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UCHWAŁA Nr X/34/2011 

RADY MIASTA PIASTÓW 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części Piastowa „E. Orzeszkowej – południe”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz art. 15 i 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.), w zwiņzku z 
uchwałņ nr LXIII/301/2010 Rady Miejskiej w Pia-
stowie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie przy-
stņpienia do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla czňŌci Pia-
stowa „E. Orzeszkowej- południe” na obszarze 
obejmujņcym tereny oznaczone symbolami 
1MN, 1MW, 3MW, 21KPJ, Rada Miejska w Pia-
stowie uchwala co nastňpuje: 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla czňŌci Piastowa  
„E. Orzeszkowej - południe”, zwanņ dalej pla-
nem, po stwierdzeniu jego zgodnoŌci z ustale-
niami Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Piastowa, 
zatwierdzonym uchwałņ nr XXXV/163/2008 Rady 
Miejskiej w Piastowie z dnia 1 lipca 2008r., skła-
dajņcy siň z: 

1. czňŌci tekstowej stanowiņcej treŌń uchwały 
planu; 

2. czňŌci graficznej, którņ jest rysunek planu w 
skali 1:1000 stanowiņcy załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, bňdņcy integralnņ czňŌciņ 
planu; 

3. rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, stanowiņcego załņcznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.1. Granice planu, które okreŌla załņcznik 
nr 1 do uchwały nr LXIII/301/2010 Rady Miejskiej 
w Piastowie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie 
przystņpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czňŌci 
Piastowa „E. Orzeszkowej- południe”, oznaczo-
ne sņ na rysunku planu i przebiegajņ: 

1) od północy – po południowej granicy działki 
ewid. nr 159 (ul. E. Orzeszkowej), 

2) od wschodu – po zachodniej granicy działki 
ewid. nr 50/2 (ul. Ks. J. Popiełuszki), 

3) od południa – po północnej granicy działki 
ewid. nr 366/3 (ul. Klonowa), 

4) od zachodu – po wschodniej granicy działki 
ewid. nr 47/1 (ul. Harcerska). 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 3. Celem planu jest zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
czňŌci Piastowa, „E. Orzeszkowej – Południe” 
zatwierdzonego uchwałņ nr XXXV/162/2008 
Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 1 lipca 2008r., 
na obszarze obejmujņcym tereny oznaczone 
symbolami 1MN, 1MW, 3MW, 21KPJ. 

§ 4.1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) terenie – naleŐy przez to rozumień fragment 
obszaru objňtego uchwałņ o okreŌlonym 
przeznaczeniu lub o odrňbnych zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczajņcymi, 

2) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie ustalone dla da-
nego terenu, 

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 
przez to rozumień przeznaczenie inne niŐ 
podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe, 

4) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień zabudowanņ budynkami po-
wierzchniň działki, 

5) intensywnoŌci zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień stosunek sumy powierzchni, li-
czonej po zewnňtrznym obrysie wszystkich 
kondygnacji naziemnych, wszystkich bu-
dynków zlokalizowanych na działce, do po-
wierzchni działki, 

6) powierzchni biologicznie czynnej - naleŐy 
przez to rozumień teren z nawierzchniņ 
ziemnņ urzņdzony w sposób zapewniajņcy 
naturalnņ wegetacjň, a takŐe 50% po-
wierzchni tarasów i stropodachów z takņ 
nawierzchniņ, nie mniej jednak niŐ 10m², 
oraz wodň powierzchniowņ na tym terenie, 
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7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy 

przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń zewnňtrz-
nej Ōciany budynku (oprócz wysuniňtych 
poza tņ Ōcianň okapów, wykuszy, otwartych 
tarasów i balkonów oraz elementów wejŌń 
do budynków, takich jak schody, pochylnie, 
rampy, zadaszenia, pod warunkiem, Őe wy-
suniňte elementy budynku nie wykraczajņ 
poza granice działki lub terenu do którego 
właŌciciel posiada tytuł prawny oraz nie na-
ruszajņ przepisów odrňbnych), od linii roz-
graniczajņcej drogi publicznej, ciņgu pieszo-
jezdnego, granicy działki lub innego obiek-
tu, zgodnie z rysunkiem planu, 

8) linii rozgraniczajņcej - naleŐy przez to rozu-
mień wyznaczonņ na rysunku planu liniň, 
wydzielajņcņ tereny o róŐnym przeznacze-
niu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

9) usługach – naleŐy przez to rozumień dzia-
łalnoŌń gospodarczņ, której celem jest za-
spokojenie potrzeb ludnoŌci, nie wytwarza-
jņcņ dóbr materialnych, 

10) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień działalnoŌń usługowņ, zgodnie z 
definicjņ w pkt 9, nie zaliczanņ do przedsiň-
wziňń mogņcych znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami odrňbnymi oraz nie powodujņcņ 
uciņŐliwoŌci wykraczajņcych poza teren, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, 

11) reklamie, noŌniku reklamowym – naleŐy 
przez to rozumień grafikň umieszczonņ na 
materialnym podłoŐu lub formň przestrzen-
nņ niosņcņ przekaz informacyjno - rekla-
mowy, 

12) szyldzie – naleŐy przez to rozumień ze-
wnňtrzne oznaczenie miejsca wykonywania 
przez przedsiňbiorcň działalnoŌci gospodar-
czej, umieszczone na działce, na której ta 
działalnoŌń jest prowadzona, 

2. Definicje pozostałych pojňń nie wymienio-
nych powyŐej a uŐytych w niniejszej uchwale 
znajdujņ siň w przepisach odrňbnych. 

§ 5. Dla obszaru, objňtego granicami okre-
Ōlonymi w § 2 niniejszej uchwały, ustala siň: 

1. podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 
terenu; 

2. linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospo-
darowania; 

3. zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

4. zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

5. parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy, oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy; 

6. szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci; 

7. szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŐytkowa-
niu; 

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

9. zasady tymczasowego zagospodarowania, 
urzņdzania i uŐytkowania terenów; 

10. stawkň procentowņ, na podstawie której 
okreŌla siň jednorazowņ opłatň wynikajņcņ 
ze wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w 
zwiņzku z uchwaleniem planu. 

§ 6. Niniejszy plan nie zawiera ustaleŊ, z racji 
braku ich wystňpowania na terenie objňtym 
niniejszym planem, dotyczņcych: 

1. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej; 

2. wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

3. granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrňb-
nych, 

4. granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów górniczych, a takŐe naraŐonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych 
osuwaniem siň mas ziemnych. 

§ 7.1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku planu sņ ustaleniami obowiņzujņcymi: 

1) granica obszaru objňtego ustaleniami planu; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenów. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 majņ charakter informa-
cyjny. 

§ 8. Na obszarze objňtym granicami planu 
wydziela siň tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami cyfrowo-literowymi, dla których 
ustala siň nastňpujņce podstawowe przeznacze-
nie terenu: 
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1. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MW; 

2. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN; 

3. teren drogi dojazdowej publicznej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem KDD. 

§ 9. Plan ustala zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego: 

1. obowiņzek lokalizowania nowych budynków 
na działce lub zespołach działek zgodnie z 
ustaleniami rysunku planu dotyczņcymi linii 
zabudowy; 

2. moŐliwoŌń lokalizacji zabudowy gospodar-
czej i garaŐy bezpoŌrednio przy granicy z sņ-
siedniņ działkņ budowlanņ, pod warunkiem 
spełnienia wymogów wynikajņcych z przepi-
sów odrňbnych; 

3. obowiņzek zastosowania na terenach, o tym 
samym podstawowym przeznaczeniu, bu-
dynków o podobnych parametrach w zakre-
sie wysokoŌci i kształtu dachu oraz o ujedno-
liconej kolorystyce elewacji oraz dachów; 

4. zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej 
kolorystyki elewacji i pokryń dachowych bu-
dynków oraz ogrodzeŊ; 

5. zagospodarowanie terenów dróg poprzez: 

1) kształtowanie nawierzchni ulic i chodni-
ków w sposób umoŐliwiajņcy bezkolizyjne 
korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

2) usytuowanie obiektów wyposaŐenia, ta-
kich jak ławki, kosze na Ōmieci, oŌwietle-
nie, itp. wzdłuŐ ciņgów zieleni przyulicznej; 

3) ujednolicenie kolorystyki i rodzajów mate-
riałów uŐytych do: budowy nawierzchni, w 
szczególnoŌci chodników, miejsc posto-
jowych, obiektów wyposaŐenia, takich jak: 
latarnie, kosze, ławki itp., budowli i urzņ-
dzeŊ technicznych, takich jak: szafki ener-
getyczne i telekomunikacyjne, stacje 
transformatorowe itp.; 

4) moŐliwoŌń lokalizacji poza jezdniņ, o ile 
pozwala na to szerokoŌń i klasa drogi, 
obiektów małej architektury, zieleni urzņ-
dzonej, ciņgów komunikacji pieszej i ro-
werowej, miejsc parkingowych ogólnodo-
stňpnych, urzņdzeŊ zwiņzanych z eksplo-
atacjņ dróg oraz urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej, jeŐeli zezwalajņ na to przepisy 
odrňbne; 

 

5) zakaz rozmieszczania reklam w liniach 
rozgraniczajņcych dróg (w pasach drogo-
wych dopuszcza siň jedynie znaki drogo-
we i tablice informacyjne zwiņzane z ru-
chem drogowy i systemem informacji 
miejskiej); 

6. moŐliwoŌń lokalizacji reklam i szyldów, 
umieszczonych w płaszczyŎnie ogrodzenia 
lub elewacji budynku, o maksymalnej po-
wierzchni 3m² dla działki usytuowanej na te-
renie oznaczonym symbolem MW lub MN. 

§ 10. Plan ustala zasady lokalizacji i gabaryty 
ogrodzeŊ: 

1. dla terenu oznaczonego symbolem MN: 

1) w przypadku lokalizowania ogrodzeŊ, 
obowiņzek sytuowania ich w liniach roz-
graniczajņcych dróg lub terenów; 

2) dla ogrodzeŊ frontowych ustala siň: obo-
wiņzek stosowania ogrodzeŊ aŐurowych 
posiadajņcych minimum 50% przeŌwitu, 
umoŐliwiajņcych przemieszczanie siň ma-
łych zwierzņt, moŐliwoŌń zastosowania 
podmurówki o maksymalnej wysokoŌci 
0,6m pod warunkiem zastosowania roz-
wiņzaŊ technicznych umoŐliwiajņcych 
przemieszczanie siň małych zwierzņt (np. 
otwory w poziomie gruntu), wysokoŌń 
maksymalnņ ogrodzenia razem z podmu-
rówkņ: 1,8m, dostosowanie kolorystyki i 
materiałów ogrodzeŊ do kolorystyki bu-
dynku i ogrodzeŊ sņsiednich, zakaz sto-
sowania ogrodzeŊ pełnych oraz ogrodzeŊ 
z prefabrykatów betonowych. 

3) dla ogrodzeŊ bocznych ustala siň: dla 
ogrodzeŊ pełnych obowiņzek zastosowa-
nia rozwiņzaŊ technicznych umoŐliwiajņ-
cych przemieszczanie siň małych zwierzņt 
(np. otwory w poziomie gruntu), moŐli-
woŌń zastosowania podmurówki o mak-
symalnej wysokoŌci 0,6m pod warunkiem 
zastosowania rozwiņzaŊ technicznych 
umoŐliwiajņcych przemieszczanie siň ma-
łych zwierzņt (np. otwory w poziomie 
gruntu), wysokoŌń maksymalnņ ogrodze-
nia razem z podmurówkņ: 1,8m, zakaz sto-
sowania ogrodzeŊ z prefabrykatów beto-
nowych. 

2. dla terenu oznaczonego symbolem MW, w 
przypadku lokalizowania ogrodzeŊ, obowiņ-
zek realizacji ich w formie: 

1) Őywopłotów lub, 

2) ogrodzeŊ aŐurowych posiadajņcych mi-
nimum 50% przeŌwitu, umoŐliwiajņcych 
przemieszczanie siň małych zwierzņt, o 
maksymalnej wysokoŌci ogrodzenia wy-
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noszņcej 1m, na podmurówce o maksy-
malnej wysokoŌci 0,3m, z dostosowaniem 
kolorystyki i materiałów ogrodzeŊ do ko-
lorystyki budynku i ogrodzeŊ sņsiednich. 

§ 11. Plan ustala zasady tymczasowego za-
gospodarowania terenów: 

1. do czasu zagospodarowania terenów zgod-
nie z ustaleniami planu, dopuszcza siň ich 
uŐytkowanie w sposób dotychczasowy; 

2. obowiņzek zmiany dotychczasowego prze-
znaczenia i zagospodarowania terenu jeŐeli: 

1) działalnoŌń prowadzona na terenie działki 
jest Ŏródłem uciņŐliwoŌci wykraczajņcych 
poza teren działki, 

2) dotychczasowe przeznaczenie lub sposób 
zagospodarowania terenu uniemoŐliwia 
wprowadzenie ustaleŊ planu na działkach 
sņsiednich; 

3. zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
budowlanych na całym obszarze planu, z wy-
jņtkiem obiektów lokalizowanych dla potrzeb 
budowy w granicach terenu budowy na czas 
okreŌlony w pozwoleniu na budowň; 

4. zakaz przekształcania tymczasowych obiek-
tów budowlanych na docelowe. 

§ 12. Plan ustala zasady ochrony Ōrodowiska 
przyrodniczego: 

1. plan zakazuje: 

1) lokalizowania przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych z 
wyjņtkiem realizowania inwestycji celu 
publicznego, w tym równieŐ z zakresu 
łņcznoŌci publicznej, 

2) wprowadzania nieoczyszczonych Ōcieków 
do wód powierzchniowych i do gruntu, 

3) samowolnego wycinania drzew z wyjņt-
kiem przypadków o których mowa w 
przepisach odrňbnych, oraz w sytuacjach 
gdy istniejņce drzewa stwarzajņ bezpo-
Ōrednie zagroŐenie dla Őycia ludzi oraz 
utraty mienia lub stanowiņ przeszkodň dla 
lokalizacji obiektów budowlanych oraz 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 

4) samowolnego nasypywania i obniŐania 
terenu działek powyŐej lub poniŐej pozio-
mu terenu działek sņsiednich; 

2. plan ustala obowiņzek: 

1) ochrony powietrza atmosferycznego po-
przez zastosowanie w obiektach budowla-
nych instalacji, których eksploatacja nie 
spowoduje przekroczenia standardów ja-

koŌci powietrza poza terenem, do którego 
właŌciciel posiada tytuł prawny, 

2) maksymalnego zachowania istniejņcej zie-
leni; 

3. plan ustala, zgodnie z obowiņzujņcymi prze-
pisami z zakresu ochrony Ōrodowiska, teren 
MW– przeznaczony pod zabudowň mieszka-
niowņ wielorodzinnņ i teren MN- przezna-
czony pod zabudowň mieszkaniowņ jednoro-
dzinnņ, podlegajņce ochronie akustycznej, 
dla których obowiņzujņ dopuszczalne pozio-
my hałasu zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

4. plan ustala, ze wzglňdu na połoŐenie całego 
obszaru objňtego planem w granicach Głów-
nego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP), 
objňtego wysokņ ochronņ, ochronň wód 
podziemnych poprzez: 

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w 
których prowadzona działalnoŌń moŐe 
spowodowań zanieczyszczenie gruntów 
lub wód, bez zaprojektowania i wykonania 
odpowiednich zabezpieczeŊ, 

2) obowiņzek stosowania wszelkich zabez-
pieczeŊ technicznych dla ochrony Ōrodo-
wiska, szczególnie wód podziemnych i 
powierzchniowych przy realizacji nowych 
inwestycji. 

§ 13.1. Plan ustala parametry i wskaŎniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu dotyczņce: 

1) maksymalnej wysokoŌci zabudowy; 

2) maksymalnej intensywnoŌci zabudowy; 

3) maksymalnej powierzchni zabudowy; 

4) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 

5) nachylenia połaci dachowych. 

2. WielkoŌci parametrów i wskaŎników, o któ-
rych mowa w ust. 1 okreŌlone sņ w rozdziale 2. 

§ 14. Plan ustala szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomoŌci: 

1. plan nie ustala granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ; 

2. ustala siň szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomoŌci dla terenów 
oznaczonych symbolami: 

1) 1 MN: minimalna szerokoŌń frontu działki: 
dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojņcej – 18m, dla zabu-
dowy mieszkaniowej bliŎniaczej (dla jed-
nego segmentu) – 12m, minimalna po-
wierzchnia działki: dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej wolno stojņcej - 
600m², dla zabudowy mieszkaniowej bliŎ-
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niaczej (dla jeden segmentu) – 400m², mi-
nimalny kņt połoŐenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego – 90° lub zbliŐony do kņ-
ta połoŐenia granic działek sņsiednich; 

2) 1MW: minimalna szerokoŌń frontu dział-
ki:30m, minimalna powierzchnia działki: 
2000m², minimalny kņt połoŐenia granic 
wydzielanych działek budowlanych w sto-
sunku do pasa drogowego – 90° lub zbli-
Őony do kņta połoŐenia granic działek sņ-
siednich. 

§ 15. Plan ustala zasady przebudowy, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej: 

1. obowiņzek wyposaŐenia i obsługi terenów 
poprzez istniejņce i rozbudowywane sieci: 
wodociņgowņ, kanalizacji sanitarnej, elek-
troenergetycznņ i telekomunikacyjnņ; 

2. moŐliwoŌń wyposaŐenia terenów w sieci 
innych mediów technicznych, w tym sień 
gazowņ, kanalizacjň deszczowņ i sień ciepl-
nņ przy zachowaniu ustaleŊ planu i przepi-
sów odrňbnych; 

3. obowiņzek lokalizacji urzņdzeŊ liniowych 
podziemnego i nadziemnego uzbrojenia: 

1) w liniach rozgraniczajņcych dróg, 

2) w uzasadnionych przypadkach - poza te-
renami dróg: w pasach terenów wyzna-
czonych liniņ zabudowy i liniņ rozgrani-
czajņcņ drogi, w innych lokalizacjach, 
pod warunkiem, Őe zostanie zapewniona 
moŐliwoŌń realizacji przeznaczenia da-
nego terenu według zasad ustalonych w 
planie i wynikajņcych z przepisów od-
rňbnych; 

4. moŐliwoŌń lokalizacji na całym obszarze 
planu obiektów infrastruktury technicznej: 
stacji transformatorowych, stacji telekomu-
nikacyjnych, podziemnych przepompowni 
Ōcieków, komór na sieciach ciepłowniczych 
i innych urzņdzeŊ technicznych, na podsta-
wie opracowaŊ technicznych; 

5. obowiņzek zachowanie istniejņcych urzņ-
dzeŊ nadziemnych i podziemnych uzbroje-
nia terenu; 

6. moŐliwoŌń rozbudowy i przebudowy urzņ-
dzeŊ nadziemnych i podziemnych uzbroje-
nia terenu w przypadku kolizji z planowa-
nym zagospodarowaniem terenu lub ze 
wzglňdów technicznych, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

 

7. obowiņzek zapewnienia dostňpu do urzņ-
dzeŊ i sieci przebiegajņcych przez tereny 
niepubliczne w celu wykonywania bieŐņ-
cych napraw; 

8. w zakresie zaopatrzenia w wodň na cele 
bytowe, gospodarcze i przeciwpoŐarowe 
plan ustala: 

1) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej sieci 
wodociņgowej, 

2) obowiņzek podłņczenia do sieci wszyst-
kich działek zabudowanych i planowa-
nych do zabudowy, 

3) pełne pokrycie zapotrzebowania wody 
na cele bytowe, gospodarcze i przeciw-
poŐarowe; 

9. w zakresie odprowadzania Ōcieków sanitar-
nych w systemie zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej, plan ustala: 

1) odprowadzanie Ōcieków sanitarnych po-
przez istniejņcņ, rozbudowywanņ sień 
kanalizacji sanitarnej, 

2) obowiņzek podłņczenie do sieci kanaliza-
cji sanitarnej wszystkich działek zabu-
dowanych i projektowanych do zabudo-
wy, 

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
Ōcieków do gruntu i cieków powierzch-
niowych oraz budowy przydomowych 
oczyszczalni Ōcieków; 

10. w zakresie odprowadzania wód opadowych 
plan ustala: 

1) odprowadzanie wód opadowych z ulic 
poprzez istniejņce kanały deszczowe i 
rozbudowň sieci w ulicach nie wyposa-
Őonych, 

2) głównym odbiornikiem wód opadowych 
jest rów Reguły – Malichy, przebiegajņcy 
poza obszarem planu, przez teren gminy 
Michałowice, 

3) moŐliwoŌń odprowadzania wód opado-
wych „umownie czystych” z terenów 
zabudowy jednorodzinnej, powierzch-
niowo na teren działki i przez infiltracjň 
do gruntu, a w przypadku niewystarcza-
jņco chłonnej powierzchni biologicznej 
czynnej działki, nadmiar wód moŐe byń 
gromadzony w zbiornikach retencyjnych 
na terenie działki lub odprowadzany do 
kanałów deszczowych; 

11. w zakresie zasilania w energiň elektrycznņ 
plan ustala: 

1) zasilanie z istniejņcej i projektowanej 
sieci elektroenergetycznej napowietrzno-
kablowej Ōredniego i niskiego napiňcia, 
po jej rozbudowie, 
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2) bezpoŌredni przesył energii elektrycznej 
do odbiorców poprzez przyłņcza elektro-
energetyczne niskiego napiňcia, 

3) budowň, przebudowň, modernizacjň sie-
ci oraz budowň urzņdzeŊ elektroenerge-
tycznych zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, 

4) moŐliwoŌń prowadzenia sieci w formie 
kablowej oraz przebudowň sieci napo-
wietrznej na kablowņ; 

12. w zakresie zaopatrzenia w ciepło plan usta-
la: 

1) ogrzewanie budynków ze Ŏródeł ekolo-
gicznie czystych (tj. energia elektryczna, 
gaz przewodowy lub z butli, olej opało-
wy niskosiarkowy do 0,3%), gdzie ko-
minki stanowiń mogņ jedynie dodatkowe 
Ŏródło ogrzewania obiektów, 

2) moŐliwoŌń ogrzewania budynków z 
miejskiej sieci ciepłowniczej, 

3) moŐliwoŌń zaopatrzenia w ciepło energiņ 
pozyskiwanņ ze Ŏródeł odnawialnych; 

13. w zakresie zaopatrzenia w gaz dla celów 
gospodarczych i grzewczych plan ustala: 

1) zaopatrzenie w gaz z istniejņcej sieci ga-
zowej Ōredniego ciŌnienia po jej rozbu-
dowie, 

2) rozbudowň, przebudowň istniejņcej sieci 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

3) lokalizacjň szafek gazowych w linii ogro-
dzeŊ, otwieranych na zewnņtrz od strony 
ulicy, a w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarzņdcņ sieci 
gazowej, 

4) lokalizacjň ogrodzeŊ w odległoŌci mini-
mum 0,5 m od gazociņgu, 

5) obowiņzek przeniesienia poza jezdniň 
gazociņgów, które w wyniku moderniza-
cji ulic znalazłyby siň pod jezdniņ, 

6) obowiņzek zabezpieczenia istniejņcych 
gazociņgów przed uszkodzeniem przez 
ciňŐki sprzňt budowlany i samochody 
podczas prac modernizacyjnych prowa-
dzonych w drodze; 

14. w zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) obsługň z istniejņcej i projektowanej sie-
ci telekomunikacyjnej, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi, 

2) obowiņzek kablowania nowej sieci tele-
komunikacyjnej, 

3) bezpoŌredniņ obsługň abonentów tele-
fonicznych za poŌrednictwem indywidu-
alnych przyłņczy; 

15. w zakresie gospodarki odpadami plan usta-
la gromadzenie i selekcjň odpadów na po-
sesjach w urzņdzeniach przystosowanych 
do ich gromadzenia, zgodnie z systemem 
oczyszczania przyjňtym w gospodarce ko-
munalnej miasta. 

§ 16. Plan ustala zasady modernizacji i roz-
budowy istniejņcych dróg oraz budowy nowych: 

1. powiņzanie układu komunikacyjnego obszaru 
objňtego planem z układem zewnňtrznym 
oraz bezpoŌredniņ obsługň komunikacyjnņ 
stanowiņ: 

1) droga dojazdowa publiczna oznaczona 
symbolem 1KDD (ul. Lipowa) o szerokoŌci 
zmiennej od 15m do 16m, 

2) drogi znajdujņce siň poza granicami  
obszaru objňtego planem: ul. E. Orzesz-
kowej, ul. Harcerska, ul. Klonowa, ul. 
Ks. J. Popiełuszki; 

2. plan dopuszcza obsługň działek budowlanych 
z dróg dojazdowych wewnňtrznych nie wy-
znaczonych na rysunku planu, przyjmujņc: 

1) minimalnņ szerokoŌń dróg w liniach roz-
graniczajņcych nie mniejszņ niŐ 5m, 

2) przy drogach nieprzelotowych obowiņzek 
zakoŊczenia takiej drogi placem do zawra-
cania o minimalnych wymiarach 12,5m x 
12,5m; 

3. plan ustala obowiņzek zapewnienia miejsc 
postojowych na działkach budowlanych przy 
uwzglňdnieniu nastňpujņcych wskaŎników: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem: 1MW: 
1 miejsce postojowe/ 1 lokal mieszkalny,  
1 miejsce postojowe/30m² lokalu uŐytko-
wego; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem: 1MN: 
2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny,  
1 miejsce postojowe/30m² lokalu uŐytko-
wego; 

3) w przypadku terenów o dopuszczonych 
kilku funkcjach, miejsca postojowe naleŐy 
zapewniń oddzielnie dla kaŐdej funkcji; 

4) dla terenu 1MW w uzasadnionych przy-
padkach (takich jak ochrona istniejņcej zie-
leni, niewystarczajņca powierzchnia istnie-
jņcej działki), gdy zapewnienie odpowied-
niej liczby miejsc parkingowych na działce 
lub w granicach terenu jest niemoŐliwe, 
dopuszcza siň dostosowanie ich iloŌci do 
indywidualnych moŐliwoŌci działki lub te-
renu, 
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4. plan ustala obowiņzek spełnienia ustaleŊ 

dotyczņcych: 

1) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

2) zasad tymczasowego zagospodarowania 
terenów - § 11, 

3) zasad ochrony Ōrodowiska przyrodniczego 
- § 12, zasad przebudowy, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej - § 15. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem1MNplan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojņca 
lub bliŎniacza - nie wiňcej niŐ jeden budynek 
na działce; 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowania gospodarcze i garaŐe: po-
mieszczenia usytuowane w budynku 
mieszkalnym o powierzchni uŐytkowej nie 
wiňkszej niŐ 40m² lub, obiekty wolno sto-
jņce - nie wiňcej niŐ jeden budynek go-
spodarczy lub garaŐowy lub gospodarczo-
garaŐowy na działce o powierzchni uŐyt-
kowej nie wiňkszej niŐ 40m², 

2) usługi nieuciņŐliwe – usytuowane w bu-
dynku mieszkalnym, 

3) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych (stacje transformatoro-
we, przepompownie Ōcieków, urzņdzenia z 
zakresu łņcznoŌci publicznej, itp.) z za-
pewnionym dostňpem do drogi publicz-
nej; 

3. Charakter działaŊ: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy, z moŐ-
liwoŌciņ odbudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy, przebudowy i remontu, 

2) realizacja nowej zabudowy; 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy: miesz-
kaniowej – do 3 kondygnacji naziemnych - 
do 11m, gospodarczej, garaŐy – 1 kondy-
gnacja naziemna – do 5m, dla istniejņcej 
zabudowy wyŐszej lub posiadajņcej wiňk-
szņ liczbň kondygnacji naziemnych plan 
ustala zakaz nadbudowy; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki: 30%, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy 
działki: 0,8, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna działki: 40%; 

5. Architektura: 

1) dachy: dla budynków mieszkalnych: dwu-
spadowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 30º do 45º, dla wol-
no stojņcych garaŐy i budynków gospo-
darczych: jednospadowe, dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych od 15º do 45º, w istniejņcych 
budynkach w przypadku koniecznoŌci re-
montu lub wymiany dachu plan dopusz-
cza zastosowanie pierwotnego kņta na-
chylenia połaci; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewa-
cji i ogrodzeŊ: dachy - dachówka cera-
miczna lub inny rodzaj pokrycia dachowe-
go imitujņcy dachówkň w kolorze cegla-
stym, brņzowym, czerwonym, z zachowa-
niem jednakowej kolorystyki oraz materia-
łu dla wszystkich obiektów zlokalizowa-
nych na działce, a dla istniejņcych dachów 
płaskich – materiał dowolny, elewacje – 
tynki w gamie kolorów pastelowych lub 
białym oraz kamieŊ i drewno w barwach 
naturalnych, zakaz stosowania okładzin z 
blach i tworzyw sztucznych, ogrodzenia – 
kamieŊ, cegła, drewno, metal, w barwach 
dostosowanych do kolorystyki budynku i 
ogrodzeŊ sņsiednich; 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) zakaz lokalizacji w jednym segmencie bu-
dynku bliŎniaczego wiňcej niŐ jednego lo-
kalu mieszkalnego; 

2) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņ-
cych: zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego - § 9, zasad lokalizacji i 
gabarytów ogrodzeŊ - § 10, zasad tymcza-
sowego zagospodarowania terenów - 
§ 11, zasad ochrony Ōrodowiska przyrod-
niczego - § 12, parametrów i wskaŎników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu - § 13, zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoŌci - § 14, 
zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - 
§ 15, zasad modernizacji i rozbudowy ist-
niejņcych dróg oraz budowy nowych - 
§ 16. 

§ 18. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1MW plan ustala: 

1. Przeznaczenie podstawowe– zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciņŐliwe usytuowane w parte-
rach budynków mieszkalnych, 
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2) garaŐe i pomieszczenia gospodarcze, 
wbudowane w bryłň budynku mieszkal-
nego lub wolno stojņce, 

3) komunikacja wewnňtrzna, 

4) zieleŊ urzņdzona, 

5) urzņdzenia sportowe i rekreacyjne, 

6) mała architektura, 

7) urzņdzenia infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych (stacje transformatoro-
we, przepompownie Ōcieków, urzņdzenia z 
zakresu łņcznoŌci publicznej, itp.) wolno 
stojņce lub wbudowane w bryłň budynku 
z zapewnionym dostňpem do drogi pu-
blicznej; 

3. Charakter działaŊ: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy, z moŐ-
liwoŌciņ odbudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy, przebudowy i remontu, 

2) realizacja nowej zabudowy; 

4. Warunki urbanistyczne: 

1) maksymalna wysokoŌń zabudowy: miesz-
kaniowej – do 5 kondygnacji naziemnych - 
do 18m, gospodarczej, garaŐy – 1 kondy-
gnacja naziemna – do 5m, dla istniejņcej 
zabudowy wyŐszej lub posiadajņcej wiňk-
szņ liczbň kondygnacji naziemnych plan 
ustala zakaz nadbudowy; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 
działki: 40%, 

3) maksymalna intensywnoŌń zabudowy 
działki: 2, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna działki: 20%; 

5. Architektura: 

1) dachy płaskie lub strome: dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych: od 10º do 30º, 

2) kolorystyka oraz materiał dachów, elewa-
cji i ogrodzeŊ: dachy: płaskie – materiał 
dowolny, strome: dachówka ceramiczna 
lub inny rodzaj pokrycia dachowego imi-
tujņcy dachówkň w kolorze ceglastym, 
brņzowym, czerwonym, z zachowaniem 
jednakowej kolorystyki oraz materiału dla 
wszystkich obiektów zlokalizowanych na 
działce, elewacje – tynki w gamie kolorów 
pastelowych lub białym oraz kamieŊ i 
drewno w barwach naturalnych, zakaz 
stosowania okładzin z blachy i tworzyw 

sztucznych, ogrodzenia – kamieŊ, cegła, 
drewno, metal, w barwach dostosowa-
nych do kolorystyki budynku i ogrodzeŊ 
sņsiednich;. 

6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzin-
nej naleŐy przewidzień stosowne przed-
siňwziňcia z zakresu obrony cywilnej okre-
Ōlone w przepisach szczególnych dotyczņ-
cych obronnoŌci i bezpieczeŊstwa paŊ-
stwa; 

2) obowiņzek spełnienia ustaleŊ dotyczņ-
cych: zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego - § 9, zasad lokalizacji i 
gabarytów ogrodzeŊ - § 10, zasad tymcza-
sowego zagospodarowania terenów - 
§ 11, zasad ochrony Ōrodowiska przyrod-
niczego - § 12, parametrów i wskaŎników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu - § 13, zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoŌci - § 14, 
zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - 
§ 15, zasad modernizacji i rozbudowy ist-
niejņcych dróg oraz budowy nowych - 
§ 16. 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 19. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
siň wysokoŌń stawki procentowej, słuŐņcej nali-
czaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci zwiņzanego z uchwaleniem pla-
nu w wysokoŌci: 

1. 5% dla terenów oznaczonych symbolami 
MW, MN; 

2. 0,1% dla terenu oznaczonego symbolem 
KDD. 

§ 20. Na obszarze objňtym niniejszym pla-
nem tracņ moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czňŌci 
Piastowa, „E. Orzeszkowej – Południe” zatwier-
dzonego uchwałņ nr XXXV/162/2008 Rady Miej-
skiej w Piastowie z dnia 1 lipca 2008 roku. 

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Miasta Piastowa. 

§ 22. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczņca Rady Miejskiej w Piastowie: 

Maria Ziółek 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr X/34/2011 

Rady Miasta Piastów 
z dnia 21 czerwca 2011r. 

 
Rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w Piastowie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego dla czňŌci Piastowa „E. Orzeszkowej - południe”, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze. zm.) Rada Miejska w Piastowie rozstrzyga, co nastňpuje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŐņce zaspakajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaŊców stanowiņ zadania własne miasta. 

§ 2. W skład zadaŊ własnych miasta, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla czňŌci Piastowa „E.Orzeszkowej - południe”, wchodzņ: 

1) wodociņg, 

2) kanalizacja sanitarna, 

3) kanalizacja deszczowa, 

4) oŌwietlenie dróg i miejsc publicznych. 

§ 3. Sposób realizacji przewidzianych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych miasta bňdzie odbywań siň: 

1) w oparciu o obowiņzujņce przepisy, w tym prawo zamówieŊ publicznych; 

2) w oparciu o przepisy branŐowe, np. prawo energetyczne; 

3) w oparciu o terminy realizacji poszczególnych zadaŊ - etapowanie w zaleŐnoŌci od przyjňtych zadaŊ 
w corocznych budŐetach miasta. 

Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane w planie nie naleŐņ do zadaŊ wła-
snych miasta i bňdņ finansowane ze Ōrodków własnych inwestorów, na zasadach okreŌlonych przepi-
sami odrňbnymi. 

§ 4. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do 
zadaŊ własnych miasta, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, odbywań siň bňdzie poprzez: 

1) wydatki z budŐetu miasta zgodnie z uchwałņ budŐetowņ, 

2) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, poprzez budŐet miasta – w ramach m. in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji z funduszy krajowych, 

c) z udziału inwestorów zewnňtrznych, na podstawie odrňbnych porozumieŊ, 

d) innych Ōrodków zewnňtrznych. 
 

 Przewodniczņca Rady Miejskiej w Piastowie: 
Maria Ziółek 
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