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UCHWAŁA Nr 67/V/2011 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Chylice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŝn. zm.) w zwiņzku z uchwałņ nr 
794/XXVIII/08 z dnia 19 listopada 2008r. Rady 
Miejskiej w Piasecznie o przystņpieniu do spo-
rzņdzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czňści wsi Chylice, 
Rada Miejska w Piasecznie stwierdza zgodnośń 
niniejszego planu ze Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta i gminy Piaseczno i uchwala, co nastňpu-
je:  

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czňści wsi 
Chylice, zwanņ dalej planem, na obszarze i w 
brzmieniu określonym niniejszņ uchwałņ. 

§ 2. Planem objňto obszar, którego granice 
przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały i 
bňdņcy jej integralnņ czňściņ. 

§ 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czajņcych tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

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

4) parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

5) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
na podstawie przepisów odrňbnych, w tym 
terenów naraşonych na niebezpieczeństwo 
powodzi, 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości objňtych planem 
miejscowym, 

7) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowa-
niu, 

8) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji oraz infrastruktury 
technicznej, 

9) sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uşytkowania te-
renów, 

10) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala siň opłatň, o której mowa w  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczņcych: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ze 
wzglňdu na brak w granicach planu obowiņ-
zujņcych w tym zakresie przepisów odrňb-
nych, 

2) wymagań wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych ze wzglňdu na 
brak dla terenu objňtego granicami planu 
ustaleń w tym zakresie w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Piaseczno, 

3) terenów naraşonych na niebezpieczeństwo 
osuwania siň mas ziemnych, ze wzglňdu na 
brak w granicach planu obowiņzujņcych w 
tym zakresie przepisów odrňbnych. 

§ 4.1. Integralnymi czňściami uchwały sņ: 

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

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

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwały. 

4) symbole cyfrowe i literowe określajņce prze-
znaczenie terenów. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 52 – 9742 – Poz. 1693 
 

§ 5.1. Załņcznik graficzny nr 1 odnosi ustale-
nia uchwały do terenu objňtego planem. 

2. Nastňpujņce ustalenia graficzne na rysun-
ku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) symbole cyfrowe i literowe określajņce prze-
znaczenie terenów. 

3. Wskazuje siň oznaczone na rysunku planu 
symbolami graficznymi obowiņzujņce granice 
stref ustanowionych odrňbnymi aktami praw-
nymi: 

1) granice Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu, 

2) granice strefy szczególnej ochrony ekolo-
gicznej Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu. 

4. Wskazuje siň oznaczony na rysunku planu 
symbolem graficznym zasiňg strefy bezpośred-
niego zagroşenia powodziņ wymagajņcej szcze-
gólnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz stanowiņcej ograniczenia w ich uşytkowa-
niu wyznaczonej na podstawie przepisów od-
rňbnych. 

5. Pozostałe oznaczenie graficzne majņ cha-
rakter informacyjny. 

§ 6. Ustalenia ogólne zawarte w rozdziale 2 
niniejszej uchwały obowiņzujņ łņcznie z odpo-
wiednimi ustaleniami dla poszczególnych tere-
nów. 

Rozdział 2 
Przepisy ogólne 

Wyjaśnienie używanych pojęć 

§ 7.1. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleşy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miejskiej w Piasecznie w 
sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, 

2) przepisach odrňbnych – naleşy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi. 

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

4) przeznaczeniu – naleşy przez to rozumień 
takie przeznaczenie, które powinno przewa-
şań na danym obszarze, wyznaczonym li-
niami rozgraniczajņcymi, 

5) usługach – naleşy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszcze-

nia w budynkach o innych funkcjach niş 
usługowe i urzņdzenia słuşņce działalności, 
której celem jest zaspokajanie potrzeb lud-
ności, a nie wytwarzanie bezpośrednio, me-
todami przemysłowymi, dóbr materialnych. 
Usługi dzieli siň na: 

a) nieuciņşliwe – to jest usługi, które nie sņ 
zaliczane, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami do przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na środowisko, 

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

6) działkach budowlanych nowo wydzielanych 
– naleşy przez to rozumień działki budowla-
ne, które zostały wydzielone po uprawo-
mocnieniu siň niniejszej uchwały, w tym 
działki budowlane powstałe w wyniku roz-
wiņzań przestrzennych niniejszej uchwały, 
np. wytyczenia nowego układu komunika-
cyjnego, 

7) front nowo wydzielanej działki budowlanej 
– naleşy przez to rozumień szerokośń nowo 
wydzielanej działki budowlanej od strony 
przylegajņcej bezpośrednio do drogi pu-
blicznej lub drogi wewnňtrznej, z której 
działka ta jest obsługiwana komunikacyjnie, 

8) liniach rozgraniczajņcych – naleşy przez to 
rozumień liniň rozgraniczajņcņ tereny o róş-
nym przeznaczeniu lub róşnych zasadach 
zagospodarowania. 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leşy przez to rozumień linie wyznaczone w 
planie, określajņce najmniejszņ dopuszczal-
nņ odległośń zewnňtrznego lica ściany bu-
dynku w stosunku do linii rozgraniczajņ-
cych, od których te linie wyznaczono, bez 
wysuniňtych poza ten obrys schodów, oka-
pów, otwartych ganków, zadaszeń, pasaşy 
o szerokości do 2m oraz balkonów, 

10) wskaŝniku intensywności zabudowy - nale-
şy przez to rozumień stosunek sumy po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygna-
cji nadziemnych na danej działce budowla-
nej do jej ogólnej powierzchni, 

11) maksymalnej wysokości zabudowy - naleşy 
przez to rozumień ustalonņ w planie naj-
wiňkszņ odległośń pomiňdzy poziomem 
gruntu rodzimego przy najnişej połoşonym 
wejściu do budynku, nie bňdņcym wyłņcz-
nie wejściem do pomieszczeń technicznych 
i gospodarczych, a najwyşszym punktem 
przekrycia dachowego (stropodachowego), 

12) minimalnym procentowym wskaŝniku po-
wierzchni biologicznie czynnej - naleşy 
przez to rozumień najmniejszņ nieprzekra-
czalnņ wartośń procentowņ stosunku nieza-
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budowanych powierzchniowo lub kubatu-
rowo w głņb gruntu, na nim oraz nad nim, 
nie stanowiņcych nawierzchni dojazdów i 
dojśń pieszych, nieutwardzonych czňści 
działki budowlanej pokrytych roślinnościņ 
na gruncie rodzimym lub pod wodami do 
całkowitej powierzchni działki budowlanej. 

Ustalenia dotyczące ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8.1. Ustala siň, şe nadrzňdnym celem reali-
zacji ustaleń niniejszej uchwały jest: 

1) ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego, 

2) określenie warunków dotyczņcych kształto-
wania zabudowy, których spełnienie umoşli-
wi uzyskanie właściwych walorów prze-
strzennych i jednorodnego charakteru kształ-
towanej przestrzeni, w tym w szczególności 
uwzglňdnienie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy, zakazu lokalizacji obiektów i budyn-
ków tymczasowych, ograniczenia w moşli-
wości lokalizacji reklam i nośników reklamo-
wych, ograniczenia w moşliwości lokalizacji 
dominant przestrzennych, ustalenia maksy-
malnych wysokości zabudowy, obowiņzujņ-
cej kolorystyki budynków, dopuszczalnej 
geometrii dachów, itd. 

Przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania  

oraz warunków i sposobów kształtowania  
zabudowy i zagospodarowania terenów  

na całym obszarze objętym planem 

§ 9.1. Ustala siň, şe na całym obszarze planu: 

1) dopuszcza siň zachowanie, przebudowň i 
wymianň istniejņcych siedlisk rolniczych, 

2) zabrania siň lokalizowania obiektów tymcza-
sowych, nie zwiņzanych z realizacjņ inwesty-
cji docelowych. Lokalizowanie obiektów tym-
czasowych moşliwe jest jedynie w obrňbie 
działki budowlanej, na której realizowana jest 
inwestycja docelowa w czasie określonym w 
pozwoleniu na budowň, 

3) do czasu realizacji zagospodarowania zgod-
nego z ustaleniami dla poszczególnych tere-
nów dopuszcza siň utrzymania dotychczaso-
wego uşytkowania rolniczego bez prawa za-
budowy. 

§ 10. Ustala siň linie rozgraniczajņce tereny o 
róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach 
zagospodarowania określone na rysunkach pla-
nu. 

§ 11.1. Ustala siň przeznaczenie terenów wy-
znaczonych liniami rozgraniczajņcymi i ozna-
czonych symbolem przeznaczenia zgodnie z 
rysunkiem planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – oznaczone symbolem przeznacze-
nia MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług nieuciņşliwych - oznaczone 
symbolem przeznaczenia MN/U, 

3) tereny zieleni urzņdzonej, gminnej – ozna-
czone symbolem przeznaczenia ZP, 

4) tereny wód powierzchniowych – oznaczone 
symbolem przeznaczenia WS. 

§ 12.1. Ustala siň przeznaczenie terenów ko-
munikacji wyznaczonych liniami rozgraniczajņ-
cymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia 
zgodnie z rysunkiem planu: 

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

2) tereny dróg publicznych klasy drogi dojaz-
dowej – oznaczone symbolem przeznaczenia 
KDD, 

3) tereny dróg wewnňtrznych - oznaczone sym-
bolem przeznaczenia KDW. 

§ 13.1. Wyznacza siň nieprzekraczalne linie 
zabudowy określone na rysunku planu. 

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na 
których wyznaczono nieprzekraczalne linie za-
budowy nie moşe byń lokalizowana poza nimi. 

3. Ustala siň nastňpujņce minimalne odległo-
ści zabudowy od linii rozgraniczajņcej dróg 
oznaczonych symbolem: 

1) KDZ - 8,0m, 

2) KDD - 6,0m, 

3) KDW – 6,0m. 

4. W przypadku, gdy plan nie wskazuje nie-
przekraczalnych linii zabudowy nakazuje siň 
lokalizacjň budynków na działce zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego i z uwzglňdnieniem 
wszystkich ustaleń planu. 

5. Dopuszcza siň remonty istniejņcej zabu-
dowy usytuowanej w pasie pomiňdzy liniami 
rozgraniczajņcymi układu komunikacyjnego a 
nieprzekraczalnņ liniņ zabudowy, z wyklucze-
niem powiňkszenia kubaturowego skutkujņcego 
zwiňkszeniem powierzchni zabudowy w tym 
pasie terenu. 

6. Ustala siň minimalne odległości zabudowy 
od rzeki Jeziorki, wskazane w § 17 ust. 4 pkt 6. 

7. Na terenach objňtych planem zasady 
kształtowania zabudowy określa siň: 

1) maksymalna wysokośń nowej zabudowy -
zgodnie ze wskaŝnikami określonymi dla po-
szczególnych terenów, 
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2) zasada, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy 

kominów, anten oraz innych budowli o po-
dobnym charakterze (obiektów budowlanych 
nie bňdņcych budynkami), 

3) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy -zgodnie ze wskaŝnikami określonymi 
dla poszczególnych terenów, 

4) nakazuje siň dostosowanie architektury bu-
dynków i budowli projektowanych oraz prze-
budowywanych do otaczajņcego krajobrazu, 
poprzez staranne opracowanie projektowe, z 
zachowaniem zasad zawartych w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

§ 14.1. Ustala siň nastňpujņce zasady realiza-
cji ogrodzeń: 

1) ogrodzenia od strony dróg publicznych po-
winny byń sytuowane w linii rozgraniczajņ-
cej, z tym şe dopuszcza siň ich miejscowe 
wycofanie w głņb działki w przypadku ko-
nieczności ominiňcia istniejņcych przeszkód 
(np. drzew, urzņdzeń infrastruktury technicz-
nej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram 
wjazdowych, 

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

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

4) maksymalna wysokośń ogrodzenia nie moşe 
przekraczań 2,0m od poziomu terenu, 

5) ogrodzenie powinno byń aşurowe, powyşej 
cokołu, 

6) wysokośń cokołu nie moşe przekraczań 0,6m, 

7) zakazuje siň realizacji ogrodzeń z przňsłami 
wypełnionymi prefabrykatami betonowymi, 

8) linia ogrodzenia winna przebiegań w odle-
głości min. 0,5m od gazociņgu, 

9) ustala siň, şe ogrodzenia powinny byń odsu-
niňte co najmniej 5m od górnej krawňdzi 
skarpy rzeki Jeziorki. 

§ 15.1. Na całym obszarze planu zakazuje siň 
umieszczania wolnostojņcych znaków informa-
cyjno-plastycznych i reklam. 

2. Na całym obszarze objňtym planem do-
puszcza siň lokalizowanie reklam i znaków in-
formacyjno - plastycznych na ogrodzeniach, 
budynkach i obiektach małej architektury pod 
warunkiem, şe powierzchnia 1 reklamy lub zna-
ku nie przekroczy 3m2. 

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

 

1) na drzewach i w zasiňgu ich koron, 

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

3) zakazuje siň wywieszania znaków informa-
cyjno – plastycznych i reklam na wsporni-
kach przekraczajņcych linie rozgraniczajņce 
dróg publicznych oraz tereny działek sņsied-
nich. 

4. Umieszczanie reklam i znaków informacyj-
no-plastycznych na małych obiektach kubatu-
rowych i innych uşytkowych elementach wypo-
saşenia przestrzeni publicznych (wiaty przystan-
kowe) nie moşe utrudniań korzystania z nich lub 
zakłócań ich uşytkowania. 

5. Ustalenia pkt 1 - 4 nie dotyczņ gminnego 
systemu informacji przestrzennej oraz znaków 
drogowych. 

Ustalenia w zakresie scalania  

i podziałów terenów na działki budowlane 

§ 16.1. Ustala siň moşliwośń scalania i po-
działów istniejņcych działek na działki budowla-
ne, na warunkach określonych w ustawie o go-
spodarce nieruchomościami i pod warunkiem 
zachowania nastňpujņcych zasad: 

1) nakazuje siň zachowanie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych ustalonej w ustaleniach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów, 

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

3) granice nowo wydzielanych działek budow-
lanych powinny byń prostopadłe do linii roz-
graniczajņcych dróg publicznych oraz pasa 
drogowego nowo wydzielanych dróg we-
wnňtrznych, z tolerancjņ do 20°. 

2. Dopuszcza siň zainwestowanie nowo wy-
dzielanych działek budowlanych o powierzchni 
mniejszej niş określona w przepisach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów wyłņcznie: 

1) w celu powiňkszenia sņsiedniej nieruchomo-
ści pod warunkiem, şe działka, z której wy-
dzielony zostanie teren zachowa powierzch-
niň nie mniejszņ, niş określona w przepisach 
szczegółowych, 

2) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej, 

3) w celu wydzielenia dojazdu do nowo wydzie-
lanych działek budowlanych. 

3. Granice nowo wydzielanych działek bu-
dowlanych naleşy wyznaczań w oparciu o linie 
rozgraniczajņce, o których mowa w § 10. 
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4. Dopuszcza siň moşliwośń wydzielania te-
renów dla wewnňtrznego układu komunikacyj-
nego przy uwzglňdnieniu nastňpujņcych zasad: 

1) nowy układ granic zapewni bezpośredni do-
stňp do drogi publicznej lub wewnňtrznej,  
o której dalej mowa w pkt 2, 

2) dopuszcza siň realizowanie obsługi i dostňpu, 
o których mowa w pkt 1, poprzez drogi/ulice 
wewnňtrzne stanowiņce współwłasnośń 
wszystkich właścicieli nieruchomości, dla 
których korzystanie z nich jest konieczne, pod 
warunkiem zachowania minimalnej szeroko-
ści 5,0m. 

5. Dopuszcza siň zabudowň na działkach 
mniejszych niş określone w ustaleniach dla po-
szczególnych terenów, pod warunkiem, ze po-
dział został dokonany przed wejściem w şycie 
planu, wynika z realizacji wyznaczonego na ry-
sunku planu układu komunikacyjnego przy rów-
noczesnym zachowaniu moşliwości realizacji 
zasad określonych w Rozdziale 3 niniejszej 
uchwały – „Szczegółowe ustalenia dla poszcze-
gólnych terenów”. 

Zasady ochrony i kształtowania środowiska 

§ 17.1. Wskazuje siň granice Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, oznaczonņ na 
rysunku planu. 

2. Wskazuje siň granice Strefy Szczególnej 
Ochrony Ekologicznej Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, oznaczonņ na rysunku 
planu. 

3. Na Obszarach, o którym mowa w ust. 1  
i ust. 2 obowiņzujņ przepisy określone w usta-
wie o ochronie przyrody i rozporzņdzeniu Wo-
jewody Mazowieckiego dotyczņcym tych Obsza-
rów. 

4. Ustala siň, şe na całym obszarze planu 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady ochrony i kształ-
towania środowiska: 

1) ustala siň nakaz maksymalnej ochrony ist-
niejņcej szaty roślinnej cennej pod wzglň-
dem przyrodniczym i krajobrazowym, 

2) ustala siň ochronň szczególnie cennych 
siedlisk, ostoi ptasich oraz stanowisk grzy-
bów, roślin i zwierzņt gatunków chronio-
nych podlegajņcych ochronie na podstawie 
obowiņzujņcych przepisów krajowych i 
miňdzynarodowych, 

3) ustala siň obowiņzek zachowania walorów 
środowiska przyrodniczego, a przede 
wszystkim istniejņcej zieleni wysokiej, po-
jedynczych drzew oraz zadrzewień przy-
droşnych, 

4) nakazuje siň koniecznośń przebudowy sys-
temu drenarskiego przed zainwestowaniem 

terenu w miejscach kolizji z budynkami, 
budowlami lub nawierzchniami utwardza-
nymi, po uprzednim sporzņdzeniu przez in-
westora/właściciela działki budowlanej in-
wentaryzacji rurociņgów melioracyjnych, 
natomiast w przypadku gdy przebudowa 
nie jest uzasadniona, tj. np. w miejscu koli-
zji z inwestycjņ liniowņ, nakazuje siň podjň-
cie innych działań majņcych na celu ochro-
nň rurociņgów melioracyjnych, takich jak 
rňczne prowadzenie prac ziemnych w miej-
scu kolizji, zastosowanie bezwykopowej 
metody wykonania, wykonania w rurze 
osłonowej, itp., 

5) ustala siň nakaz zapewnienia dostňpu do 
rzeki Jeziorki oznaczonej symbolem 1.WS 
dla słuşb odpowiedzialnych za jej eksplo-
atacjň oraz słuşb ratowniczych, 

6) ustala siň zakaz zabudowy w odległości 
mniejszej niş 20,0m, liczņc od linii brzego-
wej rzeki Jeziorki, 

7) wprowadza siň ochronň wód podziemnych 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których 
oddziaływanie lub emitowane zanieczysz-
czenia mogņ negatywnie wpłynņń na stan 
tych wód oraz nakaz podłņczenia wszyst-
kich obiektów do sieci miejskich po ich re-
alizacji, 

8) w celu ochrony powietrza plan ustala 
ogrzewanie pomieszczeń gazem ziemnym, 
olejem nisko siarkowym lub innymi pali-
wami ekologicznie czystymi, w tym stałymi, 
których stosowanie jest zgodne z ustawņ 
Prawo ochrony środowiska, 

9) ustala siň zakaz lokalizacji w obszarze planu 
przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddzia-
ływań na środowisko, w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych, za wyjņtkiem elementów 
niezbňdnych dla prawidłowego funkcjono-
wania gminnych i ponadlokalnych syste-
mów inşynieryjnych, w tym dla obiektów i 
urzņdzeń telekomunikacyjnych, 

10) oddziaływanie na środowisko przekraczajņ-
ce dopuszczalne wielkości poprzez emisjň 
substancji i energii, w szczególności doty-
czņce wytwarzania hałasu, wibracji, pro-
mieniowania, zanieczyszczania powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziem-
nych, winno zamykań siň na terenie działki 
budowlanej lub zespołu działek na jakiej 
jest wytwarzane, za wyjņtkiem inwestycji 
zwiņzanych z infrastrukturņ telekomunika-
cyjnņ, 

11) ustala siň obowiņzek zapewnienia odpo-
wiedniej ilości miejsca dla pojemników na 
odpady w granicach działki, 
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12) określa siň minimalnņ wielkośń działki 

zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych 
terenów, 

13) określa siň minimalny wskaŝnik powierzch-
ni biologicznie czynnej zgodnie z ustale-
niami dla poszczególnych terenów, 

14) przyjmuje siň kwalifikacjň terenów w zakre-
sie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku w rozumieniu przepisów od-
rňbnych w zakresie progowych wartości 
poziomów hałasu wskazuje siň: 

a) dopuszczalny poziom hałasu dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz zabudowy zwiņzanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieşy – 
55dB i dla godzin nocnych 50dB, 

b) dopuszczalny poziom hałasu dla zabu-
dowy mieszkaniowo – usługowej, zabu-
dowy zagrodowej oraz terenów zabu-
dowy zamieszkania zbiorowego dla go-
dzin dziennych – 60dB i dla godzin noc-
nych 50dB, 

15) ustala siň zakaz lokalizowania na terenach 
zagroşonych przekroczeniem dopuszczal-
nych poziomów hałasu w środowisku, o 
których mowa w pkt 14, a w szczególności 
dla terenów połoşonych w sņsiedztwie dróg 
oznaczonych symbolami KDZ usług z zakre-
su oświaty, nauki, zdrowia, sportu i rekre-
acji oraz zabudowy mieszkaniowej, z za-
strzeşeniem pkt 16, 

16) zakaz, o którym mowa w pkt 15 moşe byń 
zniesiony wyłņcznie w przypadku zastoso-
wania zabezpieczeń akustycznych, w tym 
ekranów akustycznych, gwarantujņcych za-
chowanie dopuszczalnych poziomów hała-
su w środowisku, o których mowa w pkt 14. 

Ustalenia dla obszarów  
wymagające szczególnych warunków  

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu ze względu na wymagania 

ochrony środowiska i zdrowia ludzi 

§ 18.1. Wskazuje siň zasiňg strefy bezpośred-
niego zagroşenia powodziņ, oznaczonej na ry-
sunku planu. 

2. Na terenach połoşonych w zasiňgu strefy, 
o której mowa w ust. 1 i oznaczonej na rysunku 
planu, ustala siň nakaz zachowania rygorów 
określonych w przepisach odrňbnych, w tym: 

1) zakaz wykonywania urzņdzeń wodnych oraz 
wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

2) zakaz sadzenia drzew lub krzewów, z wyjņt-
kiem plantacji wiklinowych na potrzeby regu-
lacji wód oraz roślinności stanowiņcej ele-
ment zabudowy biologicznej dolin rzecznych 

lub słuşņcej do wzmacniania brzegów, obwa-
łowań lub odsypisk, 

3) zakaz zmiany ukształtowania terenu, składo-
wania materiałów oraz wykonywania innych 
robót, z wyjņtkiem robót zwiņzanych z regu-
lacjņ lub utrzymywaniem wód. 

3. Na terenach połoşonych w zasiňgu strefy, 
o której mowa w ust. 2 i oznaczonej na rysunku 
planu Dyrektor Regionalnego Zarzņdu Gospo-
darki Wodnej moşe, w drodze decyzji wskazań 
sposób uprawy i zagospodarowania gruntów 
oraz rodzaje upraw wynikajņce z wymagań 
ochrony przed powodziņ oraz nakazań usuniňcie 
drzew lub krzewów. 

Ogólne zasady  
dotyczące infrastruktury technicznej 

§ 19.1. Plan przyjmuje: docelowy, zorganizo-
wany sposób zaopatrzenia w wodň z gminnej 
sieci wodociņgowej i odprowadzania ścieków 
do oczyszczalni gminnej. 

2. Dopuszcza siň stosowanie lokalnych roz-
wiņzań uwzglňdniajņcych wymogi prawa bu-
dowlanego i ochrony środowiska, w tym szczel-
nych szamb przydomowych i indywidualnych 
ujňń wody -do czasu wprowadzenia zorganizo-
wanego systemu odprowadzania ścieków. 

3. Ustala siň nakaz podłņczenia istniejņcej i 
projektowanej zabudowy do gminnych syste-
mów inşynieryjnych (wodociņgów i kanalizacji) 
po ich realizacji. 

4. Dopuszcza siň lokalizowanie obiektów in-
frastruktury technicznej takich jak stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie ście-
ków czy urzņdzenia telekomunikacyjne na pod-
stawie opracowań technicznych, na całym ob-
szarze planu, bez konieczności zmiany niniej-
szego planu. 

5. W liniach rozgraniczajņcych dróg naleşy 
rezerwowań tereny dla infrastruktury technicz-
nej. 

6. Przez tereny inne, niş przeznaczone dla 
układu komunikacyjnego i infrastruktury tech-
nicznej (a wiňc takşe przez tereny działek pry-
watnych), dopuszcza siň prowadzenie liniowych 
elementów infrastruktury technicznej oraz loka-
lizacjň zwiņzanych z nimi urzņdzeń. 

7. Przy projektowaniu nowych inwestycji na-
leşy -w miarň moşliwości - unikań kolizji z istnie-
jņcymi elementami infrastruktury technicznej. W 
przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego 
zagospodarowania z tymi elementami naleşy je 
przenieśń lub odpowiednio zmodyfikowań, przy 
uwzglňdnieniu uwarunkowań wynikajņcych z 
przepisów odrňbnych oraz warunków określo-
nych przez operatora(ów). W szczególności do-
tyczy to przebudowy napowietrznych linii ener-
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getycznych średniego i niskiego napiňcia na 
sieci kablowe. 

8. W ogrodzeniu naleşy sytuowań szafki ga-
zowe i energetyczne zapewniajņc do nich dostňp 
od strony ulicy. 

9. Powiņzania komunikacyjne z zewnňtrznym 
układem komunikacyjnym gminy i ponadlokal-
nym zapewniajņ drogi oznaczone symbolami 
1.KDZ, 2.KDZ, 3.KDZ wyznaczone na rysunku 
planu liniami rozgraniczajņcymi. 

10. Potrzeby w zakresie parkowania inwesto-
rzy i właściciele posesji zapewniajņ na terenach 
swoich działek, w liczbie wynikajņcej z ustalo-
nych wskaŝników w pkt 11. 

11. Ustala siň nastňpujņce minimalne wskaŝ-
niki parkingowe dla: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -
2m.p. / 1 lokal, 

2) usług - 3m.p./kaşde 100m2 pow. uşytkowej, 
dla obiektów o mniejszej powierzchni uşyt-
kowej nie mniej niş 2m.p. 

12. W przypadku realizacji na działce budow-
lanej zabudowy mieszkaniowej oraz usług, miej-
sca parkingowe naleşy obliczyń i zapewniń od-
dzielnie dla kaşdej z funkcji. 

Rozdział 3 
Szczegółowe ustalenia  

dla poszczególnych terenów 

§ 20.1. Ustala siň, şe dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1.MN, 2.MN, 
3.MN obowiņzujņ nastňpujņce zasady zagospo-
darowania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň, z pra-
wem do działań remontowych, przebudowy 
i rozbudowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej w formie wolnostojņcej, 
z zastrzeşeniem na jednej działce budowla-
nej moşe byń zrealizowany jeden budynek 
mieszkalny. Realizacjň drugiego budynku 
mieszkalnego dopuszcza siň jedynie na 
działkach budowlanych o powierzchni dwu-
krotnie wiňkszej niş określona w ust. 4 
pkt 2, 

3) w budynkach mieszkalnych zezwala siň na 
przeznaczenie czňści pomieszczeń na cele 
usług nieuciņşliwych - zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, 

4) ustala siň maksymalnņ wysokośń: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej do 11,0m – maksymalnie 3 kondy-
gnacje nadziemne, 

b) nie ustala siň wysokości zabudowy dla 
obiektów i urzņdzeń infrastruktury tele-
komunikacyjnej 

5) dopuszcza siň moşliwośń lokalizowania 
parterowych budynków gospodarczych i 
garaşy -których wysokośń nie moşe prze-
kraczań 6,0m, z zastrzeşeniem na jednej 
działce budowlanej moşe byń zrealizowany 
jeden garaş i jeden budynek gospodarczy, 

6) ustala siň maksymalnņ intensywnośń zabu-
dowy - 0,5, 

7) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
lub nowo wznoszonych obiektów powinny 
byń zlokalizowane na terenie działki lub ze-
społu działek budowlanych, na której obiek-
ty istniejņ lub bňdņ wznoszone -wg wskaŝ-
nika określonego w § 19, 

8) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
nachyleniu połaci dachowych wynoszņcym 
max. 45° lub płaskich; przy czym dopuszcza 
siň inne przekrycia zwieńczone attykami, 
gzymsami, dachami mansardowymi lub 
dachami płaskimi, w tym z urzņdzonņ ziele-
niņ, 

9) na dachy naleşy stosowań tradycyjne mate-
riały wykończeniowe, w tym dachówkň, 
blachodachówkň, gont, strzechň, 

10) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykończeniowych na elewacje 
budynków, w tym cegły klinkierowej, drew-
na, tynku, okładzin ceramicznych, szkła i 
kamienia, wykluczajņc moşliwośń uşycia 
materiałów bňdņcych imitacjņ naturalnych, 

11) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w od-
cieniach od ciemnej czerwieni do czer-
wonawego brņzu lub odcieniach szarości 
i zieleni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolo-
ry pastelowe, białe, szare lub grafitowe, 

12) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 
istniejņcych budynków naleşy stosowań za-
sady, o których mowa w pkt 8 - 11, 

13) zasady, o których mowa w pkt 8-11 naleşy 
stosowań w przypadku realizacji budynków 
gospodarczych i garaşy, 

14) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków 
po uprzednim wykonaniu badań geotech-
nicznych, 

15) dopuszcza siň realizacjň obiektów i urzņ-
dzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 
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4. W zakresie scalania i podziałów terenów 
na działki budowlane: 

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala siň minimalnņ powierzchniň nowo 
wydzielanych działek budowlanych: 

a) 1500m na terenie oznaczonym symbolem 
1.MN, 

b) 900m2 na terenach oznaczonych symbo-
lami 2.MN, 3.MN, 

3) ustala siň, şe front nowo wydzielanej działki 
budowlanej nie moşe byń mniejszy niş 
18,0m. 

5. W zakresie ochrony środowiska, dóbr kul-
tury i szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu ze wzglňdu na wymagania ochrony środo-
wiska i zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, 

2) ustala siň zakaz lokalizacji usług uciņşliwych, 
za wyjņtkiem obiektów i urzņdzeń zwiņzanych 
z infrastrukturņ telekomunikacyjnņ, 

3) ustala siň, şe minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej działki budowlanej lub 
zespołu działek budowlanych, do których in-
westor posiada tytuł prawny nie moşe byń 
mniejszy niş 70%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 19, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i pro-
jektowanych dróg wskazanych na rysunku 
planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i pro-
jektowanej sieci. 

§ 21.1. Ustala siň, şe dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1.MN/U obowiņzu-
jņ nastňpujņce zasady zagospodarowania i za-
budowy: 

2. Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz usługi nieuciņşliwe. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) zachowuje siň istniejņcņ zabudowň, z pra-
wem do działań remontowych, przebudowy 
i rozbudowy oraz koniecznej wymiany, 

2) ustala siň realizacjň zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej w formie wolnostojņcej 
– z zastrzeşeniem na jednej działce budow-
lanej moşe byń zrealizowany jeden budynek 
mieszkalny i jeden budynek usług nieuciņş-
liwych. Realizacjň drugiego budynku miesz-
kalnego dopuszcza siň jedynie na działkach 
budowlanych o powierzchni dwukrotnie 
wiňkszej niş określona w ust. 4 pkt 2, 

3) w budynkach mieszkalnych zezwala siň na 
przeznaczenie czňści pomieszczeń na cele 
usług nieuciņşliwych – zgodnie z przepisa-
mi prawa budowlanego, 

4) dopuszcza siň moşliwośń lokalizowania 
parterowych budynków gospodarczych i 
garaşy - których wysokośń nie moşe prze-
kraczań 6,0m, 

5) ustala siň maksymalnņ wysokośń 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i obiektów usługowych do 11,0m, 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 

b) nie ustala siň wysokości zabudowy dla 
obiektów i urzņdzeń infrastruktury tele-
komunikacyjnej 

6) ustala siň maksymalnņ intensywnośń zabu-
dowy - 0,6, 

7) parkingi i garaşe dla wszystkich istniejņcych 
lub nowo wznoszonych obiektów powinny 
byń zlokalizowane na terenie działki lub ze-
społu działek budowlanych, na której obiek-
ty istniejņ lub bňdņ wznoszone - wg wskaŝ-
nika określonego w § 19, 

8) ustala siň realizacjň dachów spadzistych o 
nachyleniu połaci dachowych wynoszņcym 
max. 45° lub płaskich; przy czym dopuszcza 
siň inne przekrycia zwieńczone attykami, 
gzymsami, dachami mansardowymi lub 
dachami płaskimi, w tym z urzņdzonņ ziele-
niņ, 

9) na dachy naleşy stosowań tradycyjne mate-
riały wykończeniowe, w tym dachówka, 
blachodachówka, gont, strzecha, 

10) ustala siň nakaz stosowania tradycyjnych 
materiałów wykończeniowych na elewacje 
budynków, w tym cegły klinkierowej, drew-
na, tynku, okładzin ceramicznych, szkła i 
kamienia, wykluczajņc moşliwośń uşycia 
materiałów bňdņcych imitacjņ naturalnych, 

11) ustala siň obowiņzujņcņ kolorystykň budyn-
ków: 

a) dachy powinny mień kolorystykň w od-
cieniach od ciemnej czerwieni do czer-
wonawego brņzu lub odcieniach szarości 
i zieleni, 

b) elewacje budynków powinny mień kolo-
ry pastelowe, białe, szare lub grafitowe, 

12) w przypadku przebudowy lub nadbudowy 
istniejņcych budynków naleşy stosowań za-
sady, o których mowa w pkt 8-11, 

13) zasady, o których mowa w pkt 8-11 naleşy 
stosowań w przypadku realizacji budynków 
gospodarczych i garaşy, 
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14) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków 

po uprzednim wykonaniu badań geotech-
nicznych, 

15) dopuszcza siň realizacjň obiektów i urzņ-
dzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 

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

1) zgodnie z ustaleniami § 16, 

2) ustala siň minimalnņ powierzchniň nowo 
wydzielanych działek budowlanych 900m2, 

3) ustala siň, şe front nowo wydzielanej działki 
budowlanej nie moşe byń mniejszy niş 
18,0m. 

5. W zakresie ochrony środowiska, dóbr kul-
tury i szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu ze wzglňdu na wymagania ochrony środo-
wiska i zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, 

2) ustala siň zakaz lokalizacji usług uciņşliwych, 
za wyjņtkiem obiektów i urzņdzeń zwiņzanych 
z infrastrukturņ telekomunikacyjnņ, 

3) ustala siň, şe minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej działki budowlanej lub 
zespołu działek budowlanych, do których in-
westor posiada tytuł prawny nie moşe byń 
mniejszy niş 70%. 

6. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 19, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i pro-
jektowanych dróg wskazanych na rysunku 
planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i pro-
jektowanej sieci. 

§ 22.1. Ustala siň, şe dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1.WS, 2.WS 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania i zabudowy: 

2. Przeznaczenie: powierzchniowe wody pły-
nņce. 

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) wszelkie zagospodarowanie terenów moşe 
polegań wyłņcznie na powszechnym, zwy-
kłym lub szczególnym korzystaniu z wód. 

4. W zakresie ochrony środowiska, dóbr kul-
tury i szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu ze wzglňdu na wymagania ochrony środo-
wiska i zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18. 

5. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 19, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i pro-
jektowanych dróg wskazanych na rysunku 
planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i pro-
jektowanej sieci. 

§ 23.1. Ustala siň, şe dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1.ZP, 2.ZP 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady zagospodaro-
wania i zabudowy 

2. Przeznaczenie: tereny zieleni urzņdzonej.  

3. W zakresie warunków urbanistycznych: 

1) ustala siň urzņdzenie terenu oraz zagospoda-
rowanie go zieleniņ, 

2) dopuszcza siň realizacjň bulwaru, 

3) dopuszcza siň realizacjň obiektów małej ar-
chitektury, 

4) zakazuje siň wprowadzania wszelkich urzņ-
dzeń, budowli, a takşe innej zabudowy i za-
gospodarowania nie zwiņzanego z przezna-
czeniem terenów, z zastrzeşeniem pkt 5, 

5) dopuszcza siň realizacjň obiektów i urzņdzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. W zakresie ochrony środowiska, dóbr kul-
tury i szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu ze wzglňdu na wymagania ochrony środo-
wiska i zdrowia ludzi: 

1) zgodnie z ustaleniami § 17, § 18, 

2) ustala siň, şe minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej terenów nie moşe byń 
mniejszy niş 70%. 

5. W zakresie zasad obsługi infrastruktury: 

1) zgodnie z ustaleniami Rozdział 4 i 5 oraz § 19, 

2) obsługa komunikacyjna z istniejņcych i pro-
jektowanych dróg wskazanych na rysunku 
planu, 

3) infrastruktura techniczna z istniejņcej i pro-
jektowanej sieci. 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia komunikacyjne 

§ 24.1. Układ drogowo-uliczny stanowiņ dro-
gi zbiorcze, dojazdowe i drogi wewnňtrzne wy-
znaczone liniami rozgraniczajņcymi na rysunku 
planu oraz drogi publiczne połoşone poza grani-
cami planu. 

2. Drogi zbiorcze i dojazdowe tworzņ publicz-
ny układ komunikacyjny. 

3. Drogi wewnňtrzne tworzņ wewnňtrzny 
(niepubliczny) układ komunikacyjny. 

4. W obszarze planu ustala siň nastňpujņce 
ciņgi komunikacyjne: 
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Lp. Nazwa drogi/ulicy Symbol  

przeznaczenia 
Klasa Minimalna szerokośń  

w liniach rozgraniczajņcych (m) 
1. droga projektowana 1.KDZ zbiorcza 20 

2. droga projektowana 2.KDZ zbiorcza 3,5  
(pas drogowy połoşony czňściowo  

poza granicami planu) 

3. droga istniejņca  
(ulica Starochylicka) 

3.KDZ zbiorcza 10  
(pas drogowy połoşony czňściowo  

poza granicami planu) 

4. droga istniejņca  
(ulica Nadrzeczna) 

1.KDD dojazdowa 5 – 10 
(pas drogowy połoşony czňściowo  

poza granicami planu) 

5. droga projektowana 1.KDW wewnňtrzna 6 

6. droga projektowana 2.KDW wewnňtrzna 6 

7. droga projektowana 3.KDW wewnňtrzna 6 - 8 

 
§ 25.1. Dla realizacji wyznaczonego planem 

układu komunikacyjnego, dla poszczególnych 
dróg ustala siň pasy terenu określone liniami 
rozgraniczajņcymi na rysunku planu. 

2. Dla nowotworzonych dróg wewnňtrznych, 
niewyznaczonych na rysunku planu liniami roz-
graniczajņcymi ustala siň min. szerokośń: 

1) dla dróg o długości do100,0m –6,0m, 

2) dla dróg o długości powyşej 100,0m– 8,0m. 

3. Zachowuje siň dojazdy według stanu ist-
niejņcego na terenach, których zainwestowanie 
uniemoşliwia ich przebudowň, z warunkiem 
zachowania szerokości w liniach rozgraniczajņ-
cych nie mniejszej niş 5,0m. 

4. Dla dróg bez obustronnego przejazdu (za-
kończonych „ślepo”) ustala siň nakaz realizacji 
placów manewrowych umoşliwiajņcy dostňp 
pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługi-
wanych przez nie działek budowlanych, przy 
czym min. parametry placu manewrowego nie 
mogņ byń mniejsze niş 12,5 x 12,5m. 

§ 26.1. Na terenach układu komunikacyjnego, 
wyznaczonego na rysunku planu, do czasu jego 
realizacji dopuszcza siň dotychczasowy sposób 
uşytkowania. 

2. Ustala siň koniecznośń odprowadzania 
wód deszczowych z dróg publicznych do gruntu 
poprzez system zbiorników retencyjnych lub 
studni chłonnych, przy czym na inwestorów 
nakłada siň obowiņzek wyboru najbardziej ko-
rzystnego sposobu odprowadzania tych wód 
przy uwzglňdnieniu kryterium przeciwdziałania 
powodzi i suszy. 

Rozdział 5 
Szczegółowe zasady uzbrojenia terenu 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

§ 27.1. Ustala siň zaopatrzenie obszaru objň-
tego planem w wodň z gminnej sieci wodociņ-

gowej, w oparciu o istniejņce ujňcia wody poło-
şone w granicach planu oraz inne, znajdujņce 
siň poza obszarem planu. 

2. Ustala siň, şe dostawa wody poprzez in-
dywidualne przyłņcza na warunkach określo-
nych przez zarzņdcň sieci. 

3. Ustala siň, şe dla zapewnienia pewności 
dostawy wody na całym obszarze objňtym pla-
nem sień wodociņgowa projektowana bňdzie w 
układzie zamkniňtym, pierścieniowym. 

4. Niezaleşnie od zasilania, z sieci wodociņ-
gowej naleşy przewidzień zaopatrzenie ludności 
w wodň z awaryjnych studni publicznych zgod-
nie z przepisami szczególnymi 

Kanalizacja 

§ 28.1. Ustala siň sukcesywne objňcie syste-
mem gminnej sieci kanalizacyjnej istniejņcej i 
projektowanej zabudowy. 

2. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siň gromadzenie ścieków w szczel-
nych i atestowanych podziemnych zbiornikach 
na nieczystości. 

3. Ustala siň zakaz wprowadzania nieczysz-
czonych ścieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwar-
tych kanałów ściekowych. 

4. Ustala siň odprowadzanie wód deszczo-
wych: 

1) z terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej powierzchniowo na teren własnej 
działki, 

2) z dróg publicznych, terenów usługowych i 
parkingów do zbiorników retencyjnych lub 
studni chłonnych, przy czym na inwestorów 
nakłada siň obowiņzek wyboru najbardziej 
korzystnego sposobu odprowadzania tych 
wód przy uwzglňdnieniu kryterium przeciw-
działania powodzi i suszy, 
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3) dopuszcza siň lokalizowanie urzņdzeń o któ-

rych mowa w pkt 2 na całym obszarze planu, 
bez konieczności zmiany niniejszego planu, 

4) dopuszcza siň retencjň wód deszczowych w 
oparciu o urzņdzenia połoşone poza granicņ 
planu, w tym w oparciu o naturalne odbior-
niki wód deszczowych. 

5. Ustala siň nakaz odprowadzania nadmiaru 
wód deszczowych, przekraczajņcych swojņ ilo-
ściņ chłonnośń gruntu, do sieci kanalizacji desz-
czowej. 

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

Elektroenergetyka 

§ 29.1. Zakłada siň zaopatrzenie w energiň 
elektrycznņ wszystkich istniejņcych i projekto-
wanych budynków i budowli w oparciu o istnie-
jņce i projektowane stacje elektroenergetyczne 
SN/nn. 

2. Ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ poprzez budowň i rozbudowň sieci elek-
troenergetycznych średniego i niskiego napiňcia 
od istniejņcych systemów, w uzgodnieniu i na 
warunkach właściwego Zakładu Energetyczne-
go. 

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

4. Ustala siň rezerwy terenu dla realizacji 
przyłņczy do projektowanej zabudowy, w rozu-
mieniu ustawy Prawo energetyczne, na terenach 
połoşonych w liniach rozgraniczajņcych ulic. 

5. W razie stwierdzenia, przez właściwņ jed-
nostkņ eksploatacyjnņ, konieczności realizacji 
dodatkowej stacji transformatorowej dla nowej 
inwestycji, ustala siň obowiņzek realizacji takiej 
stacji w sposób i na warunkach uzgodnionych z 
właściwa jednostkņ eksploatacyjnņ.  

6. Ustala siň prowadzenie linii elektroenerge-
tycznych o róşnych napiňciach po oddzielnych 
trasach; dopuszcza siň jednak w uzasadnionych 
przypadkach prowadzenie elektroenergetycz-
nych linii SN i nn na wspólnych słupach. 

7. Ustala siň stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym oraz 
stacji transformatorowych SN/nn w wykonaniu 
słupowym, przy czym dopuszcza siň jednak ze 
wzglňdów technicznie uzasadnionych stosowa-
nie linii elektroenergetycznych w wykonaniu 
kablowym oraz stacji w wykonaniu wnňtrzo-
wym. 

 

8. Przyłņczenie obiektów do sieci elektro-
energetycznej oraz przebudowa urzņdzeń elek-
troenergetycznych, powstała w wyniku wystņ-
pienia kolizji planu zagospodarowania działki (w 
tym równieş wynikajņcego ze zmiany przezna-
czenia terenu) z istniejņcymi urzņdzeniami elek-
troenergetycznymi bňdzie siň odbywań w 
uzgodnieniu i na warunkach określonych przez 
właściwego operatora systemu elektroenerge-
tycznego według zasad określonych w przepi-
sach prawa energetycznego. 

9. Szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych działek budowlanych powinny 
przewidywań rezerwacjň miejsc i terenów dla 
lokalizacji linii, stacji i przyłņczy oraz innych 
elementów infrastruktury elektroenergetycznej 
niezbňdnych dla zaopatrzenia lokalizowanych na 
tych terenach budynków i budowli w energiň 
elektrycznņ a takşe oświetlenia wokół obiektów. 

10. Zakazuje siň nasadzeń pod napowietrz-
nymi liniami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów, tych gatunków, których naturalna 
wysokośń moşe przekraczań 3,0m. 

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

Gazownictwo 

§ 30.1. Ustala siň zaopatrzenie istniejņcej i 
projektowanej zabudowy w gaz ziemny do ce-
lów gospodarczych i ewentualnie grzewczych w 
oparciu o rozbudowanņ istniejņcņ sień średnie-
go ciśnienia, na warunkach określonych przez 
zarzņdzajņcego sieciņ. 

2. Gazyfikacja terenu jest moşliwa, o ile speł-
nione bňdņ warunki techniczne i zostanņ zawar-
te odpowiednie porozumienia pomiňdzy do-
stawcņ i odbiorcņ. 

3. Wokół gazociņgu obowiņzujņ odległości 
podstawowe i strefy bezpieczeństwa zgodne z 
warunkami wynikajņcymi z przepisów szczegól-
nych. 

4. Linia ogrodzeń winna przebiegań w odle-
głości nie mniejszej niş 0,5m od gazociņgu. 

5. Ustala siň zasadň prowadzenia projekto-
wanych gazociņgów w pasach ulicznych wyzna-
czonych liniami rozgraniczajņcymi, w odległości 
min. 0,5m od tych linii oraz sytuowania punktów 
redukcyjno – pomiarowych dla poszczególnych 
zabudowanych posesji w ogrodzeniach od stro-
ny ulic lub na budynkach – zgodnie z warunkami 
określonymi przez Zarzņdcň sieci. 

6. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej szafki gazowe (otwierane na zewnņtrz od 
strony ulicy) winny byń lokalizowane w linii 
ogrodzeń, w pozostałych przypadkach w miej-
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scu uzgodnionym z zarzņdzajņcym sieciņ gazo-
wņ. 

7. Gazociņgi, które w wyniku przebudowy 
ulic i dróg znalazłyby siň pod jezdniņ, naleşy 
przenieśń w pas drogowy poza jezdniņ na koszt 
inwestora budowy. 

8. Ustala siň nakaz zabezpieczenia w trakcie 
przebudowy dróg istniejņcych gazociņgów 
przed uszkodzeniem przez sprzed budowlany i 
samochody. 

9. Dla gazociņgów i urzņdzeń gazowych usta-
la siň nakaz zachowania warunków technicznych 
określonych w przepisach odrňbnych. 

Usuwanie nieczystości stałych i płynnych 

§ 31.1. Ustala siň, şe odpady stałe bňdņ wy-
woşone na składowisko odpadów komunalnych 
wskazane przez Burmistrza Miasta i Gminy, 
zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpa-
dami. 

2. Ustala siň w obszarze planu zorganizowa-
ny i o powszechnej dostňpności system zbiera-
nia i wywóz odpadów o charakterze komunal-
nym. 

3. Ustala siň zabezpieczenie moşliwości se-
gregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgod-
nie z obowiņzujņcymi przepisami szczegółowy-
mi oraz przepisami prawa miejscowego obo-
wiņzujņcego w tym zakresie. 

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

5. Tymczasowo ścieki sanitarne winny byń 
wywoşone do punktu zlewnego oczyszczalni 
ścieków. 

Ciepłownictwo 

§ 32.1. Ustala siň, şe istniejņce i projektowa-
ne budynki bňdņ posiadały własne, indywidual-
ne ŝródła ciepła. 

2. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło na obsza-
rze planu w oparciu o paliwa czyste ekologicz-
nie: gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, ener-
gia elektryczna lub inne odnawialne paliwa, w 
tym stałe, których stosowanie jest zgodne z 
ustawņ prawo ochrony środowiska. Warunki 
techniczne zasilania obszaru pozwalajņ do celów 
grzewczych stosowań bez ograniczeń ilościo-
wych zarówno paliwo gazowe, płynne (olej lek-
ki) jak i energiň elektrycznņ. 

3. Do realizacji indywidualnych ŝródeł ciepła 
naleşy stosowań technologie czyste ekologicz-
nie. 

Telekomunikacja 

§ 33.1. Ustala siň zaopatrzenie istniejņcych i 
projektowanych budynków w sień telekomuni-
kacyjnņ doziemnņ, w oparciu o istniejņcņ i pro-
jektowanņ sień, na warunkach określonych przez 
zarzņdzajņcego sieciņ. 

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

3. Dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeń teleko-
munikacyjnych dla nowych inwestycji na całym 
obszarze objňtym planem. 

Rozdział 6 

§ 34.1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ustala siň jednorazowņ opłatň od wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości: 

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami 
MN, MN/U, 

2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami 
KDZ, KDD, KDW, WS, ZP. 

2. Jednocześnie opłata (renta planistyczna) 
od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
uchwalenia niniejszego planu nie jest pobierana 
w sytuacji braku zmiany przeznaczenia oraz za-
sad zagospodarowania przestrzennego w sto-
sunku do poprzednio obowiņzujņcego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Rozdział 7 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 35. Dla terenu objňtego planem do spraw 
wszczňtych przed dniem wejścia w şycie planu, 
a nie zakończonych decyzjņ ostatecznņ, stosuje 
siň ustalenia planu. 

§ 36. Moc prawnņ, w granicach terenu objň-
tego niniejszym planem, traci miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego czňści wsi 
Chylice, uchwalony uchwałņ nr 655/XXIV/2008 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 
2008r., opublikowanņ w Dz. Urz. woj. Mazowiec-
kiego Nr 143 z dnia 22 sierpnia 2008r. 

§ 37. Wykonanie uchwały powierza siň Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 38. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

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

 Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Piasecznie: 
mgr inż. Andrzej Swat 
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