich powierzchni dla 
działki wydzielanej dla potrzeb lokalizacji 
urządzeĉ infrastruktury technicznej lub dróg 
wewnćtrznych, 

b) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek w stosunku do linii roz-
graniczającej drogi– 60-90°; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpoċrednio z drogi KDL, KDD lub 
KDW 

b) ustala sić zakaz lokowania miejsc parkingo-
wych; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 32. 

Dla terenów zieleni urządzonej z urządzeniami 
sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1ZP/US – 5ZP/US ustala sić: 
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1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: boiska, tereno-
we urządzenia sportowe, place zabaw wraz 
z niezbćdną infrastrukturą techniczną, ko-
munikacją pieszą i zielenią urządzoną, na te-
renie 1ZP/US ogród przedszkola wbudowa-
nego, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej 
architektury, pawilon ogrodowy, urządzenia 
budowlane, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, na terenie 1ZP/US trybuny –
szatnie; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 50%, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,2, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy (pawilon 
ogrodowy, altana) do 1kondygnacji i nie 
wićcej niď 6m, 

d) ustala sić lokowanie pawilonu ogrodowego, 
altany w odległoċci co najmniej 10m od 
granic terenów ZP/US, 

e) dachy płaskie, 

f) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: w barwach pastelowych i szaro-
ċciach, a dachy-ciemne od brązu poprzez 
czerwieĉ do szaroċci, 

g) zakaz lokowania reklam; 

h) ogrodzenia § 8, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

w terenie 1ZP/US zabytek archeologiczny (sta-
nowisko archeologiczne nr ew. AZP 58-64/17) 
w formie strefy ochrony konserwatorskiej, w 
obszarze, której ustala sić: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków -
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszeniem właċciwemu organowi -
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiąďących sić z wy-
konywaniem prac ziemnych, 

b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzającej realizować roboty budowlane) ba-
daĉ archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji. Przed rozpoczćciem badaĉ 
archeologicznych wymagane jest uzyskanie 

od wojewódzkiego konserwatora zabytków 
pozwolenia na ich prowadzenie; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) ustala sić zachowanie poszczególnych tere-
nów ZP/US jako odrćbnych działek z do-
puszczalnym zmniejszeniem ich powierzch-
ni dla działki wydzielanej dla potrzeb lokali-
zacji urządzeĉ infrastruktury technicznej lub 
dróg wewnćtrznych, 

b) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w stosunku 
do linii rozgraniczającej drogi– 60-90°; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa odpowiednio bezpoċrednio z dróg 
dojazdowych KDD, lokalnych KDL lub po-
przez włączenie dróg wewnćtrznych KDW, 

b) zakaz lokowania miejsc parkingowych; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

Rozdział 4 
Tereny infrastruktury technicznej 

§ 33. 

Dla terenów infrastruktury wodociągowej ozna-
czonych na rysunku planu symbolem 1IW-5IW 
ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: hydrofornie 
wraz z niezbćdną infrastrukturą techniczną i 
zielenią urządzoną, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia bu-
dowlane; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 15%, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,6, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy do 1 kon-
dygnacji i nie wićcej niď 5m, 
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d) dachy płaskie do 10º, 

e) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: elewacje w barwach pastelowych 
i szaroċciach, a dachy-ciemne od brązu po-
przez czerwieĉ do szaroċci, 

f) zakaz lokowania reklam, 

g) ogrodzenia § 8; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

w terenie 2IW zabytek archeologiczny (stano-
wisko archeologiczne nr ew. AZP 58-64/17) w 
formie strefy ochrony konserwatorskiej, w ob-
szarze której ustala sić: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków -
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszeniem właċciwemu organowi -
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiąďących sić z wy-
konywaniem prac ziemnych, 

b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzającej realizować roboty budowlane) ba-
daĉ archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji. Przed rozpoczćciem badaĉ 
archeologicznych wymagane jest uzyskanie 
od wojewódzkiego konserwatora zabytków 
pozwolenia na ich prowadzenie; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) dopuszcza sić zachowanie terenów IW jako 
odrćbnych działek budowlanych, 

b) ustala sić zachowanie wymiarów działek IW 
i kątów połoďenia granic tych działek w sto-
sunku do linii rozgraniczającej drogi; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa odpowiednio z dróg KDL, KDD po-
przez włączenie dróg wewnćtrznych KDW, 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

 

§ 34. 

Dla terenów stacji elektroenergetycznych 15,04kV 
wnćtrzowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1E – 25E, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: wnćtrzowe sta-
cje elektroenergetyczne, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia bu-
dowlane; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10%, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,8, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy do 1 kon-
dygnacji i nie wićcej niď 4m, 

d) dachy płaskie, 

e) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeĉ: w barwach pastelowych i szaro-
ċciach, 

f) zakaz lokowania reklam, 

g) ogrodzenia § 8; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

w terenach 8E, 9E, 10E i 11E zabytek archeolo-
giczny (stanowisko archeologiczne nr ew. AZP 
58-64/17) w formie strefy ochrony konserwa-
torskiej, w obszarze której ustala sić: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków -
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszeniem właċciwemu organowi -
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiąďących sić z wy-
konywaniem prac ziemnych, 

b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzającej realizować roboty budowlane) ba-
daĉ archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji. Przed rozpoczćciem badaĉ 
archeologicznych wymagane jest uzyskanie 
od wojewódzkiego konserwatora zabytków 
pozwolenia na ich prowadzenie; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 
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a) dopuszcza sić zachowanie terenów IW jako 
odrćbnych działek budowlanych, 

b) ustala sić zachowanie wymiarów działek IW 
i kątów połoďenia granic tych działek w sto-
sunku do linii rozgraniczającej dróg; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpoċrednio z dróg dojazdowych 
KDD poprzez włączenie dróg wewnćtrznych 
KDW, 

b) zakaz lokowania miejsc parkingowych; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 35. 

Dla terenu stacji elektroenergetycznej 110/15kV 
oznaczonego na rysunku planu symbolem EE 
ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: stacja elektro-
energetyczna 110/15kV, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia bu-
dowlane, napowietrzne sieci elektroenerge-
tyczne 110kV i 15kV; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10%, 

b) maksymalny wskačnik powierzchni zabu-
dowy – 0,8, 

c) maksymalna wysokoċć zabudowy do 10m 
(nie dotyczy masztów i słupów) 

d) materiał dachów, elewacji i ogrodzeĉ: w 
barwach pastelowych i szaroċciach, 

e) zakaz lokowania reklam, 

f) ogrodzenia § 8; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków-nie okreċla sić; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 11, w tym: 

a) ustala sić zachowanie terenu EE jako od-
rćbnej działki budowlanej z dopuszczalnym 
zmniejszeniem ich powierzchni dla działki 
wydzielanej dla potrzeb lokalizacji urządzeĉ 
infrastruktury technicznej lub dróg we-
wnćtrznych, 

b) minimalna szerokoċć krótszego boku działki 
terenu EE – 20m, 

c) minimalny kąt połoďenia granic nowo wy-
dzielanych działek budowlanych w stosunku 
do linii rozgraniczającej drogi – 60-90°; 

5) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpoċrednio z drogi 2KDZ ustalo-
nym zjazdem, 

b) wskačnik miejsc parkingowych § 15; 

7) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

8) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

Rozdział 5 
Tereny komunikacji 

§ 36. 

Dla terenów parkingów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1KP-20KP, ustala sić 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
pieszo - jezdna, parkingi i garaďe wielopo-
ziomowe, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia bu-
dowlane i infrastruktury technicznej, zieleĉ 
urządzona, obiekty małej architektury bćdą-
ce elementami wyposaďenia ulic takie jak 
pachołki, słupki, pojemniki z zielenią i meble 
uliczne; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na – 10%, 

b) lokowanie miejsc parkingowych na parkin-
gach, jako co najmniej dwupoziomowych, 

c) dopuszcza sić lokowanie wielopoziomo-
wych garaďy podziemnych i nadziemnych, 
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d) reklamy § 7, 

e) zakaz grodzenia terenów KP; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

w terenach 12KP, 14KP i 15KP (stanowisko ar-
cheologiczne nr ew. AZP 58-64/17) w formie 
strefy ochrony konserwatorskiej, w obszarze 
której ustala sić: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków -
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszeniem właċciwemu organowi -
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiąďących sić z wy-
konywaniem prac ziemnych, 

b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzającej realizować roboty budowlane) ba-
daĉ archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji. Przed rozpoczćciem badaĉ 
archeologicznych wymagane jest uzyskanie 
od wojewódzkiego konserwatora zabytków 
pozwolenia na ich prowadzenie; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

5) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

6) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 37. 

Dla terenu ċcieďki rowerowej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem KDr, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
rowerowa, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia bu-
dowlane i infrastruktury technicznej, zieleĉ 
urządzona, obiekty małej architektury bćdą-
ce elementami wyposaďenia ulic takie jak 
pachołki, słupki, pojemniki z zielenią i meble 
uliczne; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
10%, 

b) zakaz lokowania reklam i ogrodzeĉ; 

3) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

4) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

5) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 38. 

Dla terenów dróg wewnćtrznych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KDW -36KDW, ustala 
sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa drogi wewnćtrzne- w ciągu dróg 
gminnych i osiedlowych, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia bu-
dowlane i infrastruktury technicznej, zieleĉ 
urządzona, obiekty małej architektury bćdą-
ce elementami wyposaďenia ulic takie jak 
pachołki, słupki, pojemniki z zielenią i meble 
uliczne; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) wyznacza sić linie rozgraniczające dróg 
KDW w obszarze planu zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) liczba jezdni 1, 

c) chodniki jednostronne 

d) szpalery drzew do zachowania, 

e) obsługa bezpoċrednia, zatoki postojowe, 

f) reklamy odpowiednio § 7; 

g) zakaz grodzenia dróg wewnćtrznych; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: 

w terenach 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 
16KDW, 17 KDW, 18KDW i 19KDW (stanowisko 
archeologiczne nr ew. AZP 58-64/17) w formie 
strefy ochrony konserwatorskiej, w obszarze 
której ustala sić: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków - 
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszeniem właċciwemu organowi - 
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiąďących sić z wy-
konywaniem prac ziemnych, 
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b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzającej realizować roboty budowlane) ba-
daĉ archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji. Przed rozpoczćciem badaĉ 
archeologicznych wymagane jest uzyskanie 
od wojewódzkiego konserwatora zabytków 
pozwolenia na ich prowadzenie; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

5) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu:§ 18; 

6) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

Rozdział 6 
Tereny komunikacji – drogi publiczne 

§ 39. 

Dla terenu drogi publicznej klasy głównej z do-
puszczeniem obniďenia do klasy zbiorczej ozna-
czonego na rysunku planu symbolem KDG/KDZ 
(droga wojewódzka nr 719), ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa - droga publiczna klasy głównej z 
dopuszczeniem obniďenie do klasy zbiorczej 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 - ul. 
Wojska Polskiego, urządzenia drogowe i 
urządzenia związane z utrzymaniem i obsłu-
gą ruchu, a takďe urządzenia energetyczne i 
telekomunikacyjne, pod warunkiem speł-
nienia wymagaĉ okreċlonych w przepisach 
odrćbnych dotyczących dróg publicznych, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia bu-
dowlane i infrastruktury technicznej nie 
związanej z drogą (pasy terenu dla urządzeĉ 
i przewodów podziemnych miejskiej infra-
struktury technicznej), zieleĉ urządzona, kio-
ski w rejonie przystanków komunikacji pu-
blicznej, obiekty małej architektury bćdące 
elementami wyposaďenia ulic takie jak pa-
chołki, słupki, pojemniki z zielenią i meble 
uliczne; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) wyznacza sić północno zachodnią linić roz-
graniczającą - szerokoċć w liniach rozgrani-
czających w obszarze planu zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

b) liczba jezdni w obszarze planu 1, 

c) komunikacja autobusowa, 

d) chodniki obustronne, 

e) szpalery drzew do zachowania, 

f) skrzyďowania z drogami KDZ w formie ron-
da, skrzyďowania z drogami KDL oraz usta-
lone zjazdy z terenów KP; 

3) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

4) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

5) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 40. 

Dla terenów dróg publicznych klasy zbiorczej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDZ, 
2KDZ, 3KDZ ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa drogi publicznej klasy zbiorczej- 
odcinki ul. Działkowej(1KDZ i 2KDZ) i ulicy 
3KDZ -planowanej dla połączenia Al. Wojska 
Polskiego z ul. Bolesława Prusa, urządzenia 
drogowe i urządzenia związane z utrzyma-
niem i obsługą ruchu, a takďe urządzenia 
energetyczne i telekomunikacyjne, pod wa-
runkiem spełnienia wymagaĉ okreċlonych 
w przepisach odrćbnych dotyczących dróg 
publicznych, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia bu-
dowlane i infrastruktury technicznej nie 
związanej z drogą (pasy terenu dla urządzeĉ 
i przewodów podziemnych miejskiej infra-
struktury technicznej), zieleĉ urządzona, kio-
ski w rejonie przystanków komunikacji pu-
blicznej, obiekty małej architektury bćdące 
elementami wyposaďenia ulic takie jak pa-
chołki, słupki, pojemniki z zielenią i meble 
uliczne; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) wyznacza sić linie rozgraniczające w obsza-
rze planu zgodnie z rysunkiem planu. Drogi 
1KDZ i 2KDZ w czćċci w obszarze planu, 

b) liczba jezdni w obszarze planu: 1KDZ - 1; 
2KDZ - 2, 3KDZ - 1, 

c) komunikacja autobusowa, 

d) chodniki obustronne 
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e) szpalery drzew do zachowania, 

f) skrzyďowania drogi 2KDZ z drogą KDG/KDZ 
w formie ronda, skrzyďowanie drogi 3KDZ z 
droga KDG/KDZ, 

3) ustalone skrzyďowania dróg KDZ z drogami 
KDL, KDD oraz ustalone zjazdy z terenów KP; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

5) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

6) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 41. 

Dla terenów dróg publicznych klasy lokalnej ozna-
czonych na rysunku planu symbolem 1KDL, 2KDL, 
3KDL ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa- drogi publiczne klasy lokalnej - 
gminna ul. Akacjowa-1KDL; ul. Powstaĉców 
(powiatowa 3124W)-1KDL; ul. Plantowa 
(powiatowa 3137W) - 2KDL; ul. Bolesława 
Prusa (powiatowa 3142W)- 3KDL; urządze-
nia drogowe i urządzenia związane z utrzy-
maniem i obsługą ruchu, a takďe urządzenia 
energetyczne i telekomunikacyjne, pod wa-
runkiem spełnienia wymagaĉ okreċlonych 
w przepisach odrćbnych dotyczących dróg 
publicznych, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia bu-
dowlane i infrastruktury technicznej nie 
związanej z drogą (pasy terenu dla urządzeĉ 
i przewodów podziemnych miejskiej infra-
struktury technicznej), zieleĉ urządzona, kio-
ski w rejonie przystanków komunikacji pu-
blicznej, obiekty małej architektury bćdące 
elementami wyposaďenia ulic takie jak pa-
chołki, słupki, pojemniki z zielenią i meble 
uliczne; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) wyznacza sić linie rozgraniczające w obsza-
rze planu zgodnie z rysunkiem planu, 

b) liczba jezdni 1, 

c) komunikacja autobusowa, 

d) chodniki obustronne 

e) szpalery drzew do zachowania, 

f) skrzyďowania z drogą KDG/KDZ, skrzyďowa-
nia z drogami KDD, oraz ustalone zjazdy te-
renów KDW i KP; 

3) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

4) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

5) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

§ 42. 

Dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDD- 
9KDD, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa- drogi publiczne klasy dojazdowej 
- gminna ul. planowana 1KDD; gminna ul. 
Działkowa 2KDD i 5KDD; ul. Gomuliĉskiego 
(powiatowa 3124W) -3KDD; gminne – ul. 
Dćbowa - 4KDD, ul. Jasna - 6KDD, ul. Hele-
nowska - 7KDD; ul. Przyszłoċci (powiatowa 
3141W) - 8KDD i gminna 9KDD; urządzenia 
drogowe i urządzenia związane z utrzyma-
niem i obsługą ruchu, a takďe urządzenia 
energetyczne i telekomunikacyjne, pod wa-
runkiem spełnienia wymagaĉ okreċlonych 
w przepisach odrćbnych dotyczących dróg 
publicznych, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia bu-
dowlane i infrastruktury technicznej nie 
związanej z drogą (pasy terenu dla urządzeĉ 
i przewodów podziemnych miejskiej infra-
struktury technicznej), zieleĉ urządzona, kio-
ski w rejonie przystanków komunikacji pu-
blicznej, obiekty małej architektury bćdące 
elementami wyposaďenia ulic takie jak pa-
chołki, słupki, pojemniki z zielenią i meble 
uliczne; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) wyznacza sić linie rozgraniczające terenów 
KDD zgodnie z rysunkiem planu. Drogi 
2KDD, 5KDD w czćċci w obszarze planu, 

b) liczba jezdni 1, 

c) chodniki obustronne 

d) szpalery drzew do zachowania, 

e) obsługa bezpoċrednia, zatoki postojowe; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 53 – 7075 – Poz. 778 
 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków: 

w terenie 7KDD stanowisko archeologiczne nr 
ew. AZP 58 -64/17) w formie strefy ochrony 
konserwatorskiej, w obszarze której ustala sić: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków -
przed wydaniem pozwolenia na budowć lub 
zgłoszeniem właċciwemu organowi - 
uzgodnienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych, wiąďących sić z wy-
konywaniem prac ziemnych, 

b) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamie-
rzającej realizować roboty budowlane) ba-
daĉ archeologicznych oraz wykonania ich 
dokumentacji. Przed rozpoczćciem badaĉ 
archeologicznych wymagane jest uzyskanie 
od wojewódzkiego konserwatora zabytków 
pozwolenia na ich prowadzenie; 

4) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

5) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

6) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

Rozdział 7 
Teren komunikacji szynowej 

§ 43. 

Dla terenu komunikacji szynowej, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem KSz, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
kolejowa – WKD - planowany tramwaj z 
przystankiem, 

b) przeznaczenie uzupełniające: sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej, zieleĉ 
urządzona, przystanek osobowy; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ċrodowiska i przyrody: 

a) dopuszcza sić modernizacjć torowisk, obiek-
tów trakcyjnych dla ruchu pociągów kolei 
oraz przystanku; 

b) ustala sić linie rozgraniczające w obszarze 
planu zgodnie z rysunkiem planu, 

c) ustala sić wykorzystanie do celów obsługi 
mieszkaĉców – „tramwaj łączący przystanek 
linii kolejowej W- wa – Skierniewice z linią 
WKD przystanek Komorów, 

d) chodniki, co najmniej jednostronne, 

e) szpalery drzew do zachowania; 

3) zasady obsługi terenu w infrastrukturć tech-
niczną: odpowiednio zgodnie z Rozdziałem 8 
Działu II; 

4) warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenu: § 18; 

5) stawki procentowe stanowiące podstawć do 
okreċlenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy § 19. 

Dział IV 
Ustalenia końcowe 

§ 44. 

Z dniem wejċcia w ďycie planu, na obszarze objć-
tym planem tracą moc ustalenia dla fragmentu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Pruszkowa uchwalonego 
uchwałą nr XXVI/288/04 Rady Miejskiej w Prusz-
kowie z dnia 25 listopada 2004r., opublikowaną w 
Dz. Urz. Woj. Warszawskiego z 2004r., Nr 305 z 
dnia 13 grudnia 2004r., poz. 8893. W ich miejsce 
wprowadza sić ustalenia stanowiące treċć niniej-
szej uchwały. 

§ 45. 

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczćtych przed dniem wejċcia w 
ďycie niniejszego planu, a niezakoĉczonych decy-
zją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 

§ 46. 

Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi 
Miasta Pruszków. 

§ 47. 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 48. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 

Henryk Wacławek 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLI/388/09 

Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 17 grudnia 2009r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  

na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) Rada Miejska w Pruszkowie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia 

uwag w projekcie planu, wniesionych do projektu planu 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Pruszkowie przyjmuje nastćpujące rozstrzygnićcia w 
sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sta-
szica wniesionych przez Pruszkowską Spółdzielnić Mieszkaniową 

 
L.p. Treċć uwagi Uwaga  

uwzglćdniona 
Uwaga 

nie uwzglćdniona 
Uzasadnienie 

1. w § 7 ustalono zasady realizacji noċników 
reklamowych, szyldów: 
PSM zgłasza uwagć, ďe jest to ingerencja w 
autonomić zarządzania nieruchomoċciami oraz, 
ďe ogranicza swobodć działalnoċci Spółdzielni, 
zwłaszcza czyni to 

1. zakaz umieszczania reklam na budynkach 
oraz 
2. ustalanie maksymalnej wysokoċci reklam 

1. dopuszcza sić reklamy na 
ċcianach budynków 

2. pozostawia sić 
ustalenia odnoċnie 
parametrów reklam 

W planie miejscowym 
ustala sić obowiązkowo, 
min. wymagania wynika-
jące z kształtowania 
przestrzeni publicznych. 
Ustalenia te winny w 
szczególnoċci zawierać 
okreċlenie zasad umiesz-
czania noċników rekla-
mowych 

2. w § 39 ustalono zakaz grodzenia dróg we-
wnćtrznych i lokowania w ich liniach rozgrani-
czających reklam 

dopuszcza sić reklamy w 
liniach rozgraniczających 
dróg wewnćtrznych 

  

3. § 9 ust. 2 
„Ustala sić obowiązek utrzymania istniejących i 
urządzenia nowych ciągów zieleni wysokiej 
(szpalerów) wyznaczonych na rysunku planu 
symbolem graficznym. Poniewaď nie wiadomo, 
kto i w jaki czasie bćdzie konserwował zieleĉ. 

 pozostawia sić 
ustalenie 

W planie miejscowym 
ustala sić obowiązkowo, 
min. wymagania odno-
ċnie ċrodowiska, przyro-
dy, a takďe parametry 
zagospodarowania 
terenu. 
Ustalenie o zachowaniu  
i urządzeniu zieleni 
wypełnia te uwarunko-
wani, a takďe przepisy 
Prawa budowlanego. 

Wskazanie inwestora, 
okreċlenie kosztów 
realizacji zagospodaro-
wania terenu lub termi-
nów zagospodarowania 
stałego wykracza poza 
dozwolona treċć ustaleĉ 
planu. Obowiązek kon-
serwacji zielni naleďy 
odpowiednio do właċci-
ciela lub władającego 
terenem. 

4. § 15 ust. 2 i 3. 

1. Ustala sić lokowanie nowych miejsc parkin-
gowych na parkingach, co najmniej dwupozio-
mowych oraz w wielopoziomowych garaďach 
podziemnych i nadziemnych. 
2. Dla zabudowy plombowej ustala sić lokowa-
nie miejsc parkingowych wyłącznie w garaďach 
podziemnych lub wielokondygnacyjnych. 
 

w czćċci uwzglćdniono 
wprowadzając ustalenia: 
Na terenach KP oraz w we 
wskazanych strefach moď-
liwej realizacji parkingów 
podziemnych dopuszcza sić 
lokowanie miejsc parkin-
gowych na parkingach, co 
najmniej dwupoziomowych. 

 
 

 

 Nie ma moďliwoċci 
zaspokojenia potrzeb 
parkingowych na terenie. 
Docelowo muszą być 
budowane parkingi 
wielopoziomowe 
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Dopuszcza lokowanie na 
terenach KP wielopozio-
mowych garaďy podziem-
nych lub nadziemnych. 

Dla nowej zabudowy na 
terenach MW i MW/U ustala 
sić zrealizowanie, co naj-
mniej 90% iloċci miejsc 
parkingowych wyłącznie  
w garaďach podziemnych 
lub wielokondygnacyjnych. 

5 § 16 ust. 1 pkt 1. 

„obowiązuje wyposaďenie wszystkich terenów 
przeznaczonych pod zabudowć w sieci powią-
zane z istniejącymi i projektowanymi systema-
mi uzbrojenia miejskiego: wodociągową, kana-
lizacji sanitarnej, gazową, elektryczną i teleko-
munikacyjną, a terenów zabudowy wieloro-
dzinnej w sieć ciepłowniczą” 

zmienia sić ustalenie: 
1)obowiązuje wyposaďenie 
wszystkich terenów prze-
znaczonych pod zabudowć 
w sieci powiązane z istnie-
jącymi i projektowanymi 
systemami uzbrojenia 
miejskiego: wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej, 
gazową, elektryczną i tele-
komunikacyjną; 
2) dopuszcza sić wyposaďe-
nie budynków w energić 
cieplną poprzez zasilanie:  
z miejskiej sieci ciepłowni-
czej, gazem ziemnym, 
energią elektryczną,  
z wykorzystaniem gazu 
płynnego (LPG), oleju 
opałowego lub paliw ekolo-
gicznych w tym stałych, 
których stosowanie jest 
zgodne z przepisami prawa 
ochrony ċrodowiska. Wy-
klucza sić stosowanie 
kominków, jeďeli stanowią 
podstawowe čródło ogrze-
wania; 

  

6 § 16 ust. 1 pkt. 4 i pkt 6 

4) dla sieci i przyłączy projektowanych ustala 
sić ich sytuowanie w liniach rozgraniczających 
dróg. Od zasady, o której mowa powyďej, 
moďna odstąpić tylko w przypadku, kiedy w 
pasie drogowym nie ma warunków, aby zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, realizować dany 
przewód. W uzasadnionych przypadkach do-
puszcza sić prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg 
(w pasach pomićdzy liniami rozgraniczającymi, 
dróg a okreċlonymi liniami zabudowy); 
6) dopuszcza sić lokowanie obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak podziemne prze-
pompownie ċcieków czy stacje telekomunikacji 
na podstawie opracowaĉ technicznych bez 
koniecznoċci zmiany niniejszego planu pod 
warunkiem, ďe ewentualne negatywne oddzia-
ływanie nie bćdzie wykraczać poza granice 
lokalizacji; 

 pozostawia sić bez 
zmian 

ustalenia róďnią sić. 
regulują odmienne 
zagadnienia 

7 § 17 pkt 1 lit a 
a) „zaopatrzenie w wodć z istniejącej sieci 
wodociągowej rozbiorczej zlokalizowanej we 
wszystkich istniejących ulicach 

zmienia sić nastćpująco: 
zaopatrzenie w wodć z sieci 
wodociągowej rozbiorczej 
rozbudowywanej w miarć 
potrzeb” 

  

8 § 17 pkt 3 lit e 

„lokalizacjć nowych stacji transformatorowych 
poza liniami rozgraniczającymi ulic na wydzie-
lonych działkach z bezpoċrednim dojazdem od 
ulicy” 

 pozostawia sić 
ustalenie bez zmian. 

z działek ze stacjami 
transformatorowymi 
musi być dostćp do ulic 
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9 § 17 pkt 4 lit a i b 
„„obsługć z miejskiej sieci ciepłowniczej - z 
Elektrociepłowni Pruszków I - poprzez istniejącą 
i rozbudowywaną w ramach potrzeb siec ciepl-
ną” 
„dopuszczenie stosowania indywidualnych 
čródeł ciepła dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej poprzez zasilanie: gazem ziem-
nym, energią elektryczną, z wykorzystaniem 
gazu płynnego (LPG), oleju opałowego lub 
paliw ekologicznych w tym stałych, których 
stosowanie jest zgodne z przepisami prawa 
ochrony ċrodowiska” 

zmienia sić ustalenie § 17 pkt 
4 lit b 
jako dopuszczenie dla wszyst-
kich rodzajów zabudowy 
„dopuszczenie stosowania 
indywidualnych čródeł ciepła 
poprzez zasilanie: gazem 
ziemnym, energią elektryczną, 
z wykorzystaniem gazu płyn-
nego (LPG), oleju opałowego 
lub paliw ekologicznych w 
tym stałych, których stosowa-
nie jest zgodne z przepisami 
prawa ochrony ċrodowiska” 

  

10 § 17 pkt 5 lit b, w brzmieniu: 
„w przypadku budowy nowych gazociągów – 
nakazuje sić ich budowć w liniach rozgranicza-
jących dróg, zgodnie z przepisami odrćbnymi, 
okreċlającymi warunki techniczne, jakim po-
winny odpowiada sieci gazowe, w przypadku 
przebudowy ulic – gazociągi które znalazłyby 
sić pod jezdnią naleďy przenieċć w pas drogo-
wy poza jezdnią,” 

 nie zmienia sić 
ustalenie § 17  
pkt 5 lit b” 

dotyczy nowych gazo-
ciągów. Ustalenie jest 
zgodne z przepisami 
odrćbnymi 

11 § 17 pkt 6 lit b, odnoċnie telekomunikacji w 
brzmieniu: 
„realizacjć sieci i przyłączy w rezerwach terenu 
w liniach rozgraniczających ulic, ciągów pie-
szych i terenów dróg wewnćtrznych” 

rezygnuje sić z tego ustalenia   

12 § 17 pkt 6 lit e, w brzmieniu: 
„dopuszczanie instalacji na budynkach urzą-
dzeĉ radiokomunikacyjnych, o wysokoċci nie 
przekraczającej 3 m, w taki sposób, aby urzą-
dzenia te były niewidoczne z poziomu ulicy, 
przy której budynek jest usytuowany” 

rezygnuje sić z tego ustalenia   

13 § 17 pkt 7 lit. b, w brzmieniu: 
„nakaz wydzielenia na poszczególnych dział-
kach budowlanych miejsc do selektywnej 
zbiórki odpadów” 

zmienia sić ustalenie 
„nakaz wydzielenia na po-
szczególnych działkach inwe-
stycyjnych odpowiednich 
miejsc do selektywnej zbiórki 
odpadów” 
Z działek budowlanych na 
działki inwestycyjne. 

  

14 § 20 zmiana przeznaczenia czćċci terenu 
5ZP/US na MW/U 

zmienia sić przeznaczenie dz. 
nr ew. 295, 297, 298  
obr. 18 na 6 MW/U 

  

15 ustalenia parametrów działek 188/79 i 188/80 dz. 188/79 zmienione ustalenie 
na 7MW/U 

dz. 188/80 jest 
czćċcią całego 
terenu 4MW 

odległoċć linii zabudowy 
od skrajnej krawćdzi 
jezdni jest regulowana 
przepisami ustawy  
o drogach publicznych  
i warunkami technicz-
nymi 

16 § 21 pkt 2 lit. e i f – ustalenie szerokoċci frontu 
działek i kąta połoďenia granic działek w sto-
sunku do pasa drogowego 

 nie uwzglćdnia sić W planie miejscowym 
ustala sić obowiązkowo 
szczególne zasady  
i warunki scalania  
i podziału nieruchomoċci 

17 § 24 pkt 4 lit. g zmiana wysokoċci zabudowy 
gospodarczej i garaďy z 6m na 10m 

uwzglćdnia sić   

18 § 24 pkt 2 lit. b i e 
minimalna powierzchnia działki odpowiednio: 
200m2, 100m2, 50m2, 
minimalna szerokoċć krótszego boku działki, 
odpowiednio: 20m, 10m, 5m, 

uwzglćdnia sić: 
minimalna powierzchnia 
działki z zabudową wolno 
stoją: 200m2 z jednym budyn-
kiem w zabudowie bličniaczej 
100m2, z jednym budynkiem 
w zabudowie szeregowej 
50m2 minimalna szerokoċć 
krótszego boku działki, odpo-
wiednio: 10m, 5m, 5m 
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19 § 25 pkt 2 lit. d i e, w brzmieniu: 
„minimalna szerokoċć krótszego boku działki – 
20m, 

minimalny kąt połoďenia granic nowo wydzie-
lanych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego – 60-90° 

zmienia sić ustalenie” 
„minimalna szerokoċć 
krótszego boku działki – 
odpowiednio 30m i 5m, 

kąt połoďenia granic nowo 
wydzielanych działek bu-
dowlanych w stosunku do 
linii rozgraniczającej dróg – 
zgodnie ze stanem istnieją-
cym; 

  

20 § 27 odnoċnie terenu UO/MN na działce nr ew. 
188/79 

zmienia sić przeznaczenie 

na teren 7MW/U 

  

21 § 31 ustalenie odnoċnie przeznaczenia terenów 
ZP 

„przeznaczenie podstawowe: zieleĉ urządzona-
skwery, tereny 5ZP i 6ZP park miejski” 

zmienia sić na ustalenia 

„przeznaczenie podstawo-
we: zieleĉ urządzona-
skwery” 

nie uwzglćdnia sić 
rezygnacji z wyzna-
czania terenów 
zieleni urządzonej 

pozostawia sić tereny ZP 
zieleni urządzonej 

22 § 37 pkt 1 lit. a, w brzmieniu: 
„przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
pieszo jezdna, parkingi-garaďe wielopoziomo-
we,” 

aktualnie jest zapisane w § 36 pkt 1 lit. a 

 nie uwzglćdnia sić 
 

w planie zagospodaro-
wania ustala sić obo-
wiązkowo zasady mo-
dernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów 
komunikacji, w tym: 
wskačniki odnoċnie iloċci 
miejsc parkingowych. 
Tym samym Plan musi 
stwarzać podstawy do 
zaspokojenia potrzeb 
parkingowych 

23 Uwzglćdnienie koncepcji dogćszczenia osiedla 
Staszica czćċć A i podziałów nieruchomoċci 

uwzglćdniono w zakresie 
wydanych decyzji o warun-
kach zabudowy lub decyzji 
pozwolenia na budowć 

 podziały nieruchomoċci 
nie mogą być ustaleniem 
planu. Ustaleniem planu 
jest przeznaczenie nieru-
chomoċci. Koncepcja 
zagospodarowania z 
1998r. w wielu przypad-
kach została zmieniona 
przez PSM i w związku  
z tym nie moďe być 
podstawą do wprowa-
dzania zmian. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 
lek. med. Henryk Wacławek 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLI/388/09 

Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 17 grudnia 2009r. 

 
Sposób realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, 

oraz zasady ich finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Staszica 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) okreċla sić nastćpujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy: zapisanych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Staszica: 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuďące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaĉców 
stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) – zadania własne gminy. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 53 – 7082 – Poz. 778 
 
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego obszaru Staszica obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg pu-
blicznych, w tym prowadzenie robót budowlanych obejmujących drogi, infrastrukturć techniczną i zie-
leĉ; 

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

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleďące do zadaĉ własnych gminy to realizacja robót bu-
dowlanych obejmujących gminne drogi publiczne przeznaczone w planie pod taką funkcje oraz realizacja 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oċwietlenia. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym min. ustawą prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ochronie ċrodowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji okreċlony w § 2 moďe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym sić postćpem 
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostćpnej techniki (okreċlonej w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ċrodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z 
póčn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleĉ planu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane 
bćdą w sposób okreċlony w przepisach ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. 
Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.); 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2 
odbywać sić bćdzie na podstawie umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, ujć-
tych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2006r. Nr 249, poz. 2104 z póčn. zm.) przy czym; 

1) wydatki majątkowe gminy okreċla uchwała Rady Miejskiej; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budďetu miasta uchwala sić w uchwale budďetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budďetowy ujmowane są w wykazie stanowią-
cym załącznik do uchwały budďetowej lub w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (WPI na lata 2009-
2012). 

§ 5. 

1. Zadania z zakresu realizacji robót budowlanych przy drogach gminnych finansowane bćdą z budďetu 
gminy lub na podstawie porozumieĉ z innym podmiotami. 

2. Zadanie z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane bćdą na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzaniu ċcieków z dnia 7 czerwca 
2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póčn. zm.) w oparciu o wieloletnie plany inwestycyjne. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane bćdą na podstawie przepisów 
ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t. jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

Ponadto teren objćty niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny 
zainwestowane z urządzonymi ulicami, ze zrealizowaną w czćċci siecią i urządzeniami infrastruktury tech-
nicznej oraz drogą wojewódzką nr 719 i drogami powiatowymi - ul. Bolesława Prusa-3142W, ul Powstaĉ-
ców-3124W, ul. Gomuliĉskiego-3124W, ul. Plantową - 3137W i ul. Przyszłoċci-3141W. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 

lek. med. Henryk Wacławek 

 
 
 


