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UCHWAŁA Nr 225/XI/2011 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

 z dnia 24 sierpnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póňn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.) 
oraz w wykonaniu uchwały nr 110VII/03 Rady 
Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 marca 2003r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego częņci wsi Złotokłos, uchwały nr 250/XIII/03 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 
2003r. w sprawie zmiany uchwały nr 110/VII/03 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 marca 
2003r. o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego częņci wsi Złotokłos, uchwały nr 
498/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie z 
dnia 20 maja 2004r. w sprawie sprostowania i 
zmiany uchwały nr 250/XIII/03 Rady Miejskiej w 
Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2003r. oraz uchwa-
ły nr 62/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z 
dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały 
nr 250/XIII/03 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 
28 sierpnia 2003r., Rada Miejska w Piasecznie 
stwierdza zgodnoņć niniejszego planu z zapisa-
mi ze studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania gminy Piaseczno, i uchwala, co 
następuje:  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego częņci wsi Złotokłos – 
częņć 2 dla obszaru ograniczonego: 

1) północno wschodnią granicą administracyjną 
wsi Złotokłos; 

2) zachodnią i północno zachodnią granicą 
brzegu rzeki Głoskówki; 

3) północno wschodnią linią rozgraniczającą 
ulicy Mrokowskiej; 

4) północno zachodnią linią rozgraniczającą 
ulicy Piaseczyńskiej. 

2. Objęte niniejszą uchwałą ustalenia w gra-
nicach terenów okreņlonych na rysunku planu 
zwane są dalej planem. 

3. Integralnymi częņciami uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - rysunek 
planu pokazuje granice obszaru objętego 
planem; 

2) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnię-
ciem o sposobie ich rozpatrzenia, stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŊą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustale-
nia uchwały do obszaru objętego planem. 

2. Następujące oznaczenia na rysunku planu 
wskazują elementy objęte ochroną na mocy 
przepisów odrębnych: 

1) granica Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu; 

2) granica strefy ochrony urbanistycznej War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu; 

3) granica Warszawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu pokrywająca się z granicą stre-
fy ochrony urbanistycznej; 
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4) stanowiska archeologiczne; 

5) załoŊenie parkowe objęte ochroną konserwa-
torską wraz ze znajdującymi się w nim obiek-
tami; 

3. Następujące oznaczenia na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem, będąca 
jednoczeņnie granicą częņci 2 obszaru obję-
tego planem; 

2) granica częņci 2 obszaru objętego planem; 

3) linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-
znaczeniu i róŊnych zasadach zagospoda-
rowania; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granice stref uciąŊliwoņci linii energetycznej 
220kV; 

6) granice stref uciąŊliwoņci linii energetycznej 
110kV; 

7) granice stref ochrony konserwatorskiej; 

8) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zabudowy usługowej – oznaczone 
symbolami 23MN/U, 24MN/U, 25MN/U; 

9) teren zabudowy usługowej – oznaczony 
symbolem U5; 

10) tereny usług oraz zieleni parkowej – ozna-
czone symbolami U/ZP2, U/ZP3; 

11) teren usług sportu i turystyki – oznaczony 
symbolem UST; 

12) teren zieleni parkowo – rekreacyjnej – 
oznaczony symbolem 3ZP2; 

13) tereny trwałych uŊytków zielonych – ozna-
czone symbolami 5RZ, 6RZ; 

14) teren leņny – oznaczony symbolem 8ZL; 

15) teren leņny – oznaczony symbolem 8ZL; 

16) teren wód powierzchniowych – wody pły-
nące – oznaczony symbolem 2WSR1; 

17) teren dróg publicznych – ulica dojazdowa, 
oznaczona symbolem KDD2; 

18) teren dróg wewnętrznych – oznaczony 
symbolem KDW3. 

4. Następujące oznaczenia na rysunku planu 
mają charakter informacyjny (nie podlegają 
uchwaleniu): 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) osie i jezdnie ulic; 

3) linie rozgraniczające ulic, biegnących poza 
obszarem objętym planem; 

4) granice uŊytków; 

5) symbole uŊytków; 

6) numery działek ewidencyjnych. 

5. Symbole i oznaczenia geodezyjne zawarte 
na mapie sytuacyjno – wysokoņciowej, na której 
wykonany został rysunek planu mają charakter 
informacyjny. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaŊać na danym terenie, wyzna-
czonym liniami rozgraniczającymi; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŊy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia in-
ne niŊ podstawowe, które uzupełniają prze-
znaczenie podstawowe; 

3) usługach – naleŊy przez to rozumieć samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszcze-
nia w budynkach o innych funkcjach niŊ 
usługowe i urządzenia słuŊące działalnoņci, 
której celem jest zaspakajanie potrzeb lud-
noņci, a nie wytwarzającej bezpoņrednio 
metodami przemysłowymi, dóbr material-
nych; usługi mogą występować jako: 

a) nieuciąŊliwe – to jest usługi o charakte-
rze bytowym, których uciąŊliwoņć nie 
wykracza poza granice działki i nie będą-
ce przedsięwzięciami mogącymi zawsze 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko, 
wymienionymi w obowiązujących prze-
pisach prawa oraz nie zaliczane w myņl 
obowiązujących przepisów do inwestycji 
mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko – pod warunkiem, 
Ŋe nie powodują wzrostu poziomu hała-
su oraz zanieczyszczeń pyłowych i ga-
zowych (w tym odorów) poza terenem, 
do którego prowadzący usługi ma tytuł 
prawny – prowadzenie usług nieuciąŊli-
wych nie moŊe powodować wprowa-
dzenia ruchu transportu cięŊkiego; 

b) o ograniczonej uciąŊliwoņci – to jest nie 
spełniające wyŊej wymienionych wymo-
gów lub mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, to znaczy 
będące przedsięwzięciami dla których 
obowiązek wykonania raportu o oddzia-
ływaniu na ņrodowisko moŊe być wy-
magany, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa – pod warunkiem, Ŋe 
ich uciąŊliwoņć jest ograniczona do gra-
nic działki budowlanej; 

c) uciąŊliwe – to jest mogące zawsze zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko lub 
mogące potencjalnie znacząco oddzia-
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ływać na ņrodowisko, będące przedsię-
wzięciami, dla których obowiązek wyko-
nania raportu o oddziaływaniu na ņro-
dowisko jest wymagany, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa; 

4) usługach kultu religijnego – naleŊy przez to 
rozumieć wszelką religijną działalnoņć w 
tym związaną z organizacjami społecznoņci 
wyznaniowej i samopomocą w ramach tej 
społecznoņci oraz edukacją wyznaniową; 

5) uciąŊliwoņci – naleŊy przez to rozumieć 
przekroczenie dopuszczanych prawem 
norm hałasu, wibracji i pól elektromagne-
tycznych oraz przekroczenie dopuszczanych 
prawem norm dotyczących wprowadzania 
zanieczyszczeń do powietrza, wód, gleby, 
ziemi; 

6) liniach rozgraniczających tereny o róŊnym 
przeznaczeniu i róŊnych zasadach zagospo-
darowania – naleŊy przez to rozumieć gra-
nicę pomiędzy terenami o przeznaczeniach 
jednoznacznie okreņlonych właņciwym so-
bie symbolem, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leŊy przez to rozumieć wyznaczone na 
działce linie, okreņlające najmniejszą do-
puszczalną odległoņć budynku od ulicy, 
ciągu pieszego, granicy działki lub innego 
obiektu, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) wysokoņci zabudowy – naleŊy przez to ro-
zumieć ustalony w planie pionowy wymiar 
budynku w metrach, mierzony zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego; 

9) gabarytach zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć ustaloną w planie nieprzekraczal-
ną iloņć kondygnacji naziemnych budynku; 

10) zabudowy kubaturowej – naleŊy przez to 
rozumieć budynek lub budynki, w rozumie-
niu przepisów prawa budowlanego; 

11) powierzchni zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć powierzchnię działki budowlanej 
zajętą albo przeznaczoną pod naziemne 
obiekty budowlane w stanie wykończonym, 
o których mowa w przepisach odrębnych, 
w tym: 

a) powierzchnię zabudowy budynków wy-
znaczoną ich konturem, 

b) powierzchnię zabudowy obiektów małej 
architektury, wyznaczoną ich konturem; 

c) powierzchnię utwardzoną, nie zapewnia-
jącą naturalnej wegetacji pod dojņciami i 
dojazdami do budynków i obiektów ma-
łej architektury; 

12) powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy 
przez to rozumieć wyłącznie nawierzchnię 
ziemną urządzoną w sposób zapewniający 
naturalną wegetację oraz wodę powierzch-
niową na terenie działki budowlanej, do 
powierzchni biologicznej nie wlicza się po-
wierzchni tarasów i stropodachów urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłoŊu zapewniającym im naturalną we-
getację, z wyjątkiem terenów, da których 
ustalenia szczegółowe dopuszczają taką 
moŊliwoņć; 

13) działce – naleŊy przez to rozumieć działkę 
budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym; 

14) terenie komunikacji – naleŊy przez to rozu-
mieć teren komunikacji kołowej i pieszej 
wraz z urządzeniami pomocniczymi i infra-
strukturą techniczną; 

15) obszarach i obiektach prawnie chronionych 
– naleŊy przez to rozumieć: 

a) Warszawski Obszar Chronionego Krajo-
brazu, 

b) załoŊenie parkowe objęte ochroną kon-
serwatorską wraz ze znajdującymi się w 
nim obiektami, 

c) stanowiska archeologiczne; 

16) strefach uciąŊliwoņci – naleŊy przez to ro-
zumieć ustanowione w planie strefy, w któ-
rych oddziaływanie istniejących i projekto-
wanych obiektów i terenów stanowi uciąŊ-
liwoņć dla terenów sąsiednich, w szczegól-
noņci strefami takimi są: 

a) strefy oddziaływania pól elektromagne-
tycznych od linii elektroenergetycznych, 

b) strefy oddziaływania hałasu od dróg pu-
blicznych, 

§ 4.1. Plan ustala realizację obiektów i funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zago-
spodarowania terenów okreņlonymi w rozdzia-
le 2. 

2. Ustala się, Ŋe na całym obszarze objętym 
planem moŊna lokalizować zadania dla realizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokal-
nym (gminnym), w zakresie budowy i utrzymy-
wania publicznych urządzeń słuŊących do za-
opatrzenia ludnoņci w wodę, gromadzenia, 
przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ņcie-
ków oraz o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 
w zakresie łącznoņci publicznej w rozumieniu 
przepisów odrębnych, w tym w szczególnoņci 
stacji bazowych telefonii komórkowej. 
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3. Ustala się, Ŋe zakazy dotyczące lokalizowa-
nia obiektów mogących zawsze znacząco od-
działywać na ņrodowisko lub mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko, 
będące przedsięwzięciami, dla których obowią-
zek wykonania raportu o oddziaływaniu na ņro-
dowisko jest wymagany, jak równieŊ nakazy 
ograniczenia uciąŊliwoņci do granic działki bu-
dowlanej nie dotyczą inwestycji celu publiczne-
go. 

4. Zakazuje się lokalizowania obiektów tym-
czasowych i prowizorycznych, niezwiązanych z 
realizacją inwestycji docelowych, Lokalizowanie 
obiektów tymczasowych moŊliwe jest jedynie w 
granicach działki budowlanej, na której realizo-
wana jest inwestycja docelowa w czasie waŊno-
ņci pozwolenia na budowę. 

5. Ustala się linie rozgraniczające tereny o 
róŊnym przeznaczeniu i róŊnych zasadach zago-
spodarowania, zgodnie z rysunkiem planu. 

6. Ustala się podstawowe przeznaczenie te-
renów, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie 
z rysunkiem planu: 

1) 23MN/U, 24MN/U, 25MN/U – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i za-
budowy usługowej; 

2) U5 – teren zabudowy usługowej; 

3) U/ZP2, U/ZP3 – tereny usług oraz zieleni 
parkowej; 

4) UST – teren usług sportu i turystyki; 

5) 3ZP2 – teren zieleni parkowo – rekreacyjnej; 

6) 5RZ, 6RZ – tereny trwałych uŊytków zielo-
nych; 

7) 8ZL – teren leņny; 

8) 3WSS – teren wód powierzchniowych – 
wody stojące; 

9) 2WSR1 – teren wód powierzchniowych – 
wody płynące; 

10) KD – tereny komunikacji. 

7. Dla terenów komunikacji ustala się nastę-
pujący podział: 

1) KDD2 – teren dróg publicznych – ulica dojaz-
dowa; 

2) KDW3 – teren dróg wewnętrznych. 

8. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, okreņlone na rysunku planu. Wszelka 
nowa zabudowa musi być lokalizowana zgodnie 
z tymi liniami. Odległoņci nieprzekraczalnych 
linii zabudowy od linii rozgraniczających okreņla 
rysunek planu. 

9. Na terenach objętych planem zasady 
kształtowania zabudowy okreņla się następują-
co: 

1) ustala się maksymalną wysokoņć nowej za-
budowy zgodnie ze wskaňnikami okreņlony-
mi dla poszczególnych terenów; 

2) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wy-
sokoņci dla punktowych obiektów budowla-
nych, nie będących budynkami, związanych z 
infrastrukturą, jak maszty, anteny oraz innych 
obiektów o podobnym charakterze, a takŊe 
dla nie będących budynkami obiektów spor-
towych; 

3) nakazuje się stosowanie dachów dwuspado-
wych lub wielospadowych o kątach nachyle-
nia połaci w granicach od 20o do 45o, z wy-
jątkiem terenów dla których ustalenia szcze-
gółowe przewidują inną moŊliwoņć; 

4) ustala się, Ŋe kąt nachylenia głównych połaci 
dachowych nie moŊe być mniejszy niŊ 20o i 
nie moŊe być większy niŊ 45o, ograniczenie 
kąta nachylenia nie dotyczy płaszczyzn dru-
gorzędnych w dachach wielospadowych; 

5) dopuszcza się powstanie budynków, budowli 
i urządzeń obsługi inŊynieryjnej, oraz zieleni 
towarzyszącej i obiektów małej architektury, 
nie oznaczonych na rysunku planu a nie-
zbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 
ww. terenu. 

10. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych dla samochodów w obrębie działki 
budowlanej, z wyjątkiem terenów, dla których 
ustalenia szczegółowe przewidują inną moŊli-
woņć. 

11. Ustala się następujące minimalne wskaň-
niki miejsc postojowych dla samochodów dla 
poszczególnych funkcji: 

1) zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca posto-
jowo – garaŊowe na jeden budynek jednoro-
dzinny oraz 2 miejsca postojowo – garaŊowe 
na jedno mieszkanie; 

2) zabudowy usługowej – 3 miejsca postojowe 
na kaŊde 100m2 powierzchni uŊytkowej, dla 
obiektów o mniejszej powierzchni uŊytkowej 
nie mniej niŊ 2 miejsca postojowe; 

3) usług kultu religijnego i usług publicznych  
14 miejsc postojowych na 1000m2 po-
wierzchni uŊytkowej budynku; 

12. Dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza 
się bilansowanie miejsc postojowych na pod-
jeňdzie do garaŊu. 

13. Ustala się dla zabudowy usługowo – 
mieszkaniowej, Ŋe miejsca postojowe naleŊy 
zapewnić oddzielnie dla kaŊdej funkcji. 
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14. W przypadku budynków i obiektów, po-
wstałych przed wejņciem w Ŋycie niniejszego 
planu dopuszcza się: 

1) remonty i przebudowę, takŊe w sytuacji: 

a) jeņli ich usytuowane są niezgodnie z nie-
przekraczalną linią zabudowy wyznaczoną 
na rysunku planu, 

b) jeņli ich wysokoņć jest niezgodna z para-
metrami okreņlonymi dla terenów, na któ-
rych się znajdują; 

2) rozbudowę i nadbudowę pod warunkiem, Ŋe: 

a) nie spowoduje ona przekroczenia parame-
trów okreņlonych ustaleniami szczegóło-
wymi dla poszczególnych terenów, 

b) w przypadku budynków i obiektów usytu-
owanych niezgodnie z wyznaczoną na ry-
sunku planu nieprzekraczalną linią zabu-
dowy, rozbudowa nie spowoduje przybli-
Ŋenia budynku czy obiektu do drogi pu-
blicznej; 

3) przy rozbudowie, przebudowie i nadbudowie 
zachowanie istniejących kątów nachylenia 
połaci dachowych. 

15. Dopuszcza się zabudowę na działkach 
mniejszych niŊ okreņlone dla poszczególnych 
terenów w Rozdziale II – ustalenia szczegółowe 
– których wydzielenie nastąpiło przed uprawo-
mocnieniem się planu lub wynika z rozwiązań 
przestrzennych planu (podziału istniejącej działki 
w wyniku wytyczenia nowego układu komuni-
kacyjnego wyznaczonego na rysunku planu). 

§ 5.1. Ustala się następujące szczegółowe za-
sady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
ņci: 

1) ustala się moŊliwoņć podziału oraz scalenia 
w celu dokonania podziału, istniejących w 
dniu uchwalenia planu działek ewidencyj-
nych przy uwzględnieniu zasad wynikających 
z ustaleń planu i pod warunkiem zapewnie-
nia dostępu do drogi publicznej dla kaŊdej 
działki; 

2) dopuszcza się wydzielenie działek o po-
wierzchniach i wymiarach mniejszych niŊ 
okreņlone w ustaleniach szczegółowych, w 
przypadku: 

a) powiększania wydzieloną działką sąsied-
niej nieruchomoņci, 

b) w celu lokalizowania obiektów infrastruk-
tury technicznej, 

c) jeņli zmniejszenie działki poniŊej jej wy-
maganych parametrów wynika z koniecz-
noņci wydzielenia terenu pod drogi wy-
magane ustaleniami niniejszego planu, 

3) dopuszcza się przydzielenie częņci terenów 
oznaczonych symbolami RZ do nowo wy-
dzielonych działek budowlanych na terenach 
sąsiednich z zastrzeŊeniem: 

a) zakazuje się zabudowy przydzielonych 
częņci, 

b) ustala się dla przydzielonych częņci nakaz 
zachowania minimalnej powierzchni bio-
logicznie czynnej 90%; 

4) ustala się, Ŋe wielkoņć działek przeznaczo-
nych pod następujące rodzaje zabudowy nie 
będzie mniejsza niŊ: 

a) 900m2 dla terenów oznaczonych symbo-
lem MN/U, 

b) dla pozostałych terenów zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi; 

5) ustala się kąty połoŊenia granic działek w 
stosunku do pasa drogowego: 

a) w przypadku scalenia sąsiednich działek 
dopuszcza się zachowanie dotychczaso-
wego kąta, 

b) w przypadku całkowicie nowych podzia-
łów kąt nie moŊe róŊnić się więcej niŊ 100 
w stosunku do istniejących na danym te-
renie podziałów, 

6) ustala się, Ŋe wymagania dotyczące mini-
malnej wielkoņci działki nie dotyczą działek 
powstałych, w wyniku podziałów dokona-
nych przed uchwaleniem niniejszego planu; 

7) dopuszcza się zmniejszenie szerokoņci frontu 
działki dla działek, których szerokoņć mieņci 
się w parametrach wymaganego frontu, a 
których geometria powoduje, Ŋe odcinek 
przylegający do drogi, z której odbywa się 
wjazd na działkę, jest mniejszy niŊ wymagana 
minimalna wielkoņć. 

2. Ustala się następujące zasady wydzielania 
terenów dla wewnętrznego układu komunika-
cyjnego: 

1) ulice wewnętrzne powinny być wyznaczone 
w sposób umoŊliwiający dogodną obsługę 
wszystkich działek, które do nich przylegają; 

2) szerokoņć wydzielanych ulic wewnętrznych 
nie powinna być mniejsza niŊ 5 m; 

3) dla ulic wewnętrznych w formie sięgacza, 
obsługującego więcej niŊ 4 działki i o długo-
ņci przekraczającej 50m ustala się obowiązek 
wykonania zawrotki, która nie moŊe mieć 
mniejszych wymiarów niŊ 12,5m X 12,5m; 

4) w przypadku wydzielenia zawrotki dopuszcza 
się uznanie jako frontu działki pełnego wy-
miaru tej jej granicy, która przylega do za-
wrotki. 
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§ 6. Ustala się, następujące zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się, Ŋe elementami zagospodarowania 
przestrzennego, których cechy wymagają 
ochrony są rowy melioracyjne i oczka wod-
ne; 

2) ustala się ochronę i wykorzystanie terenów 
zabytkowego parku oraz terenów połoŊonych 
przy zbiornikach wodnych do celów tury-
stycznych oraz usług ochrony zdrowia, 

3) ustala się: 

a) nakaz dostosowania usytuowania obiek-
tów małej architektury do wymagań 
ochrony wartoņciowych pojedynczych 
drzew, 

b) zakaz utwardzania i innego ograniczania 
przepuszczalnoņci gleb oraz prowadzenia 
robót ziemnych w promieniu co najmniej 
1,5m od pni pojedynczych drzew i ich 
skupisk, 

c) zakaz lokalizowania noņników reklamo-
wych na drzewach i na obiektach małej 
architektury, 

4) ustala się, Ŋe tymczasowe obiekty handlowo 
– usługowe mogą być lokalizowane na całym 
obszarze objętym planem. Ustala się, Ŋe tym-
czasowe obiekty handlowo – usługowe po-
winny mieć cechy, parametry i wskaňniki 
analogiczne do obiektów znajdujących się w 
ich sąsiedztwie; 

5) ustala się następujące zasady realizacji ogro-
dzeń: 

a) ogrodzenia od strony dróg publicznych 
powinny być sytuowane w linii rozgrani-
czającej, z tym Ŋe dopuszcza się ich miej-
scowe wycofanie w głąb działki w przy-
padku koniecznoņci ominięcia istniejących 
przeszkód, w szczególnoņci drzew, urzą-
dzeń infrastruktury technicznej oraz w 
miejscach sytuowania bram wjazdowych, 

b) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodze-
niach przy drogach o szerokoņci mniejszej 
niŊ 10m powinny być cofnięte o minimum 
2,0m w stosunku do linii rozgraniczającej 
ustalonej w planie, 

c) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą 
otwierać się na zewnątrz działki, 

d) maksymalna wysokoņć ogrodzenia nie 
moŊe przekraczać 2,2m od poziomu tere-
nu, 

e) ogrodzenie powinno być aŊurowe powy-
Ŋej cokołu, 

f) wysokoņć cokołu nie moŊe przekraczać 
0,6m, 

g) zakazuje się realizacji pełnych ogrodzeń z 
przęsłami wypełnionymi prefabrykatami 
betonowymi, 

h) linia ogrodzenia winna przebiegać w od-
ległoņci min. 0,5m od gazociągu, 

i) ustala się, Ŋe ogrodzenia powinny być od-
sunięte co najmniej 1,5m od górnej kra-
wędzi skarp rowów melioracyjnych oraz 
od linii rozgraniczających terenów ozna-
czonych symbolami 2WSR1 i 3WSS. 

§ 7.1. Wskazuje się granice Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu i granicę. 
Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu, oznaczone na ry-
sunku planu, na których obowiązują rygory 
okreņlone w ustawie o ochronie przyrody i w 
dokumentach powołujących te obszary. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony 
ņrodowiska i przyrody: 

1) ustala się ochronę i utrzymanie istniejącej 
szaty roņlinnej cennej pod względem przy-
rodniczym i krajobrazowym oraz zachowanie 
istniejącej zieleni wysokiej, w tym nie wyłą-
czonych z produkcji leņnej lasów, pojedyn-
czych drzew oraz zadrzewień, z zastrzeŊe-
niem: 

a) wyłączeniu spod ochrony okreņlonej w 
ust. 3 podlegają drzewa owocowe, drzewa 
stwarzające zagroŊenie dla Ŋycia i bezpie-
czeństwa człowieka oraz drzewa znajdują-
ce się na terenach przeznaczonych pod 
komunikację, 

b) odstąpienie od ochrony drzew okreņlonej 
w ust. 3 dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach, to znaczy jeņli nie jest moŊ-
liwe zagospodarowanie działki z zacho-
waniem pełnego drzewostanu oraz po 
wydaniu stosowanego zezwolenia przez 
właņciwy organ; 

2) ustala się dla działek leņnych i zadrzewio-
nych, obowiązek dokonania inwentaryzacji 
zieleni przed przygotowywaniem projektu 
budowlanego; 

3) ustala się ochronę wód podziemnych po-
przez zakaz lokalizacji obiektów, których od-
działywanie lub emitowane zanieczyszczenia 
mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód; 

4) ustala się ochronę cieku wodnego – rzeki 
Głoskówki zgodnie z rozdziałem II – ustalenia 
szczegółowe; 
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5) ustala się, Ŋe wymagania dotyczące po-

wierzchni biologicznie czynnej odnoszą się 
do działki budowlanej; 

6) przekraczające dopuszczalne wielkoņci od-
działywania na ņrodowisko poprzez emisję 
substancji i energii, w szczególnoņci dotyczą-
ce wytwarzania hałasu, wibracji, promienio-
wania, zanieczyszczania powietrza, gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych, win-
no zamykać się na terenie działki budowlanej 
lub zespołu działek, na jakiej jest wytwarza-
ne, powyŊszy obowiązek nie dotyczy inwe-
stycji celu publicznego. 

3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji usta-
leń planu dany obszar lub obiekt zostanie uzna-
ny za podlegający szczególnej formie ochrony w 
rozumieniu ustawy o ochronie przyrody to 
wszelkie prace na obszarze lub przy obiekcie 
oraz w strefie niezbędnej do ich ochrony wolno 
prowadzić tylko w uzgodnieniu z właņciwym w 
sprawie organem. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji usta-
leń planu dany obszar zostanie uznany za obszar 
ograniczonego uŊytkowania, to wszelkie prace 
na tym obszarze wolno prowadzić tylko w 
uzgodnieniu z właņciwym w sprawie organem. 

§ 8.1. Wprowadza się szczególne uwarunko-
wania dla inwestowania i zagospodarowania na 
terenach połoŊonych w zasięgu następujących 
uciąŊliwoņci: 

1) linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 
220kV; 

2) linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 
110kV; 

3) linii elektroenergetycznych ņredniego napię-
cia; 

2. Na terenach połoŊonych w zasięgu uciąŊ-
liwoņci linii elektroenergetycznych: 

1) zakazuje się lokalizowania budynków prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi w pasach 
technologicznych tych linii; 

2) ustala się, Ŋe zasięg strefy szkodliwego od-
działywania linii elektroenergetycznych: 

a) wysokiego napięcia 220kV wynosi po 34m 
w kaŊdą stronę od osi linii; 

b) wysokiego napięcia 110kV wynosi po 19m 
w kaŊdą stronę od osi linii, 

c) ņredniego napięcia wynosi po 5m w kaŊdą 
stronę od osi linii; 

3) dopuszcza się weryfikowanie ustalonych 
stref w decyzjach o pozwoleniu na budowę w 
trybie i na zasadach okreņlonych w przepi-
sach odrębnych. 

3. Na terenach połoŊonych w zasięgu moŊli-
wego oddziaływania akustycznego tras komuni-
kacyjnych, znajdujących się w granicach częņci 1 
planu: 

1) zakazuje się lokalizowania budynków oņwiaty 
i słuŊby zdrowia; 

2) dopuszcza się lokalizowanie budynków z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na stały 
pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania 
rozwiązań technicznych ograniczających 
uciąŊliwoņci; 

3) ustala się, Ŋe zasięg stref moŊliwego oddzia-
ływania akustycznego tras komunikacyjnych 
wynosi: 

a) drogi ekspresowej po 150m, licząc w kaŊ-
dą stronę od linii rozgraniczających, 

b) ulicy zbiorczej – 25m, licząc od linii roz-
graniczającej, 

§ 9.1. Ustala zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków: 

1) ustala się ochronę zabytku archeologicznego 
- stanowiska archeologicznego oznaczonego 
w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Warszawie numerem: AZP  
61-65/40, w formie strefy ochrony konserwa-
torskiej; 

2) w strefie ochrony konserwatorskiej zabytku 
archeologicznego ustala się: 

a) obowiązek uzyskania przez inwestora, od 
wojewódzkiego konserwatora zabytków – 
przed wydaniem pozwolenia na budowę – 
uzgodnienia wszelkich planowanych bu-
dów obiektów budowlanych oraz robót 
budowlanych wiąŊących się z wykonywa-
niem prac ziemnych, 

b) obowiązek uzgadniania z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin 
oraz budowy urządzeń wodnych i regula-
cji wód, 

c) obowiązek przeprowadzenia badań arche-
ologicznych oraz wykonania ich dokumen-
tacji, 

d) przed rozpoczęciem badań archeologicz-
nych wymagane jest uzyskanie od woje-
wódzkiego konserwatora zabytków po-
zwolenia na ich prowadzenie; 

3) ustala się ochronę w formie strefy konserwa-
torskiej następujących zabytków: 

a) koņciół w Złotokłosie (rozbudowana w la-
tach 1935 – 37 kaplica dworska z 1845r.), 
wpisany do ewidencji, 
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b) park podworski z 2. połowy XVIII w., włą-
czony do ewidencji, pod numerem  
61-65/45, 

c) willa z lat 30-tych XX w. – budynek szkoły, 
włączona do ewidencji; 

4) wszelkie prace w strefach konserwatorskich 
wolno prowadzić tylko w uzgodnieniu z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją dobra kultury współczesnej. 

3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji usta-
leń planu dany obszar lub obiekt zostanie uzna-
ny za zabytek w rozumieniu ustawy o ochronie 
zabytków, to wszelkie prace na obszarze lub 
przy obiekcie oraz w strefie niezbędnej do ich 
ochrony wolno prowadzić tylko w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

§ 10. Stwierdza się, Ŋe na obszarze objętym 
planem nie występują obszary przestrzeni pu-
blicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 11.1. Ustala się następujące zasady moder-
nizacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji: 

1) ustala się obowiązek powiązania układu ko-
munikacyjnego objętego niniejszym planem 
z układem istniejącym, układem ustalonym w 
częņci 1 planu i układem ustalonym w miej-
scowych planach zagospodarowania prze-
strzennego wsi Złotokłos i Szczaki; 

2) dopuszcza się powstanie dodatkowych ele-
mentów układu komunikacyjnego to znaczy 
dojazdów i dojņć, ciągów pieszych, parkin-
gów, ņcieŊek rowerowych, poszerzeń terenu 
komunikacji, nie oznaczonych na rysunku 
planu a niezbędnych dla prawidłowego funk-
cjonowania terenu. 

2. Ustala się następujące zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy infrastruktury tech-
nicznej: 

1) ustala się dla całego obszaru objętego pla-
nem wykonanie pełnego uzbrojenia terenu 
to znaczy: 

a) sieci wodociągowej z uzbrojeniem prze-
ciwpoŊarowym, 

b) sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 

c) sieci gazowej dla potrzeb bytowo – so-
cjalnych oraz celów grzewczych, 

d) sieci energetycznej (zasilającej ņredniego 
i niskiego napięcia oraz oņwietleniowej), 

e) sieci telekomunikacyjnej, 

2) ustala się obowiązek podłączenia wszyst-
kich obiektów budowlanych przeznaczo-
nych na pobyt ludzi do: 

a) sieci wodociągowej, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, 

c) sieci energetycznej; 

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

a) Ŋe ňródłem zaopatrzenia w wodę obszaru 
objętego planem są przewody wodocią-
gowe DN 200 w ulicach Szkolnej i Weso-
łej, 

b) niezbędną przebudowę i rozbudowę w 
układzie pierņcieniowym sieci wodocią-
gowej rozbiorczej, opartej o te przewo-
dy; 

4) w zakresie wód opadowych: 

a) ustala się obowiązek wykonania kom-
pleksowego odwodnienia terenów, z 
uwzględnieniem częņci 1 planu, w opar-
ciu o kanalizację deszczową lub system 
rowów odwadniających, albo system po-
legający na połączeniu obu tych rozwią-
zań, 

b) dopuszcza się powstanie rowów odwad-
niających nieoznaczonych na rysunku 
planu a niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania systemu odwadniające-
go, 

c) ustala się ochronę istniejących rowów 
odwadniających do czasu powstania 
kompleksowego systemu odwodnienia 
Złotokłosu, poprzez: 

- zakaz zasypywania istniejących ro-
wów odwadniających, 

- nakaz zachowania ich droŊnoņci, 

- nakaz wykonywania przepustów pod 
drogami realizowanymi w kolizji z 
rowami odwadniającymi, 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania 
wód opadowych na terenie działki bu-
dowlanej, 

e) dopuszcza się ich odprowadzenie do ro-
wów przydroŊnych po uzyskaniu zgody 
zarządcy drogi, 

f) ustala się Ŋe wody opadowe z jezdni i 
parkingów odprowadzane są po ich 
uprzednim podczyszczeniu do kanalizacji 
deszczowej i do gruntu lub do rowów 
przydroŊnych; 
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5) w zakresie odprowadzenia ņcieków bytowo-

gospodarczych: 

a) ustala się, Ŋe odbiornikami ņcieków by-
towo – gospodarczych będzie projekto-
wana sieć kanalizacji ņciekowej, 

b) ustala się, Ŋe odbiornikami ņcieków by-
towo – gospodarczych będzie projekto-
wana sieć kanalizacji ņciekowej, 

c) ustala się obowiązek likwidacji szamba i 
podłączenia do sieci kanalizacji po od-
daniu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej 
w przyległej do działki ulicy, 

d) zakazuje się wprowadzania nieczyszczo-
nych ņcieków do gruntu; 

6) w zakresie usuwania odpadów stałych usta-
la się: 

a) obowiązek zorganizowania powszechnie 
dostępnego systemu zbierania i wywozu 
odpadów o charakterze komunalnym, 

b) obowiązek segregowania odpadów w 
miejscu zbiórki, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami odrębnymi oraz przepi-
sami prawa miejscowego obowiązują-
cego w tym zakresie, 

c) obowiązek zapewnienia odpowiedniej 
iloņci miejsca dla pojemników na odpa-
dy granicach działki budowlanej, 

d) wywóz nieczystoņci stałych na wysypi-
sko gminne poza obszar objęty planem. 
dla obszaru objętego planem; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

a) ustala się czynniki grzewcze: gaz, olej o 
niskiej zawartoņci siarki, elektrycznoņć 
lub odnawialne ňródła energii, 

b) dopuszcza się ogrzewanie budynków i 
budowli paliwami stałymi, pod warun-
kiem Ŋe urządzenia do ich spalania po-
siadają certyfikat potwierdzający speł-
nienie wymagań obowiązujących norm 
w zakresie bezpieczeństwa ekologiczne-
go; 

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 

a) ustala się Ŋe rozwój systemu zaopatrze-
nia w energię elektryczną polegać będzie 
na odbudowie, przebudowie i moderni-
zacji istniejących linii elektroenergetycz-
nych oraz budowie nowych linii elektro-
energetycznych a takŊe na odbudowie, 
przebudowie, modernizacji i wymianie 
istniejących stacji rozdzielczych, trans-
formatorowych i transformatorowo – 
rozdzielczych oraz budowie nowych sta-
cji, 

b) ustala się prowadzenie linii elektroener-
getycznych o róŊnych napięciach po od-
dzielnych trasach, 

c) dopuszcza się w technicznie lub ekono-
micznie uzasadnionych przypadkach 
prowadzenie elektroenergetycznych na-
powietrznych linii SN i NN na wspólnych 
słupach, 

d) ustala się stosowanie linii elektroenerge-
tycznych w wykonaniu napowietrznym i 
kablowym oraz stacji transformatoro-
wych SN /NN w wykonaniu słupowym i 
wnętrzowym, 

e) dopuszcza się zamianę istniejących na-
powietrznych sieci energetycznych ni-
skiego i ņredniego napięcia na sieci pod-
ziemne oraz istniejących stacji transfor-
matorowych SN/NN na stacje w wyko-
naniu wnętrzowym, 

f) ustala się zakaz nasadzeń pod napo-
wietrznymi liniami energetycznymi 
drzew i krzewów tych gatunków, których 
naturalna wysokoņć moŊe przekroczyć 
3m; 

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) warunki jakim powinny odpowiadać sie-
ci gazowe okreņlają obowiązujące prze-
pisy prawa, 

b) linia ogrodzeń winna przebiegać min. 
0,5m od gazociągu, 

c) dla budownictwa jednorodzinnego i za-
grodowego szafki gazowe, otwierane na 
zewnątrz od strony ulicy, winny być lo-
kalizowane w linii ogrodzeń, w pozosta-
łych przypadkach w miejscu uzgodnio-
nym z zarządzającym siecią gazową, 

d) gazociągi, które w wyniku modernizacji 
ulic znalazłyby się pod jezdnią, naleŊy 
przenieņć w pas drogowy poza jezdnią 
na koszt inwestora budowy, 

e) podczas prowadzenia prac moderniza-
cyjnych ulic naleŊy zabezpieczyć istnieją-
ce gazociągi przed uszkodzeniem przez 
cięŊki sprzęt budowlany i samochody; 

10) w zakresie sieci teletechnicznej: 

a) ustala się, zachowanie istniejącej sieci 
teletechnicznej, 

b) ustala się Ŋe rozwój sieci teletechnicznej 
polegać będzie na przebudowie i rozbu-
dowie istniejących linii, a w przypadku 
linii napowietrznych ich wymianie na 
sieć kablową, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 183 – 37729 – Poz. 5630 
 

c) nową sieć kablową naleŊy wykonać jako 
kablową w liniach rozgraniczających 
dróg publicznych, 

d) dla dróg wewnętrznych ustala się lokali-
zowanie infrastruktury teletechnicznej w 
pasie 2,0m wzdłuŊ ulic wewnętrznych, li-
cząc od linii rozgraniczającej w kierunku 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

11) dopuszcza się prowadzenie liniowych ele-
mentów infrastruktury technicznej oraz lo-
kalizację związanych z nimi urządzeń poza 
liniami rozgraniczającymi ulic, na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę; 

12) dopuszcza się lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje trans-
formatorowe, podziemne pompownie ņcie-
ków, zbiorniki retencyjne, urządzenia tele-
komunikacyjne na podstawie opracowań 
technicznych, na całym obszarze planu; 

13) ustala się, Ŋe sieci energetyczne, w tym 
przyłącza oraz wszelkie inne obiekty zwią-
zane z energetyką oraz sieci gazowe, w tym 
przyłącza oraz wszelkie inne obiekty zwią-
zane z gazownictwem muszą spełniać wa-
runki okreņlone obowiązującymi przepisami 
prawa i normami a w szczególnoņci warun-
ki okreņlone w: 

a) załoŊeniach do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa ga-
zowe, w rozumieniu ustawy prawo 
energetyczne od momentu wejņcia w Ŋy-
cie tych załoŊeń, 

b) planie zaopatrzenia w ciepło, energie 
elektryczną i paliwa gazowe w rozumie-
niu ustawy prawo energetyczne od mo-
mentu wejņcia w Ŋycie tego planu, 

c) planie rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania 
na paliwa gazowe lub energię elektrycz-
ną w rozumieniu ustawy prawo energe-
tyczne od momentu wejņcia w Ŋycie 
ustawy tego planu; 

14) ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich 
prac projektowych, związanych z realizacją: 

a) rurociągów gazowych powyŊej DN-500, 

b) napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych powyŊej 110kV, 

c) masztów i anten TV i radiowych oraz 
stacji bazowych telefonii komórkowej, 

d) wszelkich obiektów o wysokoņci powyŊej 
50 m nad poziom terenu. 

§ 12.1. Dopuszcza się dotychczasowe uŊyt-
kowanie terenów do czasu realizacji ustaleń 
niniejszego planu. 

2. Ustala się obowiązek zmiany przeznacze-
nia i zagospodarowania terenu jeŊeli: 

1) działalnoņć prowadzona na terenie działki 
jest ňródłem uciąŊliwoņci wykraczających po-
za teren działki; 

2) dotychczasowe przeznaczenie lub sposób 
zagospodarowania terenu uniemoŊliwia 
wprowadzenie ustaleń planu na działkach są-
siednich. 

§ 13. Wysokoņć stawki procentowej słuŊącej 
naliczaniu opłat związanych ze wzrostem warto-
ņci nieruchomoņci ustala się: 

1) dla terenów KDD2, 2WSR1, 3WSS, 8ZL, 5RZ, 
6RZ, 3ZP2, ustala się na poziomie 1%; 

2) dla terenów MN/U, U5, U/ZP2, U/ZP3, UST, 
KDW3 ustala się na poziomie 20%. 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

§ 14.1. Ustala się następujące przeznaczenie 
terenów od 23MN/U do 25MN/U: tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
usługowej. 

2. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 

1) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszka-
niową z prawem do wymiany; 

2) ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej, z zastrzeŊe-
niem, Ŋe na jednej działce moŊe być zreali-
zowany jeden budynek mieszkalny i jeden 
budynek usługowy; 

3) zakazuje się realizacji wolnostojących budyn-
ków towarzyszących o funkcjach gospodar-
czych, technicznych i garaŊowych – funkcje te 
naleŊy realizować formie pomieszczeń w bu-
dynkach; 

4) ustala się realizację wolnostojących budyn-
ków usługowych, o powierzchni zabudowy 
nie większej niŊ 50% całkowitej powierzchni 
zabudowy na działce; 

5) dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i 
mieszkaniowej w jednym budynku pod wa-
runkiem, Ŋe partery budynków będą przezna-
czone pod usługi; 

6) ustala się następujące parametry dla działek: 

a) minimalna wielkoņć działki nie mniej niŊ 
900m2, 
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b) minimalna szerokoņć frontu działki nie 
mniej niŊ 19,0m, 

7) ustala się następujące parametry i wskaňniki 
zabudowy: 

a) maksymalna wysokoņć zabudowy nie 
więcej niŊ 11,0m, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie mniej niŊ 70%, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy nie 
więcej niŊ 30%, 

d) gabaryty zabudowy – nie więcej niŊ  
2 kondygnacje nadziemne plus poddasze 
uŊytkowe. 

3. Ustala się następujące wymogi w zakresie 
ochrony ņrodowiska i zdrowia ludzi: 

1) zakazuje się lokalizowania usług uciąŊliwych i 
o ograniczonej uciąŊliwoņci; 

2) na fragmencie terenu 25MN/U, oznaczonym 
na rysunku planu jako strefa uciąŊliwoņci linii 
energetycznej 220kV: 

a) zakazuje się lokalizowania nowej zabudo-
wy mieszkaniowej, 

b) dopuszcza się zachowanie istniejącej za-
budowy i jej przebudowę, 

c) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy ist-
niejących budynków, 

d) wszystkie inwestycje w ww. strefie wy-
magają uzgodnienia z zarządzającym sie-
cią; 

3) zalicza się tereny MN/U do terenów z do-
puszczalnym poziomem hałasu jak dla tere-
nów mieszkaniowo - usługowych. 

§ 15.1. Ustala się następujące przeznaczenie 
terenu U5: teren zabudowy usługowej. 

2. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 

1) ustala się realizację usług nieuciąŊliwych, w 
szczególnoņci usług sportu, turystyki i rekre-
acji, usług zdrowia i opieki społecznej oraz 
usług kultury; 

2) ustala się obowiązek nawiązania formą no-
wopowstających budynków do istniejącego 
budynku koņcioła; 

3) ustala się następujące parametry dla działek: 

a) minimalna wielkoņć działki nie mniej niŊ 
900m2 

b) minimalna szerokoņć frontu działki nie 
mniej niŊ 23,0m; 

4) ustala się następujące parametry i wskaňniki 
zabudowy: 

a) maksymalna wysokoņć zabudowy nie 
więcej niŊ 11,0m, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie mniej niŊ 70%, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy nie 
więcej niŊ 30%, 

d) gabaryty zabudowy – nie więcej niŊ  
2 kondygnacje nadziemne plus poddasze 
uŊytkowe; 

5) ustala się w przypadku powiększenia działki 
oraz realizacji inwestycji wykraczającej poza 
granice terenu okreņlonego na rysunku planu 
jako U5, bilansowanie miejsc parkingowych 
dla całej inwestycji. 

3. Ustala się następujące wymogi w zakresie 
ochrony ņrodowiska: 

1) zakazuje się lokalizowania usług uciąŊliwych i 
o ograniczonej uciąŊliwoņci; 

2) ustala się obowiązek włączenia do po-
wierzchni biologicznie czynnej na działce jej 
zadrzewionych fragmentów; 

3) zalicza się teren U5 do terenów z dopuszczal-
nym poziomem hałasu jak dla terenów re-
kreacyjno-wypoczynkowych. 

§ 16.1. Ustala się następujące przeznaczenie 
terenu U/ZP2: teren zabudowy usługowej oraz 
zieleni parkowej. 

2. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 

1) ustala się realizację usług nieuciąŊliwych, w 
szczególnoņci usług sportu, turystyki i rekre-
acji, usług zdrowia i opieki społecznej oraz 
usług kultury; 

2) wskazuje się, Ŋe znajdujący się na terenie 
park objęty jest ochroną konserwatorską – 
wpisem do ewidencji; 

3) ustala się następujące parametry dla działek: 

a) minimalna wielkoņć działki nie mniej niŊ 
900m2, 

b) minimalna szerokoņć frontu działki nie 
mniej niŊ 23,0m; 

4) ustala się następujące parametry i wskaňniki 
zabudowy: 

a) maksymalna wysokoņć zabudowy nie 
więcej niŊ 11,0m, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie mniej niŊ 70%, 
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c) maksymalna powierzchnia zabudowy nie 
więcej niŊ powierzchnia wydzielona na ten 
cel dla danej działki w rejestrze gruntów, 
pod warunkiem zachowania wymaganego 
wskaňnika powierzchni biologicznie czyn-
nej, 

d) gabaryty zabudowy – nie więcej niŊ  
2 kondygnacje nadziemne plus poddasze 
uŊytkowe; 

5) dopuszcza się, w przypadku powiększenia 
działki oraz realizacji inwestycji wykraczającej 
poza granice terenu okreņlonego na rysunku 
planu jako U/ZP2, bilansowanie miejsc par-
kingowych dla całej inwestycji. 

3. Ustala się następujące wymogi w zakresie 
ochrony ņrodowiska i zdrowia ludzi: 

1) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć 
uciąŊliwych i o ograniczonej uciąŊliwoņci; 

2) ustala się, Ŋe na powierzchniach pozostawio-
nych jako biologicznie czynne obowiązuje za-
chowanie obecnego, parkowego charakteru 
zieleni; 

3) ustala się obowiązek adaptowania istniejąca 
zieleni wysokiej z wymianą słabszych drzew 
na gatunki szlachetniejsze oraz uzupełnienie 
zieleni niskiej; 

4) zalicza się teren U/ZP2 do terenów z dopusz-
czalnym poziomem hałasu jak dla terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 

4. Ustala się następujące wymogi w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
ustala się obowiązek uzgadniania wszystkich 
inwestycji na terenie z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków. 

§ 17.1. Ustala się następujące przeznaczenie 
terenu U/ZP3: teren zabudowy usługowej oraz 
zieleni parkowej. 

2. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 

1) ustala się zachowanie istniejącej funkcji 
usług nieuciąŊliwych kultu religijnego; 

2) wskazuje się, Ŋe znajdujący się na terenie 
park objęty jest ochroną konserwatorską – 
wpisem do ewidencji; 

3) ustala się zakaz wprowadzania nowej zabu-
dowy kubaturowej; 

4) ustala się minimalną wielkoņć działki 1400m2; 

5) nie ustala się minimalnej szerokoņci frontu 
działki; 

6) ustala się wskaňnik minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej nie mniej niŊ 70%; 

7) dopuszcza się wspólne bilansowanie miejsc 
parkingowych z terenem U5. 

3. Ustala się następujące wymogi w zakresie 
ochrony ņrodowiska: 

1) ustala się, Ŋe na powierzchniach pozostawio-
nych jako biologicznie czynne obowiązuje za-
chowanie obecnego, parkowego charakteru 
zieleni; 

2) ustala się obowiązek adaptowania istniejąca 
zieleni wysokiej z wymianą słabszych drzew 
na gatunki szlachetniejsze oraz uzupełnienie 
zieleni niskiej; 

3) zalicza się teren U/ZP3 do terenów z dopusz-
czalnym poziomem hałasu jak dla terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 

4. Ustala się następujące wymogi w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
ustala się obowiązek uzgadniania wszystkich 
inwestycji na terenie z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków. 

§ 18.1. Ustala się następujące przeznaczenie 
terenu UST: teren usług sportu i turystyki. 

2. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 

1) ustala się realizację obiektów i budynków 
usługowych, związanych ze sportem, tury-
styką i rekreacją; 

2) ustala się następujące parametry dla działek: 

a) minimalna wielkoņć działki nie mniej niŊ 
4000m2, 

b) minimalna szerokoņć frontu działki nie 
mniej niŊ 24,0m; 

3) ustala się następujące parametry i wskaňniki 
zabudowy: 

a) maksymalna wysokoņć zabudowy nie 
więcej niŊ 12,0m, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie mniej niŊ 60%, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy nie 
więcej niŊ 40%; 

4) przy realizacji parkingów dopuszcza się wli-
czenie do powierzchni biologicznej po-
wierzchni tarasów i stropodachów urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łoŊu zapewniającym im naturalną wegetację. 

3. Ustala się następujące wymogi w zakresie 
ochrony ņrodowiska i zdrowia ludzi: 

1) ustala się adaptowanie istniejącej zieleni z 
wymianą słabszych drzew na gatunki szla-
chetniejsze i wzbogacenie jej o nowe nasa-
dzenia; 
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2) ustala się, Ŋe na fragmentach terenu, ozna-

czonego na rysunku planu jako strefa uciąŊ-
liwoņci linii energetycznej 220kV: 

a) zakazuje się roņlinnoņci, która moŊe osią-
gnąć wysokoņć powyŊej 2m, z wyjątkiem 
tych roņlin drzewiastych i krzaczastych, 
które nie przekroczą wymaganej wysoko-
ņci przez odpowiednie zabiegi pielęgna-
cyjne, pod warunkiem Ŋe takie zabiegi pie-
lęgnacyjne będą prowadzone, 

b) wszystkie inwestycje wymagają uzgod-
nienia z zarządzającym siecią; 

3) zalicza się teren UST do terenów z dopusz-
czalnym poziomem hałasu jak dla terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 

4. Ustala się następujące wymogi w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na fragmencie terenu, oznaczonym na rysun-
ku planu jako strefa ochrony konserwator-
skiej zakazuje się prac ziemnych które mogą 
naruszyć strukturę gruntu poniŊej warstwy 
ornej (około 30 cm); 

2) dopuszcza się zabudowę kubaturową na 
fragmencie terenu, oznaczonym na rysunku 
planu jako strefa ochrony konserwatorskiej 
pod warunkiem: 

a) uzyskania przez inwestora, od wojewódz-
kiego konserwatora zabytków – przed wy-
daniem pozwolenia na budowę lub zgło-
szeniem właņciwemu organowi – uzgod-
nienia wszelkich planowanych budów 
obiektów budowlanych oraz robót budow-
lanych wiąŊących się z wykonywaniem 
prac ziemnych, 

b) przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej 
lub jednostki organizacyjnej zamierzającej 
finansować roboty budowlane) badań ar-
cheologicznych oraz wykonania ich do-
kumentacji, 

c) uzyskania od wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków pozwolenia na prowadzenie 
badań archeologicznych przed ich rozpo-
częciem. 

§ 19.1. Ustala się następujące przeznaczenie 
terenu 3ZP2: tereny zieleni parkowo – rekre-
acyjnej. 

2. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 

1) ustala się adaptowanie istniejącej zieleni z 
wymianą słabszych drzew na gatunki szla-
chetniejsze i wzbogacenie jej o nowe nasa-
dzenia oraz uzupełnienie zieleni niskiej; 

2) ustala się realizację atrakcyjnych widokowo 
miejsc odpoczynku i spotkań mieszkańców 
przez lokalizowanie małej architektury o cha-
rakterze dekoracyjnym oraz w postaci rzeňb; 

3) ustala się dla niezadrzewionych fragmentów 
terenu organizowanie terenów parkowych 
zielenią niską; 

4) ustala się realizację ņcieŊek pieszych wraz z 
miejscami do wypoczynku, 

5) ustala się Ŋe cały teren jest jedną działką. 

3. Ustala się następujące wymogi w zakresie 
ochrony ņrodowiska i zdrowia ludzi: 

1) ustala się Ŋe minimum 80% działki musi po-
zostać powierzchnią biologicznie czynną; 

2) ustala się, Ŋe na fragmencie terenu oznaczo-
nym na rysunku planu jako strefa uciąŊliwo-
ņci linii energetycznej 110 kV zakazuje się ro-
ņlinnoņci, która moŊe osiągnąć wysokoņć 
powyŊej 2 m, z wyjątkiem tych roņlin drze-
wiastych i krzaczastych, które nie przekroczą 
wymaganej wysokoņci przez odpowiednie 
zabiegi pielęgnacyjne. 

§ 20.1. Ustala się następujące przeznaczenie 
terenów 5Rz i 6Rz: tereny trwałych uŊytków zie-
lonych. 

2. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 

1) ustala się pozostawienie terenów w stanie 
naturalnym; 

2) dopuszcza się rolnicze wykorzystanie tere-
nów jako łąki i pastwiska; 

3) ustala się zakaz przekształcania na grunty 
orne, sady, szkółki, plantacje, uprawy ogrod-
nicze i lasy; 

4) dopuszcza się adaptacje dla funkcji rekreacji; 

5) dopuszcza się realizację obiektów budowla-
nych związanych z gospodarką wodną, ry-
bactwem ņródlądowym i rekreacją wodną; 

6) ustala się zakaz wprowadzania zabudowy 
kubaturowej. 

§ 21.1. Ustala się następujące przeznaczenie 
terenu 8ZL: tereny leņne. 

2. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 

1) zakaz lokalizowania zabudowy, z wyjątkiem 
dopuszczonej przepisami prawa a słuŊącej 
gospodarce leņnej; 

2) zakaz uszczuplania powierzchni lasów, nisz-
czenia oraz prowadzenia działań osłabiają-
cych biologiczną odpornoņć drzewostanów. 
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§ 22.1. Ustala się następujące przeznaczenie 
terenu 3WSs: teren wód powierzchniowych – 
wody stojące – stawy. 

2. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 

1) ustala się obowiązek ochrony stawu przed 
zasypaniem, uszkodzeniem brzegów, za-
ņmiecaniem i innymi czynnoņciami mogą-
cymi spowodować całkowity lub częņciowy 
zanik stawu, albo zanieczyszczenie znajdują-
cej się w nim wody; 

2) dopuszcza się: 

a) likwidację grobli, 

b) wykorzystanie stawu do celów rekreacyj-
nych; 

3) wszelkie inwestycje na fragmentach terenu, 
oznaczonych na rysunku planu jako strefy 
uciąŊliwoņci linii energetycznych 110kV i 
220kV wymagają uzgodnienia z zarządzają-
cym siecią. 

§ 23.1. Ustala się następujące podstawowe 
przeznaczenie terenu 2WSR1: teren wód po-
wierzchniowych – wody płynące: rzeka Gło-
skówka. 

2. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 

1) ustala się zakaz zasypywania, kanalizowania, 
grodzenia nieruchomoņci w poprzek rzeki i 
kanału w sposób uniemoŊliwiający swobod-
ny przepływ wody; 

2) ustala się zakaz uszkadzania brzegów i za-
ņmiecania; 

3) ustala się obowiązek uzgadniania z organem 
prowadzącym ewidencję urządzeń meliora-
cyjnych inwestycji bezpoņrednio związanych 
z rzeką i kanałem, w szczególnoņci przejņć ru-
rociągami i przewodami pod ich dnem i zrzu-
tów ņcieków; 

4) dopuszcza się wykorzystanie terenu do celów 
rekreacyjnych przy zagospodarowywaniu te-
renu 3ZP2; 

5) wszelkie inwestycje na fragmentach terenu, 
oznaczonych na rysunku planu jako strefy 
uciąŊliwoņci linii energetycznych 110kV i 

220kV wymagają uzgodnienia z zarządzają-
cym siecią 

§ 24.1. Ustala się następujące przeznaczenie 
terenów KD: tereny komunikacji, w tym: 

1) teren dróg publicznych – ulica dojazdowa o 
symbolu KDD2; 

2) teren dróg wewnętrznych o symbolu KDW3; 

2. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania terenu KDD2: 

1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 10,0m; 

2) w liniach rozgraniczających naleŊy: 

a) umieņcić uzbrojenie inŊynieryjne: sieć ka-
nalizacji sanitarnej i wodociągowej, linie 
ņredniego i niskiego napięcia, oņwietlenie 
uliczne, kanalizację teletechniczną, studnie 
kablowe, szafy kablowe, 

b) zagospodarować wody opadowe, 

c) zarezerwować trasy dla sieci gazowych 
poza jezdnią, 

3) w liniach rozgraniczających dopuszcza się: 

a) poprowadzenie ņcieŊki rowerowej, 

b) parkowanie; 

3. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania tereny KDW3: 

1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 6,0m; 

2) w liniach rozgraniczających naleŊy: 

a) wykonać nawierzchnię utwardzoną bez 
podziału na jezdnię i chodnik, 

b) umieņcić oņwietlenie uliczne, 

c) zarezerwować trasy dla sieci gazowych; 

3) w liniach rozgraniczających dopuszcza się 
prowadzenie innych niezbędnych obiektów 
infrastruktury technicznej. 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 25.1. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta Piaseczna. 

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

mgr inż. Andrzej Swat 
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