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UCHWAŁA Nr X/78/2011 

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa  
– obszar Okopowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)1 
art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.)2 oraz uchwały 
nr XXXV/321/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z 
dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części miasta Prusz-
kowa - obszar „Okopowa”, stwierdzając zgod-
nośń z ustaleniami Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pruszkowa przyjętego uchwałą nr 
XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z 
dnia 16 listopada 2000r. Rada Miejska w Prusz-
kowie uchwala, co następuje:  

Dział I 
Zakres regulacji planu 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego części miasta Prusz-
kowa - obszar „Okopowa” zwany dalej planem, 
który obejmuje tereny wyznaczone następują-
cymi granicami: 

1) od północy - południową granicą Al. Jerozo-
limskich wzdłuş południowej granicy działki 
nr ew. 1 obr. 27); 

2) od wschodu granicą miasta Pruszkowa i 
miejscowości Reguły w Gminie Michałowice; 

3) od południa granicą terenów WKD - wzdłuş 
północnej granicy działek nr ew. 89/21, 89/20, 
89/22 i 89/19 obr. 27); 

4) od zachodu ulicą Dolną: wzdłuş zachodniej 
granicy działki nr ew. 48/2, południowej i za-
chodniej granicy działki nr ew. 70/4, zachod-
niej i północnej granicy działki nr ew. 69/3, 
zachodniej granicy działki nr ew. 48/ 2, na-
stępnie wzdłuş południowej i zachodniej gra-
nicy działki nr ew. 48/1 do granicy działki nr 
ew. 1 obr. 27. 

2. Granice planu oznacza się na rysunku pla-
nu sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej 
integralnymi częściami, są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załącznik nr 2 do niniej-
szej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania-załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawar-
te w niniejszej uchwale do obszaru objętego 
planem. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) zwymiarowane wzajemne odległości elemen-
tów zagospodarowania; 

4) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem 
literowym i numerem lub tylko symbolem li-
terowym; 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

6) linie zabudowy obowiązujące; 

7) drzewa do ochrony i zachowania. 

3. Oznacza się na rysunku planu elementy 
wynikające z wymogów przepisów odrębnych: 

1) drzewo -pomnik przyrody wraz ze strefą 
ochronną; 

2) granicę potencjalnego zasięgu przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu w środowi-
sku od Al. Jerozolimskich i WKD. 

4. Pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-
rakter informacyjny. 
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§ 4.1. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska i przyrody; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym; 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów; 

9) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy. 

2. Poniewaş nie występują w obszarze planu, 
nie określa się: 

1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego i dóbr 
kultury współczesnej; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków; 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów górniczych, terenów naraşonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz terenów za-
groşonych osuwaniem się mas ziemnych. 

3. Plan określony jest jako perspektywiczny 
bez sprecyzowania terminu jego obowiązywa-
nia. 

§ 5.1. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mo-
wa o: 

1) bezpośrednim dostępie do infrastruktury 
technicznej – naleşy przez to rozumień do-
stęp poprzez własną działkę; 

2) działce budowlanej - naleşy przez to rozu-
mień pojęcie zgodne z definicją określoną w 
ustawie; 

3) działce inwestycyjnej - naleşy przez to ro-
zumień działkę ewidencyjną, zespół działek, 

lub częśń działki przewidzianej do wydziele-
nia, na których realizuje się inwestycję obję-
tą jednym, ewentualnie etapowym pozwo-
leniem na budowę; 

4) ekologicznych paliwach – naleşy przez to 
rozumień paliwa, które nie powodują zanie-
czyszczenia środowiska, a ich zasoby od-
nawiają się we względnie krótkim czasie, 
czyli naleşą do odnawialnych ŝródeł energii; 

5) jezdni odbarczającej – naleşy przez to ro-
zumień jezdnię, która powstanie w liniach 
rozgraniczających drogi KD- GP/KD-GPs 
słuşącą dla połączenia z istniejącym ukła-
dem komunikacyjnym; 

6) kiosku – naleşy przez to rozumień obiekt 
budowlany tymczasowy o funkcji handlo-
wej lub handlowo-usługowej, posiadający 
maksymalnie jedną kondygnację nadziem-
ną, niepodpiwniczony, o wysokości nie 
większej niş 3,5m, z dachem o nachyleniu 
połaci do 10o zapewniającym swoim oka-
pem ochronę przed opadami bez koniecz-
ności stosowania dodatkowych daszków, o 
powierzchni zabudowy nie większej niş 
12m2; 

7) kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczal-
nych poziomów hałasu w środowisku – na-
leşy przez to rozumień zróşnicowany po-
ziom hałasu dla róşnych rodzajów terenów 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska w sprawie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w środowisku; 

8) linii rozgraniczającej - naleşy przez to rozu-
mień granice terenów przedstawione na ry-
sunku planu, dzielące obszar planu na tere-
ny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych za-
sadach zagospodarowania; 

9) linii zabudowy nieprzekraczalnej – naleşy 
przez to rozumień wyznaczoną na rysunku 
planu lub ustaloną linię określającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległośń budynku 
od linii rozgraniczającej drogi, od innych 
obiektów lub granic działki, która moşe byń 
przekroczona, o ile ustalenia szczegółowe 
planu tak stanowią i na warunkach ustalo-
nych w planie, bez uwzględniania: balko-
nów, loggii, werand, wykuszy, okapów i 
nadwieszeń wystających poza obrys bu-
dynku nie więcej niş 1,5m oraz schodów 
zewnętrznych i ramp przy wejściach do bu-
dynków; 

10) linii zabudowy obowiązującej – naleşy przez 
to rozumień wyznaczone na terenie linie 
wzdłuş, których muszą byń usytuowane ze-
wnętrzne, zwrócone w kierunku linii roz-
graniczającej terenu, nadziemne ściany bu-
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dynku, bez uwzględniania: balkonów, log-
gii, werand, wykuszy, okapów i nadwieszeń 
wystających poza obrys budynku nie więcej 
niş 1,5m oraz schodów zewnętrznych i 
ramp przy wejściach do budynków; 

11) maksymalnym współczynniku intensywno-
ści zabudowy – naleşy przez to rozumień 
maksymalną wartośń liczbową, wyraşającą 
stosunek sumy powierzchni całkowitej w 
obrysie zewnętrznym wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych budynków zlokalizo-
wanych na działce budowlanej do po-
wierzchni tej działki; 

12) nieprzekraczalnej liczbie kondygnacji lub 
maksymalnej wysokości zabudowy - naleşy 
przez to rozumień nieprzekraczalną ilośń 
uşytkowych nadziemnych kondygnacji bu-
dynku lub nieprzekraczalną wysokośń bu-
dynku mierzoną od poziomu terenu przy 
najnişej połoşonym wejściu do budynku lub 
jego części, znajdującym się na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku do górnej 
płaszczyzny stropu lub najwyşej połoşonej 
krawędzi stropodachu nad najwyşszą kon-
dygnacją uşytkową, łącznie z grubością izo-
lacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo 
do najwyşej połoşonej górnej powierzchni 
innego przekrycia, z wyłączeniem kominów, 
anten i innych urządzeń technicznych; 

13) niepublicznej drodze wewnętrznej – naleşy 
przez to rozumień wydzieloną z terenu 
działkę, która na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych, pełni funkcję drogi 
wewnętrznej dla pozostałych działek do niej 
przylegających i zapewnia dostęp działek 
budowlanych do drogi publicznej; 

14) nośniku reklamowym - naleşy przez to ro-
zumień obiekty składające się z konstrukcji 
nośnej oraz urządzenia reklamowego takie-
go jak tablica, neon, symbol przestrzenny, 
reklama świetlna, słup ogłoszeniowo – re-
klamowy, a takşe wszelkie znaki, napisy, 
szyldy i wyobraşenia pozwalające powiązań 
ich znaczenia z określona firmą, przedsię-
biorstwem lub inną formą przeprowadzonej 
działalności gospodarczej jak równieş pro-
duktami, wyrobami i usługami; nie będące 
znakiem w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach lub znakiem informującym o 
obiektach uşyteczności publicznej ustawia-
nym przez gminę jako element Miejskiego 
Systemu Informacji; 

15) obszarze planu – naleşy przez to rozumień 
obszar objęty planem w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

 

16) obszarze oddziaływania obiektu – naleşy 
przez to rozumień teren wyznaczony w oto-
czeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu; 

17) ochronie drzew – naleşy przez to rozumień 
zakaz wycinania drzew, z wyjątkiem drzew 
owocowych i sytuacji uzasadnionych 
względami fitosanitarnymi oraz takie zago-
spodarowanie terenów, które nie będzie 
wywoływało niekorzystnych dla drzew 
zmian środowiska; 

18) parkingu zielonym – naleşy przez to rozu-
mień teren zieleni urządzonej lub łąkowej, 
przystosowany do krótkookresowego po-
stoju samochodów osobowych w sposób 
umoşliwiający umocnienie podłoşa trawia-
stego lub ułatwiający jego rekultywację; 

19) planie – naleşy przez to rozumień ustalenia 
niniejszej uchwały, stanowiącej akt prawa 
miejscowego, o ile z treści przepisu nie wy-
nika inaczej; 

20) powierzchni biologicznie czynnej – naleşy 
przez to rozumień częśń działki budowlanej 
lub inwestycyjnej, na gruncie rodzimym, 
która pozostaje niezabudowana. Typową 
powierzchnią biologicznie czynną są tereny 
zieleni towarzyszącej zabudowie, w tym za-
drzewienia, zakrzewienia, trawniki, po-
wierzchniowe zbiorniki wodne, powierzch-
niowe uprawy. W szczególności za po-
wierzchnię biologicznie czynną nie uznaje 
się: zieleni projektowanej na dachach i 
ścianach budynków, budowli nadziemnych 
i podziemnych; 

21) powierzchni uşytkowej liczonej dla potrzeb 
określenia liczby miejsc parkingowych - na-
leşy przez to rozumień powierzchnie po-
mieszczeń, na wszystkich kondygnacjach, 
słuşących do zaspokojenia potrzeb związa-
nych bezpośrednio z przeznaczeniem całe-
go budynku lub jego części; 

22) powierzchni zabudowy – naleşy przez to 
rozumień obszar wyznaczony przez rzut 
pionowy skrajnego obrysu wszystkich bu-
dynków na działce budowlanej w stanie 
wykończonym na płaszczyznę poziomą 
przyjmując za podstawę obrys parteru lub 
obrys ścian fundamentowych w przypadku 
gdy jest on większy; przy czym do po-
wierzchni zabudowy wlicza się powierzch-
nię prześwitów, przejśń i przejazdów (bra-
my), ganki, werandy; do powierzchni zabu-
dowy nie wlicza się schodów na gruncie, 
powierzchni budynków lub ich części znaj-
dujących się pod powierzchnią terenu, stu-
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dzienek lub okienek piwnicznych, daszków, 
okapów dachowych, nadwieszonych części 
budynków, ścieşek, utwardzonych podjaz-
dów, miejsc parkingowych, miejsc na 
śmietniki; 

23) przepisach odrębnych – naleşy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi poza ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym; 

24) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumień şe na kaşdej działce budowla-
nej lub inwestycyjnej, połoşonej w obrębie 
wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi 
terenu o określonym przeznaczeniu, zajmu-
je ono, co najmniej 60% powierzchni tej 
działki, a w odniesieniu do funkcji obiektu, 
şe określona funkcja zajmuje, co najmniej 
60% jego powierzchni całkowitej; 

25) przeznaczeniu uzupełniającym – naleşy 
przez to rozumień przeznaczenie wprowa-
dzone lub istniejące jako uzupełnienie prze-
znaczenia podstawowego, które nie zmienia 
charakteru tego przeznaczenia; 

26) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy 
przez to rozumień, şe na kaşdej działce bu-
dowlanej lub inwestycyjnej, połoşonej w 
obrębie wyodrębnionego liniami rozgrani-
czającymi terenu o określonym przeznacze-
niu, zajmuje ono, nie więcej niş 40% po-
wierzchni tej działki, a w odniesieniu do 
funkcji obiektu, şe określona funkcja zajmu-
je nie więcej niş 40% jego powierzchni cał-
kowitej; 

27) rysunku planu – naleşy przez to rozumień 
rysunek sporządzony na mapie w skali 
1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

28) sięgaczu - naleşy przez to rozumień wysu-
niętą częśń działki o minimalnej szerokości 
5m i maksymalnej długości 60m, przez któ-
rą odbywa się dostęp do drogi publicznej; 

29) szyldzie – naleşy przez to rozumień ze-
wnętrzne oznaczenie stałego miejsca wy-
konywania przez przedsiębiorcę działalno-
ści gospodarczej, mogące zawierań: ozna-
czenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę 
przedsiębiorcy ze wskazaniem formy praw-
nej, a w wypadku osoby fizycznej - imię i 
nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod 
którą wykonuje działalnośń gospodarczą, 
oraz zwięzłe określenie przedmiotu wyko-
nywanej działalności gospodarczej, w tym 
takşe szyldy semaforowe; 

 

30) szyldzie semaforowym – naleşy przez to 
rozumień szyld zamocowany do ściany bu-
dynku z płaszczyzną umieszczaną pod ką-
tem do płaszczyzny ściany budynku; 

31) terenie - naleşy przez to rozumień częśń 
obszaru planu wyznaczoną na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi o określonym 
przeznaczeniu, oznaczoną na rysunku planu 
– symbolem literowym i numerem lub tylko 
symbolem literowym; 

32) terenach realizacji celów publicznych – na-
leşy przez to rozumień tereny słuşące celom 
publicznym w rozumieniu ustawy o gospo-
darce nieruchomościami; 

33) uchwale – naleşy przez to rozumień niniej-
szą uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie, o 
ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

34) usługach towarzyszących – naleşy przez to 
rozumień usługi z wykorzystaniem urządzeń 
słuşących działalności, której celem jest za-
spokajanie podstawowych potrzeb ludno-
ści, a które nie wytwarzają dóbr material-
nych bezpośrednimi metodami przemysło-
wymi, a w szczególności: usługi handlu de-
talicznego, działalności biurowej, oświaty, 
odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, 
opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, 
projektowania i pracy twórczej, gastrono-
mii, turystyki, usługi rzemieślnicze, a w 
szczególności: usługi fryzjerskie, kosme-
tyczne, pralnicze, drobne usługi naprawcze 
sprzętu codziennego uşytku z wyłączeniem 
napraw samochodów i motocykli, apteki; 

35) usługach nieuciąşliwych – naleşy przez to 
rozumień przeznaczenie terenów i obiektów 
słuşących działalności, która nie powoduje 
przekroczenia standardów jakości środowi-
ska poza terenem, do którego prowadzący 
działalnośń posiada tytuł prawny. Pod poję-
ciem działalności mogącej negatywnie od-
działywań na środowisko rozumie się hałas, 
wibracje, zanieczyszczenie powietrza (py-
łowe i gazowe w tym odory), zanieczysz-
czenie odpadami, oddziaływanie komunika-
cji; 

36) ustawie – naleşy przez to rozumień przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym o 
ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

37) wymianie zabudowy – naleşy przez to ro-
zumień rozbiórkę istniejącego budynku lub 
obiektu budowlanego i budowę w jego 
miejsce nowego budynku lub obiektu bu-
dowlanego. 
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2. Inne pojęcia i definicje wymienione w pla-
nie naleşy rozumień zgodnie z treścią stosow-
nych odrębnych przepisów. 

Dział II 
Ustalenia ogólne planu 

Rozdział 1 
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni 

Przeznaczenie terenu 

§ 6.1. Określa się następujące rodzaje prze-
znaczenia terenów wyznaczonych liniami roz-
graniczającymi i oznaczonych symbolem litero-
wym przeznaczenia terenu i numerem: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – oznaczone na rysunku planu 
symbolem – MN, 

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej o podwyşszonej powierzchni bio-
logicznie czynnej – oznaczone na rysunku 
planu symbolem – MNN; 

2) tereny zabudowy usługowej: 

tereny usług - oznaczone na rysunku planu 
symbolem - U; 

3) teren zieleni i wód: 

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

b) teren wód powierzchniowych rowu Regu-
ły – Malichy - oznaczony na rysunku planu 
symbolem WS; 

4) teren infrastruktury technicznej: 

wodociągi - teren urządzeń zaopatrzenia w 
wodę - oznaczony na rysunku planu symbo-
lem WZ; 

5) tereny komunikacji: 

tereny dróg wewnętrznych - oznaczone na 
rysunku planu symbolem KD-W; 

6) tereny komunikacji - drogi publiczne: 

a) częśń terenu publicznej drogi głównej ru-
chu przyspieszonego z jezdnią odbarcza-
jącą - oznaczona na rysunku planu symbo-
lem KD-GP/KD - GPs, 

b) teren publicznej drogi lokalnej - oznaczony 
na rysunku planu symbolem KD-L, 

c) tereny publicznych dróg dojazdowych - 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
KD-D. 

 

 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 
ustala się przeznaczenie podstawowe, uzupeł-
niające, przeznaczenie dopuszczalne oraz wa-
runki jego dopuszczenia. 

Rozdział 2 
Zasady ochrony  

i kształtowanie ładu przestrzennego 

§ 7.1. Nośniki reklamowe mogą byń lokalizo-
wane wzdłuş dróg publicznych (w liniach roz-
graniczających) klasy głównej ruchu przyśpie-
szonego, lokalnej i dojazdowych. 

2. Ustala się następujące parametry lokaliza-
cji wolnostojących nośników reklamowych w 
stosunku do krawędzi jezdni dróg publicznych: 

1) minimalna odległośń nośnika od krawędzi 
jezdni - 2,5m; 

2) maksymalna odległośń nośnika od krawędzi 
jezdni - 15m. 

3. Dopuszcza się nośniki reklamowe wzdłuş 
dróg wewnętrznych (w linii ogrodzeń). 

4. Usytuowanie nośników reklamowych w 
postaci - reklam, szyldów i słupów ogłoszenio-
wo - reklamowych w liniach rozgraniczających 
dróg musi byń zgodne z przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami 
prawa budowlanego. 

5. Ustala się następujące parametry tech-
niczne wolnostojących nośników reklamowych: 

1) maksymalna powierzchnia ekspozycyjna - 
12m2; 

2) maksymalna wysokośń nośnika reklamowe-
go - 6m. 

6. Ustala się następujące parametry tech-
niczne szyldów i szyldów semaforowych: 

1) maksymalna wysokośń - 0,7m pojedynczego 
szyldu lub pasa reklamowego; 

2) maksymalna powierzchnia pojedynczego 
szyldu 1,5m2; 

3) maksymalna miara wystawania szyldu poza 
obrys budynku - 1m. 

7. Ustala się następujące parametry tech-
niczne słupów ogłoszeniowo – reklamowych 
sytuowanych wyłącznie w liniach rozgraniczają-
cych dróg KD-L i KD-D: 

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

2) wysokośń do 2,5 dla części ekspozycyjnej; 

3) maksymalna wysokośń – 3,5m. 
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8. Dopuszcza się umieszczanie tablic rekla-
mowych na kioskach i na ogrodzeniach. 

9. Dopuszcza się umieszczanie tablic rekla-
mowych, szyldów i szyldów semaforowych na 
elewacjach budynków lub w postaci pasa re-
klamowego o szerokości do 0,7m umieszczone-
go na wysokości gzymsu pierwszej kondygnacji. 

10. Określa się zasady umieszczania reklam 
na przystankach komunikacji zbiorowej: 

1) na wiatach przystankowych dopuszcza się 
umieszczanie maksymalnie dwóch dwu-
stronnych pól reklamowych o powierzchni 
nie większej niş 2,5m2 kaşde, przy czym łącz-
na powierzchnia reklam nie powinna prze-
kraczań 50% powierzchni całkowitej ścian 
wiaty; 

2) wyklucza się umieszczanie reklam na attyce 
wiaty lub jej dachu; 

3) wyklucza się umieszczanie reklam na barier-
kach oddzielających jezdnie i przystanki. 

11. Ustalenia w zakresie rozmieszczenia no-
śników reklamowych, reklam, szyldów i słupów 
ogłoszeniowych nie dotyczą Miejskiego Syste-
mu Informacji oraz Płatnej Informacji Miejskiej, 
jak równieş reklam i szyldów umieszczanych 
wewnątrz obiektów budowlanych. 

12. Nie dopuszcza się umieszczania nośników 
reklamowych i reklam: 

1) na ogrodzeniach terenów zieleni; 

2) na innych ogrodzeniach w sposób, który 
przesłaniałby widok poprzez części aşurowe; 

3) na naroşnych ścięciach linii ogrodzeń i w 
odległości mniejszej niş 1,5m od naroşnika 
ogrodzeń; 

4) na urządzeniach nadziemnych infrastruktury 
technicznej, takich, jak: szafki energetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, na słupach trak-
cji elektrycznych, stacjach transformatoro-
wych. 

§ 8.1. Dopuszczalne ogrodzenia sytuuje się w 
ustalonych w planie liniach rozgraniczających 
dróg, za chodnikiem, z dopuszczeniem lokalne-
go wycofania w głąb działek budowlanych w 
przypadku potrzeby ominięcia istniejących 
drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp. 
oraz w miejscach sytuowania bram wjazdo-
wych. 

2. O ile ustalenia szczegółowe dla poszcze-
gólnych terenów nie stanowią inaczej, dopusz-
cza się budowę ogrodzeń o maksymalnej wyso-
kości 1,8m od poziomu terenu; aşurowych w 
minimum 50% powierzchni ogrodzenia; z coko-
łem pełnym do maksymalnej wysokości 0,6m 

od poziomu terenu. Ograniczenia wysokości nie 
dotyczą bram i furtek. 

3. Na działkach sąsiadujących z terenami ZP 
ustala się ogrodzenia o zwiększonej powierzchni 
aşurowej (minimum 70%). 

4. Ustala się zachowanie odpowiednich na-
roşnych ścięń linii ogrodzeń. 

5. Zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych 
elementów betonowych z wyjątkiem słupków i 
cokołów oraz ogrodzeń pełnych. 

6. O ile ustalenia szczegółowe dla poszcze-
gólnych terenów nie stanowią inaczej zakazuje 
się przegradzania ulic/dróg, ścieşek rowero-
wych, rowu WS. 

7. Zakazuje się grodzenia terenów WS i ZP 
wzdłuş linii rozgraniczającej drogi KD-L i wzdłuş 
ich wschodnich granic. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 9.1. Oznacza się drzewo pomnik przyrody - 
dąb szypułkowy (nr ewidencji 817). 

2. Przyjmuje się następujące nakazy i zakazy 
lub ograniczenia, o których mowa w przepisach 
odrębnych w 15m strefie ochronnej wokół wy-
mienionego w ust. 1 drzewa liczonej od ze-
wnętrznej jego krawędzi i zabezpieczającej 
drzewo - pomnik przed zagroşeniami zewnętrz-
nymi: 

1) dopuszcza się dokonywanie zabiegów pielę-
gnacyjno – zabezpieczających, zgodnych z 
ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew 
w stosunku do tworów przyrody şywej oraz 
dokonywanie zabiegów ochronnych w celu 
przywrócenia naturalnego stanu; 

2) zabrania się: niszczenia, uszkadzania, prze-
kształcania drzewa; 

3) zabrania się wykonywania prac ziemnych 
trwale zniekształcających rzeŝbę terenu, 
uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół 
drzewa; 

4) zabrania się umieszczania tablic reklamo-
wych na drzewie i w strefie ochronnej; 

5) zakazuje się dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeśli słuşą innym celom niş ochro-
na przyrody; 

6) nakłada się obowiązek uzyskania odpowied-
niej zgody w odrębnym postępowaniu dla 
wszelkich inwestycji w strefie ochronnej wo-
kół drzewa - pomnika przyrody. 

§ 10.1. Ustala się utrzymanie istniejących za-
sobów zieleni, w szczególności zieleni towarzy-
szącej zabudowie i wskazanych pojedynczych 
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drzew (drzewa wskazane do zachowania) oraz 
określa się udział zieleni w zagospodarowaniu 
poszczególnych terenów. 

2. Ustala się dla działek budowlanych mini-
malną powierzchnię biologicznie czynną, zgod-
nie z ustaleniami dla poszczególnych terenów. 

3. Nakazuje się lokalizację obiektów budow-
lanych, sieci i obiektów infrastruktury technicz-
nej oraz ogrodzeń z uwzględnieniem ochrony 
zieleni urządzonej i przydomowej na terenie 
działek, ciągłości szpalerów zieleni przyulicznej, 
zieleni towarzyszącej zabudowie i wskazanych 
do zachowania pojedynczych drzew. Niezbędne 
dla realizacji dróg lub zabudowy wycinanie 
drzew wymaga uzyskania odpowiedniej zgody 
w odrębnym postępowaniu. 

4. W zakresie ochrony przed hałasem i okre-
ślenia standardu akustycznego terenów przyj-
muje się, şe w rozumieniu przepisów Prawa 
ochrony środowiska: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN i MNN naleşy traktowań jako tereny 
„zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”; 

2) tereny zieleni urządzonej ZP naleşy traktowań 
jako tereny „rekreacyjno – wypoczynkowe”; 

3) terenów U nie zalicza się do terenów, dla 
których ustala się dopuszczalne poziomy ha-
łasu. 

5. Ustala się wprowadzenie na całym obsza-
rze objętym planem zorganizowanych syste-
mów: 

1) zaopatrzenia w wodę, gaz i energię elek-
tryczną; 

2) kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

3) wywozu odpadów stałych. 

6. W celu ochrony powietrza ustala się 
ogrzewanie pomieszczeń obiektów istniejących 
oraz planowanych paliwami, o moşliwie najniş-
szym poziomie emisji substancji szkodliwych 
dla środowiska, spełniających aktualnie obowią-
zujące normy. 

7. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów, któ-
rych obszar oddziaływania przekracza teren, do 
którego prowadzący działalnośń posiada prawo 
dysponowania. Pod pojęciem działalności mo-
gącej negatywnie oddziaływań na środowisko 
rozumie się hałas, wibracje, zanieczyszczenie 
powietrza (pyłowe i gazowe w tym odory), za-
nieczyszczenie odpadami, oddziaływanie komu-
nikacji. 

 

§ 11.1. Ustala się, şe nadrzędnym celem z 
punktu widzenia ochrony środowiska w obsza-
rze objętym planem jest rewaloryzacja i ochrona 
cieku wodnego - rowu Reguły – Malichy wraz z 
otoczeniem, jako przyrodniczo czynnego oraz 
przestrzennie i krajobrazowo wartościowego 
elementu zagospodarowania miasta. 

2. Ustala się zachowanie układu hydrogra-
ficznego rowu Reguły - Malichy (teren WS) oraz 
jego ochronę przed zasypywaniem i zanieczysz-
czaniem, a wszelkie prace ziemne związane z 
przekształceniem układu linii brzegowej lub 
przekształcenia poziomu terenu mogące naru-
szyń spływ powierzchniowy wody i stosunki 
wodne, wymagają zachowania warunków okre-
ślonych w przepisach odrębnych. 

3. Pozostawia się po obu stronach rowu pasy 
terenu o szerokości zmiennej, zgodnie z rysun-
kiem planu, wolne od zabudowy kubaturowej, 
planowane do urządzenia jako ogólnodostępne 
tereny zieleni urządzonej. 

Rozdział 4 
Szczegółowe zasady  

i warunki scalania i podziału nieruchomości  
objętych planem miejscowym 

§ 12.1. Dla terenów, na których zgodnie z 
przepisami odrębnymi mogą byń prowadzone 
scalenia i podziały nieruchomości objętych pla-
nem, ustala się: 

1) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych, o powierzchniach nie mniej-
szych niş ustalone dla terenów o róşnym 
przeznaczeniu, z zachowaniem na kaşdej 
działce budowlanej nie mniejszych niş usta-
lone w planie powierzchni biologicznie czyn-
nych; 

2) nakaz zachowania wartości uşytkowych, 
zgodnie z przeznaczeniem w planie, wszyst-
kich części pozostałych po podziale działek 
budowlanych i z zachowaniem innych usta-
leń planu; 

3) szerokośń frontu nowo wydzielanych działek 
budowlanych i kąta połoşenia granicy nowo 
wydzielanych działek budowlanych w sto-
sunku do linii rozgraniczającej dróg, w tym 
niepublicznych dróg wewnętrznych, naleşy 
przyjmowań odpowiednio zgodnie z ustala-
niem planu dla poszczególnych terenów o 
róşnym przeznaczeniu. 

2. Przyjmuje się zasadę, zapewnienia dostępu 
do drogi publicznej wszystkich działek budowla-
nych. Drogi powinny byń wyznaczane w sposób 
umoşliwiający dogodną obsługę komunikacyjną 
wszystkich działek budowlanych lub inwestycyj-
nych, które do nich przylegają. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 171 – 33655 – Poz. 5367 
 

3. Przy podziałach terenów przylegających do 
skrzyşowań dróg, naleşy uwzględniań naroşne 
ścięcia linii rozgraniczających o długości boków 
nie mniejszych niş 5m wzdłuş linii rozgraniczają-
cej dróg dojazdowej i lokalnej oraz dróg we-
wnętrznych. 

Rozdział 5 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu komunikacji 

§ 13.1. Zachowuje się przebiegi dróg pod-
stawowego układu komunikacyjnego stanowią-
cego powiązania z układem zewnętrznym i ob-
sługującego istniejące i planowane zagospoda-
rowanie oraz zachowuje się hierarchię funkcjo-
nalną dróg. 

2. Ustala się zasady budowy systemu komu-
nikacji poprzez określenie: 

1) linii rozgraniczających dla terenów dróg wraz 
z miejscem skrzyşowań; 

2) klasyfikacji technicznej ulic/dróg; 

3) skrzyşowań zapewniających powiązania 
układu obsługującego z podstawowym ukła-
dem drogowym; 

4) zasad funkcjonowania układu obsługującego 
poprzez określenie jego geometrii; 

5) usytuowania komunikacji pieszej i rowero-
wej. 

3. Ustala się podstawowy układ drogowy ob-
szaru objętego planem, słuşący powiązaniom 
zewnętrznym i wewnętrznym tego obszaru, któ-
ry tworzą następujące drogi: 

1) droga wojewódzka nr 719 - oznaczona na 
rysunku planu symbolem KD - GP/KD - GPs - 
Al. Jerozolimskie (w obszarze planu częśń 
drogi publicznej klasy głównej ruchu przy-
śpieszonego); 

2) droga gminna – ul. Dolna podzielona na od-
cinek drogi publicznej klasy lokalnej ozna-
czony symbolem KD-L i odcinek drogi pu-
blicznej klasy dojazdowej oznaczony symbo-
lem 1KD-D; 

3) droga gminna nr 310837W – oznaczona 
symbolem 2KD-D – ul. Okopowa – droga pu-
bliczna klasy dojazdowej. 

4. Po przebudowie drogi wojewódzkiej nr 719 
ustala się docelowo obsługę obszaru planu po-
przez jezdnię odbarczającą przeznaczoną do 
bezpośredniej obsługi obiektów i terenów przy-
ległych z uwzględnieniem wymagań bezpie-
czeństwa i uşytkowania dróg publicznych okre-
ślonych w przepisach odrębnych. 

 

5. Poprzez drogę 1KD-D (częśń ul. Dolnej) 
ustala się docelowe połączenie jezdni odbarcza-
jącej usytuowanej wzdłuş drogi KD- GP/KD- GPs 
z usytuowaną poza obszarem planu drogą 
zbiorczą KD-Z doprowadzającą ruch z obszaru 
planu do skrzyşowania z drogą KD-GP/KD-GPs-
AL. Jerozolimskimi przy stacji benzynowej. 

6. Poprzez drogę KD-L (częśń ul. Dolnej) usta-
la się powiązanie obszaru planu z częścią Osie-
dla Malichy połoşonego poza obszarem planu, 
na południe od torów WKD. 

7. Z uwzględnieniem wymagań bezpieczeń-
stwa uşytkowania dróg publicznych określonych 
w przepisach odrębnych ustala się bezpośrednią 
obsługę przyległych terenów zabudowy poprzez 
zjazdy z drogi KD-L. 

8. Ustala się bezpośredni dostęp z działek 
budowlanych przyległych do drogi 2KD-D z 
uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa 
uşytkowania dróg publicznych określonych w 
przepisach odrębnych. 

§ 14. Ustala się podstawowy układ komuni-
kacji pieszej obejmujący chodniki obustronne, 
wydzielone w liniach rozgraniczających drogi 
lokalnej i dróg dojazdowych oraz odcinkowo 
wzdłuş jezdni odbarczającej z bezkolizyjnym 
przejściem pieszym nad drogą KD-GP/KD-GPs. 

§ 15.1. Ustala się lokowanie miejsc parkin-
gowych na działce budowlanej lub inwestycyj-
nej. 

2. W zakresie bilansu miejsc parkingowych 
ustala się następujące minimalne wskaŝniki 
zaspokojenia potrzeb parkingowych dla samo-
chodów osobowych, z uwzględnieniem rotacji: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – co 
najmniej 2 miejsca parkingowe na budynek 
mieszkalny (wliczając garaş usytuowany na 
działce lub w budynku mieszkalnym) na 
działce na, której budynek jest usytuowany; 

2) usługi – 30 miejsc parkingowych na 1000m2 
powierzchni uşytkowej, ale nie mniej niş  
3 miejsca parkingowe na sklep lub punkt 
usługowy; 

3) park wypoczynkowy - rekreacyjno edukacyj-
ny - co najmniej 20 miejsc parkingowych na 
100 uşytkowników jednocześnie oraz, co 
najmniej 7 miejsc parkingowych na autokary; 

4) dla obiektów i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej odpowiednio według potrzeb. 
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Rozdział 6 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu infrastruktury technicznej 

§ 16. Ustala się następujące zasady moderni-
zacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruk-
tury: 

1) obowiązuje wyposaşenie wszystkich terenów 
przeznaczonych pod zabudowę w sieci po-
wiązane z istniejącymi i projektowanymi sys-
temami uzbrojenia miejskiego: wodociągo-
wą, kanalizacji bytowo- komunalnej, gazową, 
elektryczną i telekomunikacyjną; 

2) dopuszcza się wyposaşenie budynków w 
energię cieplną poprzez zasilanie: z miejskiej 
sieci ciepłowniczej, gazem ziemnym, energią 
elektryczną, z wykorzystaniem gazu płynnego 
(LPG), oleju opałowego lub paliw ekologicz-
nych w tym stałych, których stosowanie jest 
zgodne z przepisami prawa ochrony środo-
wiska. Wyklucza się stosowanie kominków, 
jeşeli stanowią podstawowe ŝródło ogrzewa-
nia; 

3) dla istniejących magistralnych - ponadlokal-
nych sieci ustala się generalną zasadę utrzy-
mania istniejących tras przebiegu sieci. Do-
puszcza się przełoşenie istniejących przewo-
dów uzbrojenia lub zamianę na podziemne 
na warunkach określonych przez operatora 
tych sieci; 

4) dla sieci i przyłączy projektowanych ustala 
się prowadzenie ich na terenach zawartych w 
liniach rozgraniczających dróg. Od zasady tej 
moşna odstąpiń tylko w przypadku, kiedy w 
liniach rozgraniczających dróg nie ma wa-
runków, aby zgodnie z przepisami odrębny-
mi, realizowań dany przewód. W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza się prowadze-
nie sieci infrastruktury technicznej poza li-
niami rozgraniczającymi dróg (w pasach po-
między liniami rozgraniczającymi dróg, a 
określonymi liniami zabudowy), co wymaga 
uzyskania odpowiedniej zgody; 

5) ustala się zasadę lokalizacji stacji transforma-
torowych 15/0,4kV zgodnie z potrzebami wy-
nikającymi z projektowanych inwestycji 
zgodnie z warunkami technicznymi. Lokaliza-
cja stacji będzie ustalana kaşdorazowo (we-
dług potrzeb), bez konieczności zmiany planu 
pod warunkiem, şe ewentualne negatywne 
oddziaływanie nie będzie wykraczań poza 
granice lokalizacji; 

6) dopuszcza się lokalizacje obiektów infrastruk-
tury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie ścieków 
na podstawie opracowań technicznych bez 
konieczności zmiany niniejszego planu pod 

warunkiem, şe obszar oddziaływania tych 
urządzeń nie będzie wykraczań poza granice 
działki budowlanej lub inwestycyjnej. Powyş-
szy warunek nie dotyczy inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łączności publicznej, jeşe-
li taka inwestycja jest zgodna z przepisami 
odrębnymi; 

7) w przypadku kolizji planowanego zagospoda-
rowania terenu i zabudowy z istniejącą siecią 
lub urządzeniami infrastruktury technicznej 
ustala się zasadę przebudowy tych sieci lub 
urządzeń na podstawie szczegółowych wa-
runków technicznych i w sposób zgodny z 
odrębnymi przepisami. 

Zasady obsługi 
Zasady zaopatrzenia w wodę 

§ 17.1. Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 
zasilanej z WUC (Warszawski Układ Centralny) 
magistralą wodociągową usytuowaną w koryta-
rzu drogi KD- GP/ KD- GPs i rozprowadzonej 
przewodami wodociągowymi ulicą Dolną - 1KD-
D i KD-L oraz ulicą Okopową – 2KD-D. 

2. Dopuszcza się sytuowanie sieci wodocią-
gowej na terenie działek budowlanych lub inwe-
stycyjnych lub na terenach zieleni urządzonej. 

Zasady odprowadzenia ścieków  
bytowo – komunalnych i wód opadowych 

§ 18.1. W zakresie odprowadzenia ścieków 
bytowo – komunalnych, ustala się: 

1) odprowadzenie ścieków poprzez istniejące 
kanały ściekowe w systemie rozdzielczym z 
dopuszczeniem sukcesywnej rozbudowy 
układu; 

2) dopuszcza się stosowanie lokalnych urządzeń 
zbiornikowo - tłocznych (przepompownie) 
bez zmiany niniejszego planu; 

3) istniejące w obszarze planu kanały ściekowe i 
przyłącza do sieci podlegają zachowaniu z 
dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy; 

4) ścieki wprowadzone do kanalizacji miejskiej 
powinny spełniań warunki określone w od-
rębnych przepisach. Ustala się obowiązek 
podczyszczania ścieków w miejscu wytwa-
rzania, jeśli wskaŝniki zanieczyszczeń prze-
kraczań będą wielkości dopuszczalne okre-
ślone przez odbiorcę. 

2. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych, ustala się: 

1) powierzchniowe odprowadzenie wód opa-
dowych i roztopowych z terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w przypadku 
wystarczająco chłonnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej. W przypadku niewystarcza-
jąco chłonnej powierzchni biologicznie czyn-
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nej oraz z terenów usług nadmiar wód naleşy 
retencjonowań w zbiornikach na terenach 
działek i odprowadzań do kanałów deszczo-
wych lub rowu Reguły – Malichy; 

2) do czasu objęcia obszaru obsługą miejskiej 
sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się 
odwodnienie ulic poprzez spływ powierzch-
niowy i urządzenia infiltracyjne: rowy infiltra-
cyjne, rowy retencyjno-infiltracyjne, drenaş 
lub studnie chłonne deszczowe po uprzed-
nim oczyszczeniu zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w przepisach odrębnych; 

3) odprowadzenie wód opadowych z po-
wierzchni drogi KD- GP/KD- GPs, parkingów i 
innych powierzchni potencjalnie zanieczysz-
czonych wymaga przed wprowadzeniem do 
gruntu lub rowu oczyszczenia tych wód z 
piasku, błota oraz substancji ropopochod-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zakazuje się odprowadzania wód opado-
wych, wód roztopowych i odwodnieniowych 
do sieci kanalizacji bytowo – komunalnej lub 
na jezdnie dróg oraz odprowadzenia nie-
oczyszczonych ścieków do wód powierzch-
niowych i do ziemi; 

5) dopuszcza się lokalizację urządzeń podczysz-
czających (osadników i separatorów) na te-
renach ZP oraz w terenach dróg. 

Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną 

§ 19.1. Obszar objęty planem zasilany jest w 
energię elektryczną z RPZ Pruszków poza obsza-
rem planu. 

2. Dopuszcza się prowadzenie kablowej sieci 
15kV oraz sieci niskiego napięcia na terenach 
wszystkich dróg w obszarze objętym planem. 

3. Dopuszcza się lokalizację stacji transforma-
torowych 15/0,4kV słupowych lub wnętrzowych. 

4. Pod napowietrznymi liniami elektroenerge-
tycznymi zakazuje się nasadzeń takich gatunków 
drzew i krzewów, których naturalna wysokości 
moşe przekraczań 3m. 

Zasady zaopatrzenia w gaz 

§ 20. Doprowadzenie gazu ziemnego do ob-
szaru objętego planem nastąpi poprzez sień 
gazową sytuowaną w drogach, w tym: 

1) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i w razie po-
trzeby rozbudowywanej rozbiorczej sieci 
średniego ciśnienia; 

2) w przypadku budowy nowych gazociągów – 
nakazuje się ich budowę w liniach rozgrani-
czających dróg, zgodnie z przepisami odręb-
nymi, określającymi warunki techniczne, ja-
kim powinny odpowiada sieci gazowe. W 

przypadku przebudowy dróg – gazociągi, któ-
re znalazłyby się pod jezdnią naleşy przenieśń 
w pas drogowy poza jezdnią. Od zasady, 
moşna odstąpiń tylko wtedy, jeşeli w pasie 
drogowym nie ma warunków dla realizacji 
danego przewodu zgodnie z przepisami od-
rębnymi; 

3) lokalizację szafek gazowych w linii ogrodzeń 
działek z zabudową mieszkaniową jednoro-
dzinną, otwieranych na zewnątrz od strony 
drogi/ulicy; w pozostałych przypadkach w 
miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci gazo-
wej; 

4) sytuowanie ogrodzeń w odległości minimum 
0,5m od gazociągu; 

5) zachowanie odpowiednich stref bezpieczeń-
stwa (odległości podstawowych lub stref 
kontrolowanych) z zakazem lokalizowania 
budynków i sadzenia drzew, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi. 

Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji 

§ 21.1. Dopuszcza się prowadzenie podziem-
nej sieci telekomunikacyjnej na terenach 
wszystkich dróg w obszarze objętym planem. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie inwestycji ce-
lu publicznego z zakresu łączności publicznej, 
jeşeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami 
odrębnymi. 

Zasady zaopatrzenia w energię cieplną 

§ 22.1. Obiekty w obszarze objętym planem 
mogą byń zaopatrywane w energię cieplną po-
przez zasilanie: z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
gazem ziemnym, energią elektryczną, z wyko-
rzystaniem gazu płynnego (LPG), oleju opało-
wego lub paliw ekologicznych w tym stałych, 
których stosowanie jest zgodne z przepisami 
prawa ochrony środowiska. 

2. Zaopatrzenie w energię cieplną z miejskiej 
sieci ciepłowniczej nastąpi poprzez sień cie-
płowniczą sytuowaną na terenach dróg z do-
puszczeniem sytuowania na terenach zieleni 
parkowej. 

3. Wyklucza się stosowanie kominków, jeşeli 
stanowią podstawowe ŝródło ogrzewania. 

Zasady gospodarki odpadami 

§ 23.1. Dla obiektów budowlanych naleşy za-
pewniń miejsca na place pod śmietniki zapew-
niające moşliwośń segregacji, gromadzenia i 
zagospodarowania odpadów zgodnie z przepi-
sami odrębnymi, z obowiązkiem wywozu spo-
sobem zorganizowanym wszystkich odpadów 
stałych, wytwarzanych na obszarze objętym 
planem na wyznaczone dla potrzeb miasta tere-
ny składowania, przeróbki lub spalania odpa-
dów. 
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2. Place pod śmietniki muszą byń osłonięte 
murem, o wysokości, co najmniej 1,6m, otoczo-
ne pasem zieleni. 

3. Ustala się, şe zawiesiny, tłuszcze i oddzie-
lone produkty naftowe z separatora będą usu-
wane i unieszkodliwiane przez odpowiednie 
specjalistyczne jednostki. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe  

dla terenów o różnym przeznaczeniu 

Rozdział 1 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 

§ 24. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN, 2MN, 2aMN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, garaşe, budynki gospodar-
cze, zieleń urządzona, obiekty małej ar-
chitektury, urządzenia infrastruktury 
technicznej dla potrzeb działki lub po-
trzeb lokalnych, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: usługi to-
warzyszące, a na działce nr ew. 663/3 (te-
ren 3MN) usługi handlu w budynku od-
dzielnym; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zabudowa mieszkaniowa - budynek wol-
no stojący lub w zabudowie bliŝniaczej, 

b) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych 
typu „siding” na ścianach budynków, 

c) usługi towarzyszące jako lokal usługowy 
wbudowany z wyjątkiem dz. nr ew. 663/3 
w terenie 3MN, 

d) na działce budowlanej o ustalonym 
normatywie ustala się jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny wolno stojący 
z jednym lokalem mieszkalnym, jeden 
budynek mieszkalny jednorodzinny w 
zabudowie bliŝniaczej z jednym lokalem 
mieszkalnym, 

e) dopuszcza się budowę, przebudowę 
urządzeń infrastruktury technicznej: sieci 
i przyłączy ciepłowniczych, wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, kanalizacji desz-
czowej, sieci i przyłączy energetycznych, 
gazowych i telekomunikacyjnych; 

 

3) zasady ochrony środowiska i przyrody: 

a) zakazuje się samowolnego podwyşsza-
nia lub obnişania powierzchni terenu 
powyşej lub ponişej poziomu terenu 
działek sąsiednich oraz zmiany stanu 
wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku 
odpływu znajdującej się na tym gruncie 
wody opadowej ani kierunku odpływu ze 
ŝródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 

b) ustala się zachowanie, co najmniej 50% 
powierzchni działki budowlanej lub in-
westycyjnej jako powierzchni biologicz-
nie czynnej lub inwestycyjnej dla zabu-
dowy wolno stojącej i co najmniej 40% 
powierzchni działki budowlanej jako po-
wierzchni biologicznie czynnej dla zabu-
dowy bliŝniaczej, 

c) przyjmuje się kwalifikację terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, o którym mowa w § 10 
ust. 4 pkt 1 – jako tereny przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, 

d) nakazuje się ochronę funkcji mieszka-
niowej przed ponadnormatywnym od-
działywaniem komunikacji kolejowej i 
określa się granicę potencjalnego zasię-
gu przekroczenia dopuszczalnego po-
ziomu hałasu w środowisku w odległości 
100m od skrajnego toru WKD. Dotyczy 
terenu 7MN oraz części terenu 2aMN. W 
obszarze tym nakazuje się dotrzymanie 
dopuszczalnego poziomu hałasu we-
wnątrz pomieszczeń. Ustala się zago-
spodarowanie terenów i realizację zabu-
dowy w sposób ograniczający ponad-
normatywne oddziaływanie komunikacji 
na zdrowie ludzi poprzez, w szczególno-
ści, zabezpieczenia techniczne lub od-
powiedni dobór technologii i urządzeń; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) nakazuje się sytuowanie nowej zabudo-
wy z zachowaniem nieprzekraczalnych 
linii zabudowy od strony dróg i terenów 
kolejowych, z uwzględnieniem granicy 
potencjalnego zasięgu przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu od 
WKD oraz ustaleń planu wymienionych 
ponişej lit. c, d i e, 

b) na działkach od strony torów WKD i te-
renu 2ZP ustala się zagospodarowanie w 
formie ogrodów z nasadzeniami zieleni 
wysokiej, a w budynkach gospodarczych 
lub garaşach sytuowanych od strony to-
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rów WKD i terenu 2ZP zakazuje się reali-
zacji ścian bez otworów („ślepe ściany”), 

c) dopuszcza się przedsionki, zadaszenia 
lub wiatrołapy, obiekty małej architektu-
ry, obiekty infrastruktury technicznej 
pomiędzy linią rozgraniczającą dróg, a 
nieprzekraczalną linią zabudowy (§ 5  
ust. 1 pkt 9), 

d) dopuszcza się zachowanie istniejących 
budynków z prawem nadbudowy, re-
montu, przebudowy, rozbudowy bez 
powiększania powierzchni zabudowy tej 
części budynku, która znajduje się poza 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. W 
przypadku wymiany naleşy uwzględniań 
nieprzekraczalne linie zabudowy, 

e) dopuszcza się wycofanie zabudowy w 
głąb działki, 

f) dopuszcza się sytuowanie zabudowy 
przy granicy działek jako zabudowy bliŝ-
niaczej. Dopuszcza się etapową, (niejed-
noczesną) budowę i rozbudowę budyn-
ków, przy tej granicy jako docelową za-
budowę w układzie bliŝniaczym, 

g) dopuszcza się sytuowanie zabudowy ze 
ścianą bez otworów w odległości 1,5m 
od granicy działki budowlanej, 

h) ustala się maksymalną powierzchnię za-
budowy na działce budowlanej lub in-
westycyjnej na 40%, w tym budynki go-
spodarcze i garaşe do 60m2 powierzchni 
zabudowy dla zabudowy wolno stojącej 
oraz maksymalnie 50% dla zabudowy 
bliŝniaczej, 

i) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy: na 0,8 na działce z 
budynkiem mieszkalnym wolno stoją-
cym o wysokości budynku do II kondy-
gnacji; na 1,2 na działce z budynkiem 
mieszkalnym wolno stojącym o wysoko-
ści budynku do III kondygnacji, 

j) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy: na 1,0 na działce z 
budynkiem mieszkalnym w zabudowie 
bliŝniaczej o wysokości budynku do II 
kondygnacji; na 1,5 na działce z budyn-
kiem mieszkalnym w zabudowie bliŝnia-
czej o wysokości budynku do III kondy-
gnacji, 

k) przy dachach o nachyleniu połaci od 10o 
do 35o ustala się maksymalną wysokośń 
budynków mieszkalnych i zachowanej 
zabudowy usługowej w oddzielnym bu-
dynku (dz. nr ew. 663/3 na terenie 2MN) 

do III kondygnacji (trzecia kondygnacja 
w dachu) i nie więcej niş 11m, 

l) przy dachach o nachyleniu połaci do 10o 
ustala się maksymalną wysokośń bu-
dynków mieszkalnych i zachowanej za-
budowy usługowej w oddzielnym bu-
dynku (dz. nr ew. 663/3 na terenie 2MN) 
do II kondygnacji i nie więcej niş 9,5m, 

m) ustala się maksymalną wysokośń bu-
dynków gospodarczych i garaşy na  
I kondygnację i nie więcej niş 4,5m, 

n) ustala się dachy symetryczne dwuspa-
dowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci od 10o do 35o, dopuszcza się da-
chy o nachyleniu połaci do 10o, 

o) dopuszcza się doświetlenie poddaszy 
bez ograniczeń konstrukcyjnych, 

p) nakazuje się utrzymanie stonowanej ko-
lorystyki elewacji budynków tworzących 
ciągi zabudowy: kolor elewacji w bar-
wach pastelowych i szarościach, a da-
chy-ciemne od brązu poprzez czerwień 
do szarości, 

q) dopuszcza się wbudowany lokal usłu-
gowy do 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego lub gospo-
darczego, 

r) dopuszcza się usługi handlu do 50m2 
powierzchni sprzedaşy, ale nie więcej niş 
30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego lub gospodarczego, 

s) zachowuje się istniejące usługi w od-
dzielnych budynkach, 

t) dopuszcza się umieszczanie tablic re-
klamowych na ogrodzeniach lub na par-
terze budynku o powierzchni nie więk-
szej niş 1m2. Zakazuje się umieszczanie 
reklam i znaków informacyjno – pla-
stycznych na działce, 

u) ogrodzenia działek z zachowaniem wa-
runków zapisanych w § 8. Na terenie 
1MN ogrodzenie od strony terenu 2ZP 
jako aşurowe, co najmniej 80% po-
wierzchni przęsła pomiędzy słupkami, 

v) jako obiekty małej architektury dopusz-
cza się w szczególności: pojemniki z zie-
lenią, murki, ławki, elementy placów za-
baw, miejsca (obudowa) na pojemniki 
na śmieci, trzepaki; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym: odpowiednio zgodnie z § 12 
w tym: 
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a) na terenach MN minimalna powierzch-
nia działki budowlanej dla jednego bu-
dynku wolno stojącego z jednym loka-
lem mieszkalnym - 500m2; dla jednego 
budynku mieszkalnego w zabudowie 
bliŝniaczej z jednym lokalem mieszkal-
nym - 350m2, 

b) minimalna szerokośń frontu działki bu-
dowlanej: 16m dla budynku mieszkalne-
go wolno stojącego, 12m dla jednego 
budynku mieszkalnego w zabudowie 
bliŝniaczej, ale 13m dla segmentu od 
strony drogi (skrajny, naroşny segment), 

c) kąt połoşenia granic działki w stosunku 
do pasa drogowego zblişony do kąta 
prostego, 

d) dopuszczenie wydzielenia działek bu-
dowlanych o powierzchni mniejszej niş 
określone planem dla potrzeb lokalizacji 
urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) dopuszczenie wykorzystania dla celów 
budowlanych nieruchomości grunto-
wych złoşonych z więcej niş jednej dział-
ki (pod warunkiem stosowania określo-
nych planem parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości gruntowej), 

f) dopuszczenie zabudowy na działkach 
wydzielonych na podstawie prawomoc-
nych decyzji administracyjnych (o szero-
kościach frontów i o powierzchniach 
mniejszych niş ustalone dla nowych 
działek), a realizacja zabudowy na tych 
działkach zgodna będzie z przepisami 
odrębnymi; 

6) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji nowych wolno sto-
jących budynków usługowych, 

b) zakazuje się zmiany funkcji na mieszkal-
ną, w innych budynkach, jeşeli na działce 
budowlanej znajduje się juş budynek 
mieszkalny lub lokal mieszkalny wbu-
dowany; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) dla terenu 1MN ustala się obsługę ko-
munikacyjną z drogi lokalnej KD-L –  
ul. Dolnej, 

b) dla terenu 2MN ustala się obsługę ko-
munikacyjną z drogi lokalnej KD-L –  
ul. Dolnej, 

c) dla terenów 2aMN 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN ustala się obsługę komunikacyjną, 
odpowiednio: z drogi lokalnej KD-L –  
ul. Dolnej, drogi dojazdowej 2KD-D –  
ul. Okopowej i przyległych dróg we-
wnętrznych KD-W, 

d) dla terenu 7MN ustala się obsługę ko-
munikacyjną odpowiednio: z przyległej 
drogi lokalnej KD –L – ul. Dolnej, drogi 
dojazdowej 2KD-D - ul. Okopowej i przy-
ległych dróg wewnętrznych KD-W, 

e) dopuszcza się obsługę komunikacyjną z 
niepublicznych dróg wewnętrznych lub 
sięgaczy o szerokości nie mniejszej niş 
5m, 

f) na terenach MN obowiązują ustalenia 
dotyczące lokowania miejsc parkingo-
wych zgodnie z § 15; 

8) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 

odpowiednio zgodnie z § 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 i 23 rozdziału 6 działu II; 

9) sposób i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nu: 

do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, uzupełniającego i dopuszczalnego 
dopuszcza się zachowanie dotychczasowe-
go sposobu zagospodarowania i uşytkowa-
nia terenu oraz budynków; 

10) stawki procentowe stanowiące podstawę 
do określenia opłaty, o której mowa, w art. 
36 ust. 4 ustawy: 

określa się stawkę procentową na poziomie 
10%. 

§ 25. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o podwyşszonej powierzchni 
biologicznie czynnej oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MNN ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, garaşe, budynki gospodar-
cze, zieleń urządzona, obiekty małej ar-
chitektury, urządzenia infrastruktury 
technicznej dla potrzeb działki lub po-
trzeb lokalnych, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: usługi to-
warzyszące; 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 

a) na terenie dopuszcza się lokalizację 
dwóch budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych wolno stojących z jednym 
lokalem mieszalnym w kaşdym budynku 
lub dwóch budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych w zabudowie bliŝniaczej 
(dwa segmenty) z jednym lokalem 
mieszkalnym w kaşdym segmencie, sy-
tuowanych w taki sposób, aby na działce 
o ustalonym normatywie lokalizowano 
jeden budynek wolnostojący, albo jeden 
budynek (segment) w zabudowie bliŝ-
niaczej, 

b) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych 
typu „siding” na ścianach budynków, 

c) ustala się usługi towarzyszące jako lokal 
usługowy wbudowany, 

d) dopuszcza się budowę, przebudowę 
urządzeń infrastruktury technicznej: sieci 
i przyłączy ciepłowniczych, wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, kanalizacji desz-
czowej, sieci i przyłączy energetycznych, 
gazowych i telekomunikacyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska i przyrody: 

a) zakazuje się samowolnego podwyşsza-
nia lub obnişania powierzchni terenu 
powyşej lub ponişej poziomu terenu 
działek sąsiednich oraz zmiany stanu 
wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku 
odpływu znajdującej się na tym gruncie 
wody opadowej ani kierunku odpływu ze 
ŝródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 

b) ustala się obszar o podwyşszonej po-
wierzchni biologicznie czynnej, zajmują-
cej, co najmniej 60% powierzchni działki 
budowlanej lub inwestycyjnej dla zabu-
dowy wolno stojącej lub bliŝniaczej, 

c) przyjmuje się kwalifikację terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, o którym mowa w § 10 
ust. 4 pkt 1 – jako tereny przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) nakazuje się sytuowanie zabudowy z za-
chowaniem nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy od strony terenu 2ZP jak na rysun-
ku planu, 

b) działki od strony terenu zieleni 2ZP nale-
şy zagospodarowań w formie ogrodów z 
nasadzeniami zieleni wysokiej, a w bu-

dynkach gospodarczych lub garaşach sy-
tuowanych od strony terenu 2ZP nie na-
leşy projektowań ścian bez otworów 
(„ślepe ściany”), 

c) dopuszcza się sytuowanie zabudowy 
przy granicy działek jako zabudowy bliŝ-
niaczej. Dopuszcza się etapową, (niejed-
noczesną) budowę i rozbudowę budyn-
ków, przy tej granicy jako docelową za-
budowę w układzie bliŝniaczym (nie do-
tyczy granicy od strony terenu 2ZP), 

d) dopuszcza się sytuowanie zabudowy ze 
ścianą bez otworów w odległości 1,5m 
od granicy działki budowlanej (nie doty-
czy granicy od strony terenu 2ZP), 

e) ustala się maksymalną powierzchnię za-
budowy na działce budowlanej lub in-
westycyjnej na 30%, w tym budynki go-
spodarcze i garaşe do 60m2 powierzchni 
zabudowy, 

f) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy: na 0,6 na działce z 
budynkiem mieszkalnym o wysokości do 
II kondygnacji; na 0,9 na działce z bu-
dynkiem mieszkalnym o wysokości do  
III kondygnacji, 

g) przy dachach o nachyleniu połaci od 10o 
do 35o ustala się maksymalną wysokośń 
budynków mieszkalnych do III kondy-
gnacji (trzecia kondygnacja w dachu) i 
nie więcej niş 11m, 

h) przy dachach o nachyleniu połaci do 10o 

ustala się maksymalną wysokośń bu-
dynków mieszkalnych do II kondygnacji i 
nie więcej niş 9,5m, 

i) dla budynków gospodarczych i garaşy 
ustala się maksymalną wysokośń na  
1 kondygnację i nie więcej niş 4,5m, 

j) ustala się dachy symetryczne dwuspa-
dowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci od 10o do 35o, dopuszcza się da-
chy o nachyleniu połaci do 10o, 

k) dopuszcza się doświetlenie poddaszy 
bez ograniczeń konstrukcyjnych, 

l) nakazuje się utrzymanie stonowanej ko-
lorystyki elewacji budynków tworzących 
ciągi zabudowy: kolor elewacji w bar-
wach pastelowych i szarościach, a da-
chy-ciemne od brązu poprzez czerwień 
do szarości, 

m) dopuszcza się wbudowany lokal usłu-
gowy do 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego lub gospo-
darczego, 
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n) dopuszcza się usługi handlu do 50m2 
powierzchni sprzedaşy, ale nie więcej niş 
30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego lub gospodarczego, 

o) dopuszcza się umieszczanie tablic re-
klamowych w parterach na ogrodze-
niach lub elewacji budynku o po-
wierzchni nie większej niş 1m2. Zakazuje 
się umieszczanie reklam i znaków infor-
macyjno – plastycznych na działce, 

p) ogrodzenia działek z zachowaniem wa-
runków zapisanych w § 8, ustala się 
ogrodzenie od strony terenu 2ZP jako 
aşurowe (co najmniej 80% powierzchni 
przęsła pomiędzy słupkami), 

q) jako obiekty małej architektury dopusz-
cza się w szczególności: pojemniki z zie-
lenią, murki, ławki, elementy placów za-
baw, miejsca (obudowa) na pojemniki 
na śmieci, trzepaki; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym: odpowiednio zgodnie z § 12 
w tym: 

a) ustala się minimalną powierzchnię dział-
ki budowlanej dla jednego budynku 
mieszkalnego wolno stojącego z jednym 
lokalem mieszkalnym lub dla jednego 
budynku mieszkalnego w zabudowie 
bliŝniaczej z jednym lokalem mieszkal-
nym na 600m2, 

b) ustala się minimalną szerokośń frontu 
działki budowlanej na 16m, 

c) kąt połoşenia granic działki w stosunku 
do pasa drogowego zblişony do kąta 
prostego, 

d) na rysunku planu wskazuje się propozy-
cję podziału na działki (orientacyjne linie 
podziału wewnętrznego), które nie sta-
nowią ustaleń planu, 

e) dopuszcza się wydzielenie działki bu-
dowlanej o powierzchni mniejszej niş 
określona planem wyłącznie dla potrzeb 
lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej; 

6) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolno stojących 
budynków usługowych, 

b) ustala się lokowanie jednego budynku 
mieszkalnego na działce o ustalonym 
normatywie; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) ustala się obsługę komunikacyjną od 
strony przyległej drogi lokalnej KD-L – 
ul. Dolnej istniejącym sięgaczem, 

b) obowiązują ustalenia dotyczące lokowa-
nia miejsc do parkowania zgodnie z § 15; 

8) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 

odpowiednio zgodnie z § 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 i 23 rozdziału 6 działu II; 

9) sposób i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nu: 

do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, uzupełniającego i dopuszczalnego 
dopuszcza się zachowanie dotychczasowe-
go sposobu zagospodarowania i uşytkowa-
nia terenu; 

10) stawki procentowe stanowiące podstawę 
do określenia opłaty, o której mowa, w art. 
36 ust. 4 ustawy: 

określa się stawkę procentową na poziomie 
10%. 

§ 26. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o podwyşszonej powierzchni 
biologicznie czynnej oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2MNN ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, garaşe, budynki gospodar-
cze, zieleń urządzona, obiekty małej ar-
chitektury, urządzenia infrastruktury 
technicznej dla potrzeb działki lub po-
trzeb lokalnych, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: usługi to-
warzyszące; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zabudowa mieszkaniowa – budynki 
mieszkalne jednorodzinne wolno stojące 
z jednym lokalem mieszalnym, 

b) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych 
typu „siding” na ścianach budynków, 

c) usługi towarzyszące jako lokal usługowy 
wbudowany, 

d) dopuszcza się budowę, przebudowę 
urządzeń infrastruktury technicznej: sieci 
i przyłączy ciepłowniczych, wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, kanalizacji desz-
czowej, sieci i przyłączy energetycznych, 
gazowych i telekomunikacyjnych; 
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3) zasady ochrony środowiska i przyrody: 

a) zakazuje się samowolnego podwyşsza-
nia lub obnişania powierzchni terenu 
powyşej lub ponişej poziomu terenu 
działek sąsiednich oraz zmiany stanu 
wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku 
odpływu znajdującej się na tym gruncie 
wody opadowej ani kierunku odpływu ze 
ŝródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 

b) ustala się obszar o podwyşszonej po-
wierzchni biologicznie czynnej zajmują-
cej, co najmniej 60% powierzchni działki 
budowlanej lub inwestycyjnej, 

c) przyjmuje się kwalifikację terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, o którym mowa w § 10 
ust. 4 pkt 1 – jako tereny przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) nakazuje się sytuowanie zabudowy z za-
chowaniem nieprzekraczalnych linii za-
budowy od strony terenu 2ZP oraz dróg, 
z uwzględnieniem warunków wymienio-
nych ponişej lit. b, c, d, 

b) działki od strony terenu zieleni 2ZP nale-
şy zagospodarowań w formie ogrodów z 
nasadzeniami zieleni wysokiej, a w bu-
dynkach gospodarczych lub garaşach sy-
tuowanych od strony terenu 2ZP nie na-
leşy projektowań ścian bez otworów 
(„ślepe ściany”), 

c) przedsionki, zadaszenia lub wiatrołapy, 
obiekty małej architektury, obiekty infra-
struktury technicznej dopuszczalne po-
między linią rozgraniczającą dróg, a nie-
przekraczalną linią zabudowy (§ 5 ust. 1 
pkt 9), 

d) dopuszcza się zachowanie istniejącej za-
budowy, w dobrym stanie technicznym, 
zlokalizowanej poza wyznaczonymi nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy, 

e) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, 
przebudowę (nie obejmujące powięk-
szenia powierzchni zabudowy) istnieją-
cej zabudowy usytuowanej w pasie te-
renu między liniami rozgraniczającymi 
dróg, a nieprzekraczalną linią zabudowy, 

f) dopuszcza się wycofanie zabudowy w 
głąb działki, 

g) ustala się maksymalną powierzchnię za-
budowy na działce budowlanej lub in-
westycyjnej na 30%, w tym budynki go-
spodarcze i garaşe do 60m2 powierzchni 
zabudowy, 

h) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy: na 0,6 na działce z 
budynkiem mieszkalnym o wysokości do 
II kondygnacji; na 0,9 na działce z bu-
dynkiem mieszkalnym o wysokości do  
III kondygnacji, 

i) przy dachach o nachyleniu połaci od 10o 
do 35o ustala się maksymalną wysokośń 
budynków mieszkalnych do III kondy-
gnacji (trzecia kondygnacja w dachu) i 
nie więcej niş 11m, 

j) przy dachach o nachyleniu połaci do 10o 
ustala się maksymalną wysokośń bu-
dynków mieszkalnych do II kondygnacji i 
nie więcej niş 9,5m, 

k) dla budynków gospodarczych i garaşy 
ustala się maksymalną wysokośń na  
1 kondygnację i nie więcej niş 4,5m, 

l) ustala się dachy symetryczne dwuspa-
dowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci od 10o do 35o, dopuszcza się da-
chy o nachyleniu połaci do 10o, 

m) dopuszcza się doświetlenie poddaszy 
bez ograniczeń konstrukcyjnych, 

n) nakazuje się utrzymanie stonowanej ko-
lorystyki elewacji budynków tworzących 
ciągi zabudowy: kolor elewacji w bar-
wach pastelowych i szarościach, a da-
chy-ciemne od brązu poprzez czerwień 
do szarości, 

o) dopuszcza się wbudowany lokal usłu-
gowy do 30% powierzchni całkowitej 
budynku mieszkalnego lub gospo-
darczego, a jako usługi handlu do 50m2 
powierzchni sprzedaşy, 

p) dopuszcza się umieszczanie tablic re-
klamowych w parterach na ogrodze-
niach lub elewacji budynku o po-
wierzchni nie większej niş 1m2. Zakazuje 
się umieszczanie reklam i znaków infor-
macyjno – plastycznych na działce, 

q) ogrodzenia działek z zachowaniem wa-
runków zapisanych w § 8; ustala się 
ogrodzenie od strony terenu 2ZP jako 
aşurowe, co najmniej 80% powierzchni 
przęsła pomiędzy słupkami, 

r) jako obiekty małej architektury dopusz-
cza się w szczególności: pojemniki z zie-
lenią, murki, ławki, elementy placów za-
baw, miejsca (obudowa) na pojemniki 
na śmieci, trzepaki; 
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5) szczegółowe zasady i warunki scalania i 

podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym: odpowiednio zgodnie z § 12, 
w tym: 

a) ustala się minimalną powierzchnię dział-
ki budowlanej dla jednego budynku 
mieszkalnego wolno stojącego z jednym 
lokalem mieszkalnym na 600m2, 

b) ustala się minimalną szerokośń frontu 
działki budowlanej na 20m (nie dotyczy 
części działki stanowiącej dostęp do 
drogi jako sięgacz), 

c) kąt połoşenia granic działki w stosunku 
do pasa drogowego zblişony do kąta 
prostego, 

d) dopuszczenie wydzielenia działek bu-
dowlanych o powierzchni mniejszej niş 
określone planem wyłącznie dla potrzeb 
lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, 

e) dopuszczenie wykorzystania dla celów 
budowlanych nieruchomości grunto-
wych złoşonych z więcej niş jednej dział-
ki (pod warunkiem stosowania określo-
nych planem parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, liczonych dla łącznej 
powierzchni nieruchomości gruntowej), 

f) dopuszczenie zabudowy na działkach 
wydzielonych na podstawie prawomoc-
nych decyzji administracyjnych (o szero-
kościach frontów i o powierzchniach 
mniejszych niş ustalone dla nowych 
działek), a realizacja zabudowy na tych 
działkach zgodna będzie z przepisami 
odrębnymi; 

6) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu w 
tym zakaz zabudowy: 

a) zakazuje się realizacji wolno stojących 
budynków usługowych, 

b) zakazuje się zmiany funkcji na mieszkal-
ną, w innych budynkach, jeşeli na działce 
budowlanej znajduje się juş budynek 
mieszkalny; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) dla terenu 2MNN ustala się obsługę ko-
munikacyjną, odpowiednio: od strony 
drogi lokalnej KD-L – ul. Dolnej, drogi 
dojazdowej 2KD-D ul. Okopowej, z przy-
ległych dróg wewnętrznych KD-W oraz 
strony drogi lokalnej KD-L – ul. Dolnej 
istniejącym sięgaczem, 

b) obowiązują ustalenia dotyczące lokowa-
nia miejsc parkingowych zgodnie z § 15; 

8) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 

odpowiednio zgodnie z § 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 i 23 Rozdziału 6 Działu II; 

9) sposób i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nu: 

do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, uzupełniającego i dopuszczalnego 
dopuszcza się zachowanie dotychczasowe-
go sposobu zagospodarowania i uşytkowa-
nia terenu oraz budynków; 

10) stawki procentowe stanowiące podstawę 
do określenia opłaty, o której mowa, w art. 
36 ust. 4 ustawy: 

określa się stawkę procentową na poziomie 
10%. 

Rozdział 2 
Tereny zabudowy usługowej 

§ 27. Dla terenu usług, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1U ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: 

usługi nieuciąşliwe, w szczególności 
park wypoczynkowy rekreacyjno - edu-
kacyjny, handel o powierzchni sprzedaşy 
powyşej 2000m2, 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, zieleń urządzona, place za-
baw, obiekty małej architektury, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb działki lub potrzeb lokalnych, za-
plecze gastronomiczne, handlowe, so-
cjalne, parking, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: 

- nieuciąşliwa produkcja, 

- usługi edukacji, sportu, usługi hote-
lowe, biura, 

- stawy, 

- zachowanie istniejącego budynku 
mieszkalnego; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zabudowa sytuowana w strefie zabudo-
wy wyznaczonej nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy, 

b) elewacje ścian nakazuje się wykonywań 
z materiałów trwałych z dopuszczeniem 
stosowania wypełnień ze szkła oraz za-
kazuje się stosowania blachy falistej lub 
trapezowej, 
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c) forma budynków powinna byń ukształ-
towana w nawiązaniu do architektury 
współczesnej bez ograniczeń w zakresie 
materiałów konstrukcyjnych. Zakaz sto-
sowania okładzin elewacyjnych typu 
„siding” na ścianach budynków, 

d) działki od strony terenu zieleni 1ZP nale-
şy zagospodarowań w zieleni urządzonej, 
a w budynkach gospodarczych lub gara-
şach sytuowanych od strony teren 1ZP 
nie naleşy projektowań ścian bez otwo-
rów („ślepe ściany”), 

e) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, 
nadbudowę, remont zachowanego bu-
dynku mieszkalnego zgodnie z parame-
trami i wskaŝnikami kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, 

f) dopuszcza się budowę, przebudowę in-
frastruktury technicznej: sieci i przyłączy 
ciepłowniczych, wodociągowych, kanali-
zacyjnych, elementów kanalizacji desz-
czowej, sieci i przyłączy energetycznych, 
gazowych i telekomunikacyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska i przyrody: 

a) na terenie (w linii ogrodzenia od ul. Dol-
nej) oznacza się drzewo pomnik przyro-
dy – dąb szypułkowy nr rejestru 817 i 
ustala jego ochronę zgodnie z ustale-
niami § 9, 

b) nakazuje się ochronę zabudowy prze-
znaczonej na stały lub czasowy pobyt 
dzieci i młodzieşy przed ponadnorma-
tywnym oddziaływaniem komunikacji 
kołowej i określa się granicę potencjal-
nego zasięgu przekroczenia dopuszczal-
nego poziomu hałasu w środowisku w 
odległości 50m od linii rozgraniczającej 
drogi KD-GP/KD-GPs. W obszarze tym 
nakazuje się dotrzymanie dopuszczalne-
go poziomu hałasu wewnątrz pomiesz-
czeń. Ustala się zagospodarowanie tere-
nów i realizację zabudowy w sposób 
ograniczający ponadnormatywne od-
działywanie komunikacji na zdrowie lu-
dzi poprzez, w szczególności, zabezpie-
czenia techniczne lub odpowiedni dobór 
technologii i urządzeń, 

c) zakazuje się samowolnego podwyşsza-
nia lub obnişania powierzchni terenu 
powyşej lub ponişej poziomu terenu 
działek sąsiednich oraz zmiany stanu 
wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku 
odpływu znajdującej się na tym gruncie 
wody opadowej ani kierunku odpływu ze 
ŝródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 

d) ustala się zachowanie powierzchni bio-
logicznie czynnej: 

- co najmniej 50% powierzchni biolo-
gicznie czynnej na działce budowlanej 
lub inwestycyjnej parku wypoczyn-
kowo - rekreacyjno – edukacyjnego, 
usług edukacji, sportu oraz na działce 
budowlanej z budynkiem mieszkal-
nym, 

- co najmniej 20% powierzchni biolo-
gicznie czynnej na działce budowlanej 
lub inwestycyjnej usług handlu po-
wyşej 2000m2 i usług hotelowych, 

- co najmniej 10% powierzchni biolo-
gicznie czynnej na działce budowlanej 
lub inwestycyjnej usług i produkcji, 

e) ustala się zakaz lokalizacji obiektów 
usługowych, których oddziaływanie 
przekracza granice terenu, do którego 
prowadzący działalnośń posiada prawo 
dysponowania nieruchomością, powyş-
sze ustalenie nie dotyczy inwestycji celu 
publicznego z zakresu łączności publicz-
nej, jeşeli taka inwestycja jest zgodna z 
przepisami odrębnymi; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) z uwzględnieniem ustaleń pkt 2 lit. a od 
strony drogi 1KD-D nakazuje się sytu-
owanie nowej zabudowy, odpowiednio z 
zachowaniem nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, 

b) przedsionki, zadaszenia, wiatrołapy, 
obiekty malej architektury, portiernie 
dopuszczalne pomiędzy linią rozgrani-
czającą, a nieprzekraczalną linią zabu-
dowy z uwzględnieniem ochrony drzewa 
pomnika przyrody, pojedynczych drzew 
wskazanych do zachowania oraz pozo-
stałych drzew, 

c) ustala się maksymalną powierzchnię za-
budowy na działce budowlanej lub in-
westycyjnej na: 

- 40% powierzchni na działce budow-
lanej lub inwestycyjnej parku wypo-
czynkowo - rekreacyjno – edukacyj-
nego, usług edukacji, sportu oraz z 
zachowanym budynkiem mieszkal-
nym, 

- 70% powierzchni na działce budow-
lanej lub inwestycyjnej usług handlu 
powyşej 2000m2 i usług hotelowych, 
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- 70% powierzchni na działce budow-
lanej lub inwestycyjnej usług i pro-
dukcji, 

d) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności zabudowy na: 

- 0,8 dla zabudowy mieszkaniowej, 

- 1,2 dla parku wypoczynkowo - rekre-
acyjno – edukacyjnego, usług eduka-
cji, sportu, 

- 2,1 dla usług, usług handlu, usług ho-
telowych, produkcji, 

e) ustala się maksymalną wysokośń bu-
dynku mieszkalnego na 10,5 (II kondy-
gnacje z drugą kondygnacja w dachu), 
budynków gospodarczych i garaşy do  
1 kondygnacji i nie więcej niş 4,5m, 

f) ustala się maksymalną wysokośń bu-
dynków usług, produkcji na III kondy-
gnacje do 15m z dopuszczeniem domi-
nanty dla budynku hotelowego, budyn-
ków gospodarczych i garaşy do 1 kon-
dygnacji i nie więcej niş 4,5m, 

g) ustala się dachy symetryczne dwuspa-
dowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci od 10o do 35o, dopuszcza się da-
chy o nachyleniu połaci do 10o, 

h) dopuszcza się niestandardowe rozwią-
zania konstrukcji dachów i doświetlenie 
poddaszy bez ograniczeń konstrukcyj-
nych, 

i) z uwzględnieniem ustaleń pkt 2 lit. b na-
kazuje się utrzymanie stonowanej kolo-
rystyki elewacji budynków tworzących 
ciągi zabudowy: kolor elewacji w bar-
wach pastelowych i szarościach, a dachy 
- ciemne od brązu poprzez czerwień do 
szarości z dopuszczeniem barwnych 
elementów charakterystycznych dla da-
nego rodzaju inwestycji lub danego in-
westora lub uşytkownika, w tym tablic i 
kasetonów informacyjnych. Naleşy uni-
kań stosowania duşych płaszczyzn w 
ostrych „chemicznych kolorach”, 

j) dopuszcza się umieszczanie nośników 
reklamowych w obrębie działki budow-
lanej lub inwestycyjnej, pod warunkiem: 

- ujednolicenia, co do formatów re-
klam, zawieszenia ich na jednej wy-
sokości i jednakowo ukierunkowa-
nych, sytuowanie reklam moşliwie w 
jednakowych odległościach wzdłuş 
drogi KD – GP/KD-GPs, 

 

- stosowania wolnostojących elemen-
tów reklamowych charakterystycz-
nych dla danego inwestora lub uşyt-
kowania; 

k) ogrodzenie terenu z zachowaniem wa-
runków zapisanych w § 8; ustala się 
ogrodzenia od strony terenu 1ZP: ogro-
dzenia aşurowe, co najmniej w 80% po-
wierzchni pomiędzy słupkami, 

l) ogrodzenie terenu od strony ul. Dolnej 
1KD-D z uwzględnieniem ochrony drze-
wa pomnika przyrody i pojedynczych 
drzew wskazanych do ochrony, 

m) jako obiekty małej architektury dopusz-
cza się w szczególności: pojemniki z zie-
lenią, murki, ławki, fontanny, miejsca 
(obudowa) na pojemniki na śmieci; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym: odpowiednio zgodnie z § 12, 
w tym: 

a) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej z usługami - 3000m2, 

b) minimalna powierzchnia działki z za-
chowanym budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym - 1000m2, 

c) minimalna szerokości frontu działki bu-
dowlanej: 30m, 

d) kąt połoşenia granic działki w stosunku 
do pasa drogowego zblişony do kąta 
prostego, 

e) dopuszczenie wydzielania nowych dzia-
łek budowlanych o powierzchni mniej-
szej niş określone planem wyłącznie dla 
potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej i jako poszerzenia dróg; 

6) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: zakazuje się realizacji 
zakładów produkcyjnych, zakładów sprze-
daşy paliw i olejów opałowych, składowisk 
opału i złomu, przechowywania materiałów 
powodujących pylenie oraz hurtowni; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) ustala się obsługę komunikacyjną terenu 
od strony przyległej publicznej drogi do-
jazdowej 1KD-D – ul. Dolnej oraz doce-
lowo od strony jezdni odbarczającej 
drogi KD-GP/KD – GPs (Al. Jerozolim-
skie). Do czasu realizacji drogi KD-GP/KD 
-GPs dopuszcza się obsługę komunika-
cyjną istniejącym zjazdem od strony  
Al. Jerozolimskich, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 171 – 33667 – Poz. 5367 
 

b) dopuszcza się obsługę komunikacyjną z 
niepublicznych dróg wewnętrznych o 
szerokości nie mniejszej niş 8m ze zjaz-
dami na drogę 1KD-D i docelowo od 
strony jezdni odbarczającej drogi  
KD-GP/KD –GPs (Al. Jerozolimskie), 

c) obowiązują ustalenia dotyczące lokowa-
nia miejsc parkingowych zgodnie z § 15; 

8) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 

odpowiednio zgodnie z § 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 i 23 rozdziału 6 działu II; 

9) sposób i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nu: 

do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, uzupełniającego i dopuszczalnego 
dopuszcza się zachowanie dotychczasowe-
go sposobu zagospodarowania i uşytkowa-
nia terenu i budynku mieszkalnego; 

10) stawki procentowe stanowiące podstawę 
do określenia opłaty, o której mowa, w  
art. 36 ust. 4 ustawy: 

określa się stawkę procentową na poziomie 
30%. 

§ 28. Dla terenu usług, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 2U, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: 

nieuciąşliwe usługi towarzyszące, 

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia 
budowlane, zieleń urządzona, obiekty 
małej architektury, urządzenia infrastruk-
tury technicznej dla potrzeb działki lub 
potrzeb lokalnych, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: 

funkcja mieszkaniowa wbudowana; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) elewacje ścian nakazuje się wykonywań 
z materiałów trwałych z dopuszczeniem 
stosowania wypełnień ze szkła oraz za-
kazuje się stosowania blachy falistej lub 
trapezowej oraz okładzin elewacyjnych 
typu „siding” na ścianach budynków, 

b) ustala się pozostawienie placu wyzna-
czonego w części południowej działki 
wzdłuş obowiązującej linii zabudowy; 
plac ten wymaga specjalnego opraco-
wania posadzki, 

c) funkcja mieszkaniowa jako lokale miesz-
kalne wbudowane z wyłączeniem parte-
rów, 

d) dopuszcza się budowę, przebudowę in-
frastruktury technicznej: sieci i przyłączy 
ciepłowniczych, wodociągowych, kanali-
zacyjnych, elementów kanalizacji desz-
czowej, sieci i przyłączy energetycznych, 
gazowych i telekomunikacyjnych; 

3) zasady ochrony środowiska i przyrody: 

a) nakazuje się ochronę funkcji mieszka-
niowej przed ponadnormatywnym od-
działywaniem komunikacji kolejowej i 
określa się granicę potencjalnego zasię-
gu przekroczenia dopuszczalnego po-
ziomu hałasu w środowisku w odległości 
100m od skrajnego toru WKD. W obsza-
rze tym nakazuje się dotrzymanie do-
puszczalnego poziomu hałasu wewnątrz 
pomieszczeń. Ustala się zagospodaro-
wanie terenów i realizację zabudowy w 
sposób ograniczający ponadnormatyw-
ne oddziaływanie komunikacji na zdro-
wie ludzi poprzez, w szczególności, za-
bezpieczenia techniczne lub odpowiedni 
dobór technologii i urządzeń, 

b) zakazuje się samowolnego podwyşsza-
nia lub obnişania powierzchni terenu 
powyşej lub ponişej poziomu terenu 
działek sąsiednich oraz zmiany stanu 
wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku 
odpływu znajdującej się na tym gruncie 
wody opadowej ani kierunku odpływu ze 
ŝródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 

c) ustala się zachowanie, co najmniej 20% 
działki budowlanej lub inwestycyjnej ja-
ko powierzchni biologicznie czynnej, 

d) ustala się zakaz lokalizacji obiektów 
usług towarzyszących, których oddzia-
ływanie na środowisko powoduje prze-
kroczenie standardów jakości poza gra-
nicami działki na której obiekt jest zloka-
lizowany; powyşsze nie dotyczy inwesty-
cji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej, jeşeli taka inwestycja jest 
zgodna z przepisami odrębnymi; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) zgodnie z rysunkiem planu nakazuje się 
odpowiednio sytuowanie zabudowy 
wzdłuş obowiązującej linii zabudowy ja-
ko zabudowy w pierzei (budynki przy 
granicy działek) z ewentualnymi przej-
ściami bramowymi lub przejazdem bra-
mowym oraz z uwzględnieniem nieprze-
kraczalnych linii zabudowy, 
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b) przedsionki, zadaszenia, wiatrołapy, 
obiekty malej architektury, portiernie 
dopuszczalne pomiędzy linią rozgrani-
czającą, a nieprzekraczalną linią zabu-
dowy (§ 5, ust. 1 pkt 9), 

c) ustala się maksymalną powierzchnię za-
budowy na działce budowlanej lub in-
westycyjnej na 70%, 

d) ustala się maksymalny wskaŝnik inten-
sywności na 2,0, 

e) ustala się maksymalną wysokośń bu-
dynków (w tym z wbudowaną funkcją 
mieszkalną) do III kondygnacji (trzecia 
kondygnacja w dachu) i nie więcej niş 
12m lub do III kondygnacji i nie więcej 
niş 12m (dachy o nachyleniu połaci do 
10o), a budynków gospodarczych i gara-
şy do 1 kondygnacji i nie więcej niş 
4,5m, 

f) ustala się dachy symetryczne dwuspa-
dowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci od 10o do 35o; doświetlenie pod-
daszy bez ograniczeń konstrukcyjnych, 

g) z uwzględnieniem ustaleń pkt 2 lit. a na-
kazuje się utrzymanie stonowanej kolo-
rystyki elewacji budynków tworzących 
ciągi zabudowy: kolor elewacji w bar-
wach pastelowych i szarościach, a dachy 
- ciemne od brązu poprzez czerwień do 
szarości, 

h) dopuszcza się umieszczanie reklam na 
elewacji budynku usługowego w postaci 
pasa reklamowego o szerokości do 0,5m 
umieszczonego na wysokości gzymsu 
pierwszej kondygnacji. Zakazuje się 
umieszczania reklam i znaków informa-
cyjno – plastycznych na działce, 

i) ogrodzenie terenu z zachowaniem wa-
runków zapisanych w § 8, 

j) jako obiekty małej architektury dopusz-
cza się w szczególności: pojemniki z zie-
lenią, murki, ławki, fontannę, miejsca 
(obudowa) na pojemniki na śmieci, trze-
paki; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym: odpowiednio zgodnie z § 12, 
w tym: 

a) minimalna powierzchnia działki budow-
lanej 360m2, 

b) minimalna szerokości frontu działki bu-
dowlanej: 12m, 

c) kąt połoşenia granic działki w stosunku 
do pasa drogowego zblişony do kąta 
prostego, 

d) dopuszczenie wydzielania nowych dzia-
łek budowlanych o powierzchni mniej-
szej niş określone planem wyłącznie dla 
potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej i jako poszerzenia dróg, 

e) dopuszczenie zabudowy na działkach w 
istniejącej parcelacji, jeşeli realizacja za-
budowy na tych działkach zgodna będzie 
z przepisami odrębnymi; 

6) szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w uşytkowaniu w 
tym zakaz zabudowy: 

zakazuje się realizacji zakładów produkcyj-
nych, zakładów sprzedaşy paliw i olejów 
opałowych, składowisk opału i złomu, prze-
chowywania materiałów powodujących py-
lenie oraz hurtowni; 

7) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) ustala się obsługę komunikacyjną od 
strony przyległej publicznej drogi lokal-
nej – KD-L – ul. Dolnej w rejonie wska-
zanego zjazdu, 

b) ustala się lokowanie wspólnego parkin-
gu dla wszystkich obiektów na terenie 
2U, w części północnej terenu, z zapew-
nieniem: co najmniej 1 miejsca parkin-
gowego na lokal mieszkalny i 20 miejsc 
parkingowych na 1000m2 powierzchni 
uşytkowej, ale nie mniej niş 2 miejsca na 
sklep lub punkt usługowy; 

8) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 

odpowiednio zgodnie z § 16, 17, 18, 19, 
20,21, 22 i 23 rozdziału 6 działu II; 

9) sposób i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nu: 

do czasu realizacji przeznaczenia podsta-
wowego, uzupełniającego i dopuszczalnego 
dopuszcza się zachowanie dotychczasowe-
go sposobu zagospodarowania i uşytkowa-
nia terenu i budynków; 

10) stawki procentowe stanowiące podstawę 
do określenia opłaty, o której mowa, w art. 
36 ust. 4 ustawy: 

określa się stawkę procentową na poziomie 
10%. 
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Rozdział 3 
Tereny zieleni i wód 

§ 29. Dla terenów zieleni urządzonej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP 
ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: zieleń urzą-
dzona wzdłuş rowu Reguły - Malichy sta-
nowiąca obudowę biologiczną cieku, słu-
şąca ochronie środowiska, regulacji i 
utrzymywaniu wód oraz odwodnienia te-
renów przyległych, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: stawy, obiek-
ty małej architektury, sieci infrastruktury 
technicznej, komunikacja piesza i rowero-
wa; 

2) warunki zagospodarowania terenu oraz za-
sady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, środowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na terenie – 90%, 

b) zakaz lokowania reklam, 

c) zakaz grodzenia terenów 1ZP i 2ZP od 
strony drogi KDL i terenu WS; 

d) przyjmuje się kwalifikację terenów w za-
kresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, o którym mowa w § 10  
ust. 4 pkt 2 – jako tereny rekreacyjno – 
wypoczynkowe; 

3) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: nie 
określa się; 

4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) obsługa bezpośrednio z drogi lokalnej – 
KD-L – ulicy Dolnej, 

b) ustala się zakaz lokowania miejsc parkin-
gowych; 

5) stawki procentowe stanowiące podstawę do 
określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: 

określa się stawkę procentową na poziomie 
0%. 

§ 30. Dla terenu wód powierzchniowych, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem WS, 
ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: wody po-
wierzchniowe – rów Reguły - Malichy, 

b) przeznaczenie uzupełniające: zieleń towa-
rzysząca stanowiąca obudowę biologiczną 
rowu, budowle i urządzenia wodne słuşą-
ce zabezpieczeniu przeciwpowodziowe-
mu, mostki - przejścia; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) ustala się nakaz zachowania naturalnej ro-
ślinności tworzącej otulinę biologiczną 
rowu oraz utrzymanie dostępu do rowu, 

b) ustala się zachowanie i ochronę dla funk-
cji przyrodniczych, funkcji odwodnienia 
terenów oraz odprowadzenia wód opa-
dowych i oczyszczonych ścieków; 

3) zasady ochrony środowiska i przyrody: 

a) ustala się zachowanie, co najmniej 95% 
powierzchni terenu jako powierzchni bio-
logicznie czynnej, 

b) zakazuje się zasypywania, zanieczyszcza-
nia oraz prowadzenia prac mogących po-
wodowań zmiany stosunków wodnych, o 
ile nie słuşą ochronie przeciwpowodzio-
wej, 

c) dopuszcza się odprowadzenie wód opa-
dowych w sposób określony w przepisach 
odrębnych, 

d) przebudowa cieku oraz wszelkie inwesty-
cje w zakresie budowli komunikacyjnych, 
odprowadzenia wód opadowych zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) zakazuje się lokowania reklam, 

b) zakazuje się sytuowania ogrodzeń wzdłuş 
terenu WS i w poprzek terenu WS; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: nie 
określa się; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: ustala 
się obsługę komunikacyjną od strony przyle-
głej drogi lokalnej KD-L – ulicy Dolnej; 

7) stawki procentowe stanowiące podstawę do 
określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: 

 określa się stawkę procentową na poziomie 
0%. 

Rozdział 4 
Tereny infrastruktury technicznej 

§ 31. Dla terenu urządzeń zaopatrzenia w 
wodę oznaczonego na rysunku planu symbolem 
WZ ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

urządzenia zaopatrzenia w wodę – wodocią-
gowa stacja strefowa „Malichy” wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną i zielenią 
urządzoną, 
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2) warunki zabudowy i zagospodarowania tere-

nu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, środowiska i przyrody: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 10%, 

b) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowy – 1,2, 

c) maksymalna wysokośń zabudowy 10m, 

d) dachy o nachyleniu połaci do 15o, 

e) kolorystyka i materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: elewacje w barwach pastelo-
wych i szarościach, a dachy - ciemne od 
brązu poprzez czerwień do szarości, 

f) nośniki reklamowe z zachowaniem wa-
runków § 7, 

g) ogrodzenie terenu z zachowaniem warun-
ków § 8; 

3) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym, odpowiednio zgodnie z § 12, w tym: 

a) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 500m2, 

b) minimalna szerokośń frontu działki bu-
dowlanej: 16m, 

c) kąt połoşenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego zblişony do kąta proste-
go, 

d) dopuszczenie wydzielenia nowych działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niş 
określone planem wyłącznie dla potrzeb 
lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej; 

4) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 

odpowiednio zgodnie z § 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 i 23 rozdziału 6, działu II; 

5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: 

a) ustala się docelowo obsługę komunika-
cyjną od strony jezdni odbarczającej drogi 
KD-GP/KD – GPs (Al. Jerozolimskie). Do 
czasu realizacji drogi KD-GP/KD - GPs do-
puszcza się obsługę komunikacyjną istnie-
jącym zjazdem od strony AL. Jerozolim-
skich, 

b) obowiązują ustalenia dotyczące lokowania 
miejsc parkingowych zgodnie z § 15; 

6) sposób i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenu: 

do czasu realizacji przeznaczenia podstawo-
wego dopuszcza się zachowanie dotychcza-
sowego sposobu zagospodarowania i uşyt-
kowania terenu i budynków; 

7) stawki procentowe stanowiące podstawę do 
określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: 

określa się stawkę procentową na poziomie 
0%. 

Rozdział 5 
Tereny komunikacji 

§ 32. Dla terenów dróg wewnętrznych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1KD-W, 
2KD-W, 3KD-W, 4KD-W, 5KD-W, 6KD-W, ustala 
się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa – drogi wewnętrzne, 

b) przeznaczenie uzupełniające: chodniki, 
urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony środowiska i przyrody: 

a) ustala się ochronę pojedynczych drzew, 

b) dopuszcza się nasadzenia zieleni niskiej i 
wysokiej, o ile nie stworzy to zagroşenia 
ruchu drogowego (ograniczenia widocz-
ności); 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) wyznacza się na rysunku planu linie roz-
graniczające dróg KD-W i ustala się szero-
kośń w liniach rozgraniczających zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) ustala się zakaz umieszczania reklam; 

4) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 

odpowiednio zgodnie z § 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 i 23 rozdziału 6 działu II; 

5) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów: nie określa się; 

6) stawki procentowe stanowiące podstawę do 
określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: 

określa się stawkę procentową na poziomie 
0%. 

Rozdział 6 
Tereny komunikacji kołowej – drogi publiczne 

§ 33. Dla terenu części publicznej drogi klasy 
głównej ruchu przyśpieszonego w ciągu Al. Je-
rozolimskich, oznaczonego na rysunku planu 
symbolami KD-GP/KD-GPs, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa – częśń korytarza drogi głównej 
ruchu przyspieszonego - wojewódzka nr 
719 –KD-GP/KD-GPs – Al. Jerozolimskie – 
z jezdnią odbarczającą, 
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b) przeznaczenie uzupełniające: chodniki, 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz 
inne obiekty i urządzenia słuşące komuni-
kacji publicznej, takie jak: zatoki i przy-
stanki autobusowe, częśń bezkolizyjnego 
przejścia dla pieszych nad Al. Jerozolim-
skimi, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) wyznacza się południową linię rozgrani-
czającą drogi KD-GP/KD-GPs (w części w 
obszarze planu) i ustala się zmienną sze-
rokośń w liniach rozgraniczających zgod-
nie z rysunkiem planu, 

b) ustala się zakaz umieszczania nośników 
reklamowych; 

3) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

zakazuje się realizacji obiektów nie związa-
nych z drogą, z urządzeniami infrastruktury 
technicznej (w tym ponadlokalnej i lokalnej), 
z komunikacją pieszą, dopuszczając obiekty 
niezbędne na czas budowy; 

4) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 

odpowiednio zgodnie z § 16, 1, 18, 19, 20, 21, 
22 i 23 rozdziału 6, działu II; 

5) sposób i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenu: 

do czasu realizacji przeznaczenia podstawo-
wego, uzupełniającego i dopuszczalnego do-
puszcza się zachowanie dotychczasowego 
sposobu zagospodarowania i uşytkowania 
terenu; 

6) stawki procentowe stanowiące podstawę do 
określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: 

określa się stawkę procentową w wysokości 
0%. 

§ 34. Dla terenu publicznej drogi klasy lokal-
nej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KD-L, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: komunikacja 
drogowa - droga lokalna KD-L – na odcin-
ku od skrzyşowania z nowoprojektowaną 
drogą KD-Z (poza obszarem planu) do 
skrzyşowania z terenem WKD – poza ob-
szarem planu, 

b) przeznaczenie uzupełniające: chodniki, 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz 

inne obiekty i urządzenia słuşące komuni-
kacji publicznej, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej 
architektury, kioski; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony środowiska i przyrody: 

a) ustala się ochronę zieleni wysokiej, 

b) dopuszcza się wprowadzanie zieleni ni-
skiej i wysokiej, o ile nie stworzy to zagro-
şenia ruchu drogowego (ograniczenia wi-
doczności); 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) wyznacza się linie rozgraniczające drogi 
KD-L (w części w obszarze planu) i ustala 
się zmienną szerokośń w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) wyznacza się miejsce skrzyşowania drogi 
KD-L z projektowaną drogą KD-Z (poza 
obszarem planu), 

c) określa się szerokośń pasa ruchu w obsza-
rze planu na 3,0m dopuszczając korekty 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) ustala się zakaz umieszczania nośników 
reklamowych z wyjątkiem słupów ogło-
szeniowo - reklamowych, 

e) jako obiekty małej architektury dopuszcza 
się w szczególności: pojemniki z zielenią, 
murki, ławki; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

zakazuje realizacji obiektów nie związanych z 
drogą, z urządzeniami infrastruktury tech-
nicznej (w tym ponadlokalnej i lokalnej), z 
komunikacją pieszą lub rowerową, z zielenią 
izolacyjną, dopuszczając obiekty niezbędne 
na czas budowy; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 

odpowiednio zgodnie z § 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 i 23 rozdziału 6, działu II; 

6) sposób i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenu: 
nie określa się; 

7) stawki procentowe stanowiące podstawę do 
określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: 

określa się stawkę procentową na poziomie 
0%. 

§ 35. Dla terenów publicznych dróg klasy do-
jazdowej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1KD-D, 2KD-D, ustala się: 
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1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: 

- komunikacja drogowa – droga dojaz-
dowa – 1KD-D – częśń ulicy Dolnej na 
odcinku od skrzyşowania z Al. Jerozo-
limskimi do skrzyşowania z projekto-
waną drogą klasy KD-Z (poza obszarem 
planu), 

- komunikacja drogowa – droga dojaz-
dowa - 2KD-D ulica Okopowa, 

b) przeznaczenie uzupełniające: chodniki, 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz 
inne obiekty i urządzenia słuşące komuni-
kacji publicznej, takie jak zatoki (w terenie 
1KD-D), 

c) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej 
architektury, kioski; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony środowiska i przyrody: 

a) wzdłuş linii rozgraniczającej drogi 1KD-D 
wskazuje się drzewo – pomnik przyrody – 
dąb szypułkowy nr rejestru 817 i ustala 
ochronę odpowiednio zgodnie z § 9, 

b) ustala się ochronę zieleni i wskazanych 
pojedynczych drzew, 

c) dopuszcza się wprowadzanie zieleni ni-
skiej i wysokiej, o ile nie stworzy to zagro-
şenia ruchu drogowego (np. ograniczenia 
widoczności); 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) wyznacza się linie rozgraniczające drogi 
1KD-D (w części w obszarze planu) i ustala 
się szerokośń drogi 1KD-D w liniach roz-
graniczających na 10m w obszarze planu, 

b) wyznacza się linie rozgraniczające drogi 
2KD-D (wzdłuş linii istniejących ogrodzeń) 
i ustala się zmienną szerokośń drogi 
zgodnie z rysunkiem planu. Szerokośń 
drogi 2KD-D na podstawie analizy zgodnie 
z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-
ca 1999r. (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430), 

c) wyznacza się miejsce skrzyşowania drogi 
2KD-D z drogą KD-L, 

d) określa się szerokośń pasa ruchu w obsza-
rze planu na 2,5m dopuszczając korekty 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 

e) ustala się zakaz umieszczania nośników 
reklamowych z wyjątkiem słupów ogło-
szeniowo - reklamowych, 

f) jako obiekty małej architektury dopuszcza 
się w szczególności: pojemniki z zielenią, 
murki, ławki; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w uşytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy: 

zakazuje realizacji obiektów nie związanych z 
drogą, z urządzeniami infrastruktury tech-
nicznej; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: 

odpowiednio zgodnie z § 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 i 23 rozdziału 6, działu II; 

6) stawki procentowe stanowiące podstawę do 
określenia opłaty, o której mowa, w art. 36 
ust. 4 ustawy: 

określa się stawkę procentową na poziomie 
0%. 

Dział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 36. Z dniem wejścia w şycie planu, na ob-
szarze objętym niniejszym planem, tracą moc 
obowiązującą ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu poło-
şonego w Pruszkowie uchwalonego uchwałą nr 
LVII/456/98 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  
5 lutego 1998r. opublikowaną w Dz. Urz. Woje-
wództwa Warszawskiego Nr 23 z dnia 24 kwiet-
nia 1998r., poz. 71. 

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Pruszkowa. 

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

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113. 

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 
2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz.141, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 155 poz. 1043 oraz z 2011r. 
Nr 32, poz.159. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 

Henryk Wacławek 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/78/2011 

Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 30 czerwca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  

o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego części Miasta Pruszkowa obszar Okopowa 

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

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Pruszkowie przyjmuje następujące roz-
strzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Pruszkowa - obszar Okopowa 
 

L.p Data wpływu 
uwagi 

Nazwisko imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

 

Treśń uwagi Oznaczenie 
nieruchomości 
której dotyczy 

Ustalenia projektu 
planu 

Rozstrzygnięcie Prezydenta 
Miasta Pruszkowa w sprawie 

rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w 
Pruszkowie sprawie rozpatrzenia 

uwag 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga  
nieuwzględniona 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga  
nieuwzględniona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 

I - wyłoşenie projektu planu obszaru Okopowa do wglądu publicznego, które odbyło się w dniach od 7 czerwca  2010 r. do dnia  5 lipca  2010 r. z ustalonym nieprzekraczal-
nym terminem zgłaszania uwag do dnia  20 lipca 2010 r. 

W ustalonym terminie została zgłoszona uwaga: 

1. 20.07.2010r. 
nr rejestru 5109 

Paweł Mazur j.n. Obr. 27 

dz. nr 76/1 

1ZP- teren zieleni 
urządzonej 

1MN-teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

2)+ 

3)+ 

1)+ 

 

 

 1)+ 

 wnosi o: 

1) doprecyzowanie jaki rodzaj roślinności parkowej jest planowany na terenie ZP, 
2) zmianę sformułowania: „działki od strony terenu zieleni 2ZP i torów WKD  naleşy zagospodarowań w formie ogrodów z nasadzeniami zieleni urządzonej oraz 

umieszczań fronty budynków,” 
3) dopuszczenie lokowania na działce zbiorników  retencyjnych  wód opadowych  w obszarze ZP oraz  o dopuszczenie zrzutu wód opadowych z takiego zbiornika  do 

Rowu Reguły -Malichy w stanie częściowo oczyszczonym. 

 Uzasadnienie nie uwzględnienia pkt 1: 

W projekcie planu teren ZP jest przeznaczony pod publiczną zieleń urządzoną wzdłuş Rowu Reguły - Malichy  stanowiącą obudowę biologiczną cieku i  słuşącą ochronie 
środowiska, regulacji i utrzymywania wód oraz odwodnienia terenów.  Częśń dz. nr ew. 76/1 znajduje się na terenie 2ZP. W planie ustala się przeznaczenia tego terenu 
jako zieleni urządzonej. W planie nie ustala się  rodzaju roślinności na terenie ZP poniewaş wykracza to poza dozwoloną treśń ustaleń planu. 

II- wyłoşenie projektu planu obszaru Okopowa do wglądu publicznego, które odbyło się w dniach od 8 listopada 2010r. do dnia 30 listopada 2010 r. z ustalonym nieprzekra-
czalnym terminem zgłaszania uwag do dnia  22 grudnia 2010 r. 

W ustalonym terminie została zgłoszona uwaga: 

2. 22.12.2010r. Paweł Mazur 
 

Wnosi  uwagi, 
o treści j.n.: 

dz. nr. ew. 76/1 1MN  1)+ 
2)+ 

 1)+ 
2)+ 

 wnosi, o: 

1) usunięcie nieścisłości i sprzeczności w projekcie planu, poprzez: zastąpienie ustalenia w brzmieniu „na terenie 1MN, na działce nr ew. 76/1, na obszarze o podwyş-
szonej powierzchni biologicznie czynnej, minimalna powierzchnia działki budowlanej dla jednego budynku mieszkalnego w zabudowie bliŝniaczej z jednym lokalem 
mieszkalnym -700m2” ustaleniem , o następującej treści: „na terenie 1MN, na działce nr ew. 76/1 na obszarze o podwyşszonej powierzchni biologicznie czynnej oraz 
na pozostałym terenie 1MN, na którym działka jest połoşona, minimalna powierzchnia działki  budowlanej dla jednego budynku mieszkalnego w zabudowie bliŝnia-
czej z jednym lokalem mieszkalnym -700m2” 

2) zmianę współczynnika intensywności z 0,8 na 1,2 

 Uzasadnienie nie uwzględnienia uwag: 

Uwaga 1 nie zostaje uwzględniona. Nie zmienia się treści według propozycji składającego uwagę.  Dla wyeliminowania  rozbieşnych interpretacji  w ustaleniach  planu, 
wprowadza się następujące zmiany w projekcie planu: częśń działki nr ew. 76/1, poza terenem 2ZP, wydziela się jako odrębny teren 1 MNN i dla wydzielonego terenu 
wprowadza się  następujące ustalenia: minimalna powierzchnia działki budowlanej dla jednego budynku mieszkalnego w zabudowie wolno stojącej lub dla jednego 
budynku mieszkalnego w zabudowie bliŝniaczej z jednym lokalem mieszkalnym -600m2”. 

Uwaga 2 nie zostaje uwzględniona. Nie zmienia się treści  ustaleń planu według propozycji składającego uwagę. W projekcie planu ustalono wysokośń zabudowy na II 
kondygnacje dla budynków z dachami płaskimi i na III kondygnacje dla budynków z dachami skośnymi, dlatego ustalono  minimalną  intensywnośń zabudowy na 0,8 
dla budynków do II kondygnacji i maksymalną intensywnośń  zabudowy  na 1,2  dla budynków do III kondygnacji. Realizujący inwestycję, nie musi wykorzystań w 
sposób maksymalny ustalonych w projekcie planu współczynników. Ponadto teren wokół budynku, podjazd lub chodnik nie musi byń utwardzony. W planie dopuszcza 
się tzw. parkingi zielone, które naleşy interpretowań, jako: teren zieleni urządzonej lub łąkowej, przystosowany do krótkookresowego postoju samochodów osobowych 
w sposób umoşliwiający umocnienie podłoşa trawiastego lub ułatwiający jego rekultywację”. 

Dla wyeliminowania  rozbieşnych interpretacji w ustaleniach planu,   wprowadza się  do projektu planu następujące  zmiany. Częśń działki nr ew. 76/1, poza terenem 
2ZP, wydziela się jako odrębny teren 1MNN. Dla wyodrębnionego terenu ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz  zagospodarowania 
terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dwa budynki mieszkalne wolnostojące lub dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliŝniaczej, 

2) minimalna powierzchnia działki budowlanej 600m2 , 

3) cała powierzchnia działki połoşona jest w obszarze o podwyşszonej powierzchni biologicznie czynnej, 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna, co najmniej  60%, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% działki budowlanej. Do maksymalnej powierzchni zabudowy wlicza się budynki gospodarcze i garaşe,”. 

6) maksymalna wysokośń budynków  mieszkalnych przy dachach o nachyleniu połaci do 10o  do II kondygnacji  i nie więcej niş 9,5m, 

7) maksymalna wysokośń budynków  mieszkalnych przy dachach o nachyleniu połaci od 10o do 35o do III kondygnacji  i nie więcej niş 11,0m, 

8) maksymalna wysokośń budynków gospodarczych i garaşy w oddzielnych budynkach 1 kondygnacja do 4,5m; 

9) wskaŝnik maksymalnej intensywności zabudowy  dla  budynków do II kondygnacji  0,6, a wskaŝnik maksymalnej intensywności zabudowy  dla  budynków do III 
kondygnacji  0,9. 
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III- wyłoşenie projektu planu obszaru Okopowa do wglądu publicznego, które odbyło się w dniach od  18 kwietnia 2011 r. do dnia 9 maja 2011r. z ustalonym   nieprzekraczal-
nym terminem zgłaszania uwag do dnia  23 maja 2011r. 

W ustalonym terminie została zgłoszona uwaga zbiorowa: 

3. 23.05.2011 Michał Kuczkowski,  Mroczkowska, Agnieszka Koseska - Kuczkowska, Mariola Trzeciak, Jolanta Nowacka, Magdalena Nowacka, Stanisława 
Kalińska, Aleksandra Rothimel, Zenon Rothimel, Angelika Sobol,  Witold Kamocki, Urszula Kamocka, Iga Kamocka, Marek Kamocki,  Teresa 
Rządkowska, Mieczysław Rządkowski, Anna Janczyk, Barbara Kucharska, Jacek Posel, Urszula Markowiak, Roman Rubacha, Marek Posel, Dariusz 
Piotrowski, Tomasz Dziewiecki 

  Wnoszą o: j.n. Działki drogowe 
nr.ew. 

83/3, 535 obr 27 

2KD-D + +  + 

 Wnoszą, o: 

wprowadzenie ustalenia dla ulicy Okopowej, zapisu  precyzującego linię rozgraniczającą ulicy Okopowej i pozostawienie pasa drogowego zgodnego ze stanem 
istniejącym. Zapisu „o przebiegu linii rozgraniczających po linii ogrodzeń posesji (zachowując tym samym układ stanu istniejącego  i hipotecznego podziału nierucho-
mości) oraz o pozostawienie pasa drogowego szerokości 8m“. 

W uzasadnieniu Wnoszący uwagę, podnoszą: 

zachowanie drogi gminnej  o znaczeniu lokalnym ( zgodnie z art. 7 i 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), gdyş nie ma konieczności stosowania 
szerokości pasa drogowego 10m ( wg rozporządzenia z dnia 2 marca 1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430). Do stanu istniejącego, który nie podlega zmianom moşna stosowań 
§ 7 pkt 2 ( a nie § 2 pkt 7 jak zapisano w uwadze). Odległości budynków od krawędzi jezdni zostaną zachowane. 

 Uzasadnienie nie uwzględnienia uwagi  w całości. 

Wprowadza się  następujące brzmienie § 35  pkt 3 lit a: 

„wyznacza się linie rozgraniczające drogi 2KD-D (wzdłuş linii istniejących ogrodzeń) i ustala się zmienną szerokośń drogi zgodnie z rysunkiem planu. Szerokośń drogi 
2KD-D na podstawie analizy zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),”. 

Nie wprowadza się zmian w brzmieniu zaproponowanym przez wnoszących uwagę: 

Uzasadnienie: 

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. art. 7 i 10 nie regulują kwestii poruszanych przez Wnoszących uwagi. 

W planie zagospodarowania wyznacza się tereny dróg publicznych i linie rozgraniczające tych terenów, a nie pas drogowy. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych pas drogowy jest to – „wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga 
oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a takşe urządzenia związane z potrzebami zarządzania 
drogą”. 

W planie zagospodarowania, w liniach rozgraniczających drogi naleşy lokalizowań nie tylko pas drogowy. 

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ulica Okopowa nie moşe byń drogą lokalną (nie ma takiego 
przyporządkowania jak droga gminna o znaczeniu lokalnym) poniewaş nie ma odpowiednich parametrów technicznych dla takiej klasy drogi. Teren publicznej drogi 
lokalnej musi mień w liniach rozgraniczających minimum 12m. Ulica Okopowa z 8m szerokością w liniach rozgraniczających nie spełnia warunków nawet terenu 
publicznej drogi dojazdowej.  Dla ustalenia klasy drogi dojazdowej  konieczne jest  wyznaczenie  pod tę drogę pasa o szerokości 10m. Tylko w wyjątkowych przypad-
kach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem, dopuszcza się przyjęcie mniejszych szerokości ulic/ dróg. Wymaga to  nie 
tylko zachowania odległości „obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni” ( art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach  publicznych), a przeprowadze-
nia analizy umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań 
terenowych. 

Na podstawie analizy nişej wymienionych elementów, dopuszczono w planie szerokośń 8 m w liniach rozgraniczających ( wzdłuş linii ogrodzeń istniejących). 

Elementy analizy: 

 wzajemnego rozmieszczenia elementów drogi oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w charakterystycznych przekrojach poprzecznych, 

 sposobu etapowego i docelowego odwodnienia, 

 sposobu wysokościowego rozwiązania ulicy, 

 
 wpływu istniejące wartościowego zadrzewienia, 

 podstawowych uwarunkowań hydrogeologicznych geotechnicznych, a w szczególności występowania gruntów o małej no-
śności oraz terenów zalewowych, 

 podstawowych uwarunkowań ochrony środowiska, a w szczególności sposobu ochrony przed nadmiernym hałasem, wibra-
cjami i zanieczyszczeniem powietrza. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 

Henryk Wacławek 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/78/2011 

Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 30 czerwca 2011r. 

 
Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy 

oraz zasady ich finansowania, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
części miasta Pruszkowa - obszar Okopowa 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póŝn. zm.) określa się następujący sposób reali-
zacji oraz zasady finansowania inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych gminy: zapisanych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Pruszkowa - obszar Okopowa. 

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŝn. zm.) – zadania własne gmi-
ny. 
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2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej zapisane w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego części miasta 
Pruszkowa - Obszar Okopowa obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwesty-
cje w liniach rozgraniczających poszcze-
gólnych dróg publicznych, w tym prowa-
dzenie robót budowlanych obejmujących 
drogi, infrastrukturę techniczną i zieleń; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlo-
kalizowane w lub poza liniami rozgranicza-
jącymi dróg. 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
naleşące do zadań własnych gminy to realizacja 
robót budowlanych obejmujących gminne drogi 
publiczne przeznaczone w planie pod taką funk-
cje oraz realizacja sieci wodociągowej, kanaliza-
cyjnej i oświetlenia. 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w 
§ 2. 

1) realizacja inwestycji przebiegań będzie zgod-
nie z obowiązującymi przepisami w tym mię-
dzy innymi ustawy Prawo budowlane, usta-
wy o zamówieniach publicznych, samorzą-
dzie gminnym, gospodarce komunalnej i 
ustawy Prawo ochrony środowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji określony w § 2 
moşe ulegań modyfikacji wraz z dokonują-
cym się postępem techniczno - technologicz-
nym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej 
dostępnej techniki (określonej w ustawie z 
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony śro-
dowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, 
poz. 150 z póŝn. zm.), o ile nie stanowi to na-
ruszenia ustaleń planu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub cie-
pła realizowane będą w sposób określony w 
przepisach ustawy Prawo energetyczne z 
dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. 
z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝn. zm.); 

 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakre-
sie infrastruktury technicznej niewyszczegól-
nionych w § 2 odbywań się będzie na pod-
stawie umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, 
poz. 1240 z póŝn. zm.), przy czym; 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała 
Rady Miejskiej; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu 
miasta uchwala się w uchwale budşetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budşetowy ujmowane są w wyka-
zie stanowiącym załącznik do uchwały budşe-
towej lub w Wieloletnim Programie Inwesty-
cyjnym (WPI na lata 2009-2012). 

§ 5. 

1. Zadania z zakresu realizacji robót budowla-
nych przy drogach gminnych finansowane 
będą z budşetu gminy lub na podstawie po-
rozumień z innym podmiotami. 

2. Zadanie z zakresu budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej finansowane będą na 
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst 
jednolity z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŝn. 
zm.) w oparciu o wieloletnie plany inwesty-
cyjne. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane będą na pod-
stawie przepisów ustawy Prawo energetycz-
ne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝn. zm.). 

Ponadto teren objęty niniejszym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje częśń terenów zainwestowanych z 
urządzonymi ulicami, ze zrealizowaną w części 
siecią i urządzeniami infrastruktury technicznej 
oraz planowanymi: poszerzeniem drogi woje-
wódzkiej nr 719 ( częśń w obszarze planu), oraz 
gminnej ulicy Dolnej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 

Henryk Wacławek 
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